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a rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 4/1976. (VII. 24.) 
BM sz. rendelet (R.) és a végrehajtását szabályozó 6/ 1976. BM sz. 

Utasítás ( Ut.) egyes rendelkezéseinek értelmezésére 
és végrehajtására

Budapest, 1977. évi november hó 18-án.

A rendőrhatósági kényszerintézkedések (kényszerintézkedések) 
új jogi szabályozásának hatálybalépését követően a BM Igazga
tásrendészeti Csoportfőnökének 4/ 1976. számú Intézkedése 
alapján az 1/1957. (III. 19.) BM sz. rendelettel rendőri felügyelet 
alá helyezettek és kitiltottak hatályban lévő ügyeinek rendkívüli 
és az 1977. I. félévi felülvizsgálatát a rendőrhatóságok végrehaj
tották.

A rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai által a 
felülvizsgálat végrehajtásáról felterjesztett jelentéseikben jelzett, 
valamint a végrehajtás eddigi tapasztalatai alapján az Ut. egyes 
pontjainak rendelkezéseit érintő kérdések értelmezésére és vég
rehajtására az Ut. 88. pontjában biztosított hatáskörömben ki
adom az alábbi

e l v i  á l l á s f o g l a l á s t :
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I.

A R. és az Ut. egyes rendelkezéseinek értelmezésére és végrehaj
tására a következők az irányadók

1. A szabadságvesztés-büntetésből vagy a szigorított őrizetből 
véglegesen szabadult személy, a szabadulását követően azon
nal kényszerintézkedés alá helyezhető.

A kényszerintézkedés szabadulás utáni azonnali elrendelése 
kizárólag az Ut. 3. pontja első (—)-ében meghatározott elő
feltételek — tehát a büntetésvégrehajtási intézet tájékoztatása 
— alapján lehetséges, feltéve, ha a pártfogó-felügyelet el
rendelésére nem került sor.

2. A kiállt büntetések a kényszerintézkedések elrendelése szem
pontjából a büntetések mentesítéséig terjedő időtartamon be
lül vehetők figyelembe.

A szabadságvesztés büntetések kiállását követő időtartam te
kintetében a hátrányos következményektől való mentesítésre 
vonatkozóan a Btk. 78., 80., 81., 83. §-ai, illetőleg a fiatalko- 
rúakra nézve a Btk. 102. §-a rendelkezései az irányadók.

E vonatkozásban azonban minden egyes személy ügyében 
különösen a szabadulást követő legalább két éven belüli idő
szak alatt tanúsított életvitelt kell alapul venni.

Amennyiben nyilvántartott veszélyes bűnözőként ellenőrzés 
alatt állóról van szó, a későbbi — a mentesülési időszak el
éréséig terjedő — időszakban tanúsított (a kettes adatlapok 
s egyéb eszközök útján bizonyítható) újabb bűncselekmé
nyek elkövetéséhez vezethető magatartása alapján bármikor 
rendőri felügyelet alá helyezhető vagy ezzel együttesen ki
tiltható.

Az Ut. 4. pontja alapján pedig — ha a bűncselekmények el
követésére ösztönző környezeti hatások alatt áll és a bün
tetések alapját képező cselekményekkel összefüggésben foly
tatott káros magatartásának, illetve életvitelének rendszeres
sége, vagy folyamatossága megállapítható — még a mentesí
tés beállta után sincs akadálya a kényszerintézkedés elrende
lésének.
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3. A rendőrhatósági figyelmeztetés büntetlen előéletű személy 
esetében önmagában nem képezheti a kényszerintézkedés el
rendelésének alapját.
A 8 1976. (XII. 17.) BM számú rendelet (rendelet) alapján 
történő rendőrhatósági figyelmeztetés, mint a bűncselekmény 
elkövetéséhez vezethető (bűncselekményt, vagy szabálysér
tés meg nem valósító) magatartás miatt foganatosított 
rendőrhatóság-vezetői intézkedés az Ut. 1—5. pontjaihoz — 
mintegy azok rendelkezéseit kiegészítő elemként — szerve
sen illeszkedik.
Büntetlen, vagy hatósági eljárás alatt még nem állt, illetőleg 
az Ut. 1—6. pontjában előírt feltételek hiányában azonban a 
kényszerintézkedés alapját önmagában nem képezheti.
A rendőrhatósági figyelmeztetés nem azonosítható az Ut. 3. 
pontja utolsó (—)-ben meghatározott előfeltétellel. Az ugyan
is a büntetlen, vagy szabálysértési úton felelősségre még 
nem vont, illetve egyéb államigazgatási úton el nem marasz
talt személlyel szemben is lehetővé teszi a kényszerintézke
dés elrendelését, mivel a Btk. IX. és X. fejezetében foglalt 
szándékos bűncselekmény elkövetése miatt — akár rendőr
ségi nyomozati — vagy ügyészi, akár bírósági szakban — al
kalmazták a Btk. 60. §-a szerinti figyelmeztetést.
Ez esetben sem lehet csak a figyelmeztetés tényét alapul 
venni. Szükséges olyan többletelem megállapíthatósága is, 
ami bizonyítja a büntető eljárásban figyelmeztetés után ta
núsított bűncselekmény elkövetéséhez vezethető társadalom
ellenes magatartást (többek között ezt bizonyíthatja a rende
let alapján alkalmazott rendőrhatósági figyelmeztető hatá
rozat is).

