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INTÉZKEDÉSE

a rendőrhatósági kényszerintézkedés jogintézményének 
megszüntetéséből adódó feladatokról

Budapest, 1989. december 19.

A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 4/1985. (VII. 20.) 
BM rendelet hatályon kívül helyezésével összefüggő feladatok egy
séges végrehajtására kiadom az alábbi

intézkedést:

1. A4/1985. (VII. 20.) BM rendelet hatályon kívül helyezéséről szó
ló 9/1989. (XII. 19.) belügyminiszteri rendelet kihirdetését köve
tően a rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya alatt álló sze
mélyekkel szemben a kényszerintézkedést soron kívül meg kell 
szüntetni. A megszüntetésről határozatot kell hozni.
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2. A kényszerintézkedés alá helyezett személy előtt a megszüntető 
határozatot ki kell hirdetni és a határozat egy példányát részére át 
kell adni.
A kihirdetés végett a kényszerintézkedés alatt állót idézni kell, 
melyen fel keli tüntetni, hogy az idézett a kényszerintézkedés 
megszüntetésének kihirdetése céljából személyi igazolvánnyal 
együtt jelenjen meg.

4. Ha a kényszerintézkedés hatálya alatt álló a büntetésvégrehajtási 
intézetben szabadságvesztést vagy elzárást tölt, a kény
szerintézkedést megszüntető határozat kihirdetését az arra rend
szeresített kézbesítési ívvel kell teljesíteni, egyidejűleg a szabad
ságvesztést töltő személytől átmenetileg bevont személyi igazol
ványba a megszüntetés tényét be kell jegyezni.
Az elzárást töltő személy figyelmét pedig a kényszerintézkedést 
megszüntető határozatban kell felhívni arra, hogy az elzárás 
kitöltését követően jelenjen meg az illetékes rendőrhatóságnál a 
megszüntetés tényének a személyi igazolványba való bejegyzése 
végett.

5. Az ismeretlen helyen tartózkodó kényszerintézkedés alatt álló 
esetében a kényszerintézkedést megszüntető határozatot az utol
só ismert lakcímére tértivevényes levélben kell kézbesíteni. A 
megszüntető határozatnak tartalmaznia kell az előző pontban írt 
figyelemfelhívást is.

6. A kényszerintézkedést megszüntető határozat kihirdetésével 
egyidejűleg gondoskodni kell a rendőrhatósági kényszer
intézkedés alá helyezettől visszavont vezetői engedély, járműve
zetői igazolvány, illetőleg a bevont útlevél visszaadásáról is.

7. A kényszerintézkedést megszüntető határozat egy-egy példányát 
meg kell küldeni mindazoknak a szerveknek, amelyek a kény
szerintézkedés elrendeléséről határozattal értesültek.

8. A kényszerintézkedés megszüntetéséről átirattal kell értesíteni a 
területileg illetékes postaigazgatóságot, ha távbeszélő tartásának 
tilalmát, a Posta Rádió- és Televízió Műszaki Igazgatóságot, ha a 
CB rádiókészülékkel való rendelkezés és használat tilalmát ren
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delték el, továbbá a helyi népességnyilvántartó szakigazgatási 
szervet és a helyi igazgatásrendészeti nyilvántartót.

9. A 9/1989. (XII. 19.) belügyminiszteri rendelet kihirdetését köve
tően azonnal intézkedni kell a kényszerintézkedés alatt állók el
lenőrzését és jelentkezését végző rendőri szerv felé az ellenőrzés 
megszüntetésére, valamint a kiadott okmányok (határozatok, 
nyilvántartólapok) visszavonására.

10. A 9/1989. (XII. 19.) belügyminiszteri rendelet kihirdetése előtt 
kezdeményezett és folyamatban lévő kényszerintézkedési ügyek
ben

a) az eljárást alakszerű határozat nélkül kell megszüntetni, ha 
az érintett az eljárásról nem szerzett tudomást (a megszünte
tés tényét az iratra fel kell jegyezni):

b) ha az érintett az eljárásról tudomást szerzett, de a kény
szerintézkedést elrendelő határozat nem került kihirdetésre, 
az eljárás alá vont személyt a megszüntetés tényéről értesí
teni kell (a megszüntetés és az értesítés tényét az eljárási 
iratra fel kell jegyezni),

c) ha a kihirdetett elrendelő határozat ellen a kény
szerintézkedési eljárás alá vont fellebbezéssel élt, vagy a 
kényszerintézkedés alatt álló s meghosszabbító határozat 
ellen felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, a felettes hatóság
nak az eljárást alakszerű határozattal kell megszüntetni.

11. A 9/1989. (XII. 19.) belügyminiszteri rendelet hatályba lépése 
előtt elkövetett, kitiltás és rendőrhatósági felügyelet szabályainak 
megszegése miatt folyamatban lévő szabálysértési eljárásokat 
büntetés kiszabása nélkül kell lezárni.
A már kiszabott, de még végre nem hajtott büntetések nem 
hajthatók végre.
Ha a büntetés végrehajtására már intézkedés történt, azok visz- 
szavonására azonnal intézkedni kell.
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12. A rendőrhatósági kényszerintézkedési ügy iratait a bevont okmá
nyokkal együtt a Rendőrség Ügykezelési Szabályzatában megha
tározott selejtezési időtartam lejártáig meg kell őrizni.

13. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba és a feladatok tel
jesítésével egyidejűleg a hatályát veszti. Az intézkedés rendelke
zéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. NAGY KÁROLY s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

Készült: 5 700 példányban.

Kapják: a 25/1985. BM utasítás elosztója szerint
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