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A  MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
BELÜ GY M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S E I N E K

001. számú

U T A S Í T Á S A
A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT 

az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára 
figyelemmel

Budapest, 1960. január 20-án

A szabálysértési eljárás egyes kérdéseiről szóló 1959. évi 36. számú tvr. 
és az annak végrehajtása érdekében kiadott 45/1959. (XII. 20.) Korm. 
számú rendeletnek a belügyi szervek által történő egységes végrehajtása 
végett a következőket rendeljük:

I.

Pénzbírság megállapítása, pénzbírság átváltoztatása

1. A pénzbírság mértékének megállapításánál a leggondosabban mérle
gelni kell a szabálysértést elkövető személy osztályhelyzetét, szemé
lyi és családi körülményeit, anyagi helyzetét, valamint a szabálysér
tés természetét és elkövetésének körülményeit, továbbá fokozottan 
figyelembe kell venni, hogy az elkövető jogellenes magatartás miatt 
állott-e már szabálysértési eljárás alatt. [32/1955. (VI. 8.) Mt. 42. 
§. (1) bek.]
A.szabálysértési hatóságok minden egyes szabálysértés esetén — két 
évre visszamenően — vizsgálják meg (mutató, iktatókönyv, stb. alap
ján), hogy az elkövetővel szemben folytattak-e eljárást.

2. Az I. fokú szabálysértési hatóság által tárgyaláson vagy tárgyaláson 
kívül hozott határozat (melléklet 1., illetve 2. sz. minta) rendelkező 
részében a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatása során a követ
kezőket kell figyelembe venni:

az átváltoztatás arányát úgy kell megállapítani, hogy az elkövető 
részére kedvezőbb legyen a pénzbírság kifizetése, mint az elzárás 
letöltése,
az elzárás minden egyes napjára azonos összeget kell alapul 
venni, vagyis minden egyes napnak csak azonos pénzbírság felel
het meg. (Pl. 120,— Ft pénzbírságnak 4 napi elzárás, ha az át
változtatási arányt a szabálysértési hatóság napi 30 ,— Ft-ban; és 
3 napi elzárás, ha az átváltoztatási arányt napi 40 ,— Ft-ban álla
pítja meg),
figyelembe kell venni azt is, hogy az egy napra megállapított 
pénzösszeggel a pénzbírság teljes összege maradék nélkül oszt
ható legyen,
rendbírságot és eljárási költséget elzárásra átváltoztatni nem 
szabad.
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3. A pénzbírságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számí
tott 15 nap letelte után — a bírság kifizetésének elmulasztása ese
tén — a megbírságolt személlyel szemben a következők szerint kell 
eljárni:

a) Ha a megbírságolt munkaviszonyban nem áll (egyénileg dolgozó 
paraszt, kisiparos, kiskereskedő, fuvaros, vagy egyéb szabadfog
lalkozású személy) fel kell szólítani (melléklet 3. sz. minta) köte
lezettsége teljesítésére.
Fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ha a felhívás kézhezvételétől 
számított 5 nap elteltével a bírságot nem fizeti meg, úgy hatályba 
lép a bírságnak elzárásra való átváltoztatását, kimondó és annak 
időtartamát megállapító határozat.
Annak érdekében, hogy az elkövetőnek kellő idő álljon rendel
kezésre a pénzbírság összegének befizetésére, az elzárás megkez
désének időpontját a felhívásban megjelölt 5 napi határidőt kö
vető 20 — 30-ik napban kell megállapítani.
Ha az elkövető az elzárásra vonatkozó határozat egy példányát 
már átvette, illetve, ha az átvételt igazoló vétív már visszaérke
zett a határozat egy példányát meg kell küldeni az illetékes me
gyei börtönparancsnokságnak is.
Ha az elkövető az elzárásra vonatkozó határozat kézhezvétele 
után fizetési kötelezettségének eleget tesz, erről azonnal értesí
teni kell a börtönparancsnokságot.
Amennyiben különös ok szükségessé teszi munkaviszonyban álló 
személlyel kapcsolatban is — kivételesen — alkalmazni lehet a 
jelen utasítás 3/b) pontjában foglaltakat.

b) Ha a megbírságolt munkaviszonyban áll (szövetkezeti tag) fel kell 
szólítani (melléklet 4. sz. minta) kötelezettsége teljesítésére.
A munkaviszonyban álló (szövetkezeti tag) személlyel szemben el
zárást kimondani általában nem lehet. Elzárásra kivételesen akkor 
kerülhet sor, ha azonos szabálysértés miatt már eljárás folyt vele 
szemben és az elzárás foganatosítását személyi körülményei vagy 
az általa elkövetett szabálysértés jellege is indokolttá teszi. Ebben 
az esetben a jelen utasítás 3/a) pontjában megjelölt nyomtatvá
nyon kell felszólítani kötelezettsége teljesítésére.
Ha a munkaviszonyban álló (szövetkezeti tag) személy a felhívás
nak sem tesz eleget a tanács vb. pénzügyi osztályát kell megke
resni a pénzbírságnak a munkabérből történő letiltása, illetőleg 
termelőszövetkezeti tagnál az 57/1957. (IX. 6.) Korm. sz. rende
letben foglaltak szerinti eljárás lefolytatása végett. A tanács vb. 
pénzügyi osztályának küldött megkeresésben az elkövető szemé
lyi igazolványának számát és munkahelyének pontos címét is 
közölni kell.

