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Tárgy: Tiltott határátlépés (Btk. 2 0 3 . §.) miatt elrendelt nyomozások
lefolytatásának szabályozása.

T iltott határátlépés bűntette (kísérlet, előkészület) m iatt az elkövetési
hely, illetve az elkövető lakhelye szerinti járási, városi (kerületi) ren d
őrkapitányság (továbbiakban: a 1 0 /1 9 6 6 . BM sz. utasítás I. fejezet 1.
pontja alap ján : nyomozószerv), valam int megbízás alapján az egyes
nyomozási cselekm ények elvégzésében közrem űködve a határőrség
szervei járn ak el.
E szervek között kialakult együttm űködés sok esetben bonyolult, a
munka koordinálása csak nehezen oldható meg, esetenként az állam biz
tonsági érdekek a nyomozás során h áttérbe szorulnak. G yakran az ügy
ben szereplő tanúknak nagy távolságra történő utaztatása jelentős költ
ségeket és időkiesést okoz.
A tilto tt h atárátlép és bűntette m iatt intézkedő és eljáró szervek együtt
működésének m egjavítása, a nyomozás egyszerűsítése és m eggyorsítása,
az állam biztonsági operatív érdekeknek az eljárásban való m aradékta
lan érvényesülése céljából — a Legfőbb Ügyésszel egyetértésben —
az érin tett szervek vezetőit az alábbiak v ég reh ajtására

utasítjuk:
1. (1) Ha a büntetőeljárást a határőrség kezdeményezi
a h atárő rség fogja el) köteles az elkövetőt priorálni és haladék
t alanul az el fogás hely e szerint illetékes nyomozószervet írásban
(távgépírón) tá jékoztatni. A jelentés tartalm azza a tényállást, az
elkövető(k) szem élyadatait és a bizonyítékok részletes m egjelö
lését.
(2) A nyomozószerv a jelentés vétele után nyomban intézkedni k ö te
les a nyomozási cselekmények foganatosításáról, (a nyomozás el
rendeléséről, szükség szerint az előzetes letartóztatás foganatosí
tásáról), továbbá az elkövető priusza alapján m egállapítani,
hogy a további nyomozás, vizsgálat lefolytatására mely nyomozó
szerv illetékes, s a nyomozás elrendeléséről e szervet értesíteni.
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A nyomozószerv vezetője az egyes nyomozási cselekmények el
végzésével a határő rség et m egbízhatja. A megbízás rövid úton
közölhető a határőrségi szervvel.
(3) A h a tárő rizeti szervek az általuk elfogott személyek kihallgatá
sát — a h atárő rizettel összefüggő kérdésekre vonatkozóan — az
elfogástól szám ított negyvennyolc órán belül kötelesek befejezni.
A határőrség illetékes szervei a h atárő rizettel összefüggő k ér
désekre a terh eltet a nyomozószerv szám ára tö rtén t átadás után
is k ihallgathatják — az illetékes nyomozószerv vezetőjének hoz
zájárulásával — ha ezt a körülm ények alaposan indokolttá
teszik.
(4) A fogvalévő személyt a határőrizeti szervek a (3) bekezdésben
m eghatározott idő elteltével kötelesek a z ü g y b e n k e l e t k e z e t t
nyom ozási iratokkal és egyéb bizonyítékokkal együtt a Be. rendelke
zései szerint az illetékes nyomozószervnek átadni.
2. (1) T iltott határátlépés előkészülete, kísérlete m iatt a nyomozás le
folytatására az elkövetés helye szerint illetékes nyomozószerv
jogosult. [Be. 49. § (1) bek., 10 /1 9 8 6 - BM sz. utasítás 4. pont
(1) bek.]
(2) Az előző bekezdésben foglaltaktól eltérően..
a) ha az elkövető fiatalkorú a lakhely szerint illetékes nyomozó
szerv, Budapesten a BRFK F iatalkorú és Gyermekvédelmi
Osztálya já r el;
b) n y ilv án tarto tt veszélyes bűnöző esetén annak lakhelye sze
rin t illetékes nyomozószerv folytatja az eljárást;
c) körözött személy ügyében az eljárás lefolytatására a körözést
kibocsátó nyomozószerv jogosult;
d) olyan személy ügyében pedig, akinek más köztörvényi bűn
tette m iatt valamely nyomozószerv eljárást indított és az
nincs jogerősen m egszüntetve, illetve befejezve, e nyomozó
szerv illetékes eljárni.
