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a rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 4/1985.
(VII. 20.) BM számú rendelet 15. §-ából adódó átmeneti feladatok

végrehajtásáról

Budapest, 1985. évi szeptember hó 23-án.

A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 4/1985. (VII. 20.)
BM számú rendelet végrehajtására kiadott 25/1985. számú bel
ügyminiszteri utasítás 56. pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
— a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi, illetőleg közbizton
sági és közlekedési helyetteseivel egyetértésben — kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A 4/1976. (VII. 24.) BM számú rendelet alapján elrendelt és
felülvizsgálat végett határidőzött rendőrhatósági kényszerin
tézkedési ügyeket, a kényszerintézkedést elrendelő első fokú 
rendőrhatóságnak a határidők sorrendjében 1986. szeptember 
30-ig bezárólag hivatalból meg kell vizsgálnia.

2. A vizsgálat során meg kell állapítani, hogy az elrendelés meg
felel-e a 4/1985. (VII. 20.) BM számú rendelet 1. és 2. §-ában, 
illetve a rendelet végrehajtására kiadott 25/1985. számú belügyminiszteri 

 utasítás 2. és 3. pontjában foglalt előfeltételeknek, 
valamint a rendelet 3. §-ában meghatározott rendelkezésekre 
figyelemmel van-e mód a kényszerintézkedés meghosszabbí
tására.
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3. Ha az ügy megfelel a jelen intézkedés 2. pontjában felsorolt 
jogszabályi követelményeknek, a kényszerintézkedés meg
hosszabbítása vagy az esetleges megszüntetése érdekében a 
kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy kifogásolt élet
vitelére, magatartására vonatkozóan az ellenőrzést végző 
rendőri szervtől vagy szervektől tájékoztató jelentést kell be
szerezni.

4. A vizsgálattal érintett kényszerintézkedési ügyekben a vizs
gálat eredményétől függően kell határozatot hozni.

5. Ha a kényszerintézkedés elrendelésének a 4/1985. (VII. 20.) 
BM számú rendeletben és a végrehajtására kiadott 25/1985. 
számú belügyminiszteri utasításban meghatározott előfeltéte
lei nem állnak fenn, a kényszerintézkedést a rendelet 15. 
§-ára hivatkozással meg kell szüntetni. A kényszerintézkedést 
meg kell szüntetni akkor is, ha meghosszabbítására a rende
let 3. §-ában foglaltak alapján nincs lehetőség.
Ezekben az esetekben a tájékoztató jelentést beszerezni nem 
kell.

6. A kényszerintézkedés meghosszabbítása esetén a kényszerin
tézkedés területi hatálya, a kötelezettségek és tilalmak a 4/ 
1985. (VII. 20.) BM számú rendelet 12. §-ában meghatározott 
elvek szerint módosíthatók.

7. A vizsgálathoz a 906 026 1204 rsz. határozat-nyomtatványt 
kell használni a következő módosításokkal:
A nyomtatványon szereplő 4 1976. (VII. 24.) BM számú ren
delet 4. §-a szövegrészt törölni kell és helyébe a 4/1985. (VII. 
20.) BM számú rendelet 3. §-a szövegrészt kell a nyomtat
ványra rávezetni.
A kötelezettségek és tilalmak módosítása esetén a határozat-
nyomtatvány rendelkező részét, a módosításnak megfelelően 
ki kell egészíteni, illetőleg javítani.
Ha az elrendelő határozat módosítására nem kerül sor, a meg
hosszabbítás tényét közlő szövegrész sorában folytatólagosan, 
az elrendelő határozat módosítása esetén pedig az utolsó sor
ban folytatásként az alábbi szövegrészt kell írni:

a R. 3. § (1) bekezdés alapján a kényszerintézkedés időtar
tama ......... (kettő vagy három) év, amely a hatálybalépés
től számítva egyszer, illetve kétszer meghosszabbítható. A
soron következő vizsgálatra 198.....  év .........................  hó
.........napig kerül sor.

A vizsgálat idejét, az egy-egy év leteltét a hatályos kényszer- 
intézkedést elrendelő határozat végrehajthatósága kezdő nap
jától számítva kell meghatározni.

