
BELÜGYmInISZTÉRIUM.
Szám: lo-24/2/1959. SZIGORÚAn TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BE LüGYMINISZTERhELYETTESÉnEK
2. sz. U t a s i t á s a

a büntetések végrehajtásával kapcsolatos rendőri 
tevékenységekről.

Megállapítottam, hogy rendőri szerveink, különösképpen a 
bűnügyi és politikai nyomozó szervek, nem megfelelően is
merik azokat az eljárásaik során részükre is kötelező sza
bályokat, amelyek az elitéltek feltételes szabadságra bo
csátásával, a büntetések félbeszakitásával és a pótnyomo- 
zásra való kikéréssel kapcsolatosak. Ezen rendelkezések is
meretének hiányában súlyos hibákat követtek el.
A feltételes szabadságra bocsátott elitéltek esetében a 
 rendőri szervek elmulasztják, vagy nem megfelelően érte
sítik az illetékes börtönt arról, hogy a szabadított az 
előirt időben eleget tett-e jelentkezési kötelezettségének. 
-Az ilyen személyek rendőri nyilvántartása és a folyamatos 
jelentkezésre való kötelezés szabályozása, szerveinknél 
nem egységes. Nem ellenőrzik rendszeresen, hogy az elitéit 
betartja-e azokat a magatartási szabályokat, melyeket a 
feltételes szabadság idejére előírtak, A feltételes szabad
ság eredményes elteltekor nem vezetik rá a feltételes sza
badságra bocsátott igazolványára, hogy "büntetését kitöltöt
te" és erről nem értesitik a szabaditó börtönt.
Az elitéltek büntetésének félbeszakításával kapcsolatosan 
a nyomozó szervek helytelen gyakorlatot folytatnak. Egy-egy 
elitélt büntetésének félbeszakitási idejét - operatív célok
ra hivatkozva - több alkalommal 6 hónappal meghosszabbíttat
ják, Van olyan elitéit is, akinek büntetése már 13 hónapja 
van félbeszakítva. Esetenként olyan elitéit büntetését kérik 
félbeszakítani, aki a kiszabott büntetéséből viszonylag ke
vés időt töltött ki. Úgy az operativ célból, mint a fel ké
relmére engedélyezett félbeszakításoknál előfordult, hogy 
a meghatározott időtartam eltöltővel az elitélt nem jelent
kezett, illetve nem szállították vissza büntetése végrehaj
tásának folytatására. A börtönparancsnok ilyen esetekben 
az elítéltek elővezetése végett az illetékes rendőri szer
vekhez fordult, ez utóbbiak azonban több esetben nem vála
szoltak, vagy az elővezetést kellő indok nélkül mellőzték.
A rendőri szervek által pótnyomozásra kikért elítéltek ese
tében a legsúlyosabb hibák abból adódnak, hogy az elítél
tet engedély nélkül - 6-8 hónapon keresztül is - hálózati, 
vagy fogdaügynöki munkára használják fel, A nyomozó szervek
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a pótnyomozás cimén kikért elítélteket nem egy esetben sza
badlábra helyezik anélkül, hogy a büntetés végrehajtásának 
félbeszakítását kérnék. A pótnyomozásoknál is előfordul, 
hogy az elitéltet az engedélyezett idő lejárta után, a tör
tön többszöri megkeresésére sem viszik vissza a szabadság- 
vesztés tüntetés végrehajtására illetékes intézette.
Az e téren meglévő hiányosságok megszüntetése érdekéten, 
a Bv. Szabályzat rendelkezéseit figyelembevéve - az ille
tékes rendőri szervek vezetőit az alábbi szabályok betar
tására

u t a s i t o m :

I.
1. / A feltételes szabadságra bocsátáskor, a szabaditó bör

tönparancsnokság visszaértesitő szelvénnyel ellátott 
nyomtatványon értesiti a letartóztatott lakóhelye sze
rint illetékes rendőrhatóságot, ahol az a szabadlábra 
helyezése után jelentkezni köteles. Az értesitőn fel 
van tüntetve, hogy a szabadított személynek mely napon 
kell elsőizben jelentkezni.
Az elitéit lakóhelye szerint illetékes rendőri szerv: 
fővárosban a kerületi rendőrkapitányságok bűnügyi al
osztályai, vidéken a városi rendőrkapitányságok bűnügyi 
alosztályai, falvakban a rendőrőrsök.

