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Tárgy: A 10/1966. számú belügyminiszteri utasítás kiegészítése.

A  b ű n ü g y ek  ren d ő ri n y o m o zásá t szabályozó  10/ 1966. BM  sz. u ta s ítá s  
63. p o n t 7. b ek ezd ésé t -  m e ly  sz e r in t k ü lfö ld i á llam p o lg á r  részére  
igazolás csak a BM  T itk á rsá g  ú t já n  a d h a tó  -  az  a lá b b ia k  szerin t 
egész ítem  k i :

„K ö z ú ti köz lekedési b a le se t ü g y éb en  a n n a k  b iz o n y ítá sá ra , hogy  a 
he ly sz ínen  re n d ő ri in té zk e d és  tö r té n t,  k ü lfö ld i á llam p o lg á r  részére  
a  szükséges igazo lást k ö zv e tle n ü l az  ü g y b en  e ljá ró  ren d ő ri szerv  a d ja  
k i. Az igazo lás fe le lő sség re  u ta ló  m e g á lla p ítá so k a t n em  ta r ta lm a z h a t."

A  BM  II /I I I . c so p o rtfő n ö k e  gon d o sk o d jo n  az  igazo lások  k ia d ás i m ó d 
já n a k  rész le tes szabá lyozásáró l és a  h a tá rő riz e ti  sze rv ek k e l a  szü k 
séges eg y ü ttm ű k ö d é s  m egszervezésérő l.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

K ap ják : az 1966. évi 10. sz. belügym iniszteri u tasítás elosztója sz e rin t. 
K é szült: 12 120 példányban.
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A BELÜGYMINISZTER
10/1968. (Bk. 6.) BM számú

u t a s í t á s a
a szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény  

végrehajtásáról

A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény (a to
vábbiakban: Tv.) 118. §-ának (2) bekezdésében fog
lalt felhatalm azás alapján az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:
1. A szabálysértési eljárás lefolytatásának nincs aka
dálya, ha az ügyben előzőleg m ár fegyelmi felelős
ségre vonást alkalmaztak, de az nem szolgálta meg
felelően a társadalom  védelm ét és az elkövető neve
lését. Nincs helye a szabálysértési eljárás lefolytatá
sának, ha a szabálysértési hatóság a Tv. 14. § b) 
pontja alapján á tté te lt alkalmazott.
2. A szabálysértési hatóság a figyelm eztetést mind 
tárgyaláson kívüli, m ind tárgyalás keretében hozott 
határozatban egyaránt alkalm azhatja.

A figyelm eztetést a Tv. 20. §-ára hivatkozva, a Tv.
49. § (1) bekezdés b) pontja alapján alakszerű hatá
rozatban kell alkalmazni.
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3. A szabálysértési hatóság a határozat nyilvános 
közzétételét csak tárgyalás során abban a határozat
ban rendeli el, am elyben a felelősség m egállapításá
ról intézkedett. Ügyelni kell arra, hogy az intézke
dés az elkövető szám ára a szabálysértéssel arányban 
nem álló erkölcsi károsodást ne okozzon. (Tv. 22. §.)
4. Az olyan feljelentéseket, amelyekben a csak pénz
bírsággal büntethető szabálysértéseknek legalább az 
egyike tanácsi hatáskörbe tartozik, elbírálására a Tv.
29. § (3) bekezdésére hivatkozással, a Tv. 46. §-a 
alapján át kell tenni a tanács szabálysértési hatósá
gához, feltéve, ha nem  a Tv. 106. § (2) és (3) bekez
désében felvetett esetek forognak fenn. (Tv. 29. §.)
5. A szabálysértési előadó kizárásáról a szabálysér
tési hatóság vezetője hivatalból vagy kérelem re -  
nem alakszerű írásbeli határozattal, a Tv. 38. § (2) 
bekezdésére hivatkozással -  dönt.

Ha a kizárás elrendelését az elkövető kérte, a ha
tározatot előtte ki kell hirdetni. E határozat ellen 
fellebbezésnek helye nincs.
6. Egyéb rendelkezés hiányában a diplomácia és 
egyéb személyes m entességet élvező személy ellen 
te tt feljelentést elbírálás előtt -  a szolgálati ú t be
tartásával -  a Belügym inisztérium  illetékes szervé
hez kell felterjeszteni.
7. Az országgyűlési képviselő m entelm i joga csak 
bűn tettek  vonatkozásában érvényesül. Az ellenük ér
kezett feljelentés esetén az eljárást -  az a)- d) pon
tokban m egjelölt korlátozásokkal -  külön engedély 
nélkül le lehet folytatni.

Az országgyűlési képviselővel szemben nem  foga
natosítható:
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a) elővezetés, illetve annak kilátásba helyezése,
b) elzárás kiszabása, illetve elzárásra történő á t

változtatás vagy annak kilátásba helyezése,
c) a határozat nyilvános közzététele,
d) idézés és határozathozatal form anyom tatvá

nyon.
Az országgyűlési képviselő ellen hozott jogerős ha

tározat egy példányát -  a szolgálati ú t betartásával 
-  fel kell terjeszteni a Belügym inisztérium  illetékes 
szervéhez.
8. Az előzetes intézkedést, a bizonyítást, továbbá a 
bizonyítás-kiegészítést lefolytató rendőri szerv az 
elkövető személye illetve a cselekmény felderítése 
érdekében általában az alábbi intézkedéseket foga
natosíthatja:

-  megszemléli a helyszínt,
-  tanúkat kérdez ki (vagy meghallgat),
-  szakem ber vagy szakértő közrem űködését veszi 

igénybe,
-  lakcímfigyelőlapot, illetőleg tárgykörözést bo

csát ki,
-  helyiségellenőrzést, ruházatátvizsgálást,- sze

m élymotozást végez, 
-  biztosítja és a szabálysértési hatóság rendelke

zésére bocsátja azt a dolgot, amely bizonyíté
kul szolgál, vagy elkobzás alá esik,

-  feltartóztat, előállít és a szükséges ideig, de leg
feljebb huszonnégy órai időtartam ra őrizetbe 
vesz,

-  megteszi az egyéb szükséges intézkedéseket az 
elkövető felderítésére, a cselekmény bizonyí
tására.
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9. Helyszín m egszemlélését lehet alkalmazni az elbí
ráláshoz szükséges lényeges körülm ények m egálla
pítására, tárgyi bizonyítékok felkutatására.

Az ügy jellegétől függően fényképet, rajzot vagy 
vázlatot kell készíteni, ha az elbíráláshoz az nélkü
lözhetetlen. A helyszín megszemlélése során tapasz
taltakat az előzetes intézkedésekről készített össze
foglaló jelentésben kell leírni.
10. Ha szabálysértések felderítésével kapcsolatban 
valam ely körülm ény m egállapítása, tisztázása, bizo
nyíték  megszerzése, e lre jte tt dolog vagy elrejtőzött 
elkövető felkutatása szükséges, helyiségellenőrzést 
lehet tartani. Helyiségellenőrzést annak a személy
nek vagy m egbízottjának jelenlétében kell foganato
sítani, akivel szemben ezt az intézkedést alkalmaz
ták.

A helyiségellenőrzést a keresett tárgy jellegének, 
m éreteinek megfelelően szabad csak végrehajtani.
11. Annak a személynek, akiről alaposan feltehető, 
hogy szabálysértés tárgyi bizonyítékát re jti m agánál

-  ruházatát át kell vizsgálni, illetve indokolt eset
ben

-  meg kell motozni.
Általános intézkedésként a ruházat átvizsgálását 

kell foganatosítani.
A ruházat átvizsgálás lefolyását, eredm ényét az 

összefoglaló jelentésben rögzíteni kell.
12. Helyiségellenőrzés, személymotozás elrendelésé
nek, illetve végrehajtásának csak akkor van helye, 
ha más módon a cselekm ényt m egnyugtatóan bizo
nyítani nem lehet, a keresett tárgy  egyedi sajátos
ságai alapján kétséget kizáróan azonosítható és
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egyébként a cselekmény, az elkövetés körülm ényei 
és az elkövető személye fokozottabban veszélyes a 
társadalom ra. A helyiségellenőrzésnek akkor is helye 
van, ha azt az elrejtőzött elkövető felkutatása teszi 
indokolttá.

13. A helyiségellenőrzést vagy személymotozást
a) a parancsnok írásbeli határozata alapján lehet 

végrehajtani. A parancsnok az előzetes intéz
kedés megkezdése előtt köteles a végrehajtás 
m ódjára eligazítani a beosztottat,

b) elrendelő határozatot az intézkedés megkezdése 
előtt ism ertetni kell azzal a személlyel, akivel 
szemben a határozatban m egjelölt intézkedés 
alkalm azásra kerül és fel kell szólítani a kere
sett tárgy  átadására. Ha a felszólításra a tárgyat 
átadta, az intézkedés végrehajtásának helye 
nincs,

c) halaszthatatlan cselekm ényként is foganatosí
tani lehet, ha a késedelem veszéllyel jár,

d) két hatósági tanú  jelenlétében kell végrehaj
tani. Ha az intézkedés halaszthatatlan  cselek
m ényként kerül alkalmazásra, a hatósági tanúk 
mellőzhetők. Személymotozást kizárólag a mo
tozottal azonos nem ű motozó ha jtha t végre, 
azonos nem ű hatósági tanúk jelenlétében,

e) nem szabad folytatni, ha a keresett tárgyat 
m egtalálták,

f) lehetőleg nappal, az é rin te tt személyek kím éle
tével kell végrehajtani. K erülni kell m inden 
olyan tevékenységet, amely az eljárás alá vont 
károsodását eredményezné.
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14. A helyiségellenőrzésről, személymotozásról jegy
zőkönyvet kell felvenni, m elyet a hatósági tanúknak, 
az eljárás alá vontnak, az egyéb érdekelt személyek
nek és az intézkedő rendőrnek alá kell írni.

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetn i, hogy a kere
sett tárgyat felszólításra adták-e át, vagy a motozás 
során találták  meg.

15. A Tv. 44. § (2) bekezdésében m eghatározott -  a 
sérte tt vagy a szerv feljelentése alapján te tt -  elő
zetes intézkedésről összefoglaló jelentést kell készí
teni, amely magában foglalja -  az intézkedés leírá
sán és az elbírálás szem pontjából m egállapított lé
nyeges adatokon kívül -  a kikérdezettek által el
m ondottakat is.

16. Elzárással is sú jtható  szabálysértés elkövetőjének 
előállításakor -  a feljelentés és a meglevő iratok 
alapján -  a kapitányság vezetője (ügyeletes tiszt) 
dönt az előállított őrizetbevételéről, illetve annak 
mellőzéséről. Az őrizetbevételt határozattal, a Tv. 82. 
§ (1) bekezdése alapján kell elrendelni. Az őrizetbe
vételi határozatot két példányban kell elkészíteni.