8. A határozat kihirdetését a kényszerintézkedés alatt álló sze
mélyes megjelenése útján, jogai biztosításával kell végrehaj
tani. A szabadságvesztés vagy elzárás büntetését töltő kény
szerintézkedés alatt álló előtt a határozatot kézbesítési ív fel- 
használásával kell kihirdetni.
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Ha a kényszerintézkedés hatálya alatt álló személy ismeret
len helyen tartózkodik, a 25/1985. számú belügyminiszteri 
utasítás 52. pontjának megfelelően körözését el kell rendelni, 
és feltalálásakor a határozatot közölni kell vele.

A hivatkozott belügyminiszteri utasítás 23. pontjában sza
bályozott tértivevényes kézbesítésre csak végső esetben ke
rülhet sor.

9. A vizsgálat eredményeként hozott határozat elleni fellebbezést 
 a felettes rendőrhatóság köteles elbírálni, és döntésé

ről az elsőfokú rendőrhatóságot határozattal értesíteni. A 
továbbiakban az első fokú rendőrhatóság a vonatkozó hatá
lyos rendelkezéseknek megfelelően jár el.

10. A határozat jogerőre emelkedését követően az igazgatás- 
rendészeti szerv vezetője köteles a határozat egy-egy példá
nyával a jelentkezésre és ellenőrzésre kijelölt (veszélyes bű
nöző esetében a bűnügyi) szervet értesíteni, és ezzel egy
idejűleg a rendőrhatósági kényszerintézkedés alatt állók 
nyilvántartására rendszeresített 906 026 1207 rsz. nyilván
tartó lapra a meghosszabbítás tényét rávezetni.

11. Az új nyomtatvánnyal történő ellátásig a rendőrhatósági 
kényszerintézkedést előrendelő határozat nyomtatványok fel- 
használása során a következők figyelembevételével kell el
járni:

a) a 906 026 1201 rsz. rendőrhatósági felügyelet, és a 
906 026 1202 rsz. kitiltás és rendőri felügyeletet elren
delő határozat nyomtatvány I. rész 3. pontjához új alpont
ként fel kell venni:
d) CB rádiókészülékkel rendelkezzen és azt használjon 
szövegrészt.
A II. rész 1. pontjának a szövegrészét úgy kell átalakítani, 
hogy az összeolvasva az alábbi szöveget adja:
A rendőri felügyelet (és a kitiltás) időtartama 2 (kettő), 3 
(három) év, amely egy, illetve két ízben meghosszabbítható 
és annak indokoltsága a rendelet 3. §-a alapján a határozat 
hatályba lépésének napjától számított 1—1 év elteltéig hi
vatalból kerül felülvizsgálatra.

b) a 906 026 1203 rsz. kitiltást elrendelő határozat nyomtat
vány I. rész 2. pont b) alpontját törölni kell.
A II. rész 1. pontját a jelen intézkedés 11. pont a) alpont
jában, a határozat nyomtatvány II. részének módosítására 
vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell kijavítani.

c) az a) és b) alpontokban felsorolt határozat nyomtatványo
kon a kényszerintézkedés szabályai megszegésének törvé
nyes következményeire való figyelem felhívást tartalmazó 
szövegrészt az Sztv. hatályos rendelkezéseinek megfelelően 
kell pontosítani.
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12. A 4/1976. (VII. 24.) BM számú rendelet alapján elrendelt 
kényszerintézkedési ügyekben a felülvizsgálati határozat meg
hozataláig a kitiltás és rendőrhatósági felügyelet szabályainak 
megszegése esetén a szabálysértési ügyben hozott határozat
ban csupán a szabálysértést meghatározó törvényhelyre kell 
hivatkozni [Sztv. 97. § (1) bekezdés a) illetőleg b) pont].

13. Ez az intézkedés 1985. október 1-én lép hatályba és az át
meneti feladatok teljesítésével egyidejűleg 1986. október 1-én 
hatályát veszti. Az intézkedés rendelkezéseit az érintett sze
mélyi állománynak oktatni kell.

DR. LEHEL FERENC s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

K észü lt: 1780 p é ld án y b an . 
K a p já k : elosztó szerin t.

ÁBTL -4.2. -50-  17/9/1985/4