2. / A megkeresett rendőri szerv az értesitőn feltüntetett
jelentkezési idő lejárta után való napon, a visszaérte- 
sitőn köteles közölni a szabaditó börtönnel, hogy a 
jelentkezés megtörtént-e, vagy nem, /l. sz. melléklet./

3. / A szabaditottat első jelentkezésekor - külön, személyen
kénti - nyilvántartásba kell venni. /2. sz. melléklet./ 
Ugyanakkor közölni kell vele, hogy milyen időközönként 
tartozik jelentkezni a rendőrségen. A jelentkezések ide
jét az elitéit szabaduló levelére és a nyilvántartólap 
"megjegyzés" rovatába fel kell tüntetni.

4. / A lakóhely szerint illetékes rendőri szerv, a feltételes
szabadságra helyezett jelentkezése után "értesítést" 
küld /3. sz. melléklet/ fővárosban a Budapesti Rendőrfő- 
kapitányság, vidéken a megyei rendőrfőkapitányság bűn
ügyi nyilvántartó alosztályának. A budapesti, illetve a 
megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi nyilvántartó alosz
tálya az "értesitést" az elitéit nyilvántartásba vétele 
után köteles továbbítani az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó
jához, Amennyiben a feltételes szabadságra bocsátott 
politikai bűntettes, a szabadlábra helyezés tényéről a 
lakhely szerint illetékes rendőri szerv azonnal köteles 
értesíteni az illetékes politikai nyomozó szervet is.
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5. / A rendőrhatóságok bűnügyi szervei és a rendőrőrsök köte-
lesek rendszeresen ellenőrizni, hogy a feltételes szabad
ságra bocsátott személy szabadságának időtartama alatt, a 
Büntetésvégrehajtási Szabályzatban előirt magatartási sza
bályoknak eleget tett-e /4. s z . melléklet/, vagy nem kö
vet-e el újabb bűncselekményt.
A megfigyelést /ellenőrzést/ lehetőleg úgy kell végezni,
hogy az ellenőrzött személynek erről tudomása ne legyen.
Ha az elitélttel való érintkezés szükséges, a kapitány
ságra, illetve a rendőrőrsre kell beidézni.

6. / Ha a feltételes szabadságon lévő elitéit a magaviseleti
szabályokat súlyosan megszegi, - a feltételes kedvezmény 
visszavonása kezdeményezésű céljából - a rendőrhatóság 
vezetője a szabadító börtön parancsnokát átiratban keres
se meg.
Amennyiben a Bv. Parancsnokság a feltételes szabadságot 
megszüntette, a rendőrhatóság köteles a személyt őrizet
be venni és annak a börtönnek átadni, amelyből feltételes 
szabadságra bocsátották.

7./ Ha a feltételes szabadságra bocsátott személy - szabad
ságának tartama alatt - bűncselekményt követ cl, őrizetbe 
kell venni és a bűncselekmény helye szerint illetékes 
ügyésznek át kell adni. A vádemelési javaslatban fel kell 
tüntetni, hogy a cselekményt feltételes szabadságon lévő 
elitéit követte el.
A letartóztatás és az ügyészségnek történt átadás tenyé
ről a Bv. Országos Parancsnokságát, a szabadító börtönt, 
valamint a budapesti és a megyei rendőrfőkapitányság bűn
ügyi nyilvántartó alosztályát azonnal értesíteni kell,

8. / A feltételes szabadságra bocsátott elitélt kijelölt állan
dó lakhelyét csak rendőrhatósági engedéllyel hagyhatja el, 
vagy változtathatja meg.
Amennyiben állandó lakhelyet - foglalkozása miatt - napon
ként vagy néhány napi időtartamra el kell hagynia, - kellő 
igazolás mellett - a rendőrkapitányság vezetője arra en
gedélyt adhat.
Ha huzamosabb ideig marad ideiglenes tartózkodási helyén, 
kötelezni kell, hogy meghatározott napokon, az ottani 
rendőri szervnél jelentkezzen. Erről az eltávozási enge
délyt adó rendőri szerv illetékes vezetője értesíteni kö
teles az ideiglenes tartózkodási hely szerinti rendőrható
ságot.

9. / A feltételes szabadságra helyezettet, állandó lakóhelye
megváltoztatásának engedélyezése esetén- az uj lakóhely 
szerint illetékes rendőri szervnél való jelentkezésre kell
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utasítani. Egyidejűleg a keletkezett iratokat, valamint 
a nyilvántartási lapot az uj lakhely szerinti rendőri 
szervnek meg. kell küldeni.