4. Újabb bűncselekményektől való visszatartás érdekében a 
kényszerintézkedés elrendelése a büntetőeljárás bírói szak
ban hozott szabadságvesztést megállapító I. fokú ítélethoza
talig lehetséges.
A kényszerintézkedés a folyamatban lévő büntetőeljárás ide
je alatt — feltéve, ha az előzetes letartóztatásra nem kerül 
sor, vagy az előzetes letartóztatást az eljárás során megszűn
tették — az első fokú bírói ítélet hozataláig elrendelhető. Eb
ből a szempontból közömbös, hogy az I. fokú ítélet jogerős-e 
vagy sem. Az I. fokú ítélet meghozatala előtt is — ha a
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kényszerintézkedés elrendelése indokolttá válik — csak a 
rendőri felügyelet alkalmazása a célszerű. A kitiltás esetle
ges elrendelése és foganatosítása ugyanis megnehezítené a 
büntetőeljárás eredményes befejezését.

5. A hatályban lévő próbaidőre feltételesen felfüggesztett sza
badságvesztés vagy a javító-nevelő munka kizárja a kény
szerintézkedés elrendelését. A kényszerintézkedés tartama 
alatt hozott ilyen nemű ítélet esetén azonban a kényszerin
tézkedést megszüntetni nem kell.
A kényszerintézkedés megszüntetése csak a R. 5. §-a a), b), c) 
pontjaiban meghatározott előfeltételek, illetőleg a d) pontjá
ban hivatkozott, a R. 2. § f), g), h), i) pontjaiban felsorolt, a 
hatálybalépést követően keletkezett, egyben a kényszerintéz
kedés elrendelését is kizáró speciális okok alapján köte
lező. A R. 2. § c) pontjában meghatározott felfüggesztett sza
badságvesztés, vagy a javító-nevelőmunka csak az elrende
lést zárja ki. Ezek tekintetében történő megszüntetésre tehát 
— amennyiben a kényszerintézkedés elrendelésének jogerő
re emelkedése után hozták meg a bírósági ítéletet — ennél
fogva nem is kerülhet sor.

6. Az Ut. 6. pontjában meghatározott, illetve felsorolt előfelté
telek nem mindegyikének összessége és nem csupán azok 
egyikének megléte szükséges a kényszerintézkedés elrende
léséhez.
Az Ut. 6. pontjában csak a legáltalánosabban előforduló és 
nem minden lehetséges állami-, államigazgatási-, gyámügyi-, 
tanácsi-, szakigazgatási határozatok illetve intézkedések meg
nevezése került felsorolásra. Az 1—6. pontban meghatáro
zott előfeltételek gyakorlatilag egyébként is egymással dia
lektikusan összefüggnek.
Ezért pl. a kiskorú állami gondozásba vétele, vagy a veszé
lyeztetett hozzátartozó szociális segélyben való részesítése 
önmagában — a közveszélyes munkakerülésre utaló vagy 
rendszeresen alkoholizáló stb. — életvitel hiányában a rend
őri felügyeletet vagy kitiltást nem teszi megalapozottá.

7. Aki a rendőri felügyelet vagy kitiltás tartama alatt kiszabott 
szabadságvesztés büntetés folytán került pártfogó felügyelet 
hatálya alá, azzal szemben a kényszerintézkedést meg kell 
szüntetni.
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Abban az esetben, ha a kényszerintézkedés tartama alatt ki
szabott szabadságvesztés büntetésből szabadultat pártfogó 
felügyelet alá helyezik — bár az előfordulás lehetősége szinte 
kizárt — a hatályban lévő kényszerintézkedést meg kell szün
tetni. (A pártfogó felügyelet alá helyezés előfeltételeit lásd: 
3 1975. (XII. 15.) IM sz. rendelet 3. § (2) bek.)
Az igazságügyi tényezők lépnek ugyanis előtérbe. Nyilván
való, hogy a kettős eljárás tilalmának kell érvényesülni. Az 
érintett személy ugyanis a pártfogó felügyelettel speciális 
személyi szabadságot jogszabályilag és bíróilag meghatáro
zott magatartási szabályok megtartására kötelezett. Ugyan
akkor a pártfogó felügyelet szabályainak megszegése az 1968. 
évi I. tv. (Sztv.) 97 A. § alapján — éppúgy, mint a 97. § (1) 
bek. a) és b) pontja szerint minősülő cselekmény elkövetése 
— elzárással sújtható szabálysértést képez.

