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Hazánk közrendje és közbiztonsága az elmúlt évek során szilárd, 
kiegyensúlyozott volt. A törvényes rend fenntartásában jelentős 
szerepet vállaltak mindazok az állami, társadalm i és jogalkalma
zó szervek, amelyeknek m unkája kapcsolódik a bűnözés megelőzé
séhez és visszaszorításához.

A bűnözés elleni harcban, a törvényes rend fenntartásában jelen
tős feladatokat láttak  el a rendőri és a büntetésvégrehajtási szer
vek. Sokirányú intézkedéseikkel hozzájárultak ahhoz, hogy az 
élet- és vagyonbiztonsághoz fűződő társadalm i követelmények, a 
büntetésvégrehajtás alapvető céljai megfelelő színvonalon érvénye
sülnek.

A bűnüldöző m unkában most összetettebb feladatokat kell megol
dani. Ez összefügg a bűnözés bizonyos növekedésével, az egyes 
bűncselekménykategóriák súlyosbodásával, a bűnözőcsoportok ak
tivizálódásával és módszereik veszélyesebbé válásával, valam int a 
bűnözés nemzetközi jellegének erősödésével.

A bűnügyi helyzet egyes negatív tendenciáinak ellensúlyozása -  
a jogsértések hatékonyabb megelőzése, felderítése, a bűnözési haj
lam visszaszorítása, a büntetésvégrehajtási feladatok színvonalas 
teljesítése -  szükségessé teszi a BM Országos Rendőr-főkapitány
ság (a továbbiakban: BM ORFK) és az IM Büntetésvégrehajtás Or
szágos Parancsnoksága (a továbbiakban: IM Bv Országos Parancs
nokság), valam int az irányításuk alá tartozó szervek szorosabb és 
összehangoltabb együttműködését.
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A BM ORFK és az IM Bv Országos Parancsnokság feladataik meg
valósítása érdekében a következő területeken és módon működik 
együtt:

I.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FŐBB TERÜLETEI ÉS MÓDOZATAI 

A) Az együttműködés főbb területei:

-  a bűnmegelőzés erősítése, a fogva tarto ttak  nevelése és to
vábbi bűncselekmények elkövetésétől való visszatartása;

-  a latens bűncselekmények felderítése, a személyi és tárgyi 
bizonyítékok összegyűjtése;

-  az intézetekben rendkívüli esemény bekövetkezésekor az 
esemény leküzdése, a karhatalm i feladatok végrehajtása;

-  az igazgatásrendészeti értesítési és adatszolgáltatási felada
tok teljesítése;

-  a bv intézetek rendjére, biztonságára fokozottan veszélyes 
cselekmények -  így különösen: fogolyszökések, fogoly
zendülések, terrorcselekm ények -  és más bűncselekmé
nyek megelőzése, felderítése, megakadályozása és felszá
molása.

B) Az együttműködés módozatai:

-  a BM ORFK és az IM Bv Országos Parancsnokság vezetői 
folyamatosan, rendszeresen tájékoztatják egymást a bűnö
zés és bűnüldözés, a közbiztonság és az igazgatásrendészet 
időszerű kérdéseiről, illetve a büntetésvégrehajtás helyzeté
ről;

-  a területi rendőri szervek illetékes vezetői és a büntetésvég
rehajtási intézetek (a továbbiakban: bv intézetek) parancs
nokai kölcsönösen kicserélik tapasztalataikat az eredményes 
együttműködés érdekében;

-  a börtönelhárítás rendőri és a büntetésvégrehajtás illetékes 
személyi állománya -  ezen együttműködési megállapodás 
további pontjaiban meghatározott módon -  folyamatosan 
kicseréli a fogva ta rto ttak ra  vonatkozó információit;

-  a BM ORFK és a területi rendőri szervek, valam int az IM 
Bv Országos Parancsnokság és a bv. intézetek közös és 
összehangolt intézkedéseket tesznek a bekövetkezett rend
kívüli események felszámolására, személyi és tárgyi segít
séget nyújtanak az operatív és vizsgálati feladatok megol
dásához;