c) Ha a megbírságolt kora vagy egészségi állapota miatt tartósan 
keresőképtelen, vele szemben elzárást alkalmazni — a 3/a) pont
ban feltüntetett felhívást kibocsátani — általában nem szabad. 
Amennyiben a pénzbírságot felszólításra (melléklet 4. sz. minta) 
sem fizeti meg, a behajtási eljárás foganatosítása végett a tanács 
vb. pénzügyi osztályát kell megkeresni.

d) Ha a megbírságolt önálló keresettel rendelkező munkaviszony
ban álló fiatalkorú, a vele szemben kirótt, átváltoztatással fenye-
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getett és meg nem fizetett pénzbírságot elzárásra átváltoztatni 
általában nem lehet. Vele szemben a jelen utasítás 3/b) pontjában 
foglaltak szerint kell eljárni.
Önálló keresettel nem rendelkező fiatalkorú terhére pénzbírságot 
kiróni nem lehet. [32/1955. (VI. 8.) MT. 66. §.] Ezért nem lehet 
helye a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatásának sem.

4. Amennyiben a megbírságolt személy körülményei a részletfizetési 
kedvezmény megadását indokolttá teszik, tájékoztatni kell a 32/ 
1955. (VI. 8.) MT. 61. §.-ában foglalt lehetőségekről.
Részletfizetési kedvezmény engedélyezése esetén célszerű a részle
teket az átváltoztatás arányának megfelelő összegben megállapítani. 
Ezáltal elkerülhető olyan töredék összegek keletkezése, melyek elzá
rásra való átváltoztatás esetén az elzárás időtartamának megállapí
tásakor nehézségeket okozhatnak.

II.

Elővezetés, elzárás foganatosítása

5. Ha a pénzbírságot elzárásra átváltoztató határozatban megjelölt idő
pontra az elkövető a börtönben nem jelentkezik, erről a börtönpa
rancsnokság értesítést küld (melléklet 5. sz. minta) a szabálysértési 
hatóságnak. A szabálysértési hatóság ebben az esetben elővezetést 
elrendelő határozatot hoz. (Melléklet 6. sz. minta.)
Az elzárásra, valamint az elővetésre vonatkozó határozatot csak az 
I. fokú hatóság vezetője kiadmányozhatja.
Az elővezetést elrendelő határozatot (— a tárgyalásra történő előve
zetést elrendelő határozatot is — melléklet 7. sz. minta) két példány
ban meg kell küldeni a járási, városi, városi kerületi ügyésznek. Az 
ügyész a határozat egy példányát aláírva és bélyegzővel ellátva 
visszaküldi. Az ügyészi jóváhagyást ,,sk.” jelzéssel hitelesítés mellett 
rá kell másolni a határozat többi példányára.
Az elkövetőnek sem a börtönbe, sem pedig a tárgyalásra történő elő
vezetéséről szóló határozatot megküldeni nem kell. Tanút és szakér
tőt elővezettetni nem szabad.

6. Az elővezetésre vonatkozó határozatot a tanácsi és a tűzrendészeti 
szabálysértési hatóság az elkövető lakóhelye szerint illetékes járási, 
városi, városi kerületi rendőrkapitányságnak; a rendőrség szabály-
sértési előadói pedig a kapitányság közrendvédelmi parancsnokának 
küldik meg.
A rendőrkapitányság a határozatot foganatosítás végett az elkövető 
lakóhelyéhez legközelebb fekvő rendőrőrsnek továbbítja.
Az elővezetést foganatosító beosztott közölje az elővezetendő sze
méllyel, hogy elővezetését melyik hatóság rendelte el és mi az elő
vezetés oka. Közölni kell azt is, hogy az elővezetés alatt köteles a 
rendőri utasításoknak mindaddig eleget tenni, amíg őt az illetékes 
börtönparancsnokságnak vagy az elővezetést meghallgatás végett el
rendelő hatóságnak át nem ad ja . Az elővezetést általában a kora reg
geli órákban kell foganatosítani.
Amennyiben az elővezetendő az utazáshoz szükséges pénzösszeget 
biztosítani nem tudja, útiköltségét az őrs állandó előlegéből kell fe
dezni. Az előveztendő személyt az elővezetést foganatosító beosztott 
menetlevelén feltüntetni nem szabad.
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Az elővezetés megtörténtét az illetékes börtönparancsnokság (sza
bálysértési hatóság) az elővezetést elrendelő határozat hátoldalára 
rávezetett ,,az elővezetés rendben megtörtént” záradékkal igazolja. 
Az elővezetés foganatosításáról értesíteni kell az azt elrendelő sza
bálysértési hatóságot, majd az ügyiratot végleges elintézéssel irat- 
tárba kell helyezni.
Ha az elővezetendő személy az elővezetés során eleget tesz fizetési 
kötelezettségének, elővezetését mellőzni és erről a szabálysértési 
hatóságot azonnal értesíteni kell.
Az elővezetést foganatosító beosztott a pénzbírság megfizetése fejé
ben pénzt nem fogadhat cl. Az elővezetést csak akkor mellőzheti, ha 
kétséget kizáróan megállapítja, hogy a bírság befizetése a szabály-
sértési hatóság által megjelölt módon megtörtént.
Az elővezetett személy útiköltségét külön kell elszámolni. Az őrs
parancsnok szolgálati jegyen tüntesse fel az elővezetett személy 
nevét, az elővezetést elrendelő szabálysértési hatóság megnevezését, 
határozatának számát, igazolja az elővezetés megtörténtét, valamint 
csatolja a felhasznált menetjegyeket.