17. Az őrizetbe vett személyt, az őrizetbevételt kö
vető huszonnégy órán belül, orvossal meg kell vizs
gáltatni. Ha egészségügyi okok m iatt fogdában nem 
tartható , haladéktalanul szabadlábra kell helyezni.

Nemi betegség észlelése esetén az őrizetbe vételt
-  ha azt az elkövetett cselekmény és az elkövető 
személyi körülm ényei is indokolják -  fenn kell ta r
tani, s az őrizetbe vett személyt a területileg illeté
kes nemibeteg-kezelő gyógyintézetbe kell átk ísér
tetni.
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Az intézet vezetőjét tájékoztatni kell arról, hogy 
az őrizetben levő személy -  ha gyógykezelése a ki
szabott elzárásbüntetés időtartam án belül tö rtén ik  -  
a gyógyintézetből nem távozhat el és arra, hogy a 
gyógykezelés befejezésér ől a büntetést kiszabó rend
őrhatóságot haladéktalanul értesítse.

Ha a gyógykezelés a büntetés időtartam a ala tt nem 
volt eredm ényes, a további gyógyintézeti kezelésre 
az Egészségügyi M inisztérium  vonatkozó utasítása az 
irányadó.

18. A Tv. 82. § (1) bekezdése alapján elrendelt őri
zetbe vétel esetén, az azt foganatosító rendőri szerv
nek az elkövető által m egnevezett személyt és indo
kolt esetben m unkahelyét haladéktalanul értesíteni 
kell. Fiatalkorú szülőjét (gondozóját) m inden esetben 
értesíteni kell.

19. Az elzárással is sújtható szabálysértések elköve
tő jé t1

-  ha őrizetben van, rövid úton (géptávíró, távbe
szélő stb.), 

-  ha nincs őrizetben, írásban „sürgős” jelzéssel a 
BM ORFK Bűnügyi N yilvántartó és S tatiszti
kai Osztályánál m inden esetben, egyéb n yil
vántartásokban pedig szükség szerint priorálni 
kell.

1 A 19. pont első fordulatában foglalt „elzárással is sú jt
ható szabálysértések elkövetői” a la tt a 3/1964. (VIII. 20.) BM 
sz. rendelet 2. § (1) bek. f) pontjában m egjelölt garázdaság, 
közveszélyes m unkakerülés, üzletszerű kéjelgés, valam int a 
tilto tt visszatérést elkövető, illetőleg a rendőrhatósági fel
ügyelet korlátozó szabályait megszegő szem élyeket kell é r
teni.
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A priorálást soron kívül kell elvégezni és a vidéki 
rendőrhatóságoknak a priuszt géptávírón kell le
adni.

A Budapesti Rendőrfőkapitányság és szervei, a 
Pest megyei Rendőrfőkapitányság, valam int a Budai 
Járási Rendőrkapitányság a priorálást távbeszélőn is 
kérheti, de gondoskodni kell arról, hogy a kérőlap a 
priorálásra felkért szervhez eljusson.

A BM ORFK Bűnügyi N yilvántartó és Statisztikai 
Osztálytól (géptávírón, priuszlapon) érkezett értesíté
seket m inden esetben az eljárási iratokhoz kell csa
tolni.

20. A garázdaság, közveszélyes m unkakerülés vagy 
üzletszerű kéjelgés m iatt indíto tt eljárások során a 
kapitányság vezetője -  az összegyűjtött bizonyíté
kok alapján -  határozattal dönt a cselekmény sza
bálysértési vagy büntető ú tra  való tereléséről.

21. Ha az elkövető őrizetben van, mielőbb, de leg
később 72 órán belül a szabálysértési hatóság elé 
kell állítani és ezzel egyidejűleg az eljárási iratokat 
is á t kell adni a szabálysértési előadónak az eljárás 
lefolytatása céljából.

A feltartóztatás a feltartóztato tt személy igazolta
tásáig, valam int a helyszíni intézkedés befejezéséig 
tart.

A Tv. 44. § (2) bekezdése alapján elrendelt őrizetbe 
vételt -  a huszonnégy óra időtartam on belül -  a 
személyazonosság megállapításáig, vagy a bizonyíté
kok megszerzéséig szabad csak fenntartani. Az őri
zetbevétel elrendelésére a rendőrkapitányság veze
tője, illetve az általa megbízott személy jogosult.
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22. A külföldi elkövető ellen indíto tt eljárás estén 
az elkövetőt tájékoztatni kell, hogy a Tv. 45. § (3) 
bekezdése alapján a szabálysértési hatóságnak joga 
van az előreláthatólag kiszabásra kerülő pénzbírság 
és eljárási költség fedezésére szükséges vagyontárgy 
lefoglalására, am ennyiben a m eghatározott összeget 
önként nem  helyezi letétbe.

Nem vonatkozik ez a rendelkezés a külföldi hajó
sokra, továbbá azokra a külföldiekre, akik lakhatási 
engedéllyel rendelkeznek.

A szabálysértési hatóság a külföldi által letétbe 
helyezett összeget két példányban készült elism er
vénnyel veszi át, am elynek eredeti példányát á t kell 
adni a letétbe helyező személynek, a másolati pél
dányát az iratokhoz kell csatolni.

Am ennyiben a külföldi elkövető az előreláthatólag 
kiszabásra kerülő pénzbírság és eljárási költség fe
dezésére szükséges összeget nem  hajlandó letétbe 
helyezni, úgy -  annak biztosítása céljából -  a sza
bálysértési hatóság -  az elkövető nélkülözhetetlen 
vagyontárgyai kivételével -  lefoglalást rendel  el.

Az elism ervény m ásolati példányára -  a külföldi 
útiokm ánya alapján -  rá kell vezetni, hogy a z  el
követő meddig tartózkodhat az ország területén. 

23. Az önkéntes letétbe helyezés, illetve a biztosíték 
céljából való lefoglalás esetén -  ha a tárgyalás 
azonnali lefolytatására nincs lehetőség -  közölni 
kell az elkövetővel a tárgyalás napját. Megidézéséről 
az „Idézés” átadásával kell gondoskodni.

Az előreláthatólag kiszabásra kerülő pénzbírság és 
eljárási költség fedezésének biztosítása céljából gyor
san romló dolgot lefoglalni nem szabad.
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A letétbe helyezett összegnek vagy a lefoglalt dol
gok értékesítéséből befolyt összegnek a fennm aradó 
részét a jogerős határozattal együtt részére, illetve 
m eghatalm azottjának ki kell adni2 vagy a pénzügy- 
m iniszter vonatkozó rendeletének megfelelően kell 
eljárni.

24. A kifogás elfogadása esetén a szabálysértési ha
tóság tárgyalás nélkül hozza meg határozatát.

A szabálysértési hatóság a tárgyalás mellőzésével 
hozott határozatát az elkövető terhére  csak akkor 
m ódosíthatja, ha a kifogás alapján kitűzött tárgyalás 
során az elbírálton felül további szabálysértést álla
pít meg. (Tv. 51. §.)

25. A szabálysértési hatóság -  a Tv-ben m eghatá
rozott eseteken kívül -  kizárólag tárgyalás alapján 
hozhat érdem i határozatot, ha

-  az elzárással is sújtható szabálysértés elköve
tője a Tv. 82. § (1) bekezdése alapján őrizetben 
van;

-  a szabálysértés tűzesettel kapcsolatos vagy a 
tűzrendészeti szabálysértést a vállalat (intéz
mény, szerv) vezetője követte el. (Tv. 52. §.)

26. A kár az előzetes intézkedések, akár a szabálysér
tési eljárás során az elkövető vagy más m eghallga
tandó személy

-  a m agyar nyelvet nem  beszéli,

2 Az időközben m egjelent 26/1968. (IX. 19.) PM sz. rende
let 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján  az ösz- 
szeg (annak fennm aradó része) csak az elkövető részére ad 
ható ki. A 8/1968. (BK. 8.) BMH-i u tasítás 67. pontja ezért 
m ár így rendelkezik.
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-  süket vagy ném a és m eghallgatása írásbeli 
érintkezés ú tján  nem  valósítható meg, 

tolmácsot kell alkalmazni.
27. Nem hallgatható meg tanúként

a) akitől testi vagy szellemi fogyatékossága 
m iatt bizonyítékként értékelhető vallomás 
nem várható,

b) akit hivatali vagy hivatásbeli titok tartás kö
telez olyan tényre, amely állam titoknak vagy 
szolgálati titoknak minősül, ha a titok tartás 
alól felm entést nem kapott. (Tv. 60. §.)

28. A szakértő költségére és díjazására a 2/1966. (III. 
27.) IM számú rendelettel m ódosított 9/1954. (IX. 1.) 
IM sz. rendeletet, a tanú költségére és díjazásaira pe
dig a 10/1954. (IX. 1.) IM sz. rendeletet kell meg
felelően alkalmazni.3

A szabálysértési eljárás közben felm erült költsé
geket az állam előlegezi. (Tv. 61. §.)
29. A határozat kijavítása vagy kiegészítése tö rtén
het hivatalból vagy az elkövető, illetve más érdekelt 
személy kérelm ére. 

A határozat kijavítását, illetve kiegészítését alak
szerű határozatban kell elrendelni. (Tv. 65 . §.) 
30. A jogerős határozattal kiszabott büntetés elenge
dése vagy m érséklése, az elkobzott dolog visszaadása, 
illetőleg az elkobzás alá eső dolog értékének m eg
felelő összeg végrehajtásának méltányosságból rész
beni vagy teljes mellőzése érdekében előterjesztett 
kérelm et vélem ényes jelentéssel -  a vonatkozó ira-

3 A tanúk  költségeire és díjazására vonatkozóan jelenleg 
az 1/1969. (I. 8.) IM sz. rendeletben foglaltak az irányadók.
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tok csatolása m ellett -  a Belügym inisztérium  illeté
kes szervéhez kell felterjeszteni.

A kérelem nek a végrehajtásra nincs halasztó ha
tálya. Indokolt esetben azonban -  különösen, ha a 
másodfokú hatóság a kérelm et m éltányosnak ta rtja
-  a Belügym inisztérium  illetékes szervének dönté
séig a végrehajtás mellőzése elrendelhető. (Tv. 75. §.)
31. A BM Országos Rendőrfőkapitányság Vezetője, 
illetve a BM Tűzrendészet Országos Parancsnoka 
gondoskodjon jelen utasítás végrehajtásáról.
32. Ez az utasítás 1968. október 1. napján lép ha
tályba, egyidejűleg hatályát veszti:

-  a 3/1960. számú és a 2/1967. számú belügym i
niszteri utasítás,

-  a 001/1960. számú, a 11/1962. számú és a 3/1963. 
számú belügym iniszter-helyettesi utasítás,

-  a BM ORFK Vezetőjének 20 947/1961. számú 
és a 21 111/1964. számú utasítása,

-  a BM Közbiztonsági Csoportfőnök 20 572/1/ 
/1963. számú utasítása.