-  egyes konkrét esetekben a rendőri és a büntetésvégrehajtási 
 szervek egyeztetés után közösen hajtják  végre a szüksé

ges operatív intézkedéseket;

-  jogszabályban m eghatározott értesítési, jelzési, iratm egkül
dési kötelezettségüket teljesítik, jogszabálymódosítási ja 
vaslat előkészítése esetén a tervezeteket egyeztetik;
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-  a rendőri és a büntetésvégrehajtási szervek összehangolt 
propagandatevékenységet folytatnak a lakosság irányában, 
a sajtó és más hírközlő szervek tájékoztatásában;

-  a rendőri és a büntetésvégrehajtási személyi állomány spe
ciális képzéséhez, továbbképzéséhez kölcsönösen gyakorlati 
szakembereket adnak, egymás rendelkezésére bocsátják a 
képzés során hasznosítható szakkönyveket, tankönyveket és 
módszertani kiadványokat, az együttműködési feladatok 
megoldásához szükséges jogszabályokat, belső rendelkezé
seket és egyéb információkat tartalm azó anyagokat.

II.
AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ SZERVEK FELADATAI

A) A BM ORFK és szerveinek feladatai
a) A börtönelhárítási és a körözési feladatok végrehajtása

1. A börtönelhárítás során fel kell deríteni

-  a fogoly szökésre, fogoly zendülésre, terrorcselek
ményre irányuló terveket,

-  a bv intézet rendjét és biztonságot fokozottan veszé
lyeztető cselekményeket, a tilto tt hírcsatornákat, a 
meg nem engedett kapcsolatokat,

-  a bv intézetben elkövetett bűncselekményeket, a 
bűntársakat és a bűnügyi szempontból figyelemre 
méltó börtönkapcsolatokat,

-  a fogva tartást megelőzően elkövetett latens bűncse
lekményeket és a még le nem leplezett bűntársakat,

-  a szabadulás u tánra tervezett bűncselekményeket és 
a bűnöző életmód folytatására irányuló szándékot.

A börtönelhárítás során ellenőrizni kell a veszélyes bű
nözőket és teljesíteni kell a nyomozási szakban a bűn
ügyi megkereséseket is.

2. A börtönelhárítást a bv intézetbe kihelyezett operatív 
csoport, illetve tiszt (a továbbiakban: operatív tiszt) 
végzi. Tevékenységét szolgálati elöljárója irányítja, fel
ügyeli és ellenőrzi. Az operatív tiszt személyének válto
zásáról a Vizsgálati Osztály vezetője a bv intézet pa
rancsnokát tájékoztatja.

3. Az operatív tiszt a bv intézet parancsnokával a kölcsö
nös bizalom alapján működik együtt. A bv intézet pa
rancsnokát tájékoztatja, ha az 1. pont első három be
kezdésében felsoroltakkal kapcsolatos információhoz jut.

4. A bv intézetekben a börtönelhárítás feladatai teljesíté
séhez külön jogszabályban meghatározott, állam titok
ként kezelt erőket, eszközöket és módszereket alkalmaz. 
Az egyes eszközök alkalmazásának konkrét körülm é
nyeit és módját -  a szükséges esetekben és m értékben
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-  a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka és álta
lános helyettese, az illetékes osztály vezetője, illetve a 
bv intézet parancsnoka és általános helyettese ismerheti.

5. Az operatív tiszt feladatának teljesítése érdekében az 
intézetparancsnokkal előzetesen egyeztetve jogosult:
-  a bv intézetben -  az operatív munkához szükséges

-  helyiségekbe korlátozás nélkül belépni.
-  a fogva tarto ttakkal ellenőrzés nélkül, a napirendre 

vonatkozó szabályok figyelembevételével kapcsola
tot tartani, a bv iratokba betekinteni,

-  a fogva ta rto ttak  nevelésével, m unkáltatásával, őr
zésével, befogadásával és szabadításával kapcsola
tos értekezleteken, eligazításokon részt venni.