8. A kényszerelvonó kezelés esetén nincs, az ideiglenes kény
szergyógykezelés elrendelésekor viszont helye van a hatály
ban lévő kényszerintézkedés megszüntetésének.
a) Az egészségügyről szóló 1972. II. sz. törvény végrehajtá

sáról megjelent 15/ 1972. (VIII. 5.) EüM sz. rendelet alap
ján elrendelt kényszerelvonó kezelés még abban az eset
ben sem zárja ki a rendőri felügyelet vagy a kitiltás el
rendelését, ill. meghosszabbításának lehetőségét, ha a 
végrehajtást gyógyintézetben foganatosítják. A kezelés 
ideje pedig beszámít a kényszerintézkedés időtartamába. 
Amennyiben viszont a kényszerintézkedés tartama alatt 
kerül sor az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésé
ről szóló 1974. évi 10. sz. tvr. végrehajtását szabályozó 13 
1974. (XII. 28.) IM—EüM együttes rendelet alapján tör
ténő „kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelés” el
rendelésére, a kényszerintézkedést meg kell szüntetni.
A megszüntető határozatot a kényszerintézkedés alatt ál
ló részére általában még akkor célszerű kihirdetni, mi
előtt a Szeged-Nagyfa, Pf.: 4. szám alatt működő Munka- 
terápiás Alkoholelvonó Intézetbe bevonul.

b) Az ideiglenes kényszer-gyógykezelés büntetőeljárásjogi 
kényszerintézkedés. Amennyiben tehát az 1973. évi I. tv. 
98. §-a alapján ennek foganatosítására sor kerül (egyebek
ben lásd: Btk. 61. §) a rendőrhatósági felügyeletet vagy 
kitiltást a R. 5. § d) pontja alapján — a határozat indoklá

—  5 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 870/1/1977 /5



sában a kedvezőtlen egészségi állapotra is történő hivat
kozással — meg kell szüntetni. (Az elmebetegség vagy 
gyengeelméjűség — amit önálló cselekvésre és életvitel
re képtelenséget jelentő betegségnek kell tekinteni — 
egyébként a R. 2. § g) pontja alapján a kényszerintézke
dés elrendelését kizáró ok). Az elrendelést kizáró egész
ségi állapotra vonatkozóan egyébként az előkészítő eljá
rás során rendőrorvosi véleményt csak abban az esetben 
kell kérni, ha a kizáró okot képező betegségre nézve a 
gyanú felmerül. Amennyiben a rendőrhatóságnál rendőr
orvos nem működik, a rendelkezésre álló orvosi leleteket, 
igazolásokat, vagy kórházi zárójelentéseket — az Ut. 11. 
pontja szerint meghatározott rendőrorvosi véleményezés 
végett — az eljárási iratokkal együtt visszavárólag fel kell 
terjeszteni a rendőr-főkapitányság rendőrorvosához.

9. Az előkészítő eljárás során történő jegyzőkönyvi meghallga
tás céljából az érintett fél idézhető és szükség esetén előve
zethető.

Az előkészítő eljárás lefolytatására a R. 3. § (1) bekezdése 
biztosít jogi alapot. Az idézésre az 1977. évi I. sz. tv-el és más 
jogszabályokkal módosított, az államigazgatási eljárás álta
lános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. (Áe.) 18. § és 19. §-a 
alapján kerülhet sor.
Az ismételt idézésnek a fél hibájából történő meghiúsulása 
esetén az Áe. 20. § (4) illetve a 86. §-a alapján ügyészi jóvá
hagyással az elővezetés elrendelhető.

(Az előkészítő eljárásban történő idézéshez is a 906 026 1406 
„Idézés igazgatásrendészeti ügyben” című és raktári számú 
— az Áe. rendelkezéseinek megfelelően rendszeresített — 
nyomtatványt kell használni.)

10. A fiatalkorú ügyében, illetve ha I. fokon a rendőr-főkapi
tányság vezetője hoz határozatot, az előkészítő eljárás ira
tait az általános szabályoknak megfelelő példányban kell el
készíteni.

Erre nézve az Ut. 16. pontja az irányadó (rendőri felügyelet 
esetében egy, kitiltás v. rendőri felügyelettel való kitiltási 
ügyben két példányban).
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Tekintettel arra, hogy az ilyen szinten hozott I. fokú elren
delő-, vagy meghosszabbító határozat kihirdetése rendőr- 
kapitányságon is foganatosítható, az eljárási iratokat is meg 
kell küldeni a kihirdetést végző rendőrhatóságnak.

A kihirdetést követően az iratanyagot a határozat három 
példánya (egy a fél tulajdonába megy át, egyet az igazgatás- 
rendészeti szerv tart meg, egyet az ellenőrző rendőri szerv
nek kell átadni) és a nyilvántartó lap kivételével a rendőr
főkapitányságra kell felterjeszteni. A rendőr-főkapitányság 
igazgatásrendészeti osztálya köteles ugyanis az eljárási irato
kat határidőzni, illetve a Rendőrség Ügykezelési Szabályza
tának megfelelően kezelni. Az Ut. 40—44. pontjában megha
tározott nyilvántartásba vétellel és az értesítési kötelezett
séggel kapcsolatos feladatokat is teljesíteni.

11. A határozat kihirdetése során az egyik hatósági tanú mint a 
kényszerintézkedés elrendelését kezdeményező rendőri szerv 
képviselője szolgálati érdekből köteles megjelenni.

A kényszerintézkedés különleges jogállapotot hoz létre az
zal szemben, akinek az Ut. 1—6. pontjában előfeltételként 
meghatározott magatartása a rendőrség ezen eszközzel való 
ellenőrzését szükségessé teszi.

A kényszerintézkedést az érdekelt szolgálati ág kezdeménye
zi és vezetői utasításra az ügyben lefolytatja az előkészítő el
járást. Az elrendelés hatálybalépését követően pedig a rend
szeres ellenőrzésben folyamatosan köteles részt venni. A ha
tározat kihirdetésénél is szolgálati érdekből képviselteti ma
gát.