7. A szabálysértési hatóságok által elrendelt elzárást — Budapest kivé
telével — megyei bírósági börtönökben kell végrehajtani. Budapes
ten az elzárás a Gödöllői Járásbírósági Börtönben hajtható végre.
Az elzárásra kerülő személyek — külön a férfiak és külön a nők 
részére megfelelő közös zárkákat kell kijelölni, és biztosítani keli, 
hogy az elzárt személyek letartóztatottakkal ne érintkezhessenek.
Elzárás letöltése végett csak a szabálysértési hatóság határozata alap
ján lehet a személyesen jelentkező vagy rendőr által elővezetett elkö
vetőt a börtönbe befogadni. Az elkövető személyi adatait a határo
zatban foglaltakkal egyeztetni kell és minden kétséget kizáróan meg 
kell állapítani a személyazonosságát.
Az elzárt személyeket a letartóztatottakkal azonos ellátásban keli 
részesíteni. Az elzártak az élelmezésért és egyéb anyagi ellátásért 
térítést nem fizetnek.

8. Ha az elkövető a pénzbírságot elzárásra átváltoztató határozatban 
megjelölt időpontban a börtönben önként jelentkezik, illetve ha az 
elzárás letöltésére elővezették, erről a börtönparancsnokság a sza
bálysértési hatóság részére értesítést nem küld. Ezért ha az elzárás 
megkezdésére megjelölt időpontot követő 8 napon belül a szabály
sértési hatóság a börtönparancsnokságtól értesítést nem kap, ezt úgy 
kell tekinteni, hogy az elkövető az elzárás letöltését megkezdte. Ilyen 
esetben az iratokat az elzárás befejezésének határidejét követő 8-ik 
napra határidőbe kell tenni. Ha a börtönparancsnokság értesítése az 
elzárás letöltéséről megérkezik az iktatókönyv 6-ik rovatába piros 
ironnal „elzárás” szót kell bejegyezni, majd az ügyiratokat végleges 
elintézéssel irattárba kell helyezni.
Ha az elkövető vagy hozzátartozója az elzárás megkezdése után a 
pénzbírságot, illetőleg annak hátralévő részét befizeti az elkövetőt 
a börtönparancsnok köteles a börtönből azonnal elengedni. A börtön 
a pénzbírság befizetése fejében pénzt nem fogadhat el. Az elkövetőt 
a börtönből csak akkor engedheti el, ha kétséget kizáróan megállapít
ható, hogy a bírság befizetése a szabálysértési hatóság által megje
lölt módon megtörtént.
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Ha az elkövető a börtönben megbetegszik és orvosi javaslatra szüksé
gessé válik kórházba (tanácsi kezelésben lévő kórházba) történő szál
lítása, erről a börtönparancsnok saját hatáskörében intézkedik, egy
úttal értesíti a szabálysértési hatóságot. (Melléklet 8. sz. minta.)
A szabálysértési hatóság köteles figyelemmel kísérni az elkövető 
körülményeit és alkalmas időpontban határozat formájában intéz
kedni az elzárás továbbfolytatásáról.
A szabálysértési hatóság engedélyt adhat az elzárás megkezdésének 
elhalasztására, illetve a már megkezdett elzárás félbeszakítására.
Meg kell adni az engedélyt:
— ha az elkövető súlyos vagy ragályos betegségben szenved, fel- 

gyógyulásáig,
— ha az elkövető teherben lévő nő, illetőleg szoptató anya,
— ha a közérdek a halasztást vagy félbeszakítást elengedhetetlenül 

szükségessé teszi,
— ha a kérelmet a szabálysértési hatóság bármely más ok miatt 

indokoltnak tartja.
Az engedélyt határozat formájában kell megadni. A határozat ellen 
a 45/1959. (XII. 20.) Korm. 2. §. (3) bekezdése alapján jogorvoslat
nak helye nincs.
Az elzárás elhalasztására, illetve félbeszakítására irányuló kérelem 
indokul szolgáló körülményeket hitelt érdemlően igazolni kell.
Azt a személyt, aki az elzárást letöltötte a börtönből haladéktalanul 
el kell bocsátani. Részére ,,igazolást” (melléklet 9. sz. minta) kell 
kiadni. Az elzárás letöltéséről a börtönparancsnokság írásban érte
sítse a szabálysértési hatóságot. (Melléklet 10. sz. minta.) Ennek 
alapján a szabálysértési hatóság az iktatókönyv 6. rovatába piros 
ironnal jegyezze be az „elzárás” megjelölését, majd az ügyiratokat 
végleges elintézéssel helyezze irattárba.
Ha az elzárást letöltött személy a lakóhelyére történő visszautazás
hoz szükséges pénzösszeggel nem rendelkezik, — az útiköltség biz
tosítása végett — a tanács vb. egészségügyi osztály szociális csoport
jához kell irányítani.

III.