6. A nyomozóhatóság a bv intézet parancsnokától a fogva 
ta rto tt kiadását nyomozásra két hónapig terjedő időre 
kérheti.

A két hónapnál hosszabb időre történő kiadást, illetve 
a kiadás meghosszabbítását a BM ORFK Vizsgálati Osz
tály vezetője kérelmére a büntetésvégrehajtás országos 
parancsnokának általános helyettese engedélyezi.

7. Ha az operatív tiszt a börtönelhárítás során arról érte
sül, hogy a büntetésvégrehajtás hivatásos állományú 
tagja fegyelemsértéssel vagy bűncselekmény elköveté
sével gyanúsítható, erről haladéktalanul tájékoztatja a 
bv intézet parancsnokát. Bűncselekmény elkövetése 
esetén tájékoztatja a BM Belbiztonsági Osztály illetékes 
tisztjét is.

8. A büntetésvégrehajtási intézetek parancsnokai és a te 
rületileg illetékes rendőri szervek vezetői késedelem 
nélkül intézkednek fogolyszökés esetén a szökevény fel
kutatására, elfogására, szükség esetén a körözés elren
delésére.

A szökevény felkutatása a szökés észlelését követően 
azonnal megkezdődik, a körözést haladéktalanul elren
delik.

Az elfogatóparancsot a bv intézet parancsnokának ké
relmére a területileg illetékes rendőrkapitányság veze
tője adja ki és a Be. 130. §-a alapján elrendeli a nyo
mozást. Az elfogatóparancsot géptávírón a BM Adat- 
feldolgozó Csoportfőnökség Bűnügyi Nyilvántartó Osz
tályának felterjeszti, am it az azonnal (géptávírón) to
vábbít, illetve közzétesz.
Az elfogatóparancs a szökésben levő személy elfogásáig 
hatályos.
Fényképes körözés szükségessége esetén a területileg il
letékes rendőr-főkapitányság a szökésben levő szemé
lyek fényképét beszerzi és „A Rendőrség Körözési 
M unkájának Szabályzata” szerint jár el.
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A körözés visszavonására a körözést elrendelő szerv ve
zetője jogosult, „A Rendőrség Körözési M unkájának 
Szabályzata” 40/a- d pontja alapján.

9. A körözést kiemelten kell kezelni, ha:

-  az eset összes körülményeiből újabb súlyos bűncse
lekmény előkészülete állapítható m eg;

-  a szökés a büntetésvégrehajtás őrizetéből személy 
ellen alkalmazott erőszak elkövetésével történt;

-  a szökést csoportosan követték el;

-  a szökés végrehajtása során az elkövető lőfegyver
hez jutott.

A közbiztonságra fokozott veszélyt jelentő körözött szö
kevény (szökevények) elfogására a rendőri szervek, il
letve a fegyveres erők és testületek m eghatározott egy
ségei összehangolt körözési („K”) akció keretében azon
nali intézkedéseket tesznek, „A Rendőrség Körözési 
M unkájának Szabályzata” szerint.

10. A körözést elrendelő szerv a körözési adatokat kiegészíti 
és „A Rendőrség Körözési M unkájának Szabályzata”
26. pontja alapján a körözést kiemelt jelzéssel látja el, 
ha a szökevény a szökést követően:
-  újabb bűncselekményt követett el,
-  újabb bűncselekmény elkövetése során lőfegyverhez 

jutott,
-  gépjárművel menekül.

11. Kiemelten kezelt ügyekben a szökött személy felkuta
tására, elfogására irányuló tevékenységet az illetékes 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetőjének 
közbiztonsági (bűnügyi) helyettese -  a bűnüldözési 
osztály, a közbiztonsági és a közlekedési osztály bevo
násával -  szervezi, irányítja és koordinálja. A beérke
zett adatokat gyűjteni, értékelni kell és folyamatosan 
kell tájékoztatni róluk az illetékes szerveket. Szükség 
esetén elrendelhető a lakás biztosítása és figyelése.