Feltétlenül célszerű, azonban a gyakorlatban nem mindig le
hetséges az ügyben eljárt ugyanazon állambiztonsági, bűn
ügyi-, vagy közbiztonsági (közrendvédelmi) beosztottnak, il
letve a kmb-nak a határozat kihirdetésénél való személyes 
jelenlétét biztosítani.

Ezért az adott szolgálati ágtól bármely beosztott kijelölhető, 
aki az ügyet ismeri, vagy megismerheti. (Pl.: a kitiltott meg
hosszabbító határozata kihirdetésénél az új lakhely szerint il
letékes rendőrkapitányság bűnügyi nyomozója vagy a kitil
tottat az azt ellenőrző körzeti megbízott is.)
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Az e vonatkozású rendelkezés célja ugyanis az, hogy az ille
tékes beosztott a személyes jelenlétével érzékeltesse szolgá
lati ágának a kényszerintézkedés alá helyezett-, illetőleg 
alatt álló magatartásának alakulásával kapcsolatos érdekelt
ségét. Ennélfogva a kötelező jelenléte nem a bármely szerv
vel vagy eljáróval szembeni bizalmatlanság jele, hanem a 
hatóságvezetői akarat érvényre juttatásának hatékonyságát 
befolyásoló és elősegítő fontos tényező.

12. Az I. fokú meghosszabbító határozat tértivevényes kihirde
tése csak kivételes esetben lehetséges.

A meghosszabbító I. fokú határozatok tértivevényes kihirde
tése jogszabályt nem sért, azonban az egyes rendkívüli kivé
telektől eltekintve nem is célszerű.

Alapvető elvi kérdésként kell figyelembe venni, hogy a 
rendőri felügyeletes a kényszerintézkedés reá vonatkozó 
szabályait köteles megtartani, és a rendőrség azokat vele 
megtartatni.

A kitiltott életvitelét is a rendelkezésre álló eszközökkel fel
tétlenül figyelemmel kell kísérni.

A közbiztonság-, a közrend védelmének illetve a kényszerin
tézkedés célja érvényesülésének érdeke az ellenőrzöttek hol
létének tényleges ismerete. Személyes jelenlétük törvényes 
eszközökkel való biztosítása pedig — a szabadságvesztés vagy 
elzárását töltő egyedeket kivéve — a felülvizsgálati eljárás 
időszakában és annak egyes szakaszaiban alapvető követel
mény.

A tértivevényes kihirdetésre ennélfogva csak abban a két
ségtelenül kivételes esetben kerülhet sor, ha a kényszerin
tézkedés folyamatosságának fenntartása más lehetséges esz
közökkel — idézés, elővezetés, körözés — nem biztosítható.

A kényszerintézkedést meghosszabbító határozatok bünte
tésvégrehajtási intézetekben való, a jogorvoslati jogosultsá
gok tekintetében is szakszerű kihirdetésére nézve az IM BV 
Országos Parancsnokság Igazgatási Osztályának vezetője az 
„Igazgatási útmutatások — állásfoglalások"-ról szóló 1/1977. 
(IV. 1.) sz. körlevele 57. és 58. pontjában — felkérésünk 
alapján — megfelelően rendelkezett.
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13. A jogszabály rendelkezése szerint a kitiltott az I. fokú hatá
rozat elleni fellebbezését csak a kihirdetéskor terjesztheti elő. 
Ezt a szabályt a rendőri felügyelet és a kitiltás együttes el
rendelésének esetére is alkalmazni kell.
A rendelet 1. § (1) bek. a kényszerintézkedés két alapvető 
fajtáját határozza meg, nevezetesen a rendőri felügyeletet és 
kitiltást.
A második bekezdés pedig a 8. §-ban meghatározott eltéré
sekkel lehetővé teszi ezek együttes alkalmazását is. Ennél
fogva a kitiltásra vonatkozó eljárási rendelkezéseket kell 
irányadónak tekinteni abban az esetben is, ha a kitiltás a 
rendőri felügyelettel együttesen kerül elrendelésre. (A fel
lebbezést a határozat kihirdetésekor lehet előterjeszteni, a 
fellebbezést 3 napon belül kell elbírálni, a rendőri felügyelet 
szabályai a határozat jogerőre emelkedését követő 8 nap el
teltével lépnek hatályba.)

14. A kényszerintézkedés alá helyezett egyszerű nyilatkozata a 
határozat ellen szóbeli fellebbezésnek minősül, a határozat 
azonnali végrehajtásának elrendelése esetén a rendőri fel
ügyeletes szabálysértési úton felelősségre vonható.
Szóbeli fellebbezésnek minősül a kényszerintézkedés alá he
lyezett mindazon nyilatkozata, amely a határozat egésze, 
vagy csupán a korlátozó rendelkezések egy része, vagy csak 
egy eleme ellen is irányul.
Amennyiben a határozat aláírását nem tagadja meg. viszont 
az érveit sem kívánja jegyzőkönyvbe mondani, a szóbeli fel
lebbezést akkor is el kell fogadni és ügyét érdemben II. fo
kú eljárásban felül kell vizsgálni.
(Egyebekben lásd: Ut. 35. pont.)
A határozat azonnali végrehajtásának elrendelésével a hatá- 
rozatilag előírt kötelezettségek és tilalmak a kihirdetés meg
történtétől hatályba lépnek.
A rendőri felügyelet alatt állót az ellenőrzésre jogosult rend
őri szerv köteles nyilvántartásba venni. (Lásd: Ut. 40. pont 
a), b) alpont és 44. pont.)
A rendőri felügyelet szabályainak megszegése esetén a sza
bálysértési felelősségre vonásnak nincs törvényes akadálya, 
azonban a határozat jogerőre emelkedéséig — a kirívóan
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szándékos szabálysértés esetét kivéve, pl. az Ut. 86. pontja 
alapján kerül sor az intézkedésre — az elzárás kiszabását 
mellőzni kell.