10. / Az állandó lakhely végleges megváltoztatását, vagy az
ideiglenes eltávozás engedélyezését, a meghatározott tar
tózkodási helyen történő első jelentkezés időpontját rá 
kell vezetni a feltételes szabadságát töltő személy sza- 
baditási igazolványára. /5. sz. melléklet./

11. / A feltételes szabadság tartamának kifogástalan eltelte
után, az illetékes rendőri szerv vezetője köteles a fel
tételesen szabadságolt szabaditási igazolványára rávezet
ni, hogy "büntetését kitöltötte" és erről a szabaditó 
börtön parancsnokát, valamint a megyei és a budapesti 
főkapitányság bűnügyi nyilvántartó alosztályát azonnal 
értesitse. 

II.

12./ Az operativ célból történő büntetés félbeszakítást - 6 hó
napi időtartamra - a Bv. Országos Parancsnoka csak az il
letékes miniszterhelyettesek, a BM. II. Főosztály vezetője, 
az ORFK. vezetőjének bűnügyi helyettese által aláirt szol
gálati jegyre engedélyezheti, A büntetés további félbesza
kítására irányuló meghosszabbítási kérelmet - indoklással 
ellátva - hozzám kell felterjeszteni.

13. / Az operativ célból történt büntetés félbeszakitási idő
letelte előtt a kikérő rendőri szerv köteles az elitél
tet visszaszállítani a szabadságvesztés büntetés tölté
sére kijelölt intézetbe. Amennyiben az elitéit büntetése 
félbeszakításának meghosszabbítását engedélyeztem, vagy 
az elítéltet súlyos betegsége miatt börtönbe visszaszál- 
litani nem lehet, azonnal értesítsék a Bv. Országos Pa
rancsnokát. Az értesítéshez csatolni kell a meghosszabbi- 

 tási engedélyt, betegség esetén a hatósági orvosi igazo
lást, Az előző tartalmazza a meghosszabbítás idejét, az 
utóbbi pedig azt, hogy az elitéit gyógyulása mikorra vár
ható.
Ha az elitéit visszaszállítása szökése miatt nem történhet 
meg, felkutatására azonnal tegyék meg a szükséges intézke
déseket, Eredménytelenség esetén a legrövidebb úton érte
sítsék a Bv. Országos Parancsnokát. A Bv. Országos Parancs
noksága a történtekről értesíti az illetékes börtönparancs
nokságot,

14. / Az elitélt, a saját kérelmére engedélyezett büntetés fél
beszakítás esetén szabadlábrahelyezési igazolványával a 
büntetésfélbeszakitást követő 48 órán belül köteles a lak
hely szerint illetékes rendőri szervnél jelentkezni, ahol 
személyi igazolványát megkapja. Ha a jelentkező elitéit
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politikai bűntettes a rendőri szerv a büntetés félbeszakí
tásának megkezdésekor az illetékes politikai nyomozó szer
vet értesiteni köteles. Köteles továbbá a rendőri szerv a 
büntetésfélbeszakitáson lévők nyilvántartásába bevezetni az 
elitéit személyi adatait, pontos cimét és a büntetésfélbe- 
szakitás lejárati napját.
Az elitéit kérelmére engedélyezett büntetésifélbeszakitás 
esetén a lakhely szerinti illetékes rendőri szerv az el
itéit magatartását időnként ellenőrizze és három hetenkénti 
egyszeri jelentkezésre kötelezze. A büntetés félbeszakitás 
lejárta előtti napon az elitéit személyi igazolványát be 
kell vonni és fel kell szólítani, hogy másnap - elővezetés 
terhe mellett - büntetésének továbbtöltésére az illetékes 
börtönben jelentkezzen. Ha az elitéit büntetésének tovább
töltésére a börtönben nem jelentkezett, a rendőri szerv a 
börtön kérésére, vagy anélkül is az illetékes börtönbe 
vezesse elő. Ha az elitéit súlyos beteg vagy megszökött, 
a 13. pontban foglaltak szerint kell eljárni.