A tevékenységet irányító vezető vagy az általa megbí
zott a körözés helyzetéről folyamatosan jelentést tesz a 
BM ORFK Bűnüldözési Osztályának.

12. A kiemelt körözési feladatok végrehajtásának irányítá
sa az elfogató parancsot kibocsátó rendőr-főkapitányság 
hatáskörébe tartozik. E feladat végrehajtására más 
rendőr-főkapitányság is kijelölhető.
Amennyiben a kiemelt körözés több rendőr-főkapitány
ságot érint, illetve az egész ország területére kiterjedő 
„K ” akció bevezetésére kerül sor, a BM ORFK Bűn
ügyi Csoportfőnöksége a körözés koordinálására és irá
nyítására bizottságot hozhat létre.
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b) A karhatalmi feladatok végrehajtása a bv intézetben előfor
duló rendkívüli események esetén

13. A bv intézet parancsnokának kérelm ére a területileg il
letékes rendőri szerv vezetője késedelem nélkül intéz
kedik az intézetben bekövetkezett rendkívüli esemény 
felszámolásához szükséges segítségnyújtásra.

14. Fegyveres fogolyszökés vagy a bv intézetben bekövet
kezett fogolyzendülés, terrorcselekm ény esetén az ille
tékes rendőri szerv vezetője a 01/1972. BM- HM- MOP 
számú közös parancs, illetve az ezt kiegészítő 2 1978. 
BM- HM- MOP számú együttes utasítás alapján ké
szült -  a karhatalm i feladatok végrehajtására vonat
kozó -  együttműködési tervek szerint já r el.

15. A rendőri szervek vezetői a rendkívüli események fel
számolására a BM Forradalm i Rendőri Ezred speciális 
erőit és technikai eszközeit a 015/1972. BM számú pa
rancs előírásai alapján vehetik igénybe.
A BM Forradalm i Rendőri Ezred speciális feladatok el
látására egy század erőt és a feladat jellegének megfele
lő technikai eszközt biztosít.

16. A karhatalm i feladatok végrehajtásakor együttműködés 
esetén irányító szervként K arhatalm i Operatív Törzs 
működik, ennek tagja a bv intézet vagy az IM Bv Or
szágos Parancsnokság kijelölt összekötő tisztje is.
A K arhatalm i Operatív Törzs közvetlen vezetését a 
megyei rendőr-főkapitányság közbiztonsági és közleke
dési osztály vezetője, illetve a Budapesti Rendőr-főka
pitányságon a főkapitányság vezetőjének közbiztonsági 
helyettese végzi.

c) Az igazgatásrendészeti értesítési és adatszolgáltatási fel
adatok

17. A bv intézet értesítése alapján az a rendőrkapitány
ság, ahol a szabaduló személyi igazolványa van, az iga
zolványt megküldi az új lakóhely szerint illetékes rend
őrkapitányságnak.

A bv intézet megkeresésére a fogva tarto tt lakóhelye 
szerint területileg illetékes rendőrkapitányság a bevont 
személyi igazolvány alapján adatokat közöl a fogva 
tartottról.

18. A bv intézet parancsnokának megkeresésére az illeté
kes rendőrkapitányság elővezeti a büntetésfélbeszakí
tásról, rövid tartam ú eltávozásról a megjelölt időpont
ban vissza nem térő személyt.

Ha az elővezetés betegség m iatt nem foganatosítható, a 
rendőri szerv vezetője tájékoztatja erről az elővezetést 
kérő bv intézet parancsnokát.
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19. Ha a fogva ta rto tt ellen befogadása előtt más bűncse
lekmény elkövetése m iatt büntetőeljárás indult, és a 
rendőri szerv vádemelési javaslattal a nyomozás iratait 
az ügyészségnek megküldte, a nyomozást lefolytató 
rendőri szerv értesíti erről az IM Bv Országos Parancs
nokság Igazgatási Osztályát.

