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Tárgy: A bíróság által kiszabott mellékbüntetések nyilvántartásá
nak és ellenőrzésének szabályozása.

A Belügyminiszter, Igazságügyminiszter és Legfőbb Ügyész 3/1959» 
számú együttes utasítása újra szabályozza a bíróság által kiszabott 
és a rendőrség feladatkörébe utalt mellékbüntetések nyilvántartását 
és ellenőrzését.
Az együttes utasítás végrehajtására a következőket rendelem el:

I.
Mellékbüntetésekről általában.

A bíróság által kiszabott büntetések lehetnek fő- és mellékbünteté
sek. Rendőri nyilvántartást és ellenőrzést igénylő mellékbüntetések

a. / egyes jogoktól eltiltás,
b. / foglalkozástól eltiltás,
c./ területről kiutasítás.

Ezekről a mellékbüntetésekről az Ítélet jogerőre emelkedésekor a 
bíróság I. és II. jelzésű "Mellékbüntetési nyilvántartólap"-ot 
/ : továbbiakban: nyilvántartólap:/ tölt ki. Az I. jelzésű nyilván
tartólapot megküldi az elitélt állandó lakóhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányságnak. Ez jelzi, hogy a mellékbüntetés hatálybalépett 
és ettől kezdve az elitélt jogait nem gyakorolhatja. A II. jelzésű 
nyilvántartólapot börtönfőbüntetés esetén a börtönparancsnokságnak, 
pénzfőbüntetés esetén az elitélt állandó lakóhelye szerint illeté
kes rendőrkapitányságnak küldi meg. A II. jelzésű nyilvántartólap 
beérkezése jelzi a mellékbüntetés tartamának kezdetét.
A mellékbüntetés tartama pénzfőbüntetés esetén a pénz teljes befi
zetésének napján, börtönfőbüntetés esetén a börtönből való szabadu
lásának napján veszi kezdetét.
A mellékbüntetés letöltését, illetve tartamának kezdetét befolyásol
hatja rehabilitáció, egyéni vagy közkegyelem, büntetés félbeszakítás, 
kegyelemből próbaidőre felfüggesztés, feltételes szabadságra bocsáj- 
tás, perújrafelvétel, büntethetőség megszűnése, összbüntetés kisza
bása. Ezekről az intézkedésekről a bíróság, illetve börtönparancsnok
ság külön értesítést küld a rendőri szerveknek.
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A mellékbüntetésre ítélt személyeket vidéken az igazgatásrendésze
ti alosztályoknál, Budapesten a Főkapitányság bejelentési alosztá
lyánál, rendőrőrsökön, illetve körzeti megbízottaknál nyilvántartás
ba kell venni.
A mellékbüntetésre Ítélt személyeket a rendelkezésre álló nyilván
tartás alapján ellenőrizni kell. Amennyiben az ellenőrzés megálla- 
pítja, hogy az elitéit a mellékbüntetésbe foglalt rendszabályokat 
nem tartja be, erről feljelentést kell tenni a területileg illeté
kes ügyészségnél.
A mellékbüntetés letöltése, illetve megszűnése esetén az elitélt 
adatait törölni kell a mellékbüntetések nyilvántartásából.

— 2 —

II.

A mellékbüntetésekkel kapcsolatos igazgatásrendészeti eljárás.
Az igazgatásrendészeti szervek a mellékbüntetések nyilvántartása 
és ellenőrzése terén az alábbiak szerint járnak el:
1./ A mellékbüntetés hatálybalépésének nyilvántartásba vétele.

A bíróságok által jogerős mellékbüntetésre / :egyes jogoktól el
tiltás, foglalkozástól eltiltás, területről kiutasítás:/ Ítélt 
személyeket az állandó lakóhely szerint illetékes járási, váro
si, városi-kerületi rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti al
osztályai, Budapesten a rendőrkapitányság igazgatásrendészeti 
osztályának bejelentési alosztálya / :továbbiakban igazgatásren
dészeti alosztály:/ tartják nyilván.
a./ A nyilvántartás eszközei:

A mellékbüntetésre ítélt személyek nyilvántartása "mellék- 
büntetési nyilvántartókönyv"-ben és a bejelentő nyilvántar
tásban "figyelőlap"-ként elhelyezett "mellékbüntetés-nyil- 
vántartólap"-pal történik.

A mellékbüntetési nyilvántartókönyv betüsoros és a 
következő rovatokat tartalmazza:
1. / Sorszám, mely betűnként 1-gyel kezdődik;
2. / elitélt családi- és utóneve, asszonyoknál leány

kori név is;
3. / születési helye, ideje;
4 . / anyja leánykori családi- és utóneve.
5. / személyi igazolvány sorozata és száma;
6. / állandó lakóhelye /;grafit irónnal kell bejegyezni:/
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7 ./ jogerős Ítéletet kimondó bíróság megjelölé
se és ítéletének száma,

8. / főbüntetés neme és tartama;
9. / az ítélet jogerőre emelkedésének napja;

10. / a mellékbüntetés neme- és tartama,
11. / a mellékbüntetés meghatározott tartamának kez

dete és lejárati napja, melyet feltételes sza
badság és kegyelemből felfüggesztés esetén 
grafit ironnal kell kitölteni;

12. / megjegyzés, melyben a mellékbüntetés hatályá
ban beállott változások okait kell bejegyezni.

A nyilvántartókönyv 2., 3. és 4. rovatait nyomta
tott nagybetűkkel kell kitölteni.
A bíróságok az Ítélet jogerőre emelkedésekor két 
példányban kiállítják a mellékbüntetés nyilvántartó- 
lapot. Az I. jelzésű az elitélt állandó lakóhelye 
szerint illetékes rendőrkapitányság, a II. jelzésű 
nyilvántartólapot a. bírói büntetésvégrehajtási iro
dán keresztül a börtönparancsnokságnak - esetenként 
az elitéit állandó lakóhelye szerinti rendőrkapitány
ságnak küldi meg. Tehát a bíróságok küldenek I. jel
zésű nyilvántartólapot, mely a mellékbüntetések ha
tálybalépésének kezdetét jelenti, továbbá küldenek 
II. jelzésű nyilvántartólapot, mely a mellékbüntetés 
tartamának kezdetét jelenti. A börtönparancsnokságok 
minden esetben II. jelzésű nyilvántartólapot küldenek.