Tárgyaláson kívüli határozat

9. Az 1959. évi 36. sz. tvr. 3. §-a alapján lehetőség van tárgyaláson 
kívüli eljárás során pénzbírság kiszabására abban az esetben, ha a 
szabálysértési cselekmény csekélysúlyú, a tényállás világos és a sza
bálysértés elkövetése nyilvánvaló.
Csekélysúlyúnak az olyan szabálysértési magatartást kell tekinteni, 
amely a 32/1955. (VI. 8.) MT. 25. §. i) pontjában, illetve 44. §. c) 
pontjában foglaltaknál ugyan súlyosabbnak minősül, azonban 200,— 
Ft-on felüli pénzbírság kiszabása nem látszik indokoltnak.
Amennyiben a megbírságolt személy a tárgyaláson kívül hozott ha
tározat ellen kifogással él és a szabálysértési hatóság a kifogással 
csak részben ért egyet, köteles az ügyet tárgyalásra kitűzni. (Mel
léklet 11., illetve 12. sz. minta.)
A tárgyaláson kívül hozott határozat ellen benyújtott kifogás alap
ján tartott tárgyaláson a szabálysértési hatóság a már kiszabott bír
ság összegét csak abban az esetben emelheti fel. ha a meghallgatás
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során olyan újabb körülményt állapított meg, amely az ügy súlyosabb 
elbírálását teszi szükségessé. Ezt a körülményt a határozat indoko
lásában külön fel kell tüntetni.
A kifogás alapján megtartott tárgyaláson hozott határozat ellen fel
lebbezésnek van helye. [32/1955. (VI. 8.) MT. 49. §-a.]

IV.

Fellebbezés

10. Az I. fokú szabálysértési hatóságok által kiszabott és fellebbezés 
következtében a II. fokú szabálysértési hatóság által felülbírált 
ügyekben a pénzbírság összegét a II. fokú szabálysértési hatóság 
csak abban az esetben emelheti fel, ha olyan újabb körülményt álla
pít meg, amely az ügy súlyosabb elbírálását teszi szükségessé. Ezt 
a határozat indokolásában külön fel kell tüntetni.
Amennyiben a II. fokú szabálysértési hatóság az I. fokú szabálysér
tési hatóság pénzbírságot megállapító határozatát fellebbezés foly
tán megváltoztatja [32/1955. (VI. 8.) MT. 54. § .] — felemeli vagy 
csökkenti — a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatásával kap
csolatban az utasítás 2. pontjában foglaltakat kell figyelembe venni.

V.

Elkobzás

11. A szabálysértési eljárás során szükségessé vált lefoglalást, illető
leg elkobzást határozattal kell elrendelni.
Elkobzást tárgyaláson kívüli eljárásban kimondani nem lehet.
El kell kobozni az olyan tárgyakat, melyek elkobzását valamely jog
szabály kötelezően előírja. Ezen túlmenően az 1959. évi 36. tvr. 
2. §. (1) bekezdésében meghatározott elkobzási lehetőséget a Leg
főbb Ügyészséggel kialakított állásfoglalás értelmében kiterjesztve 
úgy kell értelmezni, hogy elkobozható a szerencsejáték eszközén 
túlmenően a játékban felhasznált pénz is.
Az elkobzott tárgyak kezeléséről és értékesítéséről külön utasítás 
rendelkezik.

VI.

Kártérítés

12. 45/1959. (XII. 20.) Korm. 5. §. (1) bekezdése alapján kártérítés 
megállapításának abban az esetben is helye lehet, ha a szabálysér
tési hatóság abból az okból hoz megszüntető határozatot, mert az 
elkövetett szabálysértés csekély jelentőségű [32/1955. (VI. 8.) MT. 
44. §. c) pont.]
200,— Ft-ot meghaladó kártérítési igényt tárgyaláson kívüli eljá
rásban akkor sem lehet megállapítani, ha annak jogalapját az elkö
vető elismerte.
Közlekedésrendészeti szabályok gépjárművezető által történt meg
szegése miatt indult szabálysértési eljárásban az esetleges kárigényt 
csak a szabálysértést elkövető a kártokozó gépjárművezetővel 
szemben lehet előterjeszteni.
A kártérítési igénnyel kapcsolatban hozott határozat lehet:

a

— a kárigény teljes egészében történő megállapítása.

—— 6 ——
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— a kárigény részbeni megállapítása,
— a kárigény érdemi elutasítása (annak megalapozatlansága 

miatt),
a kárigény megállapításának mellőzése és a bírói útra utalása, 
mivel az az eljárás befejezését hátráltatná.

A szabálysértési hatóság kártérítéssel kapcsolatos határozata ellen 
a károsultnak is joga van kifogással — ha a határozat meghozata
lára tárgyalás útján került sor fellebbezéssel — élni.
Tárgyaláson kívül hozott határozatnak kizárólag a kárigénnyel kap
csolatos rendelkezései ellen benyújtott kifogás esetén is tárgyalást 
kell kitűzni és azon az érdekeltet — a határozattal — a bírósági út 
igénybevételére kell utasítani. Kivételt képezhet, ha az ügy gyor
san és előre láthatóan az összes érdekelt megelégedésére eldönthető. 
Ha a szabálysértési hatóság a kártérítési igényt azért utasította el, 
mert annak megállapítása a szabálysértési eljárás befejezését hát
ráltatta volna, a határozat ellen fellebbezéssel élni nem lehet, az 
érdekelt igényével bírósághoz fordulhat (1959. évi 36. sz. tvr. 4. 
§-a).

VII.