BENKEI A N D R Á S  s. k ., 
belügym iniszter
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

10- 24/8/1969.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK

8. számú utasítása

Budapest, 1969. augusztus hó 26-án.

A Belügym iniszter 10/1968. (BK. 6.) BM sz. utasítás 
(továbbiakban Ut.) 31. pontjában foglalt felhatalm a
zás alapján és az utasításban foglalt rendelkezések 
egységes végrehajtása céljából a szabálysértési 
ügyekben eljáró rendőri szervek részére az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki.

A feljelentés és az előzetes intézkedések

1. a) A szabálysértési feljelentésnek a rendszeresí
te tt nyom tatványokban foglalt adatokat ta r
talm aznia kell (NR- 1707., NR- 1734. sz. 
nyt-ok).

b) Ha a feljelentés a rendszeresített nyom tatvá
nyokban foglalt adatokat nem tartalm azza, 
azokkal a szabálysértési hatósághoz való to-
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vábbítás előtt ki kell egészíteni. A rendőri 
szervnél te tt feljelentést az 1. sz. m inta fel- 
használásával kell jegyzőkönyvbe venni.

2. Az a rendőrhatóság, am elyiknél a feljelentést 
tették, az azonnali végrehajtást igénylő előzetes 
intézkedéseket köteles haladéktalanul foganato
sítani.

3. A rendőrség és valam ely felügyelet (1968. évi I. 
törvény -  továbbiakban Sztv. -  35- 36. §) ha
táskörébe is tartozó szabálysértés m iatt a rendőr
ség já r  el, ha a feljelentés a rendőrséghez érke
zik. A rendőrség tagjai az általuk észlelt ilyen 
szabálysértés m iatt csak a rendőri szabálysértési 
hatóságnál tehetnek feljelentést.

4. a) A feljelentést -  a szolgálati ú t m egtartásával
-  az eljárásra illetékes és hatáskörrel bíró 
szabálysértési hatósághoz kell megküldeni 
(felterjeszteni).

b) A feljelentést az intézkedő rendőr közvetlen 
parancsnoka köteles ellenőrizni, szükség ese
tén a kiegészítése irán t intézkedni. A szabály
sértési hatóság által elrendelt feljelentés-ki
egészítést is a feljelentést tevő rendőri szerv
nek kell végrehajtania, ha a hiányzó adatok az 
eljáró hatóság nyilvántartásából nem pótolha
tók.

5. A rendőrség vagy a rendőrség tagjai ellen elkö
vete tt hatóság vagy hivatalos személy m egsérté
sének szabálysértése esetén a feljelentésre csak 
az illetékes rendőrhatóság vezetője vagy az ál
tala felhatalm azott személy jogosult.
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6. Ha a szabálysértés jogi szem élyt terhelő köteles
ség m egszegéseként valósult meg, a feljelentés el
készítése előtt meg kell állapítani annak a te r
mészetes szem élynek a kilétét, aki a cselekm ényt 
elkövette, s a feljelentést vele szemben kell m eg
tenni.

7. Az előzetes intézkedés foganatosítása a közrend- 
védelmi és közlekedésrendészeti szervek hatáskö
rébe tartozik.
A 22. pontban foglalt esetben az előzetes intéz
kedéseket a bűnügyi szervek is foganatosíthat
ják.

8. Az előzetes intézkedéseket annak a rendőri szerv
nek kell foganatosítania, am elynek terü letén  a 
szabálysértést elkövették.

9. Ha a szabálysértés m iatt nem  az elkövetés helyén 
tettek  feljelentést, vagy a tulajdon elleni szabály- 
sértés, illetve az orgazdaság szabálysértésének 
felderítése érdekében nem  az elkövetés helye sze
rin t illetékes rendőri szervet keresték meg, és 
az előzetes intézkedés csak az elkövetés hely é n  
foganatosítható, annak végrehajtása céljából az 
ügy ahhoz a rendőri szervhez tehető át,  am elynek 
területén  a cselekm ényt elkövették.

10. Ha a cselekm énynek bűntetti és szabálysértési 
alakzata is van (a továbbiakban: kettős alakzatú 
cselekmények), a feljelentésben a cselekmény 
alakzatára vonatkozó m egjelölést (pl. „bűn te tt” 
vagy „szabálysértés”) mellőzni kell.

11. a) Az elzárással sújtható  szabálysértés elkövető
jé t az Sztv. 82. §-a alapján és csak az erre 
rendszeresített nyom tatvány felhasználásával

2 BM Szabálysértési ut. 17
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lehet őrizetbe venni. Őrizetbe vételre azonban 
általában csak akkor kerülhet sor, ha az el
követett szabálysértés súlya, jellege, az elkö
vetés módja, az elkövető személyi körülm é
nyei (ism ételten vagy folyam atosan követte el 
a szabálysértést, m agatartásából arra  lehet 
következtetni, hogy az eljárás alól kivonja 
magát, több elzárással sújtható  szabálysértés 
m iatt vonják felelősségre stb.) és az adott te 
rü let közbiztonsági helyzetének együttes m ér
legelése alapján az őrizet elrendelése indokolt, 

b) Az őrizetbe vételt általában a szabálysértés e l
követésekor kell foganatosítani. Az indokolt 
őrizetbe vétel elm ulasztása esetén a rendőr- 
hatóság vezetője -  a határozat meghozatala 
előtt -  az őrizetbe vételt elrendelheti. Az el
zárást kiszabó és a tárgyaláson jogerőssé vált 
határozat azonnali végrehajtása végett az el
követő őrizetbe nem vehető.

12. Az elkövetőt személyazonosságának m egállapí
tása, a bizonyítékok megszerzése, illetve a sza
bálysértés továbbfolytatásának m egakadályozása 
céljából [Sztv. 44. § (2) bek.] csak akkor kell őri
zetbe venni, ha ezek az intézkedések az előállí
tástól szám ított négy órán belül nem  jártak  si
kerrel. Az így elrendelt őrizet ta rtam át azonban 
az előállítás időpontjától kell számítani.

13. Az elzárással sújtható  szabálysértés m iatt elren
delt és előreláthatóan 24 órát meghaladó őrizetről 
az ügyészt annak a rendőri szervnek kell értesí
tenie, am elyiknek az elkövető az őrizetében van. 
Az ügyész értesítése a két példányban készített 
őrizetbe vételi határozat és az addig keletkezett
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eljárási iratok m ásodpéldányának megküldésével 
történik.

14. A kettős alakzatú cselekmények szabálysértéssé 
minősítése az NR- 1704. sz. nyt.-on hozott h a tá 
rozattal történik. A keletkezett ügyiratokat csu
pán e határozat m eghozatala u tán  lehet szabály
sértési ügyként iktatni.

15. Ha az elzárással sújtható szabálysértés elkövető
jé t az előzetes intézkedések foganatosításának 
szakaszában vették  őrizetbe és a tanúk  nem  az 
eljárást lefolytató szabálysértési hatóság székhe
lyén (Budapesten a főváros területén) laknak, 
úgy az előzetes intézkedés során a tanúkat meg 
kell hallgatni és a feljelentéshez csatolni kell a 
cselekm ényt bizonyító tanúm eghallgatási jegyző
könyvet is.

16. Ha az elzárással sújtható szabálysértés elkövető
jé t nem vették  őrizetbe, a feljelentésben kell kö
zölni a tanúk  által a kikérdezés során előadott 
tényeket.

17. a) A helyiségellenőrzést, a ruházatátvizsgálás t és
a személymotozást az Ut. 8- 15. pontjában 
foglaltaknak megfelelően kell foganatosítani 
(2. sz. minta), 

b) Hatósági tanúként bárm ely nagykorú, cselek
vőképes, érdektelen személy igénybe vehető.

18. a) Az elkobzás alá eső dolgot megőrzésre á t kell
venni, ha annak az elkövető birtokában ha
gyása a közrend és a közbiztonság érdekeit 
sérti (3. sz. minta),

b) Az olyan dolog megőrzéséről, am elynek á t
vétele (elszállítása) nehézségekbe ütközik, a
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helyi tanács vb ú tján  kell gondoskodni vagy 
m egőrzésére az eljárás alá vontat kell köte
lezni, vagy más szem élyt kell felkérni.

c) Lefoglalás irán t kizárólag a hatáskörrel és il
letékességgel bíró szabálysértési hatóság ren
delkezhet.

d) Ha tulajdon elleni szabálysértés, illetőleg or
gazdaság szabálysértésének felderítésére a ta 
nácsi szabálysértési hatóság a rendőrség köz
rem űködését veszi igénybe, a dolog megőrzé
sére e szabálysértési hatóság ú tm utatása az 
irányadó.

19. A tanú, a szakértő m eghallgatására és a tolmács 
alkalm azására az előzetes intézkedés során is az 
Sztv. 60. §-ában foglaltak az irányadók.

20. Az Sztv. 48. § (2) bekezdése alapján a felderítést 
végző rendőri szerv vezetője (alosztályvezető, őrs
parancsnok stb.) szünteti meg az eljárást (4. sz. 
minta).

21. Ha az Sztv. 48. § (2) bekezdése alapján szüntetik 
meg az eljárást, akkor is a 4. sz. m in tát kell hasz
nálni, ha az ügyben kártérítési igényt terjesztet
tek  elő.

22. Tulajdont károsító bűn tett m iatt te tt feljelentés 
esetén, ha a büntetőeljárás során m egállapítják, 
hogy a cselekménnyel tulajdon elleni (vagy or
gazdaság) szabálysértés valósult meg és az elkö
vető személyét, tartózkodási helyét vagy az elkö
vetés tényét nem sikerült tisztázni, a rendőrség a 
nyomozás teljesítését a Be. 104. § (1) bek. a) 
pontja alapján m egtagadja, illetve a Be. 160. § (1) 
bek. a) pontja alapján a nyomozást m egszünteti.
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Az iratoknak a szabálysértési hatóságokhoz való 
á tté te lét mellőzi és a határozat indokolásában, h i
vatkozással a felderítés eredm énytelenségére, -  
az Sztv. 48. § (2) bekezdésére figyelem mel -  a 
tulajdon elleni (orgazdaság) szabálysértés m iatti 
eljárás lefolytatását is mellőzi.

II.

A hatáskör és illetékesség

23. Elzárással sújtható  szabálysértéssel együtt más 
szabálysértés akkor bírálható el, ha az együttes 
eljárás az elzárással sújtható  szabálysértés m iatt 
elrendelt őrizet tartam a ala tt befejezhető.