A beérkezett nyilvántartólapot priorálni kell a lakcímnyilván
tartásban, amennyiben szerepel, a mellékbüntetést nyilvántartás
ba kell venni.

Ha az elitéltnek a nyilvántartásban nincs bejelen
tett lakása, a nyilvántartólapot egy hónapig határ
időbe kell tenni. Amennyiben ezen idő alatt nem ér
kezik róla lakásbejelentőlap, az állandó lakóhelyre 
való továbbítás végett a nyilvántartólapot fel kell 
terjeszteni a Központi lakcimhivatalnak.

b./ Eljárás bíróságtól érkezett I. jelzésű nyilvántartólap ese
ten. 
Az igazgatásrendészeti alosztály a bíróságtól érkezett I. 
jelzésű nyilvántartólap alapján nyilvántartásba veszi a mel
lékbüntetésre ítélt személyeket.
E célból kitölti a nyilvántartókönyv l-lo rovatait.

Ha a mellékbüntetés többfajta, valamennyit be kell 
jegyezni a nyilvántartókönyv lo. rovatába. A nyil
vántartólap jobb felső sarkán fel kell jegyezni a
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nyilvántartókönyv lap- és sorszámát és a nyilvántar- 
tólapot el kell helyezni a bejelentő nyilvántartás
ban.
Előfordulnak olyan esetek, amikor az elitéit még 
főbüntetését tölti és újabb jogerős birói Ítéletről 
érkezik I. jelzésű nyilvántartólap. Ilyenkor a nyil
vántartókönyv megjegyzési rovatába grafit irónnal be 
kell jegyezni a "Kettős Ítélet" szöveget és az utó
lag érkezett nyilvántartólapot - az előzőleg érke
zett nyilvántartólap meghagyása mellett - be kell 
helyezni a bejelentő nyilvántartásba.

Amennyiben a bíróság több bűncselekmény miatt utólagos össz- 
büntetést szab ki, erről I. jelzésű nyilvántartólapot küld 
az elitéit állandó lakóhelye szerinti I.foku rendőrhatóság
nak . -

Ilyen esetben a nyilvántartólap jegyzet rovatában 
jelzi, hogy Összbüntetés kiszabása történt. Ha össz- 
büntetés kiszabásáról érkezik I. jelzésű nyilvántar
tólap, a nyilvántartókönyv 8., 9., lo. rovataiban 
levő bejegyzést vízszintes vonallal törölni kell és 
az Összbüntetésben kiszabott Ítéletet kell bejegyez
ni. Ugyancsak törölni kell a megjegyzés rovatban le
vő korábbi bejegyzést és be kell jegyezni az "össz
büntetés kiszabva" szöveget. Ezután a korábbi íté
letben kiszabott mellékbüntetésre vonatkozó I.jelzé
sű nyilvántartólapot a bejelentő nyilvántartásból ki 
kell selejtiteni, helyette az összbüntetésről szóló 
I. jelzésű nyilvántartólapot kell behelyezni.
Ezzel befejezést nyert a mellékbüntetés hatálybalépé- 
sének nyilvántartásbavétele.

2./ A mellékbüntetés tartama kezdetének nyilvántartásba vétele.
A mellékbüntetés tartama akkor kezdődik, amikor az elitéit fő
büntetés letöltéséből szabadult, pénzfőbüntetését befizette, vagy 
a főbüntetés végrehajthatósága megszűnik.
Amennyiben ezeknek a körülményeknek valamelyike fennáll, a bíró
ság vagy a börtönparancsnokság II. jelzésű nyilvántartólapot 
küld az elitélt állandó lakóhelye szerint illetékes I. fokú 
rendőrhatóságnak. -
a./ Eljárás a bíróságtól érkezett II. jelzésű nyilvántartólap 

esetén;
A bíróság II. jelzésű nyilvántartólapot küld, ha az elitéit 
jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést az előzetes 
fogvatartással kitöltöttnek vette és az elitéit az ítélet 
jogerőre emelkedésekor szabadlábon van, vagy pénzfőbüntetést 
szabott ki és az nem lett átváltoztatva szabadságvesztés 
büntetésre. Ilyen esetben a nyilvántartókönyv valamennyi ro
vatát ki kell tölteni és a II. jelzésű nyilvántartólapot 
figyelőlapként be kell helyezni a bejelentő nyilvántartásba.

~ 4 -
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Amennyiben az I. fokú rendőrhatóság arról kap II. jelzésű 
nyilvántartólapot a bíróságtól, hogy az elitéit főbüntetésé
nek megkezdése előtt főbüntetésére kegyelemben részesült, 
ilyen esetben a nyiIvántartókönyv 11. rovatába a mellékbün
tetés kezdőnapjaként a kegyelemben részesítés napját kell 
feltüntetni.

A II. jelzésű nyilvántartólap jegyzet rovatában az 
alábbi szöveg található:

”................. . elité ltre kiszabott
évi .... . . . .......... hónapi ..... . . .napi bör-

 tönbüntetés / :vagy .............forint pénzfőbün
tetés:/ végrehajtását a Magyar Népköztársaság El
nöki Tanácsa 19... év............. hó.... napján
kelt ............... számú határozatával - az íté
let egyéb rendelkezéseinek érintetlenül hagyása 
mellett - kegyelemből elengedte."

A nyilvántartókönyv megjegyzés rovatába be kell je
gyezni a "főbüntetésre kegyelemben részesült" szöve- 
get, majd a II. jelzésű nyilvántartólapot - az I. jel- 
zésű nyilvántartólap egyidejű megsemmisítésével - be 
kell helyezni a bejelentő nyilvántartásba.