Elévülés

13. A 32/1955. (VI. 8.) MT. 60. §. (3) bekezdésében meghatározott el
évülési szabályt úgy kell értelmezni, hogy a kiszabott pénzbírság 
(rendbírság) a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év, 
a megállapított eljárási költség pedig 5 év alatt elévül akkor is, ha 
a tanács vb. pénzügyi osztálya a behajtást többször is megkísérelte. 
A tanács vb. pénzügyi osztályának a fenti követelések behajtására 
tett intézkedése — az alábbi 14. pontban meghatározott kivételtől 
eltekintve — az elévülést tehát nem szakítja meg.

14. Ha a munkaviszonyban álló (szövetkezeti tag) elkövető munkabéré
nek csak egy része volt letiltható (pl. gyermektartás miatt) és ezért 
a kirótt pénzbírság egy év alatt nem nyer befizetést, ilyen esetben 
az utolsó részletfizetéskor kell a 13. pontban említett egy éves el
évülési időt számítani.

15. Ha a meg nem fizetett pénzbírságot elzárásra változtatták át, azon
ban az elzárás letöltésére — a 16. pontban foglalt kivételtől elte
kintve — nem kerül sor, ez esetben az elzárásra átváltoztató hatá
rozat végrehajthatósága az átváltoztató határozat meghozatalától 
számított egy év múltán évül el.

16. Ha az elzárás megkezdésének elhalasztására, illetve a megkezdett 
elzárás félbeszakítására a jelen utasítás 8. pontjában meghatározot
tak alapján kerül sor. továbbá ha az I. fokú szabálysértési hatóság 
az illetékes rendőri szervet az elkövető lakcímének tudakolása 
végett megkereste (akár többször is) ezekben az esetekben az elévü
lés nyugszik (az ezalatt eltelt idő az elévülésre nem számítható be).

VIII.

Záró rendelkezések

17. Az I. fokú szabálysértési hatóságok a már rendszeresített negyedévi 
statisztikai jelentésben külön jelentsék, hogy hatóságuk területén

— 7 —
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hány elővezetés történt tárgyalásra, illetve elzárás foganatosítása 
végett, hány ügyben történt elzárásra való átváltoztatás és ebből 
mennyi lett végrehajtva, valamint az elzárásban töltött napok szá
mát az elkövető foglalkozása szerint.
A II. fokú szabálysértési hatóságok az I. fokú hatóságok által fel
terjesztett adatokat összesítsék és a negyedévet követő hó 8. nap
jáig a felügyeletet gyakorló szervüknek terjesszék fel.

18. Az Országos Rendőrfőkapitányság és az Országos Tűzrendészeti 
Parancsnokság vezetője gondoskodjon a szabálysértési ügyintézés 
fokozott ellenőrzéséről, valamint a felügyeletük alá tartozó szabály
sértési hatóságoknak a szükséges nyomtatványokkal való ellátásáról. 
A Büntetésvégrehajtási Parancsnokság vezetője dolgozza ki az el
zárt személyek magatartására vonatkozó szabályokat és vizsgáltassa 
meg azokat a lehetőségeket, melyek alapján az elzárt személyek 
foglalkoztatását biztosítani lehet.

II. Főosztály vezetője, helyettesei,
II. Főosztály titkárság vezetője,
ORFK. vezetőjének helyettesei, osztályvezetői, önálló alosztályvezetői. 
Büntetésvégrehajtási Parancsnokság és területi szervei,
Tűzrendészeti Parancsnokság és területi szervei.
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok, járási, városi, kerületi rendőr- 
kapitányságok.

F Ö L D E S  L Á S Z L Ó  s. k. D R. G A R A M V Ö L G Y I  V IL M O S  s. k.
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
a belügyminiszter első helyettese

Felterjesztem: Miniszter elvtársnak. 

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

8
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Melléklet 1 . sz. minta

mint I. fokú szabálysértési hatóság.

Telefon:

utca, tér • • • • szám

H A T Á R O Z A T
azért, mert

u. sz. alatti lakost

----  foglalkozású

feljelentése alapján

a ...................... ...........................................................................................................................................................................bán

meghatározott szabálysértés miatt .................  ( ......................................................................................................................)

forintra bírságolom.

A pénzbírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt — a mellékelt válaszlevelezőlapon

— illetékbélyeggel kell leróni. Ha az elkövető fizetési kötelezettségének fenti határidőben — felszólítás után —

r.em tesz eleget, úgy az 1959. évi 36. sz. tvr. 1. §-a alapján a kiszabott pénzbírságot .............  ( ............................ )

napi elzárásra változtathatom át.

A  lefoglalt ............................................................................................................................................................................

elkobzását és értékesítését — megsemmisítését — elrendelem — jogos tulajdonosának visszaadni rendelem, — 

igénylőjét polgári perútra utasítom.

Egyben kötelezem elkövetőt, hogy — bírósági végrehajtás terhe mellett ..............................................................

.......................................................................................................................................... u.................  sz. alatti lakos részére

.................  ( .................................................. ) Ft-ot — kártérítés címén — a határozat jogerőre emelkedésétől szá

mított 15 napon belül fizessen meg.

..........................................................................................................................................  kártérítési igényét elutasítom.

A kártérítési igénnyel érdemben nem foglalkozom, ezért ...........................................................................................

...................................................................... lakos kártérítési igényét az 1959. évi 36. sz. tvr. 4. §. (1) bekezdése

alapján a ................................................................................. járásbíróság (városi, kerületi bíróság) előtt érvényesíthet'.

