
Legfőbb Ügyész.

hk: 1/1973. évi közös utasítás

A Legfőbb Ügyész és a Belügyminiszter 
005 / 1959 számú közös 

u t a s í t á s a

a Fővárosi és a Pestmegyei ügyészségi nyomozó /bűnügyi vizsgá
lati/ szervek hatáskörének megállapításáról és a rendőri szer

vekkel való együttműködés szabályozásáról.

A Magyar Népköztársaság ügyészségéről szóló 1959. évi 9. sz. tvr. 
/a továbbiakban tvr./ 19. §. /5/ bekezdése értelmében a Legfőbb 
Ügyészség és a megyei /fővárosi/ főügyészségek szervezetén belül 
a jövőben ügyészekből és ügyészségi fogalmazókból álló nyomozó
szervek működnek.
További intézkedésig a Legfőbb ügyészségen kivül csak a Fővá-. 
rosi Főügyészség és a Pestmegyei Főügyészség nyomozó osztálya, 
illetve csoportja kezdi meg működését, A nyomozószervek hatás
körét, valamint a rendőri szervekkel való együttműködést a tvr.
3. §. d./ pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbiakban 
szabályozzuk:
l.§. Az ügyészségi nyomozószervek kizárólagos hatáskörébe az 

alábbi bűncselekmények nyomozása tartozik:
a. / Hatóság és hatósági közeg elleni erőszak büntette,

amennyiben a cselekményt az ügyészség, a biróság, a 
rendőrség, a pénzügyőrség, vagy a vámőrség állományá
ba tartozó személy sérelmére követték el. /BHÖ. 95- 
lo3 pont./

b. / Államtitok és hivatali titok megsértésével elkövetett
bűntett, amennyiben az ügyben nem a rendőrség politikai 
szervei járnak el. /BHÖ- lo7-115 pont.
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Szigorúan titkos!
 kaPják:
Legfőbb Ügyész 
Legfőbb Ügyész helyettesei 
Főosztályvezetők, önálló osztály- 
vezetők
Büntetőjogi Főosztály lo példány 
Fővárosi Főügyészség 32
Pestmegyei Főügyészség 16 ”
Megyei Főügyészek 
Belügyminisztérium 5
B.M. ORFK. 5
Budapesti Rendőrfőkap. 32 "
Pestmegyei RendŐrfőkap. 16 "
Megyei Rendőrfőkapitányságok 
Igazságügyminisztérium 3
MSzMP. KB. Adminisz tratív oszt.



c. / Birák és ügyészek vonatkozásában elkövetett vesz- .
tegetés, tiltott előny és befolyással üzérkedés 
bűntettei /BHÖ. 117- 122. pont./

d. / Hivatali hatalommal való visszaélés büntette. /BHÖ.
123-14o pont./

e. / Hamis tanuzás büntette. /BHÖ. 19o-2ol.pont./
f. / Hamis vád büntette. /BHÖ. 2o2-2o6. pont./
g. / Hatóság előtti rágalmazás büntette. /BHÖ-*- 2o7-2o9.

pont./
h. / Ártatlan személyt mentő körülmények elhallgatásának

büntette. /BHÖ.21o.pont./
i. / Fogolyszökés, fogolyszöktetés büntette. /BHÖ. 217-

222. pont./
j. / Tiltott közlés büntette /BHÖ.223.pont./
k. / Ügyvédi büntettek. /BHÖ.224-226.pont./
l. / Zugirászat büntette. /BHÖ.227-228.pont./
m. / A sajtójogi büntető rendelkezésekről szóló 1939.

évi 17.sz.tvr.-ben meghatározott büntettek.
n. / Az ipari termékek minőségének büntetőjogi védel

méről szóló 1959. évi 33. sz.tvr.-ben meghatározott 
büntettek.

2. §. Az ügyészségi nyomozó szervek járnak el az l.§.alapján
kizárólagos hatáskörükbe tartozó bűncselekményekkel 
együtt halmazatban elkövetett egyéb bűncselekmények 
esetében is.

3. §. Amennyiben az l.§.-ban meghatározott bűncselekmények
nyomozása az ügyészségi nyomozó szerv teljes munka
erejét nem köti le, a főügyész más bűnügyek nyomozá
sára is adhat utasitást.

4. §. Nem az ügyészségi nyomozó szervek, hanem a rendőrség
szervei folytatják le a nyomozást az 1-2 §§~ok alapján 
ügyészségi nyomozói hatáskörbe utalt bűnügyekben, ha
a. / az l.§.-ban meghatározott vagy az aszal halmazat

ban elkövetett bűncselekmény nyomozásához a rendőri 
szerveknek különleges felderítési érdeke fűződik,

b. / a rendőrség más ügyben folytatott nyomozása során
nyert megállapitást valamely az l.§.-ban felsorolt 
bűncselekmény elkövetése,
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c./ a rendőrség által nyomozott több terhelt ellen 
folyamatban lévő bűnügyben az egyik terhelttel 
szemben merült fel az l.§.-ban írt valamely bűn
cselekmény elkövetésének alapos gyanúja.

5. §. Az l.§.-ban meghatározott bűnügy nyomozásával az illeté
kes főügyész vagy helyettese indokolt esetben a rendőr
séget is megbízhatja, illetve meghatározott nyomozási 
cselekmények foganatosítására utasíthatja.

6. §. / 1 /  A rendőrségi szerv az 1. és 2. §§.-ok alapján az
ügyészségi nyomozói hatáskörbe tartozó bűncselek
mények elkövetése miatt a nála szóban, vagy Írásban 
tett feljelentéseket haladéktalanul köteles az el
járásra hatáskörrel és illetékességgel bíró megyei 
/fővárosi/ főügyészségnek megküldeni.

/2/ A feljelentések továbbítása előtt szükség esetén
halaszthatatlan nyomozási cselekményeket el kell vé
gezni és a beszerzett bizonyítékokat a feljelentés
hez kell mellékelni.

7.§. /1/Az ügyészségi nyomozó szervek eljárásuk során igény
be vehetik
a./a rendőrségi bűnügyi technikát
b. /a rendőrségi nyilvántartásokat és
c. / a rendőrségi fogdákat.

/2/ A bűnügyi technika igénybevétele következtében fel
használt anyagok ellenértékét az ügyészség megtéríti.

/3/ Az ügyészségi nyomozó szervek és a rendőrség közötti 
együttműködés során rendőri vonatkozásban felmerült 
bűnügyi költségeket a rendőrség költségjegyzékbe fog
lalás végett közli az illetékes megyei /fővárosi/ fő
ügyészséggel.

8.§. /1/Az ügyészségi nyomozó szervek által jelentősebb ügyek
ben elrendelt nyomozásokról a megyei /budapesti/ 
rendőrfőkapitányságot a bűnügy napi jelentésbe fogla
lása végett tájékoztatni kell.

/2/A megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányság az így kö
zölt nyomozás elrendeléseket a napi jelentésben kü
lön cím alatt köteles feltüntetni.

9.§. Jelen utasítás 1959. évi november hó 15. napján lép 
hatályba.

Budapest, 1959. november 4. napján
Biszku Béla s.k. 
belügyminiszter
A kiadmány hiteléül: 

Tük irodavezet ő

Dr.Szénási Géza s.k. 
legfőbb ügyész
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