Ha az elitéit a mellékbüntetésre is kiterjedő kegyelemben ré
szesült, az I. jelzésű nyilvántartólapot meg kell semmisíteni 
és a II. jelzésű nyilvántartólapot irattárba kell helyezni.

A mellékbüntetésre kiterjedő kegyelem a II. jelzésű 
nyilvántartólap jegyzet rovatában fel van tüntetve, 
melynek alapján a nyilvántartókönyv megjegyzés rova
tába be kell jegyezni a "teljes kegyelemben részesült" 
szöveget és a nyilvántartókönyv vonatkozó rovatait át
lós vonallal át kell huzni.

b./ Eljárás a börtönparancsnokságtól érkezett II. jelzésű nyil
vántartólap esetén".
A börtönparancsnokságok azokról a jogerősen elitélt személyek
ről küldenek II. jelzésű nyilvántartólapot, akik börtönbünte
tésüket töltik ás valamely jogcímen a börtönből szabadulnak.
A börtönparancsnokságtól érkezett II. jelzésű nyilvántartó- 
lap alapján ki kell tölteni a nyilvántartókönyv 11., esetleg
12. rovatát. Azonosan kell eljárni, ha az elitéit a börtön
ből utólag kiszabott összbüntetés letöltése után, vagy a fő
büntetésre kiterjedő kegyelem utján szabadul.

Ilyen esetben az I. jelzésű nyilvántartólapot meg 
kell semmisíteni és a II. jelzésű nyilvántartólápot 
figyelőlapkent be kell helyezni a II. jelzésű nyilván
tartásba.
Kegyelem utján szabadulás esetén a börtönparancsnok- 
ság a II. jelzésű nyilvántartólap jegyzet rovatába az 
alábbi szöveget jegyzi be:
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"Elítéltet 19. ... év.......... hó........ napján
szabadon bocsátottam, mert a ............ . ..-i
bíróság 19.•••év........... .hó.....-n kelt
.................. számú értesítése szerint a fő
büntetés hátralevő részét a Magyar Népköztársa
ság Elnöki Tanácsa kegyelemből elengedte.”

Ha az elitéit a mellékbüntetésre is kiterjedő kegyelemben 
részesült, akkor a II. fejezet 2/a. pont utolsó bekezdése 
szerint kell eljárni. A mellékbüntetésre kiterjedő kegyel
met a börtönparancsnokság szintén feljegyzi a II. jelzésű 
nyilvántartólap jegyzet rovatába.

c. / Eljárás feltételes szabadságra bocsájtás és visszavonása
esetén:
Feltételes szabadságra bocsájtás esetén a mellékbüntetés 
kezdeti napjának a feltételes szabadságra bocsájtás napját 
kell tekinteni. Ilyen esetben a II.fejezet 2/b. pont máso
dik bekezdése alapján kell eljárni.

A nyilvántartókönyv megjegyzási rovatába be kell 
vezetni a "feltételes szabadságra bocsájtva" szö
veget.

Ha a börtönparancsnokság arról küld értesítést, hogy a fel
tételes szabadságot visszavonták, a nyilvántartókönyv 11. 
rovatába és a II. fejezet 2/g. pontba foglalt határidő nyil
vántartási lapon a bejegyzést vízszintes vonallal törölni 
kell. 

A nyilvántartókönyv megjegyzési rovatába, valamint 
a II. jelzésű nyilvántartólapra "feltételes szabad
ság megvonva" szöveget kell bejegyezni. A börtönpa
rancsnokságtól érkezett átiratot irattárba kell he
lyezni .

Ha az elitéit a feltételes szabadság visszavonása után fő
büntetését teljesen letöltötte, a feltételes szabadságként 
eltöltött időszakot a mellékbüntetés tartamába nem lehet 
beleszámítani.

Ebben az esetben a nyilvántartókönyv 11. rovatát is
mét ki kell tölteni, a megjegyzési rovatba be kell 
jegyezni "büntetését letöltötte" szöveget. Ugyanígy 
kell eljárni a figyelőlapként kezelt II.jelzésű nyil- 
vántartólappal.

d. / Eljárás főbüntetés kegyelemből próbaidőre történő felfüg
gesztése és visszavonása esetén.
Ha a főbüntetést töltő elitéit főbüntetésének letöltését a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa kegyelemből próbaidőre 
felfüggesztette, a mellékbüntetés kezdeti napjaként a fel
függesztő határozathozatal napját kell tekinteni. A felfüg-
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gesztás időszakát - amennyiben a büntetés folytatását nem 
rendelik el - a mellékbüntetés tartamába bele kell számíta
ni.

Erről a börtönparancsnokság II. jelzésű nyilvántar
tólapot küld az elitéit állandó lakóhelye szerint 
illetékes I.foku rendőrhatóságnak, melynek jegyzet 
rovatában az alábbi szöveg található:

"Elítélt 19....év........... hó...... napján sza
badon bocsájtottam, mert a ................ .
biróság 19.... év............ hó.... . napján
kelt .............. számú értesítése szerint a
főbüntetés hátralevő részének letöltését a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa kegyelemből felfüg
gesztette.”

Ha az I.foku rendőrhatóság a börtönparancsnokságtól érkezett 
átiratból arról értesül, hogy a kegyelmi felfüggesztést visz- 
szavonták és a büntetés teljes letöltését rendelték el, ilyen 
esetben a mellékbüntetés tartama a főbüntetés teljes letölté
sének napjától számit.

A kegyelmi felfüggesztésről érkezett átirat aLapján 
a nyilvántartókönyv 11. rovatában levő bejegyzést 
egy vízszintes vonallal át kell huzni és a megjegy
zés rovatba be kell jegyezni a "Főbüntetés letölté
sének felfüggesztése megvonva” szöveget. Ugyanigy 
kell eljárni a figyelőlapként kezelt II. jelzésű nyil
vántartólappal és a börtönparancsnokságtól érkezett 
átiratot irattárba kell helyezni.