Kötelezem továbbá az elkövetőt, hogy eljárási költség (vegyvizsgálati díj) címén — a mellékelt válaszlevelező- 

lapon — .................  Ft-ot illetékbélyeggel ugyancsak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon beiül

— végrehajtás terhével — rójon. le.

— 9 —
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I N D O K O L Á S

E határozatom ellen a 32/1955. (V I.) MT. sz. rendelet 49. §-ának (1) bekezdése alapján a kézbesítéstől

számított nyolc napon belül a .......................................................  II. fokú szabálysértési hatósághoz címzett halasztó

hatályú fellebbezésnek van helye. A  fellebbezést hatóságomnál írásban vagy szóban kell előterjeszteni.

........................................................, 196. . . .  évi ...................................... hó .......... n.

Határozatomról értesítést kapnak: ...................................................
szabálysértési előadó

—  10 —
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Melléklet 2. sz. minta

Telefon:

mint I. fokú szabálysértési hatóság.

/1 9 6 ----  szab. szám.

.................................................................... ............................................................................................................  foglalkozású

...................................................................................................................... . ............................... u. .............  sz. alatti lakos

ellen ...........................................................................................................................................................  feljelentése alapján

szabálysértés miatt.

kérte, hogy az elkövetőt kötelezzem a szabálysértés következtében keletkezett 

összegű kár megtérítésére.

A  feljelentést, illetve a kérelmet megvizsgáltam és

u.

(

sz. alatti lakos

. ............ ) Ft

tárgyalás mellőzésével 

meghoztam az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

.............................................................................................................................................................  ( .....................) forintra

bírságolom.

A pénzbírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt — a mellékelt válaszlevelezőlapon

— illetékbélyeggel kell leróni. Ha az elkövető fizetési kötelezettségének fenti határidőben — felszólítás után —

nem tesz eleget, úgy az 1959. évi 36. sz. tvr. 1. §-a alapján a kiszabott pénzbírságot .............  ( .........................)

napi elzárásra változtathatom át.

Egyben kötelezem elkövetőt, hogy — bírósági végrehajtás terhe mellett — ..........................................................

...............................................  u. .............  sz. alatti lakos részére .............  ( ............................................... ) Ft-ot

— kártérítés címén — a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül fizessen meg.

..................................................................................... kártérítési igényét elutasítom.

A kártérítési igénnyel érdemben nem foglalkozom, ezért ............................................................................. .. lakos

kártérítési igényét az 1959. évi 36. sz. tvr. 4. §. (1) bekezdése alapján a ...........................................  járásbíróság

(városi, kerületi bíróság) előtt érvényesítheti.

—  11 —
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Kötelezem továbbá az elkövetőt, hogy eljárási költség (vegyvizsgálati díj) címén — a mellékelt válaszleve-

lezőlapon — ..................... Ft-ot illetékbélyeggel ugyancsak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon

belül végrehajtás terhével rójon le.

Határozatom ellen az 1959. évi 36. sz. tvr. 3. §. (2) bekezdése alapján a kézbesítéstől számított nyolc napon 

belül hatóságomnál írásban vagy szóban halasztó hatályú kifogást lehet előterjeszteni, melyben az érdekelt indokai

nak feltüntetésével a határozat megváltoztatását kérheti.

I N D O K O L Á S

I

......... ..................................... , 1 9 6 .... évi hó

Határozatomról értesítési kapnak:
szabálysértési előadó

—  12 —
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Melléklet 3. sz. minta

Telefon:

mint I. fokú szabálysértési hatóság.

...................  utca, tér . . . .szám

Postafiók: ................................

/ 196 . . . .  szab. szám.

F E L H Í V Á S

Felhívom, hogy az 19 6 . . . .  évi ........................  hó .......... napján kelt határozatommal ................................

..............................................................  szabálysértés miatt Ö nre kiszabott .................  forint pénzbírságot — eljárási

költséget — e felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül — a megküldött válaszos levelezőlapon bármelyik 

postahivatalnál illetékbélyeggel rója le.

Amennyiben e felhívásnak a fent jelzett 5 napon belül nem tesz eleget, úgy hatályba lép az alábbi

h a t á r o z a t :

....................  u. .........  sz. alatti lakos az 1 9 6 .... évi .............................  h ó ..........napján k e l t ..................../1 9 6 ... .

számú jogerős határozattal kiszabott .............  ( ................................ ) Ft pénzbírságot megjelölt határidőn belül nem

fizette meg, ezért azt az 1959. évi 36. sz. tvr. 1. §. (1) bekezdése értelmében .............  ( ............................ ) napi

elzárásra változtatom át és felhívom, hogy ennek letöltésére a ........................................-i ( ................................. u.,

té r  .........  sz.) bíróság börtönében 1 9 6 .... év .....................  h ó ......... n. ................órakor jelenjék meg. A  börtönbe

egy napi élelem és tisztasági csomag vihető. Hét napot meghaladó elzárás esetén az elkövető részére hozzátar

tozói hetenként egy tisztasági csomagot küldhetnek.

Figyelmeztetem az elkövetőt, hogy ha az elzárás letöltésére nem jelentkezik, illetőleg a bírságot az elzárás 

megkezdésére feltüntetett időpontig nem fizeti meg, a re ndőrség útján fogom elővezettetni.