15. A vezetői engedélyek vagy igazolványok visszavonásának 
lehetősége a rendőri felügyelet vagy a kitiltás szabályainak 
egyikeként — a kényszerintézkedést elrendelő illetve meg
hosszabbító határozat rendelkező részében — kerülhet alkal
mazásra.

Az ilyen rendelkezés ellen benyújtott fellebbezést vagy fe
lülvizsgálati kérelmet a felettes rendőrhatóság vezetője bí
rálja el.

A R. 6. § (4) és a 7. § (3) bekezdésének rendelkezéseit a rend
őrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. (I.
10.) BM sz. rendelet 3. § (5) bekezdés e) pontja és az 5. § (1) 
bekezdés c) pontjaival összhangban meghatározottaknak 
megfelelően a következőképpen kell értelmezni:

a) Az I. fokon eljáró rendőrhatóság vezetője a rendőri fel
ügyelet, vagy kitiltás, illetve ezek együttes elrendelése 
vagy felülvizsgálata során — a kényszerintézkedés alá he
lyezett magatartásának összes körülményei, ill. a R. 9. §- 
ában foglalt alapelveknek megfelelő alkalmazásával — 
elrendelheti a vezetői engedély, vagy igazolvány vissza
vonását még akkor is, ha a közlekedésrendészeti hatóság
nak erre már nincs jogszabályi lehetősége. (Egészségügyi 
alkalmatlanság, közbiztonsági szempontból való alkalmas
ságot kizáró ok nem állapítható meg stb.)

b) A kényszerintézkedés hatálya alatt álló viszont ilyen en
gedélyeket nem kaphat.

A közlekedésrendészeti hatóság az engedély vagy igazolvány 
iránti kérelmet az említett két jogszabály tiltó rendelkezé
seinek megfelelően köteles elutasítani.

A kényszerintézkedés érdemében hozott határozat fellebbe
zés vagy a felülvizsgálati kérelem alapján történő elbírálása 
a R. 3. § (5) bekezdése, illetve az Áe. VIII. fejezetében sza
bályozottak szerint a felettes hatóság vezetőjének feladatát 
illetve hatáskörét képezi.
(Lásd: Ut. 33. pont b) alpont.)
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Ennélfogva a felettes hatóság vezetője a vezetői engedély 
vagy igazolvány visszavonására vonatkozó I. fokú rendelke
zést — amennyiben azt méltánytalannak vagy célszerűtlen
nek ítéli meg — a rendőrhatósági kényszerintézkedéssel kap
csolatos II. fokú eljárásban vagy a felülvizsgálati kérelem el
bírálása során hozott határozattal megváltoztathatja.
(Lásd: Ut. 38. pont d) alpont.)

16. A ref. módozatain belül a lakóhely vagy a lakásváltoztatás 
engedélyhez kötése nem kötelező, hanem csak egyike a le
hetséges előírásoknak.

A R. 6. § (3) bekezdése egyértelműen határozza meg, hogy 
„ . . . eltiltható . . . ” a rendőri felügyeletes a " ...  rendőri 
szerv előzetes engedélye nélkül lakóhelyet vagy lakást vál
toztasson . . . ”

A tilalom meghatározása a rendőrhatóság vezetőjének az el
határozásától függ. A lakóhely elhagyásának tilalmát minden 
ügyben indokolt elrendelni. A lakásváltoztatási tilalom el
rendelését viszont — a lakóhelyen belüli lakáskörülmények 
meglévő és várható alakulását is figyelembevéve — messze
menő differenciáltsággal kell alkalmazni.

17. A rendőri felügyeletes amennyiben az ellenőrzés céljából 
megjelenő rendőrt a jogszabály erejénél fogva kötelezően 
előírtak ellenére a lakásába nem engedi be az Sztv. 97. § (1) 
bekezdés b) pontja és nem az Sztv. 98. §-a alapján vonható 
szabálysértési úton felelősségre.

A R. 6. § (1) bekezdése speciális rendelkezésével a rendőri 
felügyeletest arra kötelezi, hogy a jogerős határozatban elő
írt lakáson való tartózkodás időszaka alatt a megjelenő el
lenőrzésre jogosult rendőrt a lakásába (lakrészébe) beenged
je és az ellenőrzést eltűrje.