Amennyiben az elitéit a kegyelmi felfüggesztés visszavonása 
után hátralevő főbüntetését teljesen letöltötte és erről a 
börtönparancsnokságtól ismét átirat érkezik, ki kell tölteni 
a nyilvántartókönyv 11. rovatát, a megjegyzési rovatba be 
kell jegyezni a "büntetését letöltött” szöveget, Ugyanigy kell 
eljárni a figyelőként kezelt II. jelzésű nyilvántartólappal.
Ha a felfüggesztés próbaideje hosszabb időre szól, mint a 
mellékbüntetés tartama - és a főbüntetés teljes letöltését 
nem rendelték el, akkor a mellékbüntetés tartamának lejárta 
után a felfüggesztési idő hátralevő időszaka alatt az eli
téit jogait már gyakorolhatja. Ezért a nyilvántartásból gra
fit irónnal törölni kell. Amennyiben a törlés után a börtön
parancsnokság arról küld értesítést, hogy a büntetés teljes 
letöltését rendelték el, a jelen pontban foglaltak szerint 
kell eljárni.

e./ Eljárás területről kiutasítás esetén.
Ha a mellékbüntetés területről kiutasítás és ez több járási, 
városi, városi-kerületi rendőrkapitányság működési területé
re kiterjed, akkor valamennyi érintett rendőrkapitányság 
nyilvántartásában ezt figyelőzni kell.

-7 —
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Az állandó lakóhely szerinti I.foku rendőrhatóság valamennyi 
érintett I.foku rendőrhatóság részére kiállit egy figyelőla
pot /:11.sz.nyomtatvány:/ azon feltünteti, melyek azok a te
rületek, városok, községek, ahonnan az elitéit ki van utasit- 
va és a figyelőlapokat nyilvántartásbavétel végett megküldi 
az illetékes I.foku rendőrhatóságnak.
Amennyiben a kiutasitás meghatározott városba, vagy községbe 
szól / :rendőrhatósági felügyelet alá helyezett stb.:/,akkor 
a kötelező tartózkodási helység nevét is fel kell tüntetni,
Az ilyen személyeket a II/4. pontban foglaltak szerint hiva
talból ki kell jelenteni állandó lakásából. Ha van ideiglenes 
lakása és a kiutasitás meghatározott területhez köti az eli
téltet, akkor az ideiglenes lakásra vonatkozóan is végre kell 
hajtani a hivatalból történő kijelentkeztetést. Erről a ren
dőrőrsöket, illetve körzeti megbízottakat is értesíteni kell.

-  3 -

f./ Eljárás börtönből szabadultak jelentkezése esetén.
A börtönből szabadultak személyi igazolványának kiadása előtt 
ellenőrizni kell, hogy az "Elbocsájtólevél"-en van-e feltüntet
ve mellékbüntetés, a börtönbüntetésüket töltő egyének személyi 
igazolványai között van-e személyi igazolványa és a bejelentési 
nyilvántartásban van-e elhelyezve nyilvántartólapja. Mellékbün
tetés esetén nyilvántartásba kell venni.

Ha a börtönparancsnokság által kiadott elbocsájtólevélen vagy 
feltételes szabadságra bocsájtási igazolványok mellékbünte
tés is van feltüntetve és az elitéit bejelentőlapja mellett 
nincs II. jelzésű nyilvántartólap, az elitéit személyi adata
it és az elbocsájtó börtönparancsnokság nevét és cimét 14 na
pig határidőbe kell tenni. Ha ezen idő alatt a II. jelzésű 
nyilvántartólap nem érkezik be, átiratban kérni kell a börtön- 
parancsnokságtól a nyilvántartólap megküldését. Megérkezés 
után a II. fejezet 2/b. pontjában foglalt szabályok szerint 
nyilvántartásba kell venni.
Ha az elítéltnek sem személyi igazolványa, sem bejelentőlapja, 
sem mellékbüntetési nyilvántartólapja nincs az I.foku rendőr- 
hatóság nyilvántartásában, ki kell kérdezni, arra vonatkozóan, 
hogy börtönbüntetésének megkezdése előtt volt-e személyi iga
zolványa és hová volt állandó lakosként bejelentve. Amennyi
ben személyi igazolványa volt és állandó lakása nem az 1.fo
kú rendőrhatóság működési területén van, - függetlenül attól 
hogy az elbocsájtólevólcn milyen lakóhely van feltüntetve - 
nyilvántartásba vétele és személyi  igazolványának átvétele 
végett az általa bemondott lakóhely szerint illet ékes rendőr- 
kapitánysághoz kell irányítani.
Amennyiben az elitéit börtönbüntetésének megkezdése előtt sze
mélyi igazolvánnyal nem rendelkezett, - függetlenül attól, 
hogy börtönbüntetésének megkezdése előtt hol volt állandó la
kosként bejelentve, - annál az I.foku rendőrhatóságnál kell 
személyi igazolvánnyal ellátni és mellékbüntetését nyilvántar
tásba venni, ahová a börtönparancsnokság az elbocsájtólevél 
vagy feltételes szabadságrabocsájtási igazolvány alapján irá- 
nyitotta. A személyi igazolvány kiadása előtt a bejelentőlapot 
feltétlen alá kell Íratni a szállásadóval és lakónyilvántartó
könyvvezetőjével. A bejelentőlapra előző lakásként a börtön- 
büntetés megkezdése előtti lakcímét kell bejegyezni.
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A bűnügyi szerveknek továbbra is meg kell küldeni 
a 20-779/1956.ORK. Tük. /:6/1956. RUT.:/ az utasí- 
tásban elrendelt "Értesítés"-t.

g./ Eljárás mellékbüntetés határidőzése esetén.
A nyilvántartásba vett mellékbüntetéseket határidőzni kell, 
mely kartonrendszerben történik. A mellékbüntetés tartam 
kezdetének nyilvántartásbavétele után a nyilvántartókönyv 
oldal- és sorszámát rá kell vezetni a "határidőnyilvántartó- 
lap"-ra.

Pl.: Kovács Péter egyes jogoktól eltiltása 1963. 
október lo-én lejár.
Ebben az esetben ki kell emelni az "október” 
jelzésű nyilvántartólapot és az 1963. év sorá
ba törtalakban be kell jegyezni a nyilvántartó
könyv oldal- és sorszámát.