A  pénzbírság az elzárás megkezdése előtt, illetve tartama alatt is kifizethető: ez esetben az elkövető az 

elzárás végrehajtása (illetőleg további végrehajtása) aló! mentesül.

Határozatom ellen az 1959. évi 36. tvr. 1. §. (1) bekezdése értelmében jogorvoslatnak helye nincs.

.......................................................... , 196 .... évi .....................................  hó .......... n.

Határozatomról értesítést kapnak: ..................................................................
1 . ...................................................................... elkövető I.fokú hatóság vezetője

2....................................................................................  börtönparancsnokság.

— 13 —
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Melléklet 4. sz. minta

F E L H Í V Á S

Felhívom, hogy az 196.. .. évi ......................... hó .......... napján kelt határozatommal ................................

.......................................................... szabálysértés miatt Ö nre kiszabott .................  forint pénzbírságot — eljárási

költséget — e felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül — a megküldött válaszos levelezőlapon bármelyik 

postahivatalnál illetékbélyeggel rója le.

Amennyiben e felhívásomnak nem tesz eleget, a pénzbírság végrehajtását fogom elrendelni, vagy elzárásra 

változtatom át.

.......................................................... , 196 . . . .  évi .....................................  hó .......... n.

P. H. ........................................

u., tér .............  sz.

u., tér .............  sz.

Határozatomról értesítést kapnak:

1. ...........................................  rendőrkapitányság

2. ..........................................................  ügyészség

börtön.
Melléklet 5. sz. minta 

TÁRGY: Értesítés elzárás letöltésére nem jelentkezőkről

................................... mint I. fokú Szabálysértési Hatóság,

.........  ker. ...............................................  utca .......... sz.

Értesítem a Szabálysértési Hatóságot, hogy a .....................  számú határozatában (név): ..................................

........................................ (szül. év): .................................. anyja neve: ...............................................................  elkövető

a kiszabott ......................... napi elzárásnak letöltésére a mai napig a parancsnokságom alatt álló börtönben nem

jelentkezett.

M e g j e g y z é s :  .................................................................................................................................................................

, 1 9 6 .... évi hó .........  n.

P. H.

14
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Melléklet 6. sz. minta

......................................................................................................................................................................... utca, tér • • • - szám

Telefon: ...............................................

.............................................................................  mint I. fokú szabálysértési hatóság.

/196 . . . .  szab. szám.

H A T Á R O Z A T

Elrendelem .............................................................................................................................................................................

.......................................  u. .......... sz. alatti lakosnak (született .......... év ................................  hó .......... napján

elzárás végrehajtása végett a ...................................................  bíróság ................................  u. .........  sz. alatti börtö

nébe történő elővezetését 196. . .  év ........................  hó .........  nap .........  órára.

A  .....................................................i rendőrkapitányságot az elővezetés foganatosítása végett megkeresem.

E határozatom ellen a 45/1959. (X II. 20.) Korrn. sz. rendelet 8. §-a alapján jogorvoslatnak helye nincs.

Ha az elkövető a kiszabott pénzbírságot az elővezetés megkezdéséig, vagy annak végrehajtása alatt teljes egés

zében megfizeti — és ezt igazolja —, az elővezetését mellőzni kell.

I N D O K O L Á S

......................................................................... -t ............../1 9 6 . . . .  szab. sz. határozatommal — mivel a terhére

megállapított .............  ( ................................ ) Ft pénzbírságot felszólításom ellenére sem fizette meg — arra köte-

eztem, hogy 196. . . .  évi ................................  hó .........  n. a ............................................................................. -i bíróság

börtönében .........  ( .........................)napi elzárás letöltése végett jelentkezzék. Elkövető e határozatnak nem tett

eleget, ezért elővezetését az 1959. évi 36. sz. tvr. 7. §. (2 ) bekezdése alapján elrendeltem.

.......................................................... , 196 .... évi .....................................  hó .......... n.

I. fokú hatóság vezetője 
Jóváhagyom!

.......................................................... , 196 . . .  évi.....................................  hó .........  n.

járási, (városi, kerületi) ügyész

Határozatomról értesítést kapnak

1. ..................................................................  rendőrkapitányság ...........................................u., tér ...........  sz.

2. ..................................................... ügyészség .......................................................  u., tér .......... sz.

3...................................................................... börtönparancs nokság ....................................  u., tér .......... sz.
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.............................................................................  mint I. fokú szabálysértési hatóság.

....... ................................................................................................................................................................. utca, tér . . . .  szám
Telefon: ...............................................

H A T Á R O Z A T  TV.

Elrendelem ....................................................................................... .....................................................................................

Melléklet 7. sz. minta

u. .........  sz. alatti lakosnak (született: .................................................................................  év
................................  hó .........  napján meghallgatás végett történő elővezetését ............................................ az I. fokú
szabálysértési hatóságom ...............................................  sz..................... em., fsz. hivatalos helyiségébe 196.......... évi
...........................................  hó .......... n. .......... órára.

A ...............................................  rendőrkapitányságot az elővezetés foganatosítására megkeresem.

A határozatom ellen a 45/1959. (X II. 20.) Korm. sz. rendelet 8 §-a alapján jogorvoslatnak helye nincs,

I N D O K O L Á S

...................................................................................................................................................................................  lakost,
196. . . .  é v i ............................  hó .......... napjának .........  órájára személyes meghallgatás céljából megidéztem.
Mivel nevezett a szabályszerű idézés és a kirótt rendbírság ellenére a tárgyaláson nem jelent meg, a távolmaradását 
nem igazolta, az 1959. évi 36. sz. tvr. 7. §. (1) bekezdése alapján fentiek szerint határoztam.