Amennyiben tehát a rendőri felügyelet alatt álló a rendőr
nek a lakásba vagy lakrészbe való bejutását bármely módon 
akadályozza, illetőleg azt nem biztosítja vagy a beengedését 
megtagadja, avagy meghiúsítja (pl.: nem köti meg a harapós 
kutyáját, nincs lehetőség a bejutási szándék jelzésére stb.) 
lényegét tekintve a rendőrhatósági felügyeletre vonatkozó 
szabályokat szegi meg azzal, hogy — bár a rendőrt akadá-
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lyozza a hivatali kötelességének jogszerű teljesítésében — a 
jogszabály kötelező erejénél fogva reá vonatkozó rendelke
zésnek nem tesz eleget.

18. A kitiltás szabályainak megszegése szabálysértése miatti fe
lelősségre vonás a R. 7. §-a valamennyi rendelkezésére néz
ve nem alkalmazható.
Az Sztv. 97. § (1) bek. a) pontja alapján vonható szabálysér
tési eljárás alá az, aki a R. 7. § (1) bek. első (—)-ében illető
leg a (2) bek. a) pontjába ütköző magatartást valósítja meg. 
Azaz a határozat jogerőssé válását követő 8 nap eltelte után 
a kitiltás hatálya alá eső területen tartózkodik (nem hagyja 
el, illetve engedély nélkül oda visszatért).
A R. 7. §-a (1) — (2) bekezdésébe ütköző egyéb magatartási 
szabály megszegése, illetőleg azok teljesítésének elmulasztá
sa esetén az Áe. 77. §-a alapján az elrendelő hatóság vezető
je vonja felelősségre. (A határozat jogerőre emelkedését kö
vető 8 nap elteltéig a választott lakóhelyén a lakcímváltozást 
nem jelenti be, és az illetékes rendőri szervnél nem jelent
kezik, illetőleg a munkaviszonyát a kitiltás hatálya alá eső 
területen fenntartja, vagy a tilalom ellenére ott munkavi
szonyt létesít.)
Az 1972. évi 30-as sz. tvr-el módosított hivatkozott törvény
hely rendelkezése szerint ugyanis határidő megjelölése mel
lett ,, . . . a végrehajtást elrendelő államigazgatási szerv a kö
telezettet ötezer forintig . .. terjedő bírság kiszabásával a kö
telezettség teljesítésére szorítja . . . ” A bírság kiszabása a 
határidő eredménytelen eltelte esetén ismételhető.

19. A nyilvános vagy nem nyilvános helyeken és a tömegközle
kedési eszközök megállóiban való tartózkodás tilalmát az Ut. 
68. pontjában foglaltaknak megfelelően egyértelműen kell 
meghatározni.
a) A nyilvános és nem nyilvános helyek tekintetében az ut

ca, házszámhoz kötöttség esetén a telekhatárt is célszerű 
kimondani, ill. utcák, terek esetében a páros vagy párat
lan oldalon lévő házszámtól házszámig való megjelenés ti
lalmának területi hatályát kell pontosan meghatározni.
Az egyes nyilvános, vagy nem nyilvános helyek, illetőleg 
közterületek, stb. tilalmának meghatározása az azoktól va
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ló méter-távolságban, vagy azok környékéről történő fo
galmi meghatározása ellenőrizhetetlensége folytán nem 
használható.
A lakótelepek, utcák, terek, lakó- vagy magánházakban 
való megjelenés tilalmának meghatározása során legcél
szerűbb a lakótelepeket, utcákat, tereket megnevezésük 
szerint, a tilalom alá eső magánházakat utcai vagy hely
rajzi szám, illetve az egyes magánlakásokat pedig emelet 
és ajtószám szerint is feltüntetni.
A megjelenés tilalma alá eső lakás tulajdonosát, bérlőjét, 
illetve használóját azonban a határozatban megnevezni 
nem lehet.

b) A tömegközlekedési eszközöknek a helyi, vagy helyközi 
villamos, trolibusz, ill. autóbusz megállóhelyeire nézve az 
az irányadó, hogy ezek várakozóhelyei fedettek-e vagy 
sem. Ha fedettek, a tilalmat a fedett területre kell meg
határozni. Ha nem, akkor viszont egyrészt a megállók jár
daszigetei, másrészt a táblával jelzett és a fel-, leszálló, 
vagy várakozó utasok által igénybevett, ill. általában 
használt területen való megjelenés tilalmát kell határo
zatilag előírni.

II.
Az egyéb vonatkozásban felmerült kérdésekre nézve a követ

kezőket kell alapul venni

1. Az Ut.-ban nyomdahiba, illetve elírás folytán a rendelkezés 
szövege helyesen:
a) Az 53. pont harmadik sorában

,, .. . a rendelet 5. § b—d pontjaiban . . . ”
b) a 73. pont a) alpontja első sorában

,,az eljárás alatt állót az előző jelentkezéstől . . . ”

2. A BM Országos Rendőr-főkapitányság szervezeti tagozódását 
szabályozó belügyminiszteri parancsnak megfelelően az Ut. 
33. pont b), a 40. pont g), a 80. pont c) alpontja, valamint a
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82. pont a) alpontja negyedik (—) bekezdése második fordu
latában, illetőleg a 88. pontban meghatározott BM Igazgatás- 
rendészeti Csoportfőnökség Közrendészeti Osztálya alatt a

,.BM Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti 
Csoportfőnökség Rendészeti Osztály”-t kell érteni.