A határidő nyilvántartólapon minden hónap végén ellenőrizni 
kell, hogy a kérdéses hónap és évszámnál szerepelnek-e té
telszámok, ezt a mellékbüntetés lejárati napjára való tekin
tet nélkül törölni kell a nyilvántartásból.
A szükséges nyomtatványokról a BM. ORFK. igazgatásrendésze
ti osztály gondoskodik.

3./ Eljárás mellékbüntetés megszűnése esetén.
A mellékbüntetés megszűnésének egyes eseteiben az alábbiak sze
rint kell eljárni:
a./ A mellékbüntetés__tartama lejárt.

Ha, a mellékbüntetés tartama lejárt, a határidő nyilvántartás 
ellenőrzése után a figyelőként használt II.jelzésű nyilvántar
tólapot ki kell emelni a nyilvántartásból és meg kell semmisí
teni, továbbá a nyilvántartókönyv megjegyzés rovatába be kell 
jegyezni a "büntetését letöltötte" szöveget és a bejegyzést 
átlós vonallal át kell húzn i.

- 9 -

b./ A mellékbüntetésre Ítélt kegyelemben részesült.
Amennyiben a börtönbüntetését töltő mellékbüntetésre Ítélt 
személy a fő- és mellékbüntetésére nézve kegyelemben része
sült, a mellékbüntetést a nyilvántartásból törölni kell.

Erről a börtönparancsnokság II. jelzésű nyilvántar
tólapot küld az állandó lakóhely szerinti rendőrka
pitányságnak, melynek jegyzet rovatában fel van tün
tetve

"Elitéltet 19.... év........... . .hó ....napján
szabadon bocsájtottam, mert a .................
biróság 19 ...... év.................. hó. ...napján
kelt számú értesítése szerint a
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Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a fő- és 
mellékbüntetése hátralevő részét kegyelemből el
engedte. Nevezett a mellékbüntetések nyilvántar
tásából törlendő."

" Ilyen esetben az I. jelzésű nyilvántartólapot meg 
kell semmisíteni és a II. jelzésű nyilvántartólapot 
irattárba kell helyezni. A nyilvántartókönyv megjegy
zés rovatába be kell jegyezni a "teljes kegyelemben 
részesült" szöveget és a bejegyzést egy átlós vonal
lal törölni kell.

Ha az elitéit a mellékbüntetés töltése alatt részesült kegye
lemben, a mellékbüntetést ez esetben is törölni kell a nyil
vántartásból.

Erről a bíróság külön értesítést küld az államadó 
lakóhely szerint illetékes I. fokú rendőrhatóságnak. 
Ilyen esetben a II. jelzésű nyilvántartólapot ki kell 
emelni a bejelentő nyilvántartásból és a bírói érte
sítéssel együtt irattárba kell helyezni. A nyilván
tartókönyv megjegyzés rovatába be kell jegyezni 
"mellékbüntetésre kegyelemben részesült” szöveget és 
a bejegyzést egy átlós vonallal át kell huzni.

e./ A mellékbüntetésre Ítélt rehabilitációban részesült.
Ha a mellékbüntetésre ítélt rehabilitációban részesült, a 
mellékbüntetése megszűnik, ezért a nyilvántartásból törölni 
kell.

Erről a bíróság Írásbeli értesítést küld ez állandó 
lakóhely szerinti rendőrkapitányságnak. Ilyen eset

it ben a mellékbüntetés nyilvántartólapot ki kell emel
ni a bejelentőnyilvántartásból és a bírói értesítés
sel együtt irattárba kell helyezni. A nyilvántartó- 
könyv megjegyzés rovatába be kell jegyezni ”rehabi- 
litáeióban részesült” szöveget és a bejegyzést egy 
átlós vonallal át kell huzni.

d./ Eljárás több rendőrkapitányság működési területet érintő 
kiutasítás megszűnése esetén.
Ha a területről kiutasítás tartama megszűnik - és az több 
járási, városi, városi-kerületi kapitányság működési terüle
tére kiterjed -, valamennyi érintett rendőrkapitányság nyil
vántartásából törölni kell.

Ilyen esetben az illetékes I.foku rendőrhatóságokat 
az állandó lakóhely szerinti I.foku rendőrhatóságok 
írásban értesítik, melynek alapján a figyelőlapot 
ki kell emelni a bejelentő nyilvántartásból és az 
átirattal együtt irattárba kell helyezni.

A jelen pontban foglaltakat a határidő nyilvántartásból is 
törölni kell.

ÁBTL - 4.2. - 5 0 - 9 / 8  /1959 /10



11

4 ./ Eljárás mellékbüntetésüket töltő egyének lakás változás a esetén,
A mellékbüntetés tikét töltő egyének lakásváltozásét a nyilvántartá
son keresztül kell vezetni és a nyilvántartólapot meg kell külde
ni az uj lakóhely szerinti illetékes rendőrkapitányságnak.

Ha mellékbüntetés hatálya alatt álló személy az ál
landó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság 
működési területén belül változtat lakást, a lakás- 
változást a nyilvántartókönyvben nem kell módosítani.
Amennyiben a mellékbüntetés hatálya alatt álló sze
mély más rendőrkapitányság működési, területére köl
tözik, a nyilvántartókönyv 6. rovatába - az előző be
jegyzés meghagyása mellett - a járás vagy város meg
jelölésével be kell jegyezni a kijelentőlapon feltün
tetett új lakcímet, továbbá a megjegyzés rovatba az 
"Elköltözött” szöveget. Ezután a bejegyzést egy átlós- 
vonallal át kell huzni, továbbá törölni kell a határ
idő-nyilvántartásból is.
A bejelentő nyilvántartóban figyelőként elhelyezett 
nyilvántartólapot ki kell emelni, jegyzet rovatába 
be kell jegyezni a ”kijelentkezett” szöveget és áti
rattal meg kell küldeni a lakáskijelentőlapon fel
tüntetett uj lakóhely szerint illetékes I.foku rendőr 
hatóságnak.
Az uj lakóhely szerinti I.foku. rendőrhatóság ellen- 
rőzi a bejelentő nyilvántartásában, hogy a bejelen
tés megtörtént-e. Amennyiben a bejelentkezés megtör
tént, a nyilvántartólap "állandó lakása” c. rovatá
ban az előző lakcímét át kell huzni ás az uj lakcimét 
kell bejegyezni. Ezzel egyidőben a. jegyzet rovatba 
be kell jegyezni a "bejelentkezett” szöveget. Ezután 
a II. fejezet 2./ pontja alapján nyilvántartásba kell 
venni.

