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10- 24 /2 /1967 .   

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B EL Ü GY MI NI S Z T ER HEL YE TT E S ÉNEK

2. s z á m ú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1967. évi január hó 16-án

A rendőrség által személyi szabadságukban korlátozott személyek (to
vábbiakban: fogva tartottak) szállításának jelenlegi módja sok esetben 
nem elégíti ki a biztonságos őrzés követelményeit. Ezt legtöbbször 
a megfelelő gépjármű hiánya okozza.

A szállítás biztonságossá tétele érdekében az Igazságügyminisztériumm
al (Bv. Országos Parancsnokával) egyetértésben az alábbiakat rende

lem el:

1. A fogva tartottak szállítását 1967. február hó 1-től — esetenként 
a Büntetésvégrehajtás szervei rabszállító gépkocsival végzik, saját 
szállítmányaikkal együtt.

2. A Büntetésvégrehajtás által — a rendőrség igényére — szállít
ható fogvatartottak következők:
a) őrizetesek és előzetes letartóztatottak,

b) jogerős elítéltek, akiket büntetésvégrehajtás végett kell előve
zetni,

c) büntetésvégrehajtási intézetből pótnyomozásra kiadott elítéltek,
d) szabálysértés miatt elzárással sújtott személyek.

3. A fogvatartottak szállítása igénybe vehető:

a) A megye területén belül:
— a járási (városi) rendőrkapitányságok között,
— a járási (városi) rendőrkapitányságok és a  megyei rendőr

főkapitányság között,
— a rendőrhatóságok és a megyei börtön között.

b) Országos viszonylatban:
— rendőrhatóságok között,
— rendőrhatóságok és a  börtönök, valamint a rabkórház között.
Országos viszonylatban — a további intézkedésig — szállítás 
csak akkor eszközölhető, ha az megszakítás nélkül lebonyolít
ható.



4. A fogva tartottak szállításának szervezése és irányítása a rendőr
főkapitányság II /I - 3. Osztályának fejadata.

5. A fogva tartottak szállítása a Büntetésvégrehajtás szállítási sza
bályai szerint történik. A szállítások időpontját, útvonalát a főka
pitányságnak a megyei börtön büntetés nyilvántartási irodával elő
zetesen egyeztetni kell.

6- A fogva tartottak szállításának időpontját, létszámát és helyét min
den héten pénteken kell a  megyei börtön bny. irodájával közölni.

7. A megyei börtön bny. irodája a szállítás lehetőségeiről a főkapi
tányságot értesíti.

8. Abban az esetben, ha az adott héten a rabszállító gépkocsi nem 
a rendőrség igényének megfelelő útvonalon szállít, az IM a halasz
tást nem tűrő esetekre — ha az a  Bv. szállítását nem akadályozza
— engedélyezte:
— a rabszállító gépkocsinak kerülő útvonallal történő igény- 

bevételét, ill.
— ha a szállítás kerülő útvonallal sem hajtható végre, de a szállí

tandó személyek száma 8 fő vagy ennél több, külön rabszállító 
gépkocsi útbaindítását.

9. A rendőrfőkapitányság kísérő őrökről köteles gondoskodni:
a) külön rabszállító gépkocsi igénybevétele esetén; ehhez a Bv. kí

sérő őrt nem biztosít, s ezért a szállítmány parancsnokát a  rend
őri őrség tagjai közül kell kijelölni;

b) ha a rendőrség részéről szállítandó személyek száma és társa
dalmi veszélyessége szükségessé teszi a  kísérő őrség megerősí
tését; az erre vonatkozó igényt a Bv. szállítmány parancsnok 
jelenti be.

A külön kísérő őrség biztosítására, ill. a Bv. őrség megerősítésére 
a főkapitányság II/II- 1. Osztálya köteles intézkedni.

10. A fogva tartottaknak szállításra történő kiadását — a  fogdaőrség 
felé — továbbra is az „Átkísérési Utasítás”-sal kell elrendelni. 
A szállítandókat a fogdaőrség parancsnoka az 1 . sz. mellékletben 
előírt „Átvételi elismervény”-nyel köteles a szállítmány parancs
noknak átadni. Az átvételi elismervényt 2 példányban kell értelem
szerűen kiállítani. Az egyik példányt a szállítmány parancsnoknak 
kell átadni (a nyomtatvány rendszeresítésére és gyártására intéz
kedtem. Kiadásáig házilag készítendő.).

11. A szállítandó személyek iratait lezárt borítékban, letéti tárgyait 
a letéti zsákban kell a szállítmány parancsnoknak átadni.

A borítékot a  TÜK szabályoknak megfelelően, a letéti zsákot pedig 
úgy kell lezárni (körcímke), hogy annak esetleges felbontása 
könnyen észrevehető legyen. A szállítmány parancsnok a letéti zsák 
tartalmáért nem felelős, csak annak sértetlen állapotáért.

12. Ha a fogva tartottnak nagyobb terjedelmű letéti tárgya van (bőrönd, 
stb.), ezt körcímkével úgy kell lezárni, hogy esetleges felbontása 
könnyen megállapítható legyen.

Ha a letéti tárgy terjedelme miatt a rabszállító gépkocsiban nem 
helyezhető el (hely-hiány, stb.), szállításáról a  rendőrség köteles 
gondoskodni.
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13. Ha a börtönbe való befogadásra szállított fogva tartottakkal a gép
kocsi hivatalos idő után érkezik a  megyei börtön székhelyére, vagy 
ha egyéb ok miatt (iratok alaki hibája, ügyészi rendelvény hiánya, 
stb.) a befogadás nem hajtható végre, a szabályszerű átadásig a 
megyei rendőrfőkapitányság (ahol a megyei börtön nem a megye 
székhelyén van, a  helyi városi rendőrkapitányság) tartozik a fogva
tartottak őrzéséről gondoskodni.

14. Ha a fogvatartottak szállítása a Bv. rabszállító gépkocsiján nem 
bonyolítható le, akkor a szállítást ,,A RENDŐRSÉG FOGDASZA
BÁLYZATA” X. fejezetében foglaltak szerint kell végrehajtani.

15. A Budapesti és Pest megyei Rendőrfőkapitányságok vonatkozásá
ban:

— a jelen utasítás 3/a. pontiában foglalt rendelkezések nem alkal
mazhatók,

— a 3/b. pontban foglaltak esetén a szállítási igényeket távbe
szélőn, közvetlenül az IM Bv. Országos Parancsnokság Igazga
tási Osztályával kell közölni.

16. Tájékoztatásul közlöm, hogy az IM Bv. Országos Parancsnoka alá
rendelt szerveit a szállítás fentiek szerinti lebonyolítására egyidejű
leg utasította.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k.
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
K ap ják : Elosztó szerint.
Készült: 300 példányban.
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kapitányság
1. sz. melléklet.

Á tvételi elism ervény

Alulírott elismerem, hogy ...................................... ..............................................................

(születési éve: ...................  anyja neve: ................................................... ........................

személyt, lezárt irataival és lepecsételt letétzsákjával együtt .................................

járási rendőrkapitányságtól a megyei rendőrfőkapitányságra, illetve megyei  

börtönbe történő átszállítás végett, átvettem, illetve átadtam.

Átadás, kelte Átvétel kelte:

Átadó aláírása: Átvevő aláírása:
Szolgálati helye: Szolgálati helye:

Átadó aláírása: Átvevő aláírása:
Szolgálati helye: Szolgálati helye:

Megjegyzés:

(Bűntárs, szökésétől kell tartani, beteg)

 Ha nincs, írógéppel vagy tintával át kell húzni.
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