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EGYÜTTES INT É Z KE DÉ S E
a véralkoholdoboz felhasználásáról, vizsgálatra való 

továbbításáról és a vérvételre okot adó eseményről írt jelentés, 
feljelentés átadásának-átvételének rendjéről

Budapest, 1986. évi június hó 30-án.

A véralkoholdoboz felhasználásának, vizsgálatra való továbbításá
nak és a vérvételre okot adó eseményről írt jelentés, feljelentés 
(a továbbiakban: feljelentés) átadásának-átvételének szabályozá
sára kiadjuk az alábbi

e g y ü t t e s  i n t é z k e d é s t :

1. A véralkohol vizsgálat céljára történő vérvétel során biztosí
tani kell a szocialista törvényesség maradéktalan érvényesü
lését és a vérminta tárgyi bizonyítási eszközként való felhasz
nálhatóságát. Ennek érdekében:
a) vérvételhez csak a rendszeresített, sérülésmentes állapot

ban levő véralkoholdobozt szabad felhasználni;
b) gondoskodni kell a vérvételi jegyzőkönyvnek az intézkedő 

rendőr és a vért vevő orvos által történő pontos kitöltésé
ről, valamint a dobozban levő jelzőszámoknak a vérvételi 
jegyzőkönyvre és a vérvételi üvegcsőre való felragasztá
sáról ;

c) ha a vérvételnél az intézkedő rendőr jelen van, töltse ki a 
vérvételi jegyzőkönyvön a véleményt kérő szerv megneve
zését, az intézkedő rendőr nevét, beosztási helyét, a vizs
gált személy nevét és adatait, valamint az intézkedésre vo
natkozó rovatokat, és azt írja alá. Ragassza fel a vérvételi 
jegyzőkönyvre, valamint a vérvételi üvegcsőre a dobozban 
levő jelzőszámokat, és azt az intézkedésről írt feljelentés
ben is szerepeltesse. A jegyzőkönyv többi részének kitölté
sére a vért vevő orvost kell felkérni. A jegyzőkönyvet a
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vérvételre kötelezettel is alá kell íratni, vagy ha az nem le
hetséges, annak okát az aláírásra szolgáló résznél fel kell 
tüntetni;

d) az orvos által levett vérmintát és a kitöltött vérvételi jegy
zőkönyvet az intézkedő rendőr a vizsgált személy jelenlé
tében helyezze el a dobozban. A dobozt köteles azonnal 
lezárni és zárszalaggal leragasztani. A zárszalag mindkét 
végét hitelesítés céljából az orvossal le kell pecsételtetni 
úgy, hogy a pecsét a zárszalagról a dobozra is átérjen. A 
zárszalagon (új zárszalag kiadásáig a „Figyelem!” résznél) 
fel kell tüntetni annak a személynek a nevét, akitől a vér
minta származik. A vérmintát tartalmazó dobozt lezárás 
után felnyitni csak a vért vizsgáló laboratóriumban szabad.

2. A vérmintát tartalmazó dobozt (a kórházak, rendelőintézetek 
által közvetlenül továbbítottak kivételével) és a vérvételre 
okot adó eseményről szóló feljelentést a rendőr az intézke
dés helye szerint területileg illetékes rendőrkapitányság (rend
őrőrs) ügyeletesének; a vízirendészeti szervek, a rendőrkapi
tánysági közlekedési alosztályok és a BRFK közlekedési szer
vek beosztottai pedig saját szolgálati helyük ügyeletesének 
kötelesek átadni. A vízirendészeti szervek beosztottai tekin
tetében az illetékes rendőr-főkapitányság vezetője -  szük
ség esetén -  ettől eltérően is rendelkezhet. A rendőr-főkapit
ánysági osztályok beosztottai és a kihelyezett körzeti meg

bízottak által felhasznált véralkoholdobozok, valamint a vér
vételre okot adó eseményről általuk írt feljelentések leadá
sának és továbbításának rendjét az együttes intézkedés alap
ján a rendőr-főkapitányság vezetője 1986. szeptember 30-ig 
szabályozza.