3. A BM III. Főcsoportfőnökség központi, illetve megyei (budapesti)
szervei az illetékes operatív elhárítást végző szerv kezdeményezé
sére nyomoznak.
(1) A BM I I I /1 . Osztály folytatja le a vizsgálatot, ha
a) a tettesnél kém kedésre utaló tárgyak, iratok, stb. kerültek
elő;
b) az elkövető a BM III. Főcsoportfőnökség központi szerveinek,
vagy az MNVK 2. Csoportfőnökség hálózati személye;
c) az elkövetőt összeesküvés, vagy kémkedés gyanúja m iatt ope
ratív feldolgozás alá vonták;
d) az elkövető külföldi állam polgár;
e) külföldre szökést (Btk. 313. §.) vagy annak k ísérletét katonai
büntetőeljárás hatálya alá tartozó személy valósította meg;
f) a bűn tett a Btk. 203. § (2), illetve (3) bekezdésébe foglaltak
szerint minősül.
—
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(2) A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok politikai vizsgálati
szervei folytatják a nyomozást, ha az elkövető
a) a megyei (budapesti) politikai osztály hálózati személye;
b) olyan személy, ak i am nesztiával té rt vissza;
c) a M agyar N éphadsereg, a Belügym inisztérium , a M unkásőr
ség hivatásos tisztje, vagy tiszthelyettese volt, és leszerelése
óta két év még nem te lt el;
d) olyan beosztású személy, aki fontos állami, vagy szolgálati
titok birtokában lehetett. Idetartoznak különösen az egyes mi
nisztérium okban, országos főhatóságoknál, tudom ányos és
kutatóintézeteknél, hadiipari, vagy népgazdasági jelentőségű
üzemekben bizalmi állást betöltő személyek;
e) em bercsempészés (Btk. 204. §.) b ű n tettét valósította meg;
f) olyan külföldön élő m agyar állam polgár, ak i a nyugati h atá
ron befelé irányuló tilto tt határátlép ést követ el, vagy M a
gyarországon tartózkodó, de külföldön élő m agyar állam pol
g ár kifelé irányuló tilto tt határátlépést, illetve annak k ísér
letét valósítja meg.
(3) A BM I I I / 1 . Osztály — a BM III. Főcsoportfőnök, vagy h elyet
tesei hozzájárulásával — a nyomozószervek által vizsgált ügye
ket a nyomozás bárm elyik szakában hatáskörébe vonhatja.
4. A b űntett elkövetését felderítő, illetve az elfogást végző szerv
veze
tője az előző pontokban m eghatározott illetékes nyomozószerv meg
állapítása érdekében köteles az elkövetőt a BM III. Főcsoportfőnök
ség és a bűnügyi szervek operatív és hálózati nyilvántartásában h a
ladéktalanul priorálni.
5. A büntetőeljárás lefolytatására illetékes nyomozószerv a nyomozás
elrendeléséről az elkövető lakhelye szerinti rendőrfőkapitányság po
litikai osztály vezetőjét értesíteni köteles.
6. Jelen utasítás 1967. január 15-én lép hatályba, hatálybalépésével
egyidejűleg az ellentétes korábbi rendelkezések hatályukat vesztik.
7. Ezen utasítás végrehajtásáról az érin tett szervek vezetői
gondoskod
janak. Az utasításban foglaltak végrehajtásáról a rendőrfőkapitány
ságok rendőri, illetve politikai szervei a II., illetve III. Főcsoport
főnökségre 1967. június 30-ig az összefoglaló jelentésüket te rje s
szék fel.
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Felterjesztve: M iniszter elvtársnak
K a p já k :
M iniszterhelyettesek.
Főcsoportfőnökök, helyetteseik,
H atárőrség Országos Parancsnoka,
II., III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
önálló és beosztott osztályvezetői,
IV/I. Csoportfőnökség,
Hőr. Orsz. Parancsnoka helyettesei, osztályvezetői, kerületparancsnokok,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik,
bűnügyi és vizsgálati osztályvezetőik,
Járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.
Készült:
410 példányban.
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