B) Az IM Bv Országos Parancsnokság és a bv intézetek feladatai

a) A börtönelhárítási és a körözési feladatok végrehajtása

20. Az IM Bv Országos Parancsnokság, valam int a bv in
tézetek vezetői és beosztottai információkkal, intézke
désekkel és más, rendelkezésükre álló módon segítik a 
feladatok végrehajtásában a BM ORFK Vizsgálati Osz
tály vezetőjét, beosztottait, és a bv intézetekbe kihe
lyezett operatív tisztet, valam int annak elöljáróit.

21. Az operatív tiszt 1. pont első három bekezdésében fel
soroltakkal kapcsolatos tájékoztatására az intézet pa
rancsnoka a szükséges intézkedéseket megteszi és azo
kat az operatív tiszttel közli. Ha a bv intézet parancs
nokának ju tnak tudom ására ilyen adatok, tájékoztatja 
ezekről az operatív tisztet, és felhívja a felderítő, ellen
őrző és elhárító munka megszervezésére.

22. A bv intézet parancsnoka vagy az általa megbízott ve
zető az operatív tiszt kérésére előzetes megállapodás 
alapján a fogva tarto tta t
-  más zárkába, m unkahelyre helyezi, közösségvezetői 

feladatokkal megbízza,
-  munkaköréből és közösségvezetői megbízatásából le

váltja,
-  más bv intézetbe szállíttatja vagy visszatartja,
-  anyagi kihatással nem járó dicséretben, jutalom ban 

részesíti,
-  fegyelmi eljárást folytat le vagy annak elrendelé

sét mellőzi.
A fogva tarto ttnak  fokozatától eltérő más bv intézetbe 
szállítása vagy elhelyezésének változatlanul hagyása 
kérdésében -  a bv intézet parancsnokának előterjesz
tése alapján -  a büntetésvégrehajtás országos parancs
nokának általános helyettese dönt.

23. A fogva ta rto tt kiadása esetén a távoliét időtartam át a 
kikérő szerv vezetőjének véleménye alapján célszerű az 
évi pihenőidő biztosításához szükséges folyamatos m un
kavégzésnek elismerni.
Ez esetben a bv intézet parancsnoka a jogszabályban 
előírt egyéb feltételek megléte esetén biztosítja az évi 
pihenőidő kiadását.

24. Az operatív tiszttől kapott tájékoztatást, illetve a fogva 
tarto ttak  kiadásával és a börtönelhárító munkával kap-
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csolatos iratokat a titkos ügykezelés szabályai szerint 
kell kezelni és "Szigorúan titkos!” minősítő jelzéssel 
kell ellátni. Az ilyen iratokat tilos a fogva ta rto tt bv 
anyagában elhelyezni.

25. Az operatív tiszt munkavégzéséhez szükséges helyisé
get, annak berendezését, az irodaszereket a bv intézet 
parancsnoka biztosítja. Indokolt esetben gépjárm ű
igénybevételt is engedélyez.

26. A bv intézet parancsnoka intézkedik, hogy az intézet 
a rendőrségtől a 3. sz. mellékletben m eghatározott ada
tok alapján kérje a szökevény körözését.

b) A karhatalmi feladatok végrehajtása a bv intézetekben elő
forduló rendkívüli események esetén
27. A bv intézetekben a rendkívüli események megelőzése, 

megszakítása, felszámolása -  amíg az irányítást a rend
őri szervek át nem veszik -  a bv intézet parancsnoká
nak feladata. Az elsődleges intézkedések megtételéért 
a bv intézet parancsnoka a felelős.

28. A rendkívüli események megszakításához, felszámolá
sához szükséges rendőri erőt a bv intézet parancsnoka 
az illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság ve
zetőjétől kéri.

29. Azokról a bv intézetben bekövetkezett rendkívüli ese
ményekről, amelyeknek megszakítása, felszámolása ér
dekében az együttműködő erők igénybevételére is sor 
kerül, az IM Bv Országos Parancsnokság tájékoztatja 
a BM Főügyeletet.
Az intézet parancsnoka az együttműködési tervben meg
határozott bv erőt rendelkezésre bocsátja. Fogolyszökés 
esetén a bv erők a rendőri erőkkel együtt kerülnek al
kalmazásra, terrorcselekm ény felszámolásakor elsősor
ban biztosítási feladatot látnak el.