3. Az ügyeleten az átvett véralkoholdobozt továbbításig -  az 
élelmiszerektől elkülönítetten -  hűtőszekrényben kell tárol
ni és a feljelentéssel együtt átadókönyvben nyilvántartásba 
kell venni. A feljelentésre rá kell írni az átadókönyv sorszá
mát. Az átadókönyvnek tartalmaznia kell az intézkedő rend
őr nevét, az átvétel időpontját, az intézkedés alá vont személy 
nevét, személyi számát, a vérvétel okát, továbbá azt, hogy ki 
és mikor vette át azokat a további intézés (iktatás, továb
bítás) céljából. A kihelyezett körzeti megbízott a nyilvántar
tásba vételt és a sorszámnak a feljelentésre való rávezetését 
saját maga köteles elvégezni és a véralkoholdobozt, valamint 
az iratokat a rendőr-főkapitányság vezetője által szabályozott 
módon felterjeszteni. A továbbiakban a feljelentést a BM 
Ügykezelési Szabályzatában meghatározottak szerint kell ke
zelni.

4. A vérmintát tartalmazó dobozt haladéktalanul meg kell kül
deni a vizsgálatot végző laboratóriumhoz. A BM ORFK Bűn
ügyi Technikai Intézetéhez (a továbbiakban: Intézet) a továb
bítás lehetőleg futárszolgálattal vagy kézbesítővel, szükség 
esetén posta útján történhet, attól függően, hogy adott he
lyen melyik továbbítási mód a gyorsabb. A vérmintát tartal
mazó doboznak más laboratóriumhoz való továbbításának 
módjáról a rendőr-főkapitányság vezetője a 2. pontban meg
határozottakkal együtt rendelkezzen. A vérmintát tartalmazó 
valamennyi doboz továbbításáért a szerv vezetője felelős.
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5. A BM Országos Futárszolgálat útján továbbított dobozok 
nyilvántartását és szállítását a futárszolgálatra vonatkozó bel
ügyi rendelkezések szerint kell végezni.

6. Postai küldeményként a dobozt 9X14 cm-nél nagyobb mé
retű borítékban ajánlva és bérmentesítve kell feladni, a fel
adóvevényt a feljelentéshez vagy az iratokhoz kell csatolni.

7. A kézbesítővel küldött vérmintát tartalmazó dobozt az Inté
zetnél csak munkanapokon 7 óra 30 perctől 17 óráig, illetve 
pénteken 16 óráig lehet vizsgálatra átadni. Az átvételt az In
tézetnél megbízott személy (átvevő) az átadókönyv (kézbesí
tési ív) aláírásával igazolja.

8. A Budapest VIII. ker., Mosonyi u. 9. sz. alatti objektum fo
lyosóján levő gyűjtőládán keresztül történő átvételt az együt
tes intézkedés hatályba lépésével egyidejűleg meg kell szün
tetni.

9. Az Intézet a véralkohol vizsgálat eredményét a megkereső 
hatóságnak a BM Országos Futárszolgálat útján megküldi 
vagy a vizsgálatot kérő szerv kézbesítőjének átadja.

10. Az Intézet a véralkohol vizsgálat eredményéről távbeszélőn 
tájékoztatást csak a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Cso
portfőnökség Lakcím- és Közlekedési Nyilvántartó Osztálya 
által rendszeresen kiadott mindenkori gépjármű jelszó be
mondása esetén adhat.

11. A külön utasítás alapján sürgős esetekben alkalmazható 
,,Azonnal” jelzéssel kért véralkohol vizsgálatnál, bíróság elé 
állításnál, külföldiekkel szembeni eljárásnál ezt a körülményt 
a véralkoholdoboz zárszalagján piros felirattal jelezni kell. 
Munkanapokon a 10 óráig leadott vérminták vizsgálati ered
ményét aznap 15 és 17 óra vagy a következő munkanap 08 és 
17 óra között, illetve pénteki munkanapon 08 és 16 óra között 
lehet az Intézettől átvenni. A két munkanap elteltével át nem 
vett vizsgálati eredmény a BM Országos Futárszolgálat útján 
kerül továbbításra a vizsgálatot kérő szervhez.

12. A véralkoholdobozokat -  mind a két típust -  a BM szer
vek anyagi-technikai szakszolgálatai útján a BM Beszerzési 
és Ellátási Központtól (a továbbiakban: BM BEK) kell igé
nyelni a 23/1978. BM számú utasításban foglaltak szerint. A 
takarékosság érdekében biztosítani kell a felhasználás és az 
igénylés megfelelő összhangját.