24. Ha az elkövető ellen a rendőrség hatáskörébe ta r
tozó -  kizárólag pénzbírsággal sújtható  -  sza
bálysértésen kívül más szabálysértési hatóság ha
táskörébe tartozó szabálysértés m iatt is eljárás 
indul és
a) a rendőrség hatáskörébe nem  tartozó szabály- 

sértés elbírálása a tanács hatáskörébe (vagy 
em ellett még más szabálysértési h atóság, il
letve szerv hatáskörébe is) tartozik, a feljelen
tést az Sztv. 29. § (3) bekezdése, 32. § (3) be
kezdése, illetve 46. § (1) bekezdése alapján az 
illetékes tanácsi szabálysértési hatósághoz kell 
áttenni.
Ha m ár a feljelentés iktatása előtt m egállapít
ható, hogy az elkövetőt a tanács hatáskörébe 
(vagy em ellett más hatóság, illetve szerv ha
táskörébe is) tartozó szabálysértés is terheli,
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úgy a feljelentést rövid úton kell megküldeni 
az illetékes szabálysértési hatóságnak; 

b) a rendőrség hatáskörébe nem  tartozó szabály
sértés elbírálása nem  a tanács, hanem  más 
szabálysértési hatóság vagy szerv hatáskörébe 
tartozik, úgy azt el kell különíteni és a fel
jelentés m ásolatát az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel bíró szabálysértési hatóságnak 
vagy szervnek (hatóságoknak vagy szervek
nek) kell áttenni, a rendőrség hatáskörébe ta r
tozó cselekményt pedig el kell bírálni.

25. a) Ha a szabálysértési hatóság a tanköteles vagy
rendszeres iskolai oktatásban részesülő fiatal
korú ügyét az Sztv. 27. § (1) bekezdésében 
em lített esetben átteszi az iskola vezetőjéhez, 
a feljelentést vagy annak kivonatát az illeté
kes iskola vezetőjének meg kell küldeni 
(NR- 1745. sz. nyt.).

b) Ha az á tté te lt követően azt állapítják  meg, 
hogy a fiatalkorú m ár nem részesül rendsze
res iskolai oktatásban, vele szemben a sza
bálysértési eljárást le kell folytatni.

26. A vonaton, vízijárm űvön m enet közben elköve
te tt szabálysértés esetén -  ha indokolt -  az el
követőt ahhoz a rendőrkapitánysághoz kell elő
állítani, am elynek székhelyén a járm ű először 
megáll.

27. Ha az elzárással sújtható  szabálysértés elkövető
jé t az előzetes intézkedések foganatosításainak 
szakaszában őrizetbe vették, az eljárást az elkö
vetési hely szerint illetékes szabálysértési ható
ság fo lytatja  le.
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28. H atárrendészeti szabálysértés esetén az elkövetőt 
az elkövetés helye szerint illetékes rendőrkapi
tánysághoz kell előállítani. Az eljárást azonban 
az elkövető lakóhelye szerint illetékes szabály
sértési hatóság folytatja  le.

29. Ha az elkövető a ki-, illetve bejelentkezési köte
lezettség elm ulasztásával valósította meg a sza
bálysértést, az eljárást az elkövető tartózkodási 
helye szerint illetékes szabálysértési hatóság 
folytatja  le.

30. Ha a szabálysértésnek több elkövetője van, és 
legalább az elkövetők egyike az elkövetés helyén 
lakik, az elkövetés helye szerint illetékes sza
bálysértési hatóság já r el. Ha pedig egyik elkö
vető sem lakik az elkövetés helyén, az eljárást 
valam elyik elkövető lakhelye szerint illetékes 
szabálysértési hatóság folytatja  le.

31. A szabálysértést képező közúti közlekedési bal
eseti ügyekben általában az elkövetés helye sze
rin t illetékes szabálysértési hatóság já r el. Az el
követő, illetve az elkövetők lakóhelye szerint  il
letékes szabálysértési hatóság já r  el azonban, ha 
valam ennyi elkövető ugyanannak a s zabálysér
tési hatóságnak a területén  lakik.

32. A Duna m agyarországi szakaszán a külföldi hajó
sok által elkövetett víziközlekedési szabálysérté
sek m iatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság Vízi
rendészeti Rendőrkapitánysága já r  el.

33. Az Sztv. 32. § (2) bekezdésében felsorolt szabály- 
sértések m iatt az eljárást csak a hatóság vezetője
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által az ilyen cselekmények elbírálására kijelölt 
előadó fo ly tathatja  le.

34. a) Nem tehető át az ügy az arra  illetékes más
hatósághoz az Sztv. 46. § (2) bek. alapján, ha 
érdem i határozat tárgyalás nélkül is hozható.

b) Az Sztv. 46. § (2) bekezdés alapján történő á t
téte l esetén a feljelentésen kívül az addig ke
letkezett iratokat is meg kell küldeni az ügy
ben eljáró szabálysértési hatóságnak.

c) Az á tté te l előtt az ügyet áttevő hatóság terü 
letén lakó vagy tartózkodó tanúkat meg kell 
hallgatni, kivéve ha a BRFK elsőfokú sza
bálysértési hatóságai teszik át egymáshoz az 
ügyet.
A m eghallgatás idejéről az elkövetőt és az ér
dekeltet értesíteni kell.

III.

A feljelentés beérkezése után teendő intézkedések

35. a) A szabálysértési hatósághoz beérkező felje
lentések ik tatására és az eljárási iratok kezelé
sére a 10- 23/5/1966. sz. Rendőrségi Ügyviteli 
Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendel
kezései az irányadók.

b) Ahol a Szabályzat 8. sz. m ellékletének 1. pont
ja  az 1960. évi 14. tv r-re  utal, o tt kettős alak
zatú cselekm ényt kell érteni és a 14. pont ren
delkezéseit is figyelembe kell venni. Ahol pe
dig a Szabályzat a továbbiakban az 1960. évi
14. tvr., illetőleg az 1962. évi 10. tvr. rendel-
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kezéseire hivatkozik, ott elzárással sújtható  
szabálysértést kell érteni.

36. Ha a feljelentéssel megőrzésre á tvett dolog is é r
kezik, az ügyirat soronkívüli iktatása u tán  a sza
bálysértési hatóság a megőrzésre á tvett dolog 
(tárgy, pénz) lefoglalásáról határozattal rendelke
zik (5. sz. minta).

37. a) A lefoglalásra a 26/1968. (IX. 19.) PM számú
rendelet, míg a lefoglalt dolgok kezelésére, 
ny ilvántartására  a Szabályzat 8. sz. m ellék
lete, valam int a BM Terv- és Pénzügyi Főosz
tály  vezetőjének 6016/3- 1962. sz. utasítása az 
irányadó.

b) A lefoglalt dolgok nyilvántartásba vételéről, 
valam int a szabálysértési előadó rendelkezé
sére bocsátásáról a letétkezelő gondoskodik.

38. a) A letétkezelő köteles a lefoglalt dolgokat a le
foglalásról szóló határozat felsorolása szerint 
a letétkönyvben -  a soron következő téte l
számnál -  haladéktalanul ny ilvántartásba 
venni. A letétkönyv tételszám át az ik tató
könyv megfelelő rovatába is be kell jegyezni, 

b) A letétkönyv tételszám át, valam int " A lefog
lalt dolgok nyilvántartásba vétele m egtörtént.”
-  szöveget a határozatra fel kell jegyezni. 
A határozatot az eljárási iratokhoz kell csa
tolni.

39. A szabálysértési hatóság a külföldi elkövető által 
letétbe helyezett összeget [Sztv. 45. § (3) bek.] 
átvételi elism ervénnyel veszi át, am elynek ere
deti példányát át kell adni a letétbe helyező sze
m élynek (6. sz. minta). Az elism ervény m ásolati
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példányát a 38. pont szempontjából határozatnak 
kell tekinteni.

40. A külföldi elkövető vagyontárgyait az Sztv. 45. § 
(3) bekezdése alapján az általános szabályok sze
rin t kell lefoglalni.

41. a) Ha az elkövető ellen a szabálysértési hatóság
nál több szabálysértés m iatt indult az eljárás, 
a feljelentéseket a legkorábban ik ta to tt felje
lentés számán kell egyesíteni.

b) Az egyesítést elrendelő határozatot írásban -  
alakszerűség nélkül -  az Sztv. 23. § (2) be
kezdésére hivatkozással kell meghozni.

42. Ha a feljelentés vagy az eljárás adatai alapján 
m egállapítható, hogy az elkövető vagy az elköve
tők valam elyike diplomáciai vagy egyéb szemé
lyes m entességet élvez, a feljelentést -  a 62. pont
a) alpontban m eghatározott esetet kivéve -  a 
másodfokú szabálysértési hatóság ú tján  soronkí
vül fel kell terjeszteni a BM Igazgatásrendészeti 
Osztályához.

IV.

Határozathozatal tárgyalás nélkül 
és a tárgyalást megelőző intézkedések

43. Tárgyalás nélkül hozott határozatok esetén az el
kobzás és a kártérítésre  kötelezés vonatkozásá
ban az általános szabályok az irányadók.

44. Az idézést úgy kell kézbesíttetni, hogy a megidé
zett azt a tárgyalás (meghallgatás) előtt legalább 
nyolc nappal kézhez vehesse. Az idézés átvételét
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igazoló tértivevényt az eljárási iratokhoz kell csa
tolni.

45. a) Ha az elkövető, az érdekelt vagy a tanú  nem
az eljáró szabálysértési hatóság területén  la
kik, m eghallgatásuk foganatosítása végett -  
a b) alpontban foglalt eset kivételével -  a 
lakóhelyük, illetve tartózkodási helyük szerint 
illetékes szabálysértési hatóságot kell írásban 
megkeresni. A megkereséshez csatolni kell a 
feljelentést és az addig keletkezett eljárási 
iratokat.

b) Am ennyiben azonban az eljárás sikere érde
kében szükséges, -  a szabálysértési hatóság 
vezetőjének írásbeli engedélye alapján -  va
lam ennyi m eghallgatni k ívánt személy a tá r
gyalás helyére idézhető.

46. a) A m eghallgatás irán ti megkeresés alapján az
eljárási iratokat m indaddig továbbítani kell, 
amíg valam ennyi szabálysértési hatóság ele
get nem  te tt a m egkeresésnek. Az iratokat az 
utolsó m eghallgatást foganatosító szabálysér
tési hatóság küldi vissza. 

b) A m egkeresett szabálysértési hatóság a meg
hallgatás irán t haladéktalanul -  de legkésőbb 
nyolc napon belül -  köteles intézkedni.

c) A m egkeresett szabálysértési hatóság a tanú 
m eghallgatásának helyéről és időpontjáról az 
elkövetőt, a sé rte tte t és képviselőjüket a tanú 
részére küldött idézéssel egyidejűleg értesí
teni köteles (NR- 1737. sz. nyt.).

47. Ha a szabálysértési hatóság az idézésre meg nem 
jelen t vagy a m eghallgatása előtt eltávozott sze-
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m élyt bírsággal sújtja, vagy az okozott költség 
m egtérítésére kötelezi, az erről szóló határozatot 
az ism ételt idézéssel együtt kézbesíteni kell.