15./ Ha a nyomozás eredményessége érdekében szükségessé válik,
a nyomozó szerv a szabadságvesztés büntetését töltő elitél
tet pótnyomozásra kikérheti. A börtönparancsnokság az el
itéltet csak az arra feljogosított vezetők által aláirt 
szolgálati jegyre adhatja ki.
hatáskörükbe tartozó ügyekben a pótnyomozásra való kikérés 
engedélyezésére az alábbi vezetők jogosultak:

miniszterhelyettes elvtársak,
BM. II. Főosztály vezetője és helyettese,
ORFK. vezetőjének bűnügyi helyettese,
BM. II/8. Osztály vezetője,
megyei főkapitány és első helyettese.

16./ A pótnyomozásra kikért elitélteket szabadlábra helyezni
nem szabad és a nyomozás befejeztével azonnal vissza kell 
szállítani a börtönbe. A pótnyomozás időtartama 2 hónap- 
nál hosszabb nem lehet. Hosszabb időre az engedély megadá
sának jogát magamnak tartom fenn.

Jelen utasítás a megjelenése napján lép hatályba, és ezzel 
egyidejűleg hatályon kívül helyezem a 92-1/1952. BM. IV/6. 
számú utasítást.
B u d a p e s t ,  1959. január l5.

Földes László s.k.
miniszter első helyettese.

FeIterjcsztve a Miniszter elvtársnak,
K a p j  á k : Miniszterhelyettes elvtársak,

ORFK. 200 pld.
Politikai nyomozó Főosztály 10 pld.
BV. Parancsnokság: 50 pld,
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1. sz. melléklet.
.

■börtön
munkahely

   -nak

büntette miatt  
....................  börtönbüntetésre itél t ..........   -t
a feltételes szabadságra 
bocsátotta, ezért őt a mai napon szabadlábrahelyeztem.
Feltételes szabadsága 19.. é v ....... ....hó . . napjáig tart,
mely idő alatt-    városban

utc a .......... községben..................
szám alatt kell laknia.

Megérkezésekor köteles a rendőrhatóságnál nyomban jelentkezni 
és igazolványát felmutatni.
Jelentkezéséről, vagy a jelentkezés elmaradásáról, a visszaér- 
tesitő szelvényen értesítést kérek.
A feltételes szabadságra bocsátott a t a BM. utasitás szerint 
kell ellenőrzés alatt tartani.

Vi SSZAÉr t e SítŐ SZe LVÉnY. 

börtön
munkahely Parancsnokának.

A feltételes szabadságra bocsátott első 
jelentkezési kötelezettségének 19.. év . . .  h ó ... nap 
ján eleget tett mai
napig nem tett eleget.
Feltételes szabadságának ideje alatt, ellenőrzését a 

osztály .................. rendőrőrs fogja végezni,
Törzslapszáma: . . . . 
. . . , 19 .. év . . .  hó .. napján

PH.
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A feltételes szabadság idejének megfelelő elteltét kérem an
nakidején az elitéit igazolványára rávezetni és erről a . . .
. .............. . ,  értesíteni,munkahelyet

Törzslapszáma: . . . . . . . . . . .

. . .  , 19 .. é v . . .  hó . . .  n.

PH.

parancsnok.
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2. sz. melléklet.

Sor-! !Felt. szab!Felt.!
szám! Név é s !engedélye szab.!

! törzs-!ző okmány!bocs.! szám: !száma: !napja hely
! ! ! !
! ! ! !

!Visz- 
! sza- 
!érte- 
! sités 
!kelte !

!felt.szab.! 
!kifogásta-! Megjegy- 
!lan eltel-! zés:
!tét ig.ér-! 
!tesités !
!kelte: !

f e l j e g y z é s e k  :
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3. sZ. melléklet

E R t E S I T é S .

Budapesti Rendőrfőkapitányság b. nyilvántartó alosztályának, 
Megyei Rendőrfőkapitányság b. nyilvántartó alosztályának.

A . . . . . . .  . . . büntette miatt
büntetésre Ítélt
2. börtönparancsnokság 19 . . év . . . .  . hó . . .  napján 
feltételes szabadságra bocsátotta.

A feltételes szabadság 19 .. év .  .  hó  ... napjáig tart, 
mely idő alatt . . .  városban /községben/  
 utca /tér/ . . .  szám alatt lakik.
A feltételes szabadságra bocsátott első jelentkezési kötele
zettségének 19 . .  év  ...  hó ...  napján eleget tett.

Feltételes szabadságának ideje alatt az ellenőrzését . . . . .
alosztály fogja v é g e z n irendőrőrs fogja végezni

Törzslapszám: . . . . . . .

........ ................ .. 19 .. év . .  hó . . . nap.