.......................................................... , 196. . . .  évi  ...........................  hó .......... n.

I. fokú hatóság vezetője
Jóváhagyom!

.......................................................... , 196...  évi .....................................  hó .......... n.

járási (városi) ügyész
Határozatomról értesítést kapnak:

1. ....................................................... rendőrkapitányság ...................................................  u., tér .......... sz.
2..........................................................  ügyészség ..................................................................  u., tér .......... sz.

Melléklet 8. sz. minta
.....................................................................  börtön.
...........................................  TÁ RG Y : Értesítés elzárás megszakításáról

...........................................  mint I. fokú Szabálysértési Hatóság,

......... ker. ...............................  utca .........  sz.

Értesítem a Szabálysértési Hatóságot, hogy a ............../ ..........  számú határozatában (név): ............................
.......................................  (szül. év): .....................  anyja neve: ..................................................................  elkövetővel
szemben kiszabott .........  nap elzárást a mai napon ............................................................................................................

M e g j e g y z é s :  .................................................................................................................................................................

.......................................................... , 196. . . .  évi .....................................  hó .........  n.

P. H. ...............................................
börtönparancsnok

—  16 —
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Melléklet 9. sz. minta

börtön.

I G A Z O L Á S

Igazolom, hogy (név): .............................................................. ...........  (szül. év): ...................................................

(anyja neve): ..................................................................  elkövető a Szabálysértési Hatóság ...................../ ..........  sz.

határozatában kiszabott .............  nap elzárást letöltötte.

..........................................................., 1 9 6 .... évi ...................... ............... hó .......... n.

P. H.
börtönparancsnok

börtön.
Melléklet 10. sz. minta

TÁRGY: Értesítés elzárás büntetés végrehajtásáról

mint, I. fokú Szabálysértési Hatóság,

ker. utca .........  sz.

Értesítem a Szabálysértési Hatóságot, hogy ................. / ..........  számú határozatában (név): .......................

....................................... .................  (szül. év): .................  (anyja neve): ................................................................

elkövető a vele szemben kiszabott .........  nap elzárást a mai napon letöltötte.

Nevezett a parancsnokságom alatt álló börtönt ..........  év ........................................ hó .......... n. elhagyta.

M e g j e g y z é s :  ...........................................................................................................................................................

P. H.

— 17 —

börtönparancsnok
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Melléklet 11. sz. minta

Telefon:

mint I. fokú szabálysértési hatóság.

utca, tér . szám

Postafiók:

/ 196.........  szab. szám.

H A T Á R O Z A T  TV.

.............  sz. alatti lakos tárgyalás mellőzésével kibocsátott ...................../ 196... - számú határozatom ellen kifogást

terjesztett elő.

A  kifogásnak nem adok helyt és az ügyben az 1959. évi 36. sz. tvr. 3. §-ának (2) bekezdése értelmében 

tárgyalást tűzök ki.

Felhívom, hogy meghallgatás végett

1960. évi ...............................................  hó .................  napján .....................  órakor

hivatalos helyiségemben ......................................................................  sz. .......... fsz., em. .......... sz. ajtó személyesen

jelenjék meg.

Tanúit és egyéb bizonyítékait hozza magával.

Ha a fenti határnapon nem jelenik meg, és magát előzőleg alapos okkal ki nem menti, a 32/1955. (VI. 8.) 

MT. sz. rendelet 28. §-ának (2) bekezdése alapján 100,— Ft-ig terjedhető rendbírsággal sújtom, továbbá elma

radásával esetleg okozott költség megtérítésére kötelezem. Ha a kitűzött új határnapon sem jelenik meg, az 1959. 

évi 39. - sz. tvr. 7. §. (1) bekezdése alapján a rendőrség útján fogom elővezettetni.

.......................................................... , 1 9 6 .... évi .....................................  hó .......... n.

szabálysértési előadó

—  18 —
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Melléklet 12. sz. minta

mint I. fokú szabálysértési hatóság

utca, tér ....szám

Telefon: Postafiók:

/ 196.........  szab. szám.

H A T Á R O Z A T  TV.

.............  sz. alatti lakos tárgyalás mellőzésével kibocsátott ...................../ 196. . . .  számú határozatom ellen kifogást

terjesztett elő.

A kifogásnak nem adok helyt és az ügyben az 1959. évi 36. sz. tvr. 3. §-ának (2) bekezdése értelmében 

tárgyalást tűzök ki.

Felhívom, hogy meghallgatás végett

1960. évi ...................................................  hó .................  napján ..................... órakor

hivatalos helyiségemben ......................................................................  sz. .......... fsz., em. .........  sz. ajtó jelenjék meg

Tanúit és egyéb bizonyítékait hozza magával. Magát meghatalmazottal is képviselheti.

Nem köteles megjelenni vagy meghatalmazottat küldeni. Ha a fenti határnapon nem jelenik meg. vagy magát 

nem képviselteti, a 32/1955. (VI. 8.) MT. sz. rendelet 28. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint a tárgyalást 

távollétében is megtartom és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján határozok.

.......................................................... , 196. . . .  évi .....................................  hó .......... n.

szabálysértési előadó
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