48. Az Sztv. 54. § (2) bekezdésében m eghatározott 
személyekkel szemben, ha távolm aradásuk okát 
elfogadhatóan nem igazolták, fegyelmi intézke
dést kell kezdem ényezni (Sztv. 55. §). A fegyelmi 
intézkedés kezdeményezése m ellett e személyeket 
a szabálysértési hatóság a távolm aradásukkal 
okozott költség m egtérítésére is kötelezheti. A 
költség meg nem fizetése esetén az illetékes pa
rancsnok ú tján  a közvetlen letiltás irán t kell in 
tézkedni.

49. A fiatalkorú elkövetőt az NR- 1724. sz., ezzel 
egyidejűleg a gondozóját stb. az NR- 1716. sz. 
nyom tatvány felhasználásával kell a tárgyalásra 
idézni [Sztv. 78. § (1) bek.].
Ha a m egidézettek a tárgyaláson nem  jelennek 
meg és távolm aradásukat nem m entik ki, a fiatal
korú t m ár az NR- 1725. sz. (elővezetést kilátásba 
helyező), a gondozót stb. pedig változatlanul az 
NR- 1716. sz. idézéssel kell az új tárgyalási napra 
idézni.

50. A fiatalkorú ügyében kitűzött tárgyalásról a meg
hatalm azottat, illetve a törvényes képviselőt, to
vábbá -  ha a fiatalkorú tanköteles vagy rend
szeres iskolai oktatásban részesül -  az iskola ve
zetőjét is értesíteni kell. (NR- 1737. sz. nyt., 7. sz. 
minta.)

51. Ha a feljelen tett ism eretlen helyen tartózkodik, 
tartózkodási helyének m egállapítása céljából a
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BM Lakcím nyilvántartó Osztályát kell az e célra 
rendszeresített NR- 2223. sz. nyom tatvány fel- 
használásával megkeresni. A megkeresés tényét 
és idejét az ügy iratra  fel kell jegyezni.

V.

A tárgyalás és határozathozatal

52. A szabálysértési hatóság az Ut. 25. pontjában 
m eghatározott eseteken kívül tárgyaláson bírálja 
el a szabálysértést, akkor is, ha
-  a tényállás nem  tisztázott,
-  az előreláthatóan kiszabásra kerülő pénzbír

ság az 500 forintot m eghaladja,
-  az ügyben előreláthatólag elzárás kiszabására 

kerül sor,
-  a fiatalkorú elkövetővel szemben előrelátha

tólag büntetés kiszabására, vagy intézkedés 
alkalm azására kerül sor [Sztv. 77. § (2) bek.],

-  a kifogásnak [Sztv. 51 § (5) bek.] nem  adott 
helyt. 

53. a) A tárgyalásról (az elnapolás és folytatás té
nyéről is) jegyzőkönyvet kell felvenni (NR-  
1710. sz. nyt.).

b) A m egjelent idézettek szám bavétele adataik 
rögzítésével történik. A szám bavetteket -  
idézésük okának közlése u tán  -  kötelezettsé
geikre, illetve jogaikra ki kell oktatni. A m eg
hallgatás u tán  a jegyzőkönyvet a m eghallga
tottal alá kell íratni.
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c) Az elkövető m eghallgatásánál a tanúk és a 
még meg nem hallgatott elkövetők nem  lehet
nek jelen.

54. Ha az elkövetők m eghallgatása u tán  a bizonyítási 
eljárás folytatása szükséges, a tanúkat (szakértőt)
-  az elkövető jelenlétében -  külön-külön kell 
m eghallgatni, s az elm ondottakat az elkövetők 
vallom ását rögzítő jegyzőkönyvben folytatólago
san kell felvenni. A m ár m eghallgatott tanú a 
tárgyaláson -  a továbbiakban -  jelen lehet.

55. a) Szakértő m eghallgatásáról vagy kirendelésé
ről, illetve tolmács alkalmazásáról általában 
határozattal kell rendelkezni (8. sz. minta). 
Vízi- vagy légiközlekedési szabálysértés ese
tén a szakértői vélem ényt a BM Vízi- és Légi
közlekedési Osztálytól kell kérni. A határo
zatban meg kell jelölni a szakvélem ény elő
terjesztésének határidejét,

b) Ha szakértő m eghallgatására vagy tolmács al
kalm azására van szükség, -  sürgős esetben -  
kirendelésükről rövid úton (élőszóban, telefo
non) kell rendelkezni. Az így tö rtén t kirende
lés tényét a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzí
teni kell.

56. A szabálysértési hatóság az elkövető (képviselője) 
bizonyítás kiegészítésre te tt ind ítványát elu ta
sítja, ha
a) a m ár meglevő bizonyíték alapján a tényállás 

tisztázott és az elkövető felelőssége, annak 
m értéke m egállapítható;

b) a szabálysértés elkövetése -  vagy, hogy azt a 
felelősségre vont személy követte el -  nem
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bizonyított ugyan, de eredm ény az eljárás 
folytatásától sem várható [Sztv. 48. § (1) bek.
e) pont.].

57. a) Az Sztv. 82. § (1) bek. alapján őrizetben levő
elkövető ügyében a szabálysértési hatóság a 
tárgyalást köteles azonnal m egtartan i.

b) Ha a rendelkezésre á lló  bizonyíték nem  ele
gendő, a további bizonyítékokat lehetőleg rö
vid úton (telefonon, géptávírón stb.) kell be
szerezni.

58. Ha az elzárással sújtható szabálysértés elkövető
jé t nem  vették  őrizetbe, az e ljárást akkor is soron 
kívül kell lefolytatni. Ilyen ügyben, ha
a) a tanúk az eljáró szabálysértési hatóság terü 

letén laknak, a feljelentés beérkezésétől szá
m ított 15 napon belül határozatot kell hozni;

b) a tanúk nem laknak az eljáró szabálysértési 
hatóság terü letén  (Budapesten a főváros te rü 
letén) m eghallgatásukra a lakóhelyük szerint 
illetékes szabálysértési hatóságot -  az ügyre 
vonatkozó megfelelő tájékoztatás m ellett -  
távbeszélőn kell felkérni.
A m eghallgatás irán t soron kívül kell intéz
kedni. 

59. Ha az intézkedő rendőr a külföldi elkövetőt elő
állítja  vagy az jelentkezik, a tárgyalást -  ha 
annak törvényes akadálya nincs -  haladékta
lanul meg kell tartani.

60. Külföldi hajós elkövető m eghallgatási jegyző
könyvét a hajóvizsgálónak vagy a vízirendészeti 
őrs parancsnokának (helyettesének) kell felvenni. 
Ha az elkövető a cselekm ényt elismeri, a m eg
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hallgatási jegyzőkönyvet -  a feljelentéshez csa
tolva -  meg kell küldeni a szabálysértési ható
ságnak. Ellenkező esetben a BRFK Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság a jegyzőkönyv felvételének 
helyszínén folytatja  le az eljárást.

61. Ha a tárgyalás során
a) a cselekmény elkövetése bizonyítást nyert, de 

a teljes határozat m egszerkesztésére nincs 
mód, a határozat rendelkező részét a jegyző
könyvbe kell foglalni.

b) Az Sztv. 68. § (3) bekezdésében foglaltakra 
történő kioktatás u tán  az elkövető nyilatkoza
tá t vagy a nyilatkozat m egtagadásának tényét 
ugyancsak jegyzőkönyvbe kell foglalni;

c) ha csak a határozat rendelkező részét foglalták 
jegyzőkönyvbe, az érdem i határozatot utólag 
el kell készíteni.

62. Közúti közlekedési balesetek ügyében, ha
a) a szabálysértés elkövetése m iatt a diplomáciai 

vagy egyéb személyes m entességet élvező sze
m ély nem  felelős, úgy a felelős személlyel 
szemben érdem i határozatot kell hozni;

b) a feljelentettek  közül kizárólag a diplomáciai 
vagy egyéb személyes m entességet élvező sze
m ély a felelős, a 42. pontban m egjelölt felter
jesztés előtt a m ásik feljelentettel szemben in
dult eljárást [az Sztv. 48. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján] meg kell szüntetni;

c) a diplomáciai vagy egyéb személyes m entes
séget élvező személyen kívül más személy is 
felelős, úgy -  a felterjesztés előtt -  a m en
tességet nem  élvező személlyel szemben ér-

32

ÁBTL -4 .2 . -  10 -2 2  / 8 /1968 /34



demi határozatot kell hozni; a határozat indo
kolásában a közös felelősségre csak akként le
het utalni, hogy a baleset bekövetkezéséért 
nem  kizárólag a felelősségre vont személyt 
terheli felelősség.

63. A szabálysértési hatóság a lefoglalt dolog elkob
zásáról vagy visszaadásáról az ügyben hozott é r
demi határozatban rendelkezik. Az elkobzásra és 
az elkobzott dolgok értékesítésére a 26/1968. (IX.
19.) PM számú rendeletben foglaltak az irány
adók.

64. Az elkobzást elrendelő elsőfokú határozat m eg
hozatala u tán  a tilto tt fényképezés m iatt elkob
zott film eket és képeket TÜK ira ttárba  kell he
lyezni. A jogorvoslati eljárás során a film teker
cset és a képeket az eljárási iratoktól elkülönítve, 
a titkos ügykezelés szabályai szerint kell felter
jeszteni a felügyeleti hatósághoz.
A filmek selejtezésénél (megsemmisítésénél) a 
TÜK szabályokat kell alkalmazni.

65. Az elkobzott 
-  lőfegyvert vagy légpuskát a rendőrfőkapi

tányság anyagi osztályára, 
-  olyan dolgot, amely a bűnüldözési (krim ina

lisztikai) oktatásnál stb. felhasználható, a BM 
Országos Bűnügyi Múzeumba,

-  a rádió-adóberendezést a BM Fegyver, Mű
szaki és Vegyvédelmi Osztályához

kell m egküldeni a jogerős határozat egy példá
nyával.

66. a) A lefoglalt dolog (tárgy, pénz) visszaadásának
elrendelése esetén, a visszaadás m egtörténtét,
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illetve az átvételt a tulajdonos (a m eghatal
m azott átvevő) sajátkezű aláírásával kell iga
zoltatni.

b) Ha az elkövető (meghatalmazottja) nincs jelen 
és a dolog posta ú tján  megküldhető, azt u tán 
véttel kell elküldeni. A postai feladóvevényt 
a letétkönyv m ellett kell kezelni. A feladó
vevény szám át és az elküldés idejét az eljárási 
iratokra fel kell jegyezni.