/  aláirás /
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Kivonat a BM. Büntetésvégre- 
hajtási Szabályzatából,

Maga T a RTÁSI SZABÁLYOK, A f e l té t E L e S SZABADSÁGRA BOCSÁTOTT
RÉSZÉRE.

416.§.

A feltételes szabadságra bocsátott köteles:
a./ haladéktalanul állandó lakóhelyére visszatérni, 

és megérkezése után az illetékes rendőri hatóság
nál azonnal jelentkezni;

b. / igazolványát gondosan megőrizni és azt hatósági
szervek felszólitására felmutatni;

c. / igazoltan munkaviszonyba lépni, vagy jogszabály
által nem tiltott egyéb kereső foglalkozást foly
tatni. Ha ebben betegsége akadályozza, betegségét 

 az illetékes rendőri szervnél hatósági orvosi bi-
zonyitvánnyal kell igazolnia;

d./ az erkölcstelen és iszákos életmódtól tartózkodni.
417.§.

/l/ A feltételes szabadságra bocsátott állandó lakóhelyét
csak az illetékes rendőri szerv tudomásával hagyhatja el.

/2/ Ha állandó lakóhelyét rendes foglalkozásánál fogva napon
ként, vagy rövidebb időközönként kénytelen elhagyni, ezt 
az illetékes rendőri tervnél jelentse be.

/3/ Állandó lakóhelyét csak az illetékes rendőri hatóság tudo
másával változtathatja meg.

4. sz. melléklete
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munkahely
börtön.

Feltételes szabadságra bocsátott 
IGAZOLVÁNYA

Az igazolvány tulajdonosa . . . . . .  . ............  
Törzslapszáma: . . . . 

Személyi adatai:
Születési helye és ideje:   ...........
Anyja neve: ..........
Foglalkozása:................ .. ...... ..................
Családi állapota; ............  ..........  ..............
Lakóhelye: 

Személyleirása:
Magassága; Fogazata: .............   
Szeme: . . .  Hajszíne:   j    
Álla:  Szája: 
 Szemöldöke: Arcformája:  a     
Bajusza;  Orra:       
Homloka: s zakálla: 
Különös ismertetőjele:  ........

Fentnevezett........ .. ............. .. •
  számú ítéletével

 .................  büntette miatt kiszabott börtönbün
tetéséből ... é vet . . .  hónapot ...  napot 
kitöltött.
Büntetése hátralévő részére, azaz 19 ..  év hó
. .  napjáig, a   

. . .  számú határozatával feltételes szabadságra bocsátotta, 
ezért őt a mai napon szabadlábra helyeztem,

5. sz. melléklet.
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megérkezésekor köteles a ........ ........................
rendőrhatóságnál nyomban jelentkezni.
Jelentkezésekor igazolványát fel kell mutatnia, hogy azon 
jelentkezését igazolni lehessen.
Igazolványát köteles gondosan megőrizni és hatósági közeg 
felszólítására felmutatni.
Feltételes szabadságának ideje alatt köteles az erkölcstelen 
és iszákos életmódtól tartózkodni, igazoltan munkaviszonyba 
lépni, vagy jogszabály által nem tiltott egyéb kereső foglal
kozást folytatni. Ha ebben betegsége akadályozza, betegségét 
hatósági orvosi igazolvánnyal kell az ellenőrző rendőri szerv
nél igazolnia.
Állandó lakhelyét csak a rendőrhatóság tudomásával hagyhatja el.   . . . . . .

Ha állandó lakóhelyét rendes foglalkozásánál fogva kénytelen 
naponként,- vagy rövidebb időközönként elhagyni, ezt is be kell 
jelentenie. . . . .
Feltételes szabadságának letelte után jelentkezzék az ille
tékes rendőri szervnél és igazolványát záradékolás végett 
mutassa be.
A magaviseleti szabályok megszegése, vagy, bűntett elkövetése, 
a feltételes szabadság megszüntetését vonhatja maga után.
Szabaduláskor átvett forintot és  .

 . . .

Személyi igazolványának száma: . . . . . .

19 . . .  év . . . . .  hó . . napján. 

PH.

- 2 -
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Láttamozás, lakóhely megváltoztatására vonatkozó engedély 
záradékolás és az illetékes rendőrhatóság, vagy rendőri 
szerv egyéb feljegyzései:

ÁBTL - 4.2 - 10-24/2/1959 /13


