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c)
a Magyar Népköztársaság Ügyészségéről
szóló 1972. évi V. törv. 23. §-a alapján az
ügyésznek és az ügyészségi fogalmazónak.
2. §

Az Utasítás hatálya nem terjed ki azokra,
akik diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapu
ló egyéb személyes mentességet élveznek.

Az Utasítás hatálya

Eljárás mentesség esetén

1. §

3. §

(1) Az Utasítás hatálya a mentességi jogot él
vező személyek elleni büntető eljárásra terjed
ki.
(2) Mentességi jogot azok élveznek, akik ellen
büntető eljárást folytatni csak a különböző jog
szabályokban meghatározott szervek hozzájáru
lásával lehet.

Amennyiben mentességet élvező személlyel
szemben büntető feljelentést tesznek, vagy a
nyomozó hatóság észleli, hogy ilyen személy
bűncselekményt követett el, a rendőrség köteles
erről a nyomozás törvényessége feletti felügye
letet ellátó ügyészt haladéktalanul értesíteni,
aki felettes ügyésze útján erről távbeszélőn
azonnal jelentést tesz a Legfőbb Ügyészségnek.

(3) Mentességi joga van
a) az Alkotmány 20. § (4) bekezdése alapján
az országgyűlési képviselőnek;
b) a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törv. 14.
§-a (2) bekezdése alapján a hivatásos bírónak
és az igazságszolgáltatásban való részvétellel
összefüggő cselekmény miatt a népi ülnöknek;

4. §

(1) A nyomozó hatóságnak
a)
feljelentés kiegészítés szükségessége ese
tén meg kell tenni a Be. 126. § (2) bekezdésé
ben meghatározott azokat az intézkedéseket,
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amelyek szükségesek ahhoz, hogy a nyomozás
elrendelése vagy megtagadása kérdésében meg
nyugtatóan állást lehessen foglalni,
b)
a bűncselekmény alapos gyanújának meg
állapítása esetén a Be. 130. § (2) bekezdése alap
ján — a nyomozás elrendelése nélkül — el kell
végezni azokat a nyomozási cselekményeket,
amelyek pótolhatatlan bizonyítékokat eredmé
nyezhetnek, így azok elvégzése későbbre nem
halasztható (helyszíni szemle, tárgyi bizonyítási
eszköz lefoglalása stb.).
(2)
Az (1) bekezdésben említett eljárási cse
lekmény a mentességet élvező személyt közvet
lenül nem érintheti, így nem lehet őt gyanúsí
tottként kihallgatni, az Utasítás 8. és 9. §-aiban
szabályozottakon kívül őrizetbe venni, szemé
lyes szabadságában egyéb módon korlátozni,
vele szemben más kényszerintézkedést (alkoholszonda, vérvétel, házkutatás, motozás, zár alá
vétel, rendbírság, szakértői vizsgálat tűrésére
való kényszerítés) alkalmazni.

5. szám

(3)
A mentességet élvező személyre vonatko
zó, a (2) bekezdésben megjelölt bizonyítékok
beszerzése után a nyomozást a mentességet él
vező személy tekintetében fel kell függeszteni
[Be. 137. § (1) bekezdés c) pont] és a továbbiak
ban az Utasítás 5. §-ában szabályozottaknak
megfelelően kell eljárni.
7 . §

Amennyiben bármely ügyben elrendelt és
folytatott nyomozás során derül ki, hogy a bűncselekmény elkövetésével az Utasítás 1. §-ának
(2) bekezdésében megjelölt mentességet élvező
személy alaposan gyanúsítható, az Utasítás
4—6. §-aiban szabályozottak értelemszerű al
kalmazásával kell eljárni.
A mentességet élvező személyek őrizetbe vétele
8 . §

5.

§

(1) Az Utasítás 4. §-ában megjelölt eljárási
cselekmények elvégzése után az ügy összes ira
tait a nyomozás törvényessége feletti felügyele
tet gyakorló ügyész útján állásfoglalásra, illetve
a büntetőjogi felelősségre vonáshoz szükséges
hozzájárulás kieszközlése végett a Legfőbb
Ügyészségre kell felterjeszteni.
(2) Amennyiben az ügyben a nyomozás fel
függesztése válik szükségessé és ezt a határoza
tot a rendőrség saját hatáskörében hozza meg
(Be. 152. §), az iratokat a Belügyminisztérium
Titkárságához kell felterjeszteni (4/1980. BM
sz. utasítás 102/c pontja).
(3) Az iratok felterjesztése után a Legfőbb
Ügyészség, illetve a Belügyminisztérium utasí
tásának megfelelően kell eljárni.
6 .§