67. A külföldi által önként letétbe helyezett vagy a 
lefoglalt dolgok értékesítéséből befolyt összegnek 
a levonások u tán  m egm aradt részét, ha az elkö
vető
a) még a büntetést kiszabó határozatban m egje

lölt címen tartózkodik, az elkövetőnek -  át
vételi elism ervény ellenében -  ki kell adni;

b) a határozatban m egjelölt címen m ár nem ta r
tózkodik, a Külkereskedelm i Banknál ny ito tt 
zárolt szám lára kell befizetni [26/1968. PM sz. 
rendelet 9. § (1) bek.].

68. a) A jogerős határozat egy példányát, ha
-  a közúti közlekedési balesetben résztvevők 

vagy azok egyike külföldi (ideértve a dip
lomáciai vagy egyéb személyes m entessé
get élvező személyeket is) függetlenül 
attól, hogy a baleset m iatt k it terhel a fe
lelősség, az Állami Biztosító Nemzetközi 
G épjárm űkárrendezési O sztályának;

-  az elkövető külföldi hajós, az elkövetőt al
kalmazó külföldi hajózási vállalat m agyar- 
országi képviseletének;
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-  az elkövetőt a 17/1968. (IV. 14.) Korm. sz. 
rendelet 6. §-a, valam int a 79. §-ába ü t
köző szabálysértés m iatt m arasztalták el, 
a rendőrfőkapitányság politikai osztálya 
útlevélcsoportjának (Budapesten a BM Ú t
levél Osztálynak);

-  az elkövető külföldi (ide értve a tartózko
dási engedéllyel rendelkezőket is) a lakó
helye szerint illetékes rendőrfőkapitány
ság politikai osztálya KEOKH csoportjá
nak (kirendeltségnek), Budapesten pedig 
a BM KEOKH-nak;

-  a rendőrhatósági felügyelet vagy kitiltás 
szabályainak m egsértése m iatt őrizetbe 
vették  az elkövetőt, a kényszerintézkedés
sel (rendőrhatósági felügyelet, kitiltás) 
kapcsolatos eljárási iratokhoz történő csato
lása végett, a kényszerintézkedést elrendelő, 
továbbá a k itilto tt kényszerlakhelye (egy
szerű kitiltás esetén a k itilto tt utolsó lak
helye) szerint illetékes rendőrhatóságnak;

-  kettős alakzatú cselekmények, ille tv e  ki
tiltás vagy rendőrhatósági felügyelet sza
bályai megszegése m iatt bü n te te tt vagy in
tézkedést tartalm az, a BM Bűnügyi Nyil
vántartó  és Statisztikai Osztályhoz

kell megküldeni, illetőleg felterjeszteni. 
b) A határozat egy példányát a

-  közúti közlekedési baleset részesének, ká
rosultjának.

-  az ország terü letén  tartózkodó külföldi el
követőnek (kivéve a diplomáciai vagy
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egyéb személyes m entességet élvező sze
mélyt),

-  elzárással is sújtható cselekmény elkövető
jének

m inden esetben át kell adni vagy meg kell 
küldeni.

69. A kárigény csak akkor bírálható el, ha azt a ká
rosult vagy képviselője az elsőfokú határozat 
m eghozatala előtt terjesztette  elő. K ártérítésre 
kötelezés esetén az elkövetőt a károsult, illetve 
képviselője készkiadásainak m egfizetésére is kö
telezni kell. A károsult (képviselője) ú ti-  és szál
lásköltségeinek m egfizetését illetően az 1/1969. 
(I. 8.) IM sz. rendelet 1., 4. §§-ba foglalt rendel
kezések az irányadók.
Nem téríthető  meg a károsult (képviselő) készki
adása, ha azt -  saját kezdem ényezésére -  in 
dokolatlanul okozta.

VI.

A jogorvoslatok

70. a) A kifogás szóbeli előterjesztése esetén lehető
leg azonnal ki kell tűzni a tárgyalást, ha a 
szabálysértési hatóság a kifogásnak m aradék
tanul nem ad helyt. A tárgyalás során a tá r
gyalás nélkül hozott határozat
-  visszavonható,
-  módosítható vagy
-  a kifogást elutasítva, hatályában fenn tart

ható.
b) Ha a szabálysértési hatóság a kifogást elké

settsége m iatt u tasíto tta  el és a m ulasztást az
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Sztv. 66. §-a (2) és (3) bekezdésében m egha
tározott határidőn belül elfogadhatóan igazol
ják, az elsőfokú szabálysértési hatóságnak a 
korábbi elutasító határozatot vissza kell von
nia és a továbbiakban az Sztv. 51. § (4) és (5) 
bekezdése szerint kell eljárnia.

c) Ha a tárgyalás nélkül hozott határozat kárté
rítésre vonatkozó rendelkezésével kapcsolat
ban kizárólag a károsult terjeszte tt elő kifo
gást és a 78. pontban m eghatározott eset áll 
fenn, a további eljárásra a 78. pontban foglal
tak az irányadók.

71. a) A fellebbezést
-  az elzárással sú jto tt személynek a határo

zat kihirdetésekor;
-  egyéb esetekben, ha a fellebbezésre jogo

sult előtt a tárgyaláson a határozatot ki
hirdették, a kihirdetéskor, ha pedig a ha
tározat kihirdetésekor a fellebbezésre jo
gosult nem  nyilatkozott arról, hogy felleb
bezéssel kíván-e élni, vagy a határozatról 
egyébként is kézbesítés ú tján  értesül, a 
határozat kézbesítésétől szám ított 15  na
pon belül lehet előterjeszteni.

b) Ha a fellebbezésre jogosult a határozat k ih ir
detésekor nem nyilatkozik arról, hogy felleb
bezéssel kíván-e élni, a határozat kézbesítésé
től szám ított 15 napon belül előterjesztett pa
naszt is fellebbezésnek kell tekinteni.

c) A fellebbezést -  valam ennyi jogosult felleb
bezésének beérkezése, de legkésőbb a ha tá r
idő letelte u tán  -  8 napon belül fel kell ter-
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jeszteni az eljárási iratokkal együtt a másod
fokú hatósághoz.

72. Ha az őrizetben levő és elzárással sú jto tt elkövető 
vagy képviselője fellebbezést jelen t be, nyilatko
zatát a fellebbezés indokolásával a tárgyalási 
jegyzőkönyvbe kell foglalni. Ezt követően az őri
zet esetleges meghosszabbításáról kell határozni 
(NR- 1730. sz. nyt.). A határozatot ki kell h ir
detni.

73. Ha a másodfokú szabálysértési hatóság vagy az 
Sztv. 70. §-a alapján e ljárt felügyeleti szerv ak
ként változtatja meg a határozatot, hogy az elzá
rás kiszabását mellőzi, az elkövetőt haladéktala
nul szabadlábra kell helyezni.

74. Az elkésetten benyújto tt vagy a nem  jogosult ál
tal előterjesztett fellebbezést elutasító határozat 
ellen fellebbezésnek nincs helye.

75. Ha az elkésetten előterjesztett fellebbezés igazo
lási kérelm et is tartalm az, vagy az elkésetten elő
terjeszte tt fellebbezést elutasító határozatot kö
vetően igazolási kérelm et terjesztettek  elő, a fel
lebbezést (igazolási kérelmet) -  az eljárási ira 
tokkal együtt -  a másodfokú szabálysértési ha
tósághoz kell felterjeszteni [Sztv. 67. § (1) bek.]

76. Ha a másodfokú szabálysértési hatóság eljárása 
során m eghallgatásokat foganatosít, az elkövető, 
a sé rte tt és a képviselőik részére az Sztv. 53. §, 
illetve 58. §-ban m eghatározott jogokat biztosí
tani köteles.

77. A fellebbezési eljárást akkor is le kell folytatni, 
ha a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak 
egy részét sérelmezi.
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78. Ha csupán a károsult je len te tt be fellebbezést és 
a rendelkezésre álló bizonyítékok a döntésre nem 
elegendők, a másodfokú hatóság -  az Sztv. 50. § 
(3) bekezdése, illetve a 69. § (3) bek. c) pontja 
alapján -  az elsőfokú határozatnak a kártérítésre  
vonatkozó részét hatályon kívül helyezi és a ká
rosultat felhívja, hogy kárigényét bírósági eljárás 
(társadalm i bíróság, m unkaügyi döntőbizottság, 
term előszövetkezeti jogvitákat eldöntő szerv) ú t
ján  érvényesítheti.

79. Ha a jogerős elsőfokú határozat törvényességét 
vitató panaszt terjesztenek elő, azt a másodfokú 
rendőrhatóság b írá lja  el (Sztv. 70. §).

80. A jogerős határozat ellen elő terjesztett olyan pa
naszt, amely a végrehajtásnak az Sztv. 75. §-a 
szerinti mellőzésére irányuló kérelm et is ta rta l
maz, vélem ényes jelentéssel és az eljárási iratok
kal együtt a BM Igazgatásrendészeti Osztályhoz 
kell felterjeszteni.

81. A panasz előterjesztése illetékm entes.

VII.

A végrehajtás 

82. A határozat nyilvános közzétételének leghosszabb
 tartam a 30 nap.

83. a) A kiszabott pénzbírság meg nem  fizetése ese
tén letiltás (Sztv. 72. §) irán t kell intézkedni,
ha az elkövető
-  m unkaviszonyban áll,
-  szövetkezeti tag,
-  nyugdíjat vagy egyéb járandóságot élvez.
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b) A letiltás foganatosítására a 26/1968. (IX. 19.) 
PM sz. rendelet 6- 8. §-aiban foglalt rendel
kezések az irányadók. A határ ozatok átvételét 
igazoló tértivevényeket az ira ttá ri példányhoz 
kell fűzni.

84. A 83. pont a) alpontjában fel nem  sorolt, pénz
bírsággal bün tete tt személyek esetében -  a fia
talkorúak kivételével [Sztv. 27. § (3) bek.] -  a 
pénzbírságot elzárásra kell átváltoztatni (NR-  
1708. sz. nyt.).

85. Ha az ügyben az Sztv. 75. §-ának alkalmazása 
nem  látszik indokoltnak, az elzárásra történő á t
változtatást függőben kell tartan i mindaddig, 
amíg az elkövető
-  súlyos, vagy fertőző betegségben szenved, to

vábbá
-  szoptató anya, vagy
-  az elkövetőnek kizárólagos gondozásában 14 

éven aluli gyerm ek van és a gyerm ek szociá
lis intézetbe való elhelyezése nem  biztosítható.

Ha a függőben tartás oka m egszűnt és a letiltásra 
változatlanul nincs lehetőség, a pénzbírságot el
zárásra kell átváltoztatni.

86. Az előzetes fogvatartás beszám ításánál m inden 
m egkezdett napot egész napként kell figyelembe 
venni.

87. Az előzetes fogvatartással -  az Sztv. 18. § (3) be
kezdésében foglalt átszámítás szerint -  a pénz
bírságot a határozatban, a megfelelő összeg ere
jéig, lerovottnak kell nyilvánítani.