ly szerinti I.foku rendőrhatóságnál a 
megérkezésekor a lakás bejelentkezés 
meg, a nyilvántartólapot egy hónap 
tenni. Amennyiben egy hónapon belül 

ás bejelentőlap, a nyilvántartólapot 
andó lakóhely szerinti rendőrkapitány- 
továbbitás végett fel kell terjeszte 

A mellékbüntetések végrehajtását az igazgatásrendészeti al
osztályoknak is a lehetőségekhez mérten ellenőrizni kell.
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A mellékbüntetésre ítélt személy lakás be- és kije
lentkezése során ellenőrizni kell a be- és kijelentő
lapokon, hogy a bejegyzett foglalkozás nem azonos-e 
az esetleges eltiltott foglalkozással, továbbá az el
itéit a bejegyzett munkahelyen nem gyakorolhatja-e 
eltiltott jogait vagy eltiltott foglalkozását. A- 
mennyiben a bejelentőlapon ilyen bejegyzés van, er
ről a helyszíni ellenőrzés lefolytatása végett érte
síteni kell az elitéit állandó lakóhelye szerint il
letékes rendőrőrsöt.

III.

Rendőrőrsök feladata a mellékbüntetésre ítélt személyek ellenőr
zése során.

A rendőrség által nyilvántartott mellékbüntetések végrehajtását a 
rendőri szervek kötelesek ellenőrizni. Az ellenőrzést a rendőrkapi
tányságok, a rendőrőrsök és körzeti megbízottak bevonásával végzik, 
melyet az alábbiak szerint kell végrehajtani:
1./ Mellékbüntetésre Ítéltek nyilvántartásbavétele a rendőrőrsökön.

Az igazgatásrendészeti alosztály a II. jelzésű nyilvántartólap 
beérkezésekor írásbeli értesítést küld az elitéit állandó lakó
helye szerint illetékes rendőrőrsnek. Az őrs a beérkezett érte
sítést iktatja és a mellékbüntetést a fenti adatok alapján a 
RÖR. 15. számú nyomtatványon nyilvántartásba veszi.

Az értesítésben fel kell tüntetni a mellékbüntetés
re Ítélt
a. / családi- és utónevét,
b. / születési helyét- és idejét,
c. / anyja leánykori családi- és utónevét,
d. / személyi igazolványának sorozatát és számát,
c./ a mellékbüntetés nemét / :részletesen meghatároz

va:/, tartamát. Amennyiben a Bta. 4o. §-ában 
meghatározott egyes jogoktól való eltiltás csak 
részben érinti az elítéltet, ezt részletesen fel 
kell tüntetni.

f. / a mellékbüntetés tartamának kezdeti és lejárati
napját,

g. / a börtönbüntetést töltő milyen jogcímen szabadult.
A nyilvántartólapra - a személyi adatok bejegyzése 
mellett - a "bírói eljárások" rovatba be kell jegyez
ni részletesen a mellékbüntetés nemét, időtartamát, 
kezdeti és lejárati napját. A városi rendőrőrsök a 
"rendőri eljárások és ellenőrzések" rovatba bejegy
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zik a megtartott ellenőrzések napjának keltezését. 
Az "észrevételek" rovatba kell bejegyezni a rendőr- 
kapitányságokhoz felterjesztett feljelentések ikta
tószámát.
A vidéki rendőrőrsöknél a RöR. 15. számú nyomtatvány 
kitöltése mellett az elitéit állandó lakóhelye sze
rint illetékes körzeti megbizott is nyilvántartásba 
veszi a mellékbüntetésre,Ítélt személyeket. A nyil- 
vántartásbavétel a "Kmb.nyilvántartókönyv" rendőri 
felügyelet alatt állók, internáltak, stb. részénél 
történik. A bejegyzett személyi adatok elé "MB” jel
zést kell bejegyezni. Amennyiben a mellékbüntetés más 
területről történő kiutasítás és a kmb. működési te
rülete van kényszertartózkodási helyként kijelölve, 
a "Kth" jelzést is be kell jegyezni.
Fel kell venni az őrs és kmb. nyilvántartásba azokat 
a személyeket is, akik működési területükről ki van
nak utasítva, de a kiutasítás előtt állandó lakásuk 
nem az őrs működési területén volt.
A kmb. nyilvántartókönyvbe bevezetett személyeknél 
megtartott ellenőrzések keltezését az őrs nyilvántar
tólapjára nem kell rávezetni, erre a célra kmb. nyil
vántartókönyvet kell felhasználni. Ezért a személyi 
adatok bejegyzése után az ellenőrzések bejegyzésére 
külön helyet kell biztosítani.