30. Fogolyszökés esetén az intézet parancsnoka intézkedik 
a szökevény felkutatásának megszervezésére, az adat
gyűjtésre, a szökés körülményeinek felderítésére.
Az elfogás gyors és szervezett végrehajtása érdekében 
az intézet parancsnoka:
-  intézkedik a szökésben levő személy felkutatásában 

résztvevő erők összevonására meghatározza azok 
feladatait,

-  tájékoztatja az intézet operatív tisztjét,
-  elrendeli a szökéssel összefüggő adatok vizsgálatát, 

ennek alapján és a bv iratokból tudom ására ju to ttak  
figyelembevételével megállapítja a szökevény való
színű tartózkodási helyét.

31. A bv intézet parancsnoka az elsődleges intézkedések 
megtétele u tán értesíti az együttműködő megyei rend
őr-főkapitányságot a súlyos rendkívüli esemény vagy a 
szökés bekövetkezéséről.

-  8 -
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Súlyos rendkívüli esemény (fogolyzendülés, terrorcse
lekmény) esetén kéri a szükséges erők és eszközök biz
tosítását, fogolyszökés esetén az elfogás érdekében meg
teendő intézkedéseket.
Ha a rendkívüli esemény megszakításának, felszámolá
sának irányítását a rendőri szervek átvették, a bv inté
zet parancsnoka önálló tevékenységet nem folytat, önál
lóan ez ügyben nem intézkedik.

) Az igazgatásrendészeti értesítési és adatszolgáltatási felada
tok teljesítése

32. A bv intézet a fogva tarto tt befogadásáról, szabadon bo
csátásáról, pártfogó felügyeletének elrendeléséről, a 
nem m agyar állampolgár kiutasításáról, jogszabályban 
meghatározott esetben a fogva ta rto tt lakóhelyének vál
tozásáról az illetékes rendőrkapitányságot, törvényi 
mentesítés alá tartozó ügyekben a BM Adatfeldolgozó 
Csoportfőnökség Bűnügyi Nyilvántartó Osztályát érte
síti.

33. A bv intézet a fogva ta rto tt befogadásakor az illetékes 
rendőrkapitányságnak megküldi a fogva ta rto tt szemé
lyi igazolványát, vagy közli annak hollétét. A fogva ta r 
to tt szabadulásakor megküldi a bíróság által kiállított 
mellékbüntetési értesítést, a nem magyar állampolgár 
kiutasítása esetén a BM ORFK Külföldieket Ellenőrző 
Osztályának a külön bírósági értesítést és az ítéletkiad
mány egy példányát.

III.
EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

34. Az irányítási jogosultság az együttműködő szervek ve
zetői közül azt illeti, aki a rendkívüli esemény helyén 
és idején hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik, 
vagy akit arra  kijelöltek.

35. A rendkívüli esemény megszakítására, felszámolására 
hozott intézkedések során a rendőri szerv vezetője fi
gyelembe veszi a bv intézet parancsnokának vélemé
nyét, az elhatározások és döntések meghozatala előtt ja
vaslatot kér.
A rendkívüli esemény felszámolása u tán az együttm ű
ködő szervek értékelik azokat az okokat és körülm énye
ket, amelyek az esemény bekövetkezését lehetővé tették.

36. A rendkívüli esemény megszakításakor, felszámolásakor 
a közös feladatok végrehajtása során a BM szervek be
osztottja a rendőrség Szolgálati Szabályzata, az IM Bv 
szervek beosztottja az IM Bv Őrszolgálati Szabályzata 
alapján használja a fegyverét.

37. A rendkívüli esemény megszakításában, felszámolásá
ban együttműködő szervek vezetői az együttműködésbe
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bevont erők anyagi, technikai ellátásáról önállóan gon
doskodik. Szükség esetén az illetékes bv intézet parancs
noka az ellátásban segítséget nyújt.

38. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetője és 
a bv intézet parancsnoka az 1. sz. mellékletben foglalt il
letékességi elosztás szerint szervezi meg az együttm űkö
dést. A feladatok tervszerű végrehajtása érdekében 
1982. december 31-ig a 2. sz. melléklet alapján együtt
működési tervet készítenek. A megyei (budapesti) rend
őr-főkapitányságok és a bv intézetek együttműködésük 
megszervezése során figyelembe veszik a Magyar Nép- 
köztársaság belügyminiszter-helyettesének 022/1967. 
számú utasítását.
Az együttműködési tervek egy-egy példányát 1983. ja
nuár 31-ig a BM ORFK Bűnügyi-, Közbiztonsági- és 
Közlekedési Csoportfőnökségeire, valam int az IM Bv 
Országos Parancsnokság Őrszolgálati Osztályára te r
jesztik fel.

39. A BM ORFK központi és területi szervei, továbbá az 
IM Bv Országos Parancsnokság és a bv intézetek az 
együttműködési feladatok végrehajtásának elősegítése 
érdekében összehangolt tevékenységet folytatnak az 
érin tett állomány kiképzése, továbbképzése terén.
Az együttműködő megyei (budapesti) rendőr-főkapi
tányságok és a bv intézetek első alkalommal 1983. év
ben -  azt követően szükség szerint -  közös gyakor
latot tartanak  a bv intézetekben előforduló rendkívüli 
események bekövetkezése megelőzésének, megszakítá
sának és felszámolásának begyakorlására.
A gyakorlat tárgyát, helyét, idejét a bv intézet parancs
nokai az IM Bv Országos Parancsnokság Őrszolgálati 
Osztályára a gyakorlat m egtartása előtt két héttel je
lentik.

A közösen végrehajtott együttműködési feladatokat, to
vábbá a gyakorlatok tapasztalatait a területi és a köz
ponti együttműködő szervek parancsnokai évente érté
kelik.

40. Az együttműködés tapasztalatait a területi szervek 
évenként, a BM ORFK csoportfőnökségei és az IM Bv 
Országos Parancsnokság 3 évenként közösen értékelik.

41. Az együttműködési megállapodást az érin tett állomány 
előtt ismertetni és a szükséges m értékben oktatni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k., NAGY TIBOR s. k.,
r. altábornagy bv. vezérőrnagy
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1. sz. melléklet

K I M U T A T Á S
az együttműködésre utalt MRFK-ról és a Bv Intézetekről

Fsz. M R F K Bv Intézet

1 BRFK Fővárosi Bv Intézet I. 
Fővárosi Bv Intézet II.*

Bp-i Fegyház és Börtön*

2 Baranya megye Pécsi Bv Intézet

3 Bács-Kiskun megye Kecskeméti Bv Intézet 
Állampusztai Börtön 
Kalocsai Fegyház és Börtön

4 Békés megye Gyulai Bv Intézet

5 Borsod-Abaúj-Zemplén megye Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
Miskolci Bv Intézet

6 Csongrád megye Szegedi Fegyház és Börtön
M unkaterápiás Alkoholelvonó Intézet, Nagyfa

7 Fejér megye Székesfehérvári Bv Intézet 
Pálhalm ai Börtön és Fogház 
Baracskai Börtön és Fogház

8 Győr-Sopron megye Sopronkőhidai Fegyház 
Győri Bv Intézet

9 H ajdú-B ihar megye Debreceni Bv Intézet

10 Heves megye Egri Bv Intézet

11 Komárom megye Esztergomi Bv Intézet

12 Nógrád megye Balassagyarm ati Börtön

13 Pest megye Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza. Tököl 
Váci Bv Intézet
M árianosztrai Fegyház és Börtön

14 Somogy megye Kaposvári Bv Intézet

15 Szabolcs-Szatmár megye Nyíregyházi Bv Intézet

16 Szolnok megye Szolnoki Bv Intézet

17 Tolna megye Szekszárdi Bv Intézet

18 Vas megye Szombathelyi Bv Intézet

19 Veszprém megye Veszprémi Bv Intézet

20 Zala megye Zalaegerszegi Bv Intézet

* A Fővárosi Bv Intézet II. és a Budapesti Fegyház és Börtön esetében az együttműködési 
megállapodás nem terjed ki a börtönelhárításra, m ert ezekben a bv intézetekben azt a BM Vizs
gálati Osztály végzi.
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Rendőr-főkapitányság
megyei