88. Az elzárás végrehajtása irán t teendő intézkedé
sekre az 5/1968. (X. 19.) IM- BM- PM  számú
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együttes rendeletben foglaltak az irányadók. Az 
őrizetben levő elkövetőnek nem i betegség vagy 
alkoholelvonó-kezelés m iatt gyógyintézetben töl
tö tt idejét az elzárásba be kell számítani.

89. Az elzárással felm erülő költség (továbbiakban: 
tartási költség) m egállapítása és végrehajtása a 
szabálysértési hatóság, illetőleg a büntetés-végre
hajtási intézet feladata. A szabálysértési hatóság 
csak a rendőrségi fogdában eltö ltö tt időre (előze
tes fogvatartás, elzárás egy részének vagy egészé
nek letöltése) állapíthat meg tartási költséget.

90. A tartási költséget napi 17 F t-ban kell m egálla
pítani (9. sz. minta).

91. a) Tartási költség az elkövető terhére  csak arra
a napra állapítható meg, amelyen keresetet 
biztosító m unkával foglalkoztatják, vagy saját 
hibájából nem  dolgozik.

b) Ha az elkövető foglalkoztatása -  önhibáján 
kívül -  a napi 4 órát nem  haladja meg, ezek
re a napokra terhére  csak félnapi tartási, költ
ség állapítható meg. 

c) M unkaszüneti napra [fizetett ünnepnapra, va
lam int a gyógyintézetben (Ut. 17. pont) tö ltö tt 
elzárás idejére] tartási költséget felszámolni 
nem szabad.

92. Tartási (az elzárás végrehajtása során felm erülő 
egyéb) költség m egállapítása ellen fellebbezésnek 
helye nincs.

93. Ha a tartási költséget, illetve az elzárás végre
hajtásával felm erülő esetleges egyéb költséget 
keresm ényi (letéti) pénzből biztosítani nem lehet
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és az elkövető a határozatban m egjelölt időn be
lül azt nem  fizeti meg, a teljesítés kikényszeríté
séről letiltás vagy behajtás ú tján  kell gondos
kodni (Sztv. 72. §).

94. F iatalkorúval szemben az elzárás végrehajtása 
után  a tartási költség nem  hajtható  végre.

95. Amíg az eljárási vagy tartási költség végrehaj
tása eredm ényre nem vezet, az eljárási iratok se
lejtezésére csak a határozat jogerőre emelkedését 
követő 5 év elteltével kerülhet sor. A végrehajtás 
helyzetéről évenként legalább egy esetben tá jé 
kozódni kell.

VIII.

V egyes rendelkezések

96. Szabálysértési ügyben határozatot csak a sza
bálysértési hatóság vezetője, vagy a szabálysér
tési előadó hozhat.

97. Ha a szabálysértési előadó kizárását az elkövető 
(képviselője) kérte és az Sztv. 60. § (3) bekezdé
sében foglalt rokonsági kapcsolat nem forog 
fenn, a kizárás csak bizonyított alapos ok m iatt 
rendelhető el.

98. T iltott fényképezés esetén lefoglalt film teker
cset lehetőleg a bűnügyi technikussal kell elő
h ívatni és m ásoltatni.

99. Az Ut. 28. pontjában m egjelölt rendeletek alap
ján  felszám ítható (szakértői stb.) díjak kiutalása 
irán t határozattal kell rendelkezni.
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100. Több elkövető felelősségének m egállapítása ese
tén az eljárási költséget
-  egyetemlegesen kell m egállapítani, ha az el

követők azt egyenlő m értékben,
-  arányosan kell megállapítani, ha az elkövetők 

azt nem  egyenlő m értékben okozták, illetve
- csak annak az elkövetőnek a terhére  szabad 

m egállapítani, aki azt okozta.
101. A jogerős határozattal kiszabott büntetés elen

gedése vagy m érséklése, illetve elkobzott dolog 
visszaadása céljából elő terjesztett kérelm et -  
vélem ényes jelentéssel és az eljárási iratokkal 
együtt -  a BM Igazgatásrendészeti Osztályhoz 
kell felterjeszteni.

102. A szabálysértési eljárásokra vonatkozó statiszti
kai adatszolgáltatást a „Szabálysértési Ü gyinté
zés” c. adatgyűjtő-lap felhasználásával, féléven
ként kell teljesíteni (NR- 1234. sz. nyt.).
A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok 
összesített jelentéseit a tárgyfélévet követő hó
nap 10. napjáig kell felterjeszteni a BM Bűn
ügyi N yilvántartó és Statisztikai Osztályra. 

103. Ez az utasítás a m egjelenése napján lép  hatály 
ba. Ezzel egyidejűleg
a) az 50- 170/1/1968. Belügym iniszter-helyet

tesi utasítás,
b) a M agyar Népköztársaság Belügym iniszter

helyettesének 8/1968. sz. utasításának 20. 
pontja,

c) a M agyar Népköztársaság Belügym iniszter
helyettese 5/1966. sz. parancs 8. sz. m ellék
lete
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-  3. pont „Az alapszám elintézése” című ré 
szének negyedik bekezdése (a szabálysér
tés m iatt kiszabott büntetések felfüggesz
tésére vonatkozó rendelkezések),

-  3. pont negyedik bekezdésének a Rendé
szeti Bírságoló Csoportra vonatkozó része,

- 3. pont hetedik bekezdésének a szabály
sértési ügyek egyesítésére vonatkozó 
része,

d) a M agyar Népköztársaság Belügym iniszter
helyettesének 0024/1965. sz. U tasítása (2) be
kezdésének 11. pontja, továbbá

e) az 1968. évi I. törvényben, valam int a 
10/1968. BM sz. utasításban foglaltak végre
hajtására  kiadott „Irányelvek”

hatályát veszti;
f) a 20 093/1968. sz. BM Közbiztonsági Csoport

főnökének utasítása akként módosul, hogy a 
KRESZ 75. §-ban előírt engedély nélküli 
csoportos szem élyszállítás m iatt te tt feljelen
tés esetén az eljárást az Sztv. 48. § (1) be
kezdés a) pontja alapján kell m egszüntetni.

Budapest, 1969. augusztus hó 26. napján

KÖRÖSI G YÖ RG Y  s. k., 
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes
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.. Rendőrkapitányság 

Alosztály, Őrs, Kmb.

1. sz. m inta

Szám: ...............  19/...........

JEGYZŐKÖNYV
szabálysértési feljelentésről

Készült ....... év ......................hónap .........nap .........óra
.............................................  helyiségben.

Feljelentő neve: ...................................................................
Születési helye, éve: ..........................................................
Anyja neve: ............................  Lakása: ........................
................................. Telefonszáma: .......  Szig. sz.: .......

A feljelentés tárgya: ............................................... ...........

Jelen  vannak alulírottak.
A fen t nevezett a következőket adja elő:

Á B T L - 4 .2 . -1 0 - 22  / 8 / 1 9 6 8  /47
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2. sz. m inta
kapitányság

osztály- rendőrőrs

Szám : ............... /19...

HATÁROZAT
előzetes intézkedés során történő 

helyiségellenőrzésről,* személymotozásról*

Az 1968. évi I. tv.* 17/1968. (IV. 14.) Korm. sz. rend.*
............................  ütköző ......................................................
szabálysértésének gyanúja m iatt .................................
........................  (és társai) ellen indíto tt szabálysértési
ügyben az 1968. évi I. tv. 44. § (2) bek. alapján el
rendelem :
Név: ................................. (szül. hely, idő) ....................
(anyja neve) ................. ........... (fogl.:) ............................
............................  lakos ellen a -  helyiségellenőrzést*
-  személymotozást.*

19 ... év hó ... n.

P. H. r.

* a nem k ívánt rész törlendő
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JEGYZŐKÖNYV

Készült 19... év ....................  hó ...n  ...............  város
község

................... u tc a ..........szám ........ ajtó szám alatt,
té r fszt/em. 

........................ . ellen folyam atba te tt szabálysértési
ügyben foganatosított -  helyiségellenőrzés* -  
személymotozás* alkalmával.

Jelen vannak: 

A hatóság részéről ...........................

Hatósági tanúk:
Név: .....................................  (fogl.) ..................................
Lakhely: ............................  (szig. sz.) .........................
Név: .....................................  (fogl.) ...........................
Lakhely: ............................  (szig. sz.) ....................... .

Az intézkedést szenvedő személy -  képviselője. - 

Az intézkedés kezdete:

19... év .................... hó .......  nap .......  óra ....... perc.

Az intézkedés kezdetén az eljárás vezetője felszólí
to tta  a helyiségellenőrzést* -  személymotozást* -  
szenvedőt a keresett tárgyak (személyek) előadására 
(kiadására).
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Ezek u tán  ........................  m int a helyiségellenőrzést*
-  személymotozást* -  szenvedő (v. képviselője) ön
ként előadja (kiadja) a következő helyeken ta rto tt 
alábbi tárgyakat (elrejtőzött m egnevezett személyt, 
szem élyeket):

Felszólításra ..........................................................  tagadta,
hogy
-  nála szabálysértésből származó vagy ezzel kap

csolatos dolog van,
- szabálysértést elkövető -  felbújtó -  segítő sze

m élyt rejteget.

Ezek után átku tattuk  ......................................................
helyiségből álló lakását* (üzletét*, műhelyét*), ruhá
zatát* és az alább felsorolt helyeken a következő 
dolgokat találtuk, m elyeket a 26/1968. (IX. 18.) 
PM. sz. rendelet 1. § (2) bek. alapján megőrzésre á t
vettünk.

A helyszínen hagytuk megőrzés végett: ....................

Ez a jegyzőkönyv egyben átvételi elism ervényként 
szolgál a megőrzésre á tvett és a rendőrség által el
szállított tárgyakról.
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A helyszínen m egőrzésre hagyott tárgyakat az intéz
kedést szenvedő, illetve m egbízottja köteles gondo
san megőrizni a további rendelkezésig.
A helyiségellenőrzés* -  személymotozás* ered
m ényre -  nem  -  vezetett.

A helyszíni intézkedés 19... év ....................hó ... nap
... óra ... perckor fejeződött be.

eljárást vezető

K árt ........................  szenvedtem. A végrehajtás módja
ellen panaszt ............................  jelentek be.

A határozat egy példányát átvettem .

intézkedést szenvedő

Hatósági tanúk:

*A nem  kívánt rész törlendő!