(1) A nyomozást — a törvényességi felügye
letet gyakorló ügyész útján a Legfőbb Ügyész
ségnek tett azonnali jelentés mellett — el kell
rendelni, ha a rendelkezésre álló adatok szerint
a mentességet élvező személyen kívül a bűncse
lekménynek más személy is elkövetője lehet,
vagy más személy is alaposan gyanúsítható a
bűncselekmény elkövetésével.
(2) Ilyen esetben nincs akadálya a mentessé
get élvező személy által elkövetett bűncselek
mény alapos gyanúját alátámasztó — az Utasí
tás 4. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölteken
túli — bizonyítékok beszerzésének. Nem le
het azonban ebben az esetben sem elvégezni az
Utasítás 4. § (2) bekezdésében említett, a men
tességet élvező személyt közvetlenül érintő el
járási cselekményeket.

Mentességet élvező személy kivételesen ak
kor vehető őrizetbe, ha alaposan gyanúsítható
különösen súlyos bűncselekmény elkövetésével
és szabadlábon hagyása a köznyugalmat súlyo
san zavarná, vagy a bűnismétlés komoly és kö
zeli veszélye áll fenn.
9. §
(1) Az őrizetbe vételhez a legfőbb ügyész elő
zetes hozzájárulása szükséges.
(2) A hozzájárulás beszerzése mindig rövid
úton — szóban vagy távbeszélőn — az alábbiak
szerint történik:
a) A rendőrség hivatali időben és az ügyész
ségi ügyelet tartama alatt a felügyeletet ellátó
ügyészséghez tesz előterjesztést. Egyetértés
esetén a felügyeletet ellátó ügyészség a megyei
főügyész útján gondoskodik a legfőbb ügyész
hozzájárulásának megszerzéséről.
b) Hivatali időben a főügyészség előterjeszté
sét a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti
Főosztályához teszi.
c) Hivatali időn kívül az ügyészségek vagy a
nyomozó hatóságok közvetlen előterjesztésére a
hozzájárulást a Legfőbb Ügyészségen az ügye
letes katonai ügyész eszközli ki.
10 .

§

(1) A bűncselekmény elkövetésével alaposan
gyanúsítható mentességet élvező személy a
Rendőrség Szolgálati Szabályzata 397/c. pontja
alapján akkor állítható elő, ha a rendelkezésre
álló adatok alapján őrizetbe vételének az Utasí
tás 8. §-ában meghatározott feltételei fennálla
nak.
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(2) Az előállított személy fogvatartása kérdé
sében a Szolgálati Szabályzat 391. pontja alap
ján legkésőbb 4 órán belül döntést kell hozni.
Amennyiben a Legfőbb Ügyészség az őrizetbe
vételhez nem járul hozzá, vagy 4 órán belül ezt
a döntést nem sikerül kieszközölni, az előállí
tott személyt az előállításból el kell bocsátani.
11 . §

Őrizetbe vétel esetén a tényállás részletes
megállapításával közölni kell az érintettel az őri
zetbe vétel okát. Ebben az esetben sem kerül
het azonban sor a mentességet élvező személy
gyanúsítottkénti kihallgatására. Módot kell ad
ni azonban arra, hogy az őrizetbe vett védeke
zését leírja vagy előadja. Az utóbbi esetben
nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni.

Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések
12 . §

Az Utasítás rendelkezéseit — a katonai bün
tető eljárást is beleértve — mind a rendőrség,
mind pedig az ügyészség eljárásában alkalmazni
kell.
13. §
Az Utasítás kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 1981. május 15.

1981. június 5.
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:

1. Az utasítás 11. pontja második bekezdésé
nek első fordulata helyébe a következő rendel
kezés lép:
„Körzeti megbízottak nem folytathatnak nyo
mozást:
— Budapesten, megyeszékhelyi és kiemelt
városok államigazgatási területén;
A közbiztonsági miniszterhelyettes — a bűn
ügyi helyzettől függően — engedélyezheti, hogy
a ritkábban lakott, községi jellegű városrészek
ben, városok külső területein és azok környékén
a körzeti megbízottak nyomozási tevékenységet
lássanak el.”
2. A Körzeti Megbízotti Szabályzat 78. pont
ja helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. Budapesten, megyeszékhelyi és kiemelt
városok államigazgatási területén a kmb bűn
ügyi nyomozást nem folytathat.
Köteles azonban a bűncselekmény helyszínét
biztosítani, valamint a halaszthatatlan nyomo
zási cselekményeket [Be. 130. § (2) bekezdés;
4/1980. (I. 2.) BM számú utasítás 54. pont], őri
zetbevétel kivételével [10/1979. (BK 7.) BM szá
mú utasítás] foganatosítani.
A közbiztonsági miniszterhelyettes — a bűn
ügyi helyzettől függően — engedélyezheti, hogