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8/1988. számú
INTÉZKEDÉSE

a szakmai irányítást végző központi bűnügyi, közbiztonsági 
és közlekedési nyomozó szervek tájékoztatásának rendjéről

 Budapest, 1988. május 3-án.

A szakmai irányítást végző központi bűnügyi, közbiztonsági és 
közlekedési nyomozó szervek tájékoztatásának rendjéről kiadom 
az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A bűnügyi, a közbiztonsági és közlekedési nyomozó szerv ve
zetője [a 40/1987. BM számú utasítás (a továbbiakban: NYUT)
4. pont b)- e) alpontja és az 5. pont] az intézkedés mellékle
tében felsorolt bűncselekmények alapos gyanúja miatt ismert 
tettes ellen elrendelt nyomozásokról legkésőbb az elrendelést 
követő második munkanapon köteles jelentést tenni a szakmai 
irányítást végző központi nyomozó szerv vezetőjének.

2. Az eljárás tárgyául szolgáló bűncselekmény jogi minősítésé
től függetlenül jelentést kell tenni akkor is, ha az 1. pontban 
megjelölt nyomozó szerv hatáskörébe tartozó bűnügyben a 
bűncselekmény elkövetésével a 22/1985. BM számú utasítás
1. és 2. pontjában felsorolt vezető vagy tisztségviselő valame
lyike alaposan gyanúsítható.

3. Amennyiben az 1. és 2. pontban meghatározott jelentési kö
telezettség -  a tettes felderítése folytán vagy egyéb okból -  
a nyomozás teljesítése során merül fel, a nyomozás elrendelé
sét a nyomozást teljesítő (a vizsgálat lefolytatásával megbízott)
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nyomozó szerv legkésőbb a jelentési kötelezettséget megala
pozó tények megállapítását követő második munkanapon, utó
lag köteles jelenteni.

4. A mellékletben és a 2. pontban meghatározott bűnügyeket 
érintő egyesítést és elkülönítést (Be. 32. §), továbbá áttételt 
[41/1987. (BK 1/1988.) BM számú utasítás 13. pontja] az in
tézkedés okának megjelölésével a szakmai irányítást végző 
központi nyomozó szervnek rövid úton jelenteni kell.

5. Az 1- 4. pontokban meghatározott jelentések felterjesztéséről 
a területi nyomozó szerv vezetője gondoskodjon abban az 
esetben is, ha a nyomozást egyébként a (területi) helyi nyomo
zó szerv rendelte el, illetve a szerv hatáskörében teljesíti.

6. A nyomozás elrendeléséről készített jelentésnek tartalmaznia 
kell az eljáró szerv megnevezését, az ügy iktatószámát, az el
rendelés időpontját, a nyomozás határidejét, a bűncselekmény 
jogi minősítését és rövid tényállását, továbbá az ismert vagy 
ismertté vált elkövető nevét, személyi számát, előéletét, párt
állását, párttisztségét, foglalkozását, lakcímét, továbbá a vele 
szemben alkalmazott kényszerintézkedés elrendelésének té
nyét és időpontját.

7. Amennyiben a nyomozás elrendeléséről a NYUT 43. pontja 
alapján az ügyész számára készített értesítés vagy a nyomozó 
hatóság vezetőjéhez előterjesztett tájékoztató jelentés 6. pont
ban meghatározott tartalmi feltételeknek megfelel, az 1- 4. 
pontokban meghatározott jelentési kötelezettségek ezen ira
tok másolatának felterjesztésével is teljesíthetők.

8. A megyei (budapesti) nyomozó szervek hatáskörében folyta
tott, négy hónapon túl húzódó vétségi, illetve a hét hónapon 
túl húzódó bűntetti eljárásokról a NYUT 442. pontjában 
meghatározott jelentést a negyedik, illetve a hetedik hónap 
elteltét követő első munkanapon kell a szakmai irányítást 
végző nyomozó szerv vezetőjéhez felterjeszteni.

9. A jelentésnek tartalmaznia kell a 6. pontban foglaltakat, azo
kat a tényeket, körülményeket, amelyek miatt a nyomozást 
nem lehetett befejezni, továbbá a nyomozás befejezéséhez 
még szükséges nyomozási cselekmények megnevezését vagy a 
nyomozási terv egy példányát.

10. A szakmai irányítást végző központi nyomozó szerv a felter
jesztett jelentések alapján foganatosítson intézkedéseket a 
NYUT 22. és 23. pontjában meghatározott feladatok teljesí
tése érdekében.

11. A felterjesztett jelentéseket, valamint az azok alapján foga
natosított intézkedésekről készült iratokat a szakmai irányí
tást végző központi nyomozó szervnél tematikus rendben kell 
gyűjteni. Az így összegyűjtött információkat a bűnügyi mun
ka átfogó értékelése, elemzése a Belügyminisztérium, vala
mint az együttműködő központi államigazgatási szervek ve
zetőinek tájékoztatása érdekében kell hasznosítani.
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12. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit 
a folyamatban levő büntetőeljárásokra alkalmazni kell. Ha
tályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 6/1982. számú 
belügyminiszter-helyettesi intézkedés 3. pontja, és a BM or
szágos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesének 25/1977. szá
mú körlevele.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. altábornagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 1600 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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MELLÉKLET

A területi nyomozó szervek a szakmai irányítást végző központi 
nyomozó szerveknek jelentsék az alábbi bűncselekményeket:

Btk. XII. FEJEZET 

A személy elleni bűncselekmények

166. § (1), (2) bek. Emberölés bűntette

167. § Erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette

169. § (3) bek. H alált okozó m agzatelhajtás bűn tette

170. § (5) bek. Életveszélyt (halált) okozó testi sértés bűn tette

171. § (2) bek. c) pont. Több em ber halálát (halálos töm egszerencsétlen
séget) okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 
vétsége
(3) bek. M aradandó fogyatékosságot (súlyos egészségromlást, tömeg
szerencsétlenséget), halált, több em ber halálát (halálos tömegszeren
csétlenséget) okozó foglalkozás körében elkövetett szándékos veszé
lyeztetés bűntette

171. § (2) bek. M aradandó fogyatékosságot (súlyos egészségromlást, tö
megszerencsétlenséget), több em ber halálát (halálos tömegszerencsét
lenséget) okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége, ha a bűncselek
m ényt a közúti közlekedési szabályok megszegésével követik el

171. § Az orvosi vagy más egészségügyi foglalkozás szabályainak megsze
gésével elkövetett foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűn
te tte  és vétsége

172. § Az orvosi vagy más egészségügyi foglalkozás szabályainak megsze
gésével elkövetett segítségnyújtás elm ulasztása bűn tette  és vétsége

172. § (2), (3) bek. Segítségnyújtás halált okozó elm ulasztásának és a ve
szélyhelyzet előidézője által elkövetett segítségnyújtás elmulasztása 
bűntettei, ha a bűncselekm ényt a közúti közlekedési szabályok meg
sértésével követik el

Btk. XIII. FEJEZET 

A közlekedési bűncselekmények

184. § (2) bek. b), c), d) pontjai. M aradandó fogyatékosságot (súlyos egész
ségromlást, tömegszerencsétlenséget), halált, halálos tömegszerencsét
lenséget okozó, a közlekedési biztonsága elleni bűn tett
(3) bek. utolsó fordulata. Halálos töm egszerencsétlenséget okozó, köz
lekedés biztonsága elleni vétség

185. § (2) bek. b), c), d) pontjai. A vasúti (légi, vízi) közlekedés m aradan
dó fogyatékosságot (súlyos egészségromlást, tömegszerencsétlenséget), 
halált, halálos töm egszerencsétlenséget okozó veszélyeztetésének 
bűntette
(3) bek. A vasúti (légi, vízi) közlekedés halálos töm egszerencsétlensé
get okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége
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186. § (2) bek. b), c), d) pontjai. M aradandó fogyatékosságot (súlyos egész
ségrom lást vagy tömegszerencsétlenséget), halált, halálos tömegsze
rencsétlenséget okozó közúti veszélyeztetés bűn tette

187. § (2) bek. c) pontja. Kettőnél több em ber halálát vagy halálos tö
m egszerencsétlenséget okozó közúti baleset okozása vétsége

188. § (2) bek. c), d) pontjai. Halált vagy halálos töm egszerencsétlenséget 
okozó ittas járm űvezetés bűntette

189. § (2) bek. c) pontja. Kettőnél több em ber halálát vagy halálos tö
m egszerencsétlenséget okozó járm űvezetés tilto tt átengedése bűntette

Btk. XIV. FEJEZET

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

197. § (2) bek. Nevelés (felügyelet, gondozás, gyógykezelés) alatt álló sze
mély sérelm ére elkövetett, többek által elkövetett erőszakos közösü
lés bűntette

198. § (2) bek. Nevelés (felügyelet, gondozás, gyógykezelés) alatt álló sze
mély sérelm ére elkövetett szemérem elleni erőszak bűntette

200. § (2) bek. Nevelés (felügyelet, gondozás, gyógykezelés) alatt álló sze
mély sérelm ére elkövetett term észet elleni erőszakos fajtalanság bűn
te tte

201. § (3) bek. Hozzátartozó (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés 
a la tt álló személy) sérelmére, hozzátartozó sérelm ére eredm énytelen 
rábírással elkövetett m egrontás bűntette

202. § (3) bek. Hozzátartozó (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés 
a la tt álló személy) rábírásával más érdekében; hozzátartozó ered
m énytelen rábírásával más érdekében elkövetett m egrontás bűn tette

Btk. XV. FEJEZET

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni
bűncselekmények

229. § (2) bek. Csoportosan vagy felfegyverkezve elkövetett, hivatalos 
személy elleni erőszak bűntette

230. § Csoportosan vagy felfegyverkezve elkövetett, közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak bűntette

231. § Csoportosan vagy felfegyverkezve elkövetett, hivatalos személy 
tám ogatója elleni erőszak bűn tette

244. § (3) bek. b) pont. Hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás 
bűntette

246. § Fogolyzendülés bűntette

247.§ Ügyvédi visszaélés bűntette

250. § (3) bek. Kötelességszegéssel, bűnszövetségben vagy üzletszerűen 
elkövetett vesztegetés bűntette
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Btk. XVI. FEJEZET 

A közrend elleni bűncselekmények

259. § (1)- (3) bek. Közveszélyokozás bűntette

260. § (2) bek. Bűnszövetségben vagy különösen nagy vagyoni há trány t 
okozva elkövetett, közérdekű üzem működésének m egzavarása bűn
te tte

280. § (1)- (2) bek. Környezetkárosítás bűntette

281. § (1)- (2) bek. Term észetkárosítás bűntette

Btk. XVII. FEJEZET 

A gazdasági bűncselekmények

299. § (3) bek. Népgazdaságnak hátrány t okozó üzérkedés bűntette

301. § (3) bek. Népgazdaságnak hátrány t okozó árdrágítás bűn tette

304. § Pénzham isítás bűntette, vétsége 

306. § Hamis pénz kiadása bűntette, vétsége

309. § (4) bek. Különösen nagy értékre, üzletszerűen vagy bűnszövetség
ben elkövetett devizagazdálkodás m egsértése bűntette

310. § (3) bek. Az adóbevételt különösen nagy m értékben csökkentő adó
csalás bűntette

 Btk. XVIII. FEJEZET

A vagyon elleni bűncselekmények

316. § (6) bek. Különösen vagy értékre, jelentős értékre bűnszövetségben 
(közveszély színhelyén, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal) elkö
vetett lopás bűntette

A (1)- (4) bek. Lopás, ha
-  muzeális tárgyakat,
-  lőfegyvert, robbanóanyagot,
-  kábítószert tu lajdonítanak el,
-  kasszabetörést (kísérletet) követnek el,
-  páncél- vagy lem ezszekrényt nyitnak ki vagy szállítanak el

317. § (6) bek. Különösen nagy értékre, jelentős értékre, bűnszövetségben 
(közveszély színhelyén, üzletszerűen) elkövetett sikkasztás bűn tette

318. § (6) bek. Különösen nagy kárt okozó, jelentős kárt okozó, bűnszö
vetségben (közveszély színhelyén, üzletszerűen) elkövetett csalás 
bűntette

319. § (3) bek. c) pont. Különösen nagy vagyoni h á trány t okozó hűtlen 
kezelés bűn tette

321. § (3)- (4) bek. Fegyveresen (jelentős értékre, bűnszövetségben, cso
portosan), különösen nagy értékre, jelentős értékre, fegyveresen (je
lentős értékre bűnszövetségben, jelentős értékre csoportosan) elkö
v ete tt rablás bűntette
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322. § (2) bek. Jelentős értékre  (bűnszövetségben, csoportosan) elkövetett 
kifosztás bűntette

323. § (2) bek. Bűnszövetségben, súlyos fenyegetéssel vagy hivatalos sze
m élyként, hivatalos jelleg felhasználásával, hivatalos megbízás vagy 
minőség színlelésével elkövetett zsarolás bűn tette

324. § (5) bek. Különösen nagy kárt okozó rongálás bűntette

326. § (5) bek. Különösen nagy értékre elkövetett orgazdaság bűntette

330/A. § Tartozás fedezetének elvonása bűntette
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