4 BM Szabálysértési ut.
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.. R endőrkapitányság 

Rendőrőrs

3. sz. m inta

JEGYZŐKÖNYV 
szabálysértési ügyben lefoglalható tárgyak 

m egőrzéséről

A
községben
városban

(aki .................................
é v ........... hó ... napján

született, anyja neve:
város
község ker. út

tér
.......  sz. alatti lakos ellen indíto tt szabálysértési ügy
ben lefoglalható

biztonságos megőrzésére a 26/1968. (IV. 19.) PM. sz. 
rendelet 1. § (2) bekezdésében biztosított felhatal
mazás alapján

elkövetőt kötelezem
-  az elkövetőtől átvettem .
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A megőrzés végrehajtására

-  a ............................  tanács végrehajtó bizottságát,
város 

-  ................................. község .......  kerü let ................
.........................................  utca .......  sz. alatti lakost

kérem  fel.

............................  19... év ....................  hó ...n.

intézkedő rendőr

A jegyzőkönyv egy példányát átvettem

A dolog megőrzésére kapott
a) utasítást
b) felkérést 
tudom ásul vettem

A nem  k ívánt rész törlendő!
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.. Rendőrkapitányság 

Rendőrőrs

4. sz. m inta

./19... sz.

HATÁROZAT
szabálysértési eljárás m egszüntetéséről

város ker ú t
............................ község ..................................................té r
.......  sz. alatti lakos a ......................................................
rendőrhatóságnál -  rendőri szervnél -  szabálysér
tési ügyben feljelentést te tt ism e re tle n  elkövető -
* ..................................... (aki .......  év ................ hó

... napján ............................  városban/községben szü le te tt anyja

neve: ............................ ) ....................  város ...... ker.
község

...................................................  ú t ...... sz. alatti lakos
tér

ellen ...........................................................................  m iatt.
Az ügyben foganatosított előzetes intézkedés során 
az elkövető -  *személyét -  tartózkodási helyét -  
az elkövetés tényét -  nem  sikerült tisztázni és az 
eljárás további folytatásától eredm ény nem  várható.

* a nem  kívánt rész törlendő.
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Ezért az 1968. évi I. tv. 48. § (2) bekezdésében fog
lalt rendelkezés alapján az eljárást megszüntetem.

19... év .................... hó ...n.

PH.

közrendvédelmi
alosztályvezető

Kapja:

város
község
... sz. alatti lakos.út/tér

Egy példány irattár.
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Rendőrkapitányság
5. sz. m inta

19 . . .  szabs. szám.

HATÁROZAT

A .................................-ba ütköző ......................................

szabálysértés gyanúja m iatt ................................. (név)

(aki ... év ........................  hó ... napján ........................
..............  városban született, anyja neve: ................

községben
fog l. )* város utca

község ...............  té r
... sz. alatti lakostól a megőrzésre á tvett alábbi dol
gokat az 1968. évi I. törvény 45. § (1), (3) bekezdése 
alapján lefoglalom :
1...................................................................................................
2..................................................................................................
3..................................................................................................
A lefoglalt dolgok elkobzása (Sztv. 21. §) vagy visszaadása

 tárgyában az ügy érdem ében hozott ha tá 
rozatban rendelkezem. E határozat ellen fellebbezés
nek helye nincs.

............................  19... év ....................  hó ...n .

P. H. .........................................
szabálysértési előadó
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**Letétkezelő!
A határozattal lefoglalt dolgokat vegye ny ilvántar
tásba! Kezelésükről gondoskodjon!
Az 19 ... év ....................  hó ... nap ... órára kitűzött
tárgyalásra a dolgoknak a tárgyaló helyiségbe tö r
ténő visszaszállításáról gondoskodjon.

............................  19... év ....................  hó ...n.

szabálysértési előadó

A lefoglalt dolgok nyilvántartásba vétele és kezelése 
m egtörtént.

A letétkönyv tételszám a: ....................

............................  19... év ....................  hó ...n.

tárgykezelő

A lefoglalt dolgot a k itűzött tárgyalás napján átad
tam, illetve átvettem.***

............................  19... év ....................  hó ...n . 

tárgykezelő szabálysértési előadó

-  A határozatot két példányban kell elkészíteni.
-  *-gal jelölt részbe -  külföldi elkövető esetén a 

lakcímére vonatkozó összes adatokat -  az ú tle
vélben feltün te te ttek  szerint kell rögzíteni.
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-  A  **-gal jelölt szövegrész csak a másolati pél
dányra kerül.

-  *** H a  a  tárgyalás során elkobzásra vonatkozóan 
döntés nem  történt, úgy a tárgykezelő a lefoglalt 
dolgot tovább kezeli. Az átadás és visszaadás té
nyét m inden esetben rögzíteni kell.
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Rendőrkapitányság
6. sz. m inta

19/... szabs. szám.

ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 
*(letétbe helyezési határozat)

............................  országban ........................  városban
községben

.......  év ........................  hó ... napján született, anyja
neve: ..................................... , ............................. város

község
................................. utca ... szám alatti lakos ............

............................  szabálysértés elkövetésével gyanú
sított, az ügyben lefolytatandó szabálysértési eljárás 
költségei, valam int az előreláthatólag kiszabásra ke

rülő pénzbírság fedezésére ........................  F t le té tbe
helyezését kéri. 

A ................ F t (.....................................  forint) összeget
a mai napon átvettem  -  *és letétbe helyezését el
rendelem.
A kiszabott pénzbírság és az eljárási költség kifi
zetése után a letétbe helyező az elismervény egy
idejű visszaadása m ellett, a letétbe helyezett össze-

*-gal jelzett szövegrészeket az elkövetőnek kiadott pél
dányból törölni kell.

(A túloldalon levő szöveget csak a hatóságnál maradó pél
dány hátlap jára szabad rávezetni!)
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get (vagy annak a büntetés és egyéb költségek te lje
sítése u tán  fennm aradó részét) átveheti.
Ha a letét vagy a fennm aradó rész átvételére a le
tétbe helyező nem  jelentkezik, a letétbe helyezett 
összeget (annak fennm aradó részét) a

........................  számú csekkszámlára befizetem.

............................  19... év ....................  hó ...n.

PH.

szabálysértési előadó
A letétbe helyezési elism ervény eredeti példányát a 
mai napon átvettem .

............................  19... év ....................  hó ...n .

letétbe helyező

A letétbe helyező a ................ sz. útiokm ánya tanú 
sága szerint 19... év ....................  hó ... napjáig ta r
tózkodhat az ország területén.
LETÉTKEZELŐ!
A határozathoz csatolt és letétbe h e ly e z e tt .......  F t-ot
(............................  forintot) a lefoglalt dolgok kezelé
sére vonatkozó szabályok szerint vegye ny ilván tar
tásba és kezelje.
............................  19.. . év ....................  hó ...n.

szabálysértési előadó
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A letétbe helyezett .......  F t (............................  forint)
nyilvántartásba vétele m egtörtént.

A letéti könyv tételszám a: ........................

............................  19... év ....................  hó ...n.

letétkezelő

A ........... /19... szabs. számú határozattal m egállapí
to tt pénzbírság és eljárási költség fedezése -  vissza
adása céljából
-  a letéti összeget,

-  a letéti összegből.......  F t-o t (.................... forintot)
átadtam , illetve átvettem .

............................  19... év ....................  hó ...n.

letétkezelő szabálysértési előadó
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7. sz. m inta

ÉRTESÍTÉS SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSRÓL

Az 1968. évi I. tv. 77. § (3) bekezdésében foglalt fel
hatalm azás alapján értesítem  Igazgató Elvtársat, 
hogy az Ön által vezetett iskolában tanuló

................................. (név, szül. év, hely, anyja neve)

............................  város ............................. ú t ... számközség
alatti lakos fiatalkorú ellen .............................................
szabálysértés m iatt eljárás indult.

Az ügyben a tárgyalást ... év ................ hó ... napján

... órakor tartom  a ........................ . városi -  járási

-  kerületi rendő rkap itányság ........................  ú t ... sz.

......... fsz. ... ajtó alatti helyiségében.
em.

Ön, vagy képviselője a tárgyaláson részt vehet.
Az ügyben hozott döntésről a határozat egy példá
nyának megküldésével tájékoztatom .

............................  19... év ....................  hó ...n.

PH.
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R endőrkapitányság
8. sz. m inta

Szám : .............../19....
Szakértő (tolmács)* neve és 
lakcíme: .................................

M unkahely címe:

Telefon: ................

HATÁROZAT 
szakértő (tolmács) kirendeléséről

A ........................ -ba ütköző ........................... . ................

szabálysértés gyanúja m iatt ................................. ellen

indíto tt szabálysértési ügyben .........................................
igazságügyi* szakértőt *(tolmácsot) az 1968. évi I. tv.
44. § (2) bekezdése alapján kirendelem .
E határozatot és az eljárási iratokat **kiadom
-  *azzal, hogy szakvélem ényét írásban -  szóban -

az alábbi kérdésekre vonatkozóan terjessze elő.
-  *tanulmányozásra.

Felhívom, hogy ... é v ....................  hó ... nap ... órára
kitűzött tárgyaláson jelenjen meg.

* A nem  k ívánt rész törlendő.
** Ha az iratokat a szakértőnek (tolmácsnak) á t kell adni, a 

lapokat sorszámozás u tán  össze kell fűzni és iratjegyzék
kel kell ellátni.
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Am ennyiben az 1968. évi I. tv. 60. § (3), (4) bekezdé
sére figyelem mel kizáró ok forog fenn, ezirányú in
dokolt bejelentését hatóságom nak haladéktalanul 
tegye meg.

INDOKOLÁS

............................  19... év ....................  hó ... n.

PH.
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.........................m int I. fokú szabálysértési hatóság

./19... szabs. szám.

9. sz. m inta

HATÁROZAT 
elzárási (tartási) költség megállapításáról

.........................................  (leánykori neve: ....................

............................  anyja neve: ............................ ) ............

............................ város ..............................  utca ... szám
község

alatti lakost az .......  év ........................  hó ... napján

k e l t ........... /19........ szám alatt hozott határozatom m al

... nap (azaz .......... .............  nap) -  átváltoztato tt -
elzárással sújtottam . Az elkövető az elzárásból a

rendőrségi fogdában tö ltö tt le ... (azaz ..........) 
nap elzárást. 
Az 1968. évi I. tv. 73. § (2) bekezdésében foglalt

rendelkezés alapján az elkövető terhére  napi ...... F t

(azaz ................................. forint), együttvéve .......  F t

(azaz ................. ...............  forint) elzárási (tartási) költ
séget -  valam int az elzárással felm erült egyéb költ
séget -  állapítok meg.
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Kötelezem az elkövetőt, hogy elzárási költség címén 
a m ellékelt válaszlevelezőlapon az elzárás letöltésé

től szám ított 15 napon belül illetékbélyeggel ...........
forintot letiltás -  behajtás -  terhe m ellett rójon le. 
A jelen határozat ellen az Sztv. 68. § (1)- (2) bekez
désében foglalt rendelkezés alapján fellebbezésnek 
helye nincs.

............................  19... év ...................  hó ...n .

PH.

szabálysértési előadó 

A határozatot tudom ásul vettem :

elkövető
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