Büntetésvégrehajtási Intézet

2. sz. melléklet

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  T E R V

a megyei rendőr-főkapitányság 

és a

büntetésvégrehajtási intézet között

19. hó nap.

megyei rendőr-főkapitányság vezetője
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A tevékenységben részt vevő
Együttműködő szervek feladatai A feladat 

végrehajtásáért 
felelős vezető

Együttműködést kiváltó ok, 
esemény e r ő k

eszközök
Megjegyzés

Bv Intézet MRFK- RFK Bv/fő rendőr/fő

1 2 3 4 5 6 7 8

I. B örtönelhárítás:

I. Á ltalában a)

b) 

c)

a)

b)

c)

Bv int. pk.

MRFK Vizsg. O. vez.

2. Rendkívüli eseménynél a)

b)

c)

a)

b) 

c)

II. Fogolyszökés:

1. Körözés a)

b)

c)

a)

b) 

c)

Bv
-  fegyverzet
-  jármű
-  híreszköz

MRFK Bü. O. vez.

2. Kiem elt kör a)

b) 

c)

a)

b) 

c)

Rendőr
-  fegyver
-  jármű
-  híreszköz
-  egyéb

MRFK vez. 
közb. h.

III. K arhatalm i feladatok:

1. Szökésben levő fegyveres 
elítéltek felkutatása, e l
fogása

a)

b)

c)

a)

b) 

c)

MRFK Közb. és 
Közl. O. vez.

3. Terrorcselekm ény a)

b) 

c)

a)
b) 

c)

MRFK vez. 
közb. h.

IV. Fogolyzendülés: a)

b) 

c)

a)

b)

c)

MRFK vez. 
közb. h.

V. Igazgatásrendészet Igrend. O. vez.
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3. sz. m elléklet

A KÖRÖZÉS ELRENDELÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

a) -  A bv intézet megnevezése,

-  a szökevény személyi adatai,

-  a részletes szem élyleírás -  különös ism ertető jelei (tetoválás, m ű
té tre  utaló nyom, szemölcs, anyajegy. testi fogyatékos),

-  a szökés pontos, vagy feltételezett helye, ideje, módja, célja, iránya.

-  járm űvel, járm űvön vagy anélkül, egyedül vagy társakkal szökött,

-  lőfegyverrel, vagy egyéb em berélet kioltására alkalmas eszközzel 
rendelkezik-e,

-  m ilyen m agatartás várható elfogása esetén,

-  házastársának, élettársának, ny ilvántarto tt kapcsolattartójának neve 
és pontos címe,

-  letétjében, személyi feljegyzéseiben talált esetleges személyek adatai, 
igazgatási, nevelési anyagában, más szem élyre utaló adatok,

-  jelenlegi bűncselekményét, ítéletének időtartam át,

-  mikor kezdte jelenlegi szabadságvesztését tölteni (előzetes letartóz
tato tt esetében: letartóztatás oka, kelte),

-  az elfogás esetén értesítendő hatóság megnevezése, címe, telefon
száma,

-  a körözés elrendelését kérő parancsnok neve, rendfokozata, beosz
tása.

b) Az a) pontban m eghatározott adatokon kívül közölni kell a bv intézet 
operatív tisztje által operatív vagy egyéb úton szerzett olyan értesülé
seket, amelyek a szökevény -  családi, rokoni, baráti, iskolai, katonai, 
m unkatársi, bűntársi, női, zárkatársi -  kapcsolataival összefüggésben 
m erültek fel.

c) Ha a bv intézetnek a fogva tarto ttró l van fényképe, azt el kell ju tta tn ia  
a körözés elrendelésére jogosult szervhez.
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Készült: 1500 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
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