A vonatkozó belügyminiszteri parancs alapján pedig az Ut. 
40. pont c) és 41. pont d) alpontjában, s másutt is szereplő 
BM Nyilvántartó Központ 2. és 3. Osztálya alatt a

,,BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Bűnügyi Nyilván
tartó Osztályt, illetőleg a Lakcím és Közlekedési Nyilván
tartó Osztály”-t kell érteni.

3. Az előkészítő, valamint a felülvizsgálati eljárás során kikér
dezett tanúk figyelmét fel kell hívni a hamis tanúzás törvé
nyes következményeire, valamint arra is, hogy az ügyben 
esetlegesen szükségessé válhat a jegyzőkönyvi meghallgatá
suk is.
(Lásd: Ut. 15. pont második (—)-e.)
Az előkészítő-eljárás iratanyagának összefoglalóját pedig a 
következő záradékkal kell ellátni:

,,Az eljárási anyag a törvényes követelményeknek megfe
lel. A javasolt rendőri felügyelet, kitiltás elrendelése in
dokolt.”

A záradékot az előkészítő-eljárást végző szerv vezetője és 
egyetértés esetén az igazgatásrendészeti osztályvezető (al
osztályvezető) írja alá.
(Lásd: Ut. 17. pont.)

4. Ha a kényszerintézkedést elrendelő határozat kihirdetése 
meghiúsul, vagy bármely oknál fogva késik, az eljárás alá 
vont 6 hónapon belüli előkerülésével a határozat általában 
minden további nélkül kihirdethető. Az elrendelő határozat 
hat hónapon túl csak az eljárás alá vont minden részletre és 
körülményre kiterjedő elszámoltatása és ellenőrzése után, 
hatóságvezetői jóváhagyással hirdethető ki. Egy év eltelte 
után a határozat nem hirdethető ki. Amennyiben indokolt
nak látszik, akkor csak újabb előkészítő eljárás lefolytatásá
val lehet a kényszerintézkedést foganatosítani.
(Lásd: Ut. 27. pont.)
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5. A népességnyilvántartást végző lakhely szerint illetékes ta
nácsi szakigazgatási szervnek csak a rendőri felügyeletet el
rendelő és megszüntető határozatot kell megküldeni. A ki
tiltó határozatot nem.
A kitiltás és a rendőri felügyelet együttes elrendelése esetén 
sem, mivel a kijelölt kényszer-tartózkodási hely szerint ille
tékes szakigazgatási szerv a személyi igazolványba történt 
bejegyzés alapján veszi a kényszerintézkedés alá helyezettet 
nyilvántartásba.
(Lásd: Ut. 42. pont második (—)-e és a 43. pont, valamint az 
ezen állásfoglalás I. fejezet 14. pontja.)
A tanácsok szakigazgatási szervei e vonatkozásban az Álla
mi Népességnyilvántartó Hivatal Tanácsi Főosztálya vezető
jének 1/1977. (IV. 31.) sz. Körlevele alapján járnak el, amely
nek 1. pontja rendelkezik a rendőri felügyelettel kapcsolatos 
népességnyilvántartási feladatokról.

6. A felettes rendőrhatóság az Ut. 38. pontja a), b), c) alpontjai
ban meghatározottak szerinti döntésére rendelkező — a ki
hirdetés időpontjától függetlenül — határozatának egy pél
dányával a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Bűnügyi 
Nyilvántartó Osztályát közvetlenül abban az esetben köte
les értesíteni, ha
— az I. vagy II. fokú jogerős határozat ellen benyújtott „fe

lülvizsgálati kérelem” alapján, vagy felügyeleti jogköré
ben hivatalból jár el, avagy

— a felülvizsgálati I. fokú meghosszabbító határozat elleni 
fellebbezés folytán hozta meg határozatát. (Célja, hogy az 
előéleti adatokat szolgáltató BM Bűnügyi Nyilvántartó 
Osztály mielőbb értesüljön az I. fokú jogerős határozat 
hatályon kívül helyezéséről, vagy megszüntetéséről, ill. a 
hatályos kényszerintézkedés fajtájának megváltoztatásá
ról.)

Ez esetekben az I. fokú rendőrhatóságot külön felterjesztési 
kötelezettség nem terheli.
(Egyebekben lásd: Ut. 40. pont c) alpont.)

7. Állambiztonsági érdekből rendőrkapitányság által I. fokon 
kényszerintézkedés alá helyezett ügyében hozott I. fokú ha-

—  15 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 870/1/1977 /15



tározatot — ha a II. fokú hatóság is eljárt és a fellebbezést 
elutasította — felterjesztés előtt a következő záradékkal kell 
ellátni.
„ A .................................Rendőr-főkapitányság............számú
é s ..........é v ........................h ó ............ -én kihirdetett II. fokú
határozata alapján jogerős!”. (Ügyintéző aláírása.)
Ennélfogva a fellebbezést elutasító II. fokú határozatot az I. 
fokról történő közvetlen felterjesztéshez csatolni nem kell. 
(Lásd: Ut. 40. pont g) alpont.)