2./ A mellékbüntetésre ítélt lakásváltozásának bejegyzése az őrs, 
illetve kmb. nyilvántartásába.
A mellékbüntetésre ítélt lakás-változásáról Írásbeli értesítést 
küld a helyi igazgatásrendészeti alosztály az elitéit állandó la
kóhelye szerint illetékes rendőrőrsnek, melyet az alábbiak sze
rint kell a nyilvántartásba bevezetni:

Ha az elítélt
a./ az őrs működési területéről elköltözik, a nyil

vántartólapra rá kell vezetni az "elköltözött” 
szöveget és az írásbeli értesítéssel együtt irat
tárba kell helyezni.
A kmb. nyilvántartókönyvbe szintén be kell je
gyezni az "eköltözött” szöveget és a bejegyzést 
átlós vonallal törölni kell.
Az uj lakóhely szerint illetékes igazgatásrendé
szeti alosztály a IIl/l. pont második és harmadik 
bekezdése szerint jár el.

b./ az őrs működési területén belül, de másik kmb.
működési területére költözik, akkor a nyilvántar
tólapon a lakcím bejegyzést helyesbíteni kell. A 
korábbi lakcím szerint illetékes kmb. a III.feje
zet 2/a. pont második bekezdése szerint, az uj
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lakcím szerint illetékes kmb. a II.fejezet 1./ pont 
harmadik bekezdése szerint jár el.

c./ az őrs, illetve kmb. működési területén belül vál
toztat lakást, akkor az őrs nyilvántartólapján, il
letve kmb. nyilvántartókönyvbe a bejegyzést helyes- 
bíteni kell.

d./ A városi rendőrőrsök körzeti megbízottaira az a./ 
pont második bekezdésében, valamint a  b ./ és c./ 
pontokban meghatározott rendelkezések nem vonatkoz
nak.

3./ Mellékbüntetések végrehajtásának ellenőrzése.
A mellékbüntetések végrehajtásét az őrs, illetve kmb. köteles 
rendszeresen ellenőrizni. Rendellenesség észlelése esetén az eli
télttel szemben eljárást kell inditani.

Az ellenőrzéseket alkalomszerűen össze kell hangol
ni az egyéb szolgálati ténykedésekkel, de havonta 
legalább egy esetben ellenőrzést kell tartani. Az 
ellenőrzés legyen nyilt, és közvetett. Nyílt ellen
őrzést kell tartami a mellékbüntetésre Ítélt lakásán 
havonta egy alkalommal. A közvetett ellenőrzést a mel- 
lékbüntetésre Ítélt környezetének és lakónyilvántar
tókönyv vezetőjének közreműködésével kell lefolytat
ni .
Az ellenőrzés során figyelemmel kell kísérni, hogy
a. / az egyes jogoktól eltiltott személyek nem gyako

rolják-e azokat a Bta. 4o.§-ában meghatározott 
jogokat, melyektől el lettek tiltva. Az egyes jo
goktól eltiltást főleg közvetett módon kell el
lenőrizni .

b. / A foglalkozástól eltiltott személyek nem gyakorol
ják-e azt a foglalkozást - akár illegálisan, akár 
legálisan - melyektől el lettek tiltva. Különös 
gonddal kell ellenőrizni azoknak a személyeknek 
- orvosok, ügyvédek, kisiparosok, stb. - lakását, 
akik foglalkozásukat lakásukon is gyakorolhatják.

c. / a kiutasított személyek nem térnek-e vissza arra
a területre, ahonnan ki lettek utasítva. Ezen a 
téren elsősorban a kiutasított volt lakását és a 
felderített hozzátartozók lakását kell figyelem
mel kisérni.

Amennyiben a körzeti megbízottak az ellenőrzések során azt tapasz 
talják, hogy a mellékbüntetésre ítéltek gyakorolják azokat a jo
gokat, melyektől el lettek tiltva, észrevételeikről a szolgálati 
ut betartásával Írásbeli jelentést kötelesek tenni a területileg 
illetékes ügyészségnek. A továbbiakban az ügyészség jár el a sza
bályok megszegőivel szemben.
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4./ Mellékbüntetés letöltése során beállt változások, illetve a mel
lékbüntetés megszűnésének nyilvántartásba vé tele a rendőrőrsökön.
Az igazgatásrendészeti alosztály a mellékbüntetés időtartamának 
hatályában beállt változásokról, illetve annak megszűnéséről i~ 
rásbeli értesítést küld az elitéit állandó lakóhelye szerint il
letékes rendőrőrsnek, melyet a nyilvántartáson keresztül kell ve
zetni. Az értesítésben a személyi adatok mellett, részletesen fel 
kell tüntetni a változás okát. Az egyes értesítések során az a- 
lábbiak szerint kell eljárni:
a. / A mellékbüntetés tartama lejárt.

Amennyiben a mellékbüntetés tart ama lejárt, az elitéit ada
tait a nyilvántartásból törölni kell.

Az őrs nyilvántartásában elhelyezett nyilvántartóba- 
pot meg kell semmisíteni, a kmb. nyilvántartókönyvbc 
be kell jegyezni a "büntetését letöltötte" szöveget 
és a bejegyzést átlós vonallal törölni kell. Az igaz
gatásrendészeti alosztálytól érkezett átiratot irat
tárba kell helyezni.

b. / Feltételes szabadságra boesájtás, illetve főbüntetés kegye-
lemből próbaidőre történő felfüggesztésének visszavonása.
Amennyiben az illetékes szervek feltételes szabadság vagy 
próbaidőre felfüggesztés esetén a büntetés teljes letöltését 
rendelik el, ezt az őrs, illetve kmb. nyilvántartásába be 
kell vezetni.

Erről az igazgatásrendészeti alosztály értesítést 
küld a rendőrőrsnek, melynek alapján az őrs nyilván
tartásában elhelyezett nyilvántartólapon, valamint 
a kmb. nyilvántartókönyvben a mellékbüntetés kezdeti 
és lejárati napját törölni kell. Az igazgatásrendé
szeti alosztálytól érkezett átiratot irattárba kell 
helyezni.
Ha az igazgatásrendészeti alosztály arról küld érte
sítést, hogy az elitélt főbüntetését teljesen letöl
tötte, a mellékbüntetés kezdeti és lejárati napját a 
másodszori szabadulás napjától kell ismét bejegyezni.
az átiratot ebben az esetben is irattárba kell helyez
ni .

c•/ Az elítélt mellékbüntetésére nézve kegyelemben, illetve re
habilitációban részesült.
Amennyiben az elitéit mellékbüntetésének letöltése alatt mel
lékbüntetésére nézve kegyelemben, illetve rehabilitációban 
részesült, a nyilvántartásból törölni kell.