13. A szerveket az 1966. január 1-én rendszeresített véralkohol
dobozokkal kell ellátni. A véralkoholdoboz műanyagból ké
szült. Ebben van elhelyezve a gyűjtőérből történő vérvételre 
is alkalmas vérvételi tű, a levett vér befogadására szolgáló 
véralvadásgátló szerrel ellátott gumidugós üvegcső és a szub
limáttal átitatott, megnedvesítés után a vérvételi hely fertőt
lenítésére alkalmas gézlap. A doboz külön rekeszében talál
ható a vérvételi jegyzőkönyvre és üvegcsőre ragasztandó jel
zőszámok, tájékoztató a véralkohol vizsgálat céljára történő 
vérvétel szabályairól és a doboz újbóli lezárásához szükséges 
zárszalag.
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14. A felhasználó szerveknél nyilvántartást kell vezetni a felvé
telezett véralkoholdobozok darabszámáról, kiadásáról, a dá
tum és az átvevő nevének feltüntetésével. A nyilvántartás
ban, annak megkezdésekor szerepeltetni kell a szerveknél je
lenleg meglevő véralkoholdobozokat is, és annak mennyisé
gét a soron következő igénylésnél figyelembe kell venni.

15. A szalagjától megfosztott, sérült véralkoholdobozt a felhasz
náló szervnél jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmi
síteni.

16. A rendőrkapitányságok a kórházak és rendelőintézetek ré
szére térítésmentesen biztosítsanak megfelelő számú véralko
holdobozt azoknak a vérmintáknak a levételéhez, amelyek ál
lamigazgatási, szabálysértési vagy büntetőeljárás lefolytatásá
hoz tárgyi bizonyítási eszközként szükségesek. Más szervek 
részére véralkoholdoboz csak térítés ellenében a BM BEK-en 
keresztül adható.

17. A rendőrkapitányság vezetője működési területén kérje fel a 
kórházak, rendelőintézetek illetékes vezetőjét arra, hogy ha a 
vérminta levételére az intézkedő rendőr távollétében kerül 
sor, az orvos a vérvételi jegyzőkönyvet pontosan töltse ki, a 
jelzőszámokat a vérvételi jegyzőkönyvre és a vérvételi üveg
csőre ragassza fel.

18. A véralkoholdobozt felhasználó rendőri szerv vezetője köte
les rendszeresen ellenőrizni, illetve ellenőriztetni a nyilván
tartás vezetését, valamint azt, hogy az abban szereplő vala
mennyi ügy iktatásra és a megfelelő eljárás lefolytatásra ke
rült-e. Mulasztás vagy visszaélés esetén a felelősségre vonás 
iránt intézkedni kell.

19. A rendőr-főkapitányság közbiztonsági és közlekedési osztálya 
célellenőrzés keretében évente ellenőrizze a rendőrkapitány
ságoknál a 18. pontban meghatározott feladatok végrehajtását.

20. A BM Közbiztonsági Miniszterhelyettes Titkársága készítse el 
a véralkoholdoboz leragasztásához szükséges 1/d) alpontban 
meghatározott új zárszalag mintapéldányát. A BM BEK veze
tője a mintapéldány alapján intézkedjen az új zárszalag gyár
tására.

21. Ez az együttes intézkedés 1986. szeptember 1-én lép hatály
ba. Ezzel egyidejűleg a 2/1977. számú belügyminiszter-helyet
tesi intézkedés és a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi 
helyettesének 31/1978. számú körlevele hatályát veszti. Az 
együttes intézkedés rendelkezéseit az érintett személyi állo
mánnyal ismertetni, az éves továbbképzések keretében visszatérően 

 oktatni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. altábornagy 

miniszterhelyettes

K IS S  SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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Készült: 450 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek,
csoportfőnökök,
BM ORFK csoportfőnök-helyettesek, osztályvezetők,
Útellenőrző Parancsnokság vezetője,
BM FRE parancsnoka, törzsfőnöke, zászlóaljparancsnokai,
BM Tanintézetek parancsnokai,
BM Beszerzési és Ellátási Központ vezetője, 
rendőr-főkapitányok és helyetteseik,
rendőr-főkapitányságok közbiztonsági szervek osztályvezetői, 
megyei rendőr-főkapitányságok anyagi és pénzügyi osztályvezetői, 
rendőrkapitányságok vezetői.
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