8. Az Ut. 41. pont d) alpontjában meghatározott a BM Lakcím 
és Közlekedési Nyilvántartó Osztályra felterjesztésre kerülő 
„Lakcímfigyelőlap” alatt a Részletes Cikkjegyzékben 905 
029 4005 raktári számon felvett „Figyelőlap”-ot kell érteni. 
Az ugyanezen alpontban meghatározott, a minden lakcím- 
változás soronkívüli közlése igényének esetei alatt az kell 
érteni, ha
— a rendőri felügyeletes vagy kitiltott lakcímváltozását a 

rendőrkapitányság lakcímnyilvántartásából nem lehet 
megállapítani (a lakcímnyilvántartással rendelkező rend
őrhatóság működési területén kívülre történik a lakcím- 
változás);

— a rendőri felügyeletes rendőrhatósági engedély nélkül 
változtat lakcímet.
(Az engedéllyel történő átköltözésről ugyanis az érdekelt 
rendőrkapitányságok kötelesek egymást kölcsönösen tá
jékoztatni.)

10. A lakóhely- vagy a lakásváltoztatás engedélyezéséhez szük
séges nyomtatvány központilag történő biztosítása az ilyen 
irányú kérelmek viszonylag csekély száma miatt nem indo
kolt. Éppen ezért mellékletként tájékoztatásul csatoljuk az 
eseti átköltözés engedélyezéséhez alkalmazható mintát.
(Lásd: Ut. 82. pont 3. és 5. (—)-e.)

11. A rendőrkapitányság székhelyén kívüli rendőrőrsök pa
rancsnokai, helyettesei, a kmb. csoportok és a kmb-k is fel
hatalmazhatók a legfeljebb 3 napig terjedő időre szóló eltá
vozási engedély kiadására.
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A felhatalmazást a R. 10. §-a alapján biztosított jogkörénél 
fogva a rendőrhatóság vezetője akár parancsban, akár szó
ban megadhatja.
(Lásd: Ut. 82. pont a) alpontjának 3. bekezdése.)
Az eltávozási engedély megadására feljogosított rendőr az 
eljárás során:
— az eltávozási kérelmet írásba foglaltatja, vagy foglalja 

és az utasítás 83. pontjára figyelemmel mellőzi, vagy bé
lyegben leróvatja a szükséges 20,— Ft-os illetéket és 
egyben érvényteleníti azt;

— a kérelem indokoltságát saját hatáskörében elbírálja (pl. 
az általa ellenőrzött rendőri felügyelet alatt állót bírósági 
tárgyalásra idézték, orvosi felülvizsgálatra rendelték, hoz
zátartozójának temetésére megy, rokonlátogatást tervez 
stb.);

— az eltávozás engedélyezése esetén a Részletes Cikkjegy
zék 906 026 1210 r. számú nyomtatványt egy példányban 
kitölti és a felhasználás utáni visszaszolgáltatásra figyel
meztetéssel a félnek átadja;

— az eltávozás megtörténtét követően az engedélyt a kére
lemmel együtt a jelentkezési ellenőrzési 906 026 1208. r. 
számú nyilvántartólaphoz csatolja és azt (azokat) az éven
kénti felülvizsgálati eljárások során készített jelentéssel 
együtt a rendőrkapitányságra felterjeszti;

— amennyiben a kérelmet indokolatlannak minősíti, azt el
bírálás végett — véleményezéssel — terjessze fel a rend
őrkapitányság igazgatásrendészeti osztályára (alosztályá
ra), s ezt a tényt közölje a kérelmezővel.

Az eltávozási engedélyek kiadására fentiekben meghatáro
zott feladatokra nézve az igazgatásrendészeti szervek kötele
sek a szükséges tájékoztatást megadni és a nyomtatvány el
látását biztosítani.

12. Ez az elvi állásfoglalás kiadásának napján lép hatályba.

KUKK ISTVÁN s. k,
r. vezérőrnagy 
csoportfőnök

17 —

Készült: 2225 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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M inta a 1/ 1977. sz. elvi állásfoglalás II/ 10. pontjához.

rendőrhatóság megnevezése 

Szám:

ÁTKÖLTÖZKÖDÉSI ENGEDÉLY
(a rendőri felügyelet alatt álló lakóhely változtatására)

Név: ............................................................ Szül. helye: .............................
Éve: ......................  Anyja neve: ...................................................................
............................................................... -i lakos, 19......  évi ............ ......  hó
.........-tól hatályos rendőri felügyelet alatt álló kérelmére a .......................
................................................................ -i Rendőrkapitányság vezetőjének
................/19...... szám alatt kelt hozzájárulásával, a 4/1976. (VII. 24.) BM
sz. rendelet 10. §-ával biztosított jogkörömnél fogva

e n g e d é l y e z e m :
hogy ............................................................ város, község ..........................
.................................................  utca .........  szám alá költözzön.

Egyben felhívom nevezett figyelmét arra, hogy köteles
— az átköltözés megtörténtét követő 48 órán belül az új lakóhelye sze

rint illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályán — al
osztályán, személyesen megjelenni;

— a ref. szabályait az illetékes rendőrkapitányság vezetőjének további 
döntéséig változatlanul megtartani.

.............................................. , 19......................................  hó ...... nap.

P. H. ...................................................................
rendőrhatóság vezetője

Ezen engedélyről értesítést kap az
— ügyiratok egyidejű megküldésével

a ..................................................-i
rendőrkapitányság vezetője;

— a kényszerintézkedés alatt álló.

— 19 —
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