Erről az igazgatásrendészeti alosztály értesítést 
küld a rendőrőrsnek, melynek alapján a nyilvántartó
lapra rá kell jegyezni a "kegyelemben részesült" , 
vagy rehabilitációban részesült" szöveget és a nyil
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vántartólapot az átirattal együtt irattárba kell 
helyezni, A kmb. nyilvántartókönyvbe szintén a fon
ti szöveget kell bejegyezni és a bejegyzést átlós 
vonallal törölni kell.

IV.
Hatálybaléptető zárórendelkezések.

Jelen utasítás 1959. július 1-én lép hatályba, ezért a nyilvántar
tás és ellenőrzés megszervezésére, illetve beindítására előzetes 
intézkedéseket kell tenni;
1•/ Anyagi ellátás biztosítása.

A BM. ORRK. igazgatásrendészeti osztály gondoskodjon arról, 
hogy a jelen utasításban meghatározott nyilvántartókönyvvel
és határidőnyilvántartólappal az igazgatásrendészeti alosztá
lyok 1959. julius 1-ig el legyenek látva. A nyomtatványok to
vábbi biztosítását a szokásos módon kell intézni.

2./ Hatályban levő mellékbüntetések nyilvántartásbavétele.
A jelenleg érvényben levő mellékbüntetéseket át kell vezetni 
az uj nyilvántartókönyvbe. Az átvezetést az alábbiak szerint 
kell végrehajtani:
A nyilvántartókönyvbe bejegyzett - érvényesként nyilvántartott 
- mellékbüntetések adatait priorálni kell a bejelentő nyilván
tartásban, és a börtönbüntetésüket töltő egyének személyi iga
zolványai között. A priorálás során a mellékbüntetésre Ítélté
nek,
a. / ha van személyi igazolványa, bejelentőlapja és figyelőlap

ja
akkor az uj nyilvántartókönyvbe történő bevezetés
kor a 11. rovatot nem kell kitölteni,

b. / ha van bejelentőlapja és figyelőlapja, de személyi igazol
ványa nincs,

akkor az uj nyilvántartókönyv 11. rovatának kitöl
tésekor a 26/1958.M.H. utasításban elrendelt prio- 
rálólapon a BV. Központi Nyilvántartó által ráve
zetett szabadulási napot kell a mellékbüntetés kez
deti napjaként bevezetni. Amennyiben a priorálóla- 
pon a szabadulás napja nincs feltüntetve, helyszí
ni ellenőrzés alapján kell megállapítani.

c./ ha van bejelentőlapja és személyi igazolványa, de figyelő
lapja nincs,

a figyelőlapot pótolni kell és az uj nyilvántartó
könyvbe történő bevezetéskor a nyilvántartókönyv 
11. rovatát nem kell kitölteni.
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d./ ha személyi igazolványa van, de bejelentőlapja és figyelőlap- 
ja nincs,

ellenőrizni kell a személyi igazolványba bejegyzett 
állandó lakását. Ha állandó lakása az alosztály mű
ködési területén van, a bejelentőlapot és figyelőla
pot pótolni kell és az uj nyilvántartókönyvbe törté
nő átvezetéskor a 11.rovatot nem kell kitölteni. A- 
mennyiben állandó lakása nem az alosztály működési 
területén van, a személyi igazolványt, figyelőlapot 
és mellékbüntetési nyilvántartólapot meg kell külde
ni a személyi igazolványban feltüntetett állandó la
kóhely szerinti illetékes igazgatásrendészeti alosz
tálynak.

e. / ha személyi igazolványa és figyelőlapja van, de bejelentő-
lapja nincs, és személyi igazolványba bejegyzett állandó la
kása az alosztály működési területén van,

a bejelentőlapot pótolni kell és az uj nyi.lvántartó- 
könyv 11. rovatát nem kell kitölteni. Amennyiben a 
személyi igazolványba bejegyzett állandó lakása nem 
az alosztály működési területén van, a személyi iga
zolványt, nyilvántartólapot és figyelőlapot meg kell 
küldeni a személyi igazolványban feltüntetett állandó 
lakás szerint illetékes igazgatásrendészeti alosz
tálynak.

f. / ha figyelőlapja van, de személyi igazolványa és bejelentőlap
ja nincs, 

akkor a nyilvántartólapot az állandó lakóhely sze
rint illetékes igazgatásrendészeti alosztályhoz való 
továbbítás végett meg kell küldeni a Központi Lakcím 
Hivatalnak.

g./ ha bejelentőlapja van, de figyelőlapja és személyi igazolvá
nya nincs és állandó lakása az alosztály működési területén 
van,

a figyelőlapot pótolni kell és az új nyilvántartó
könyv 11. rovatának kitöltésekor a IV/2/b. pont a- 
lapján kell eljárni.

A fentiek figyelembevétele mellett nem kell kitölteni az uj nyilván- 
tartókönyv 11. rovatát, ha a BV. központi nyilvántartótól arról jött 
értesités, hogy az elitéit jelenleg főbüntetését tölti.
Az uj nyilvántartókönyvbe azokat a bejegyzéseket, amelyeknél a 11. 
rovat ki lett töltve, be kell vezetni a határidő nyilvántartásba és 
a IV. fejezet 1./ pontban meghatározottak szerint - nyilvántartásba- 
vétel végett - értesitést kell küldeni az elitéit állandó lakóhelye 
szerint illetékes rendőrőrsnek.
A mellékbüntetésekről szóló uj nyilvántartást 1959. október 1.-ig 
naprakész állapotban el kell készíteni.
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A bíróságok föladatát az Igazságügyminisztérium, a börtönparancsnok
ságok feladatát az Országos Büntetésvégrehajtási Parancsnokság külön 
végrehajtási utasításban szabályozza.
Felhívom Vezető elvtársakat, hogy jelen utasításom végrehajtását 
szervezzék meg, gondoskodjanak a beosztottak alapos kioktatásáról 
és a végrehajtást rendszeresen ellenőrizzék.

Solymosi József r.ezredes sk. 
az ORFK. Vezetőjének Közbiztonsági helyet
tese .
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A kiadmány hiteléül: 

/Hornok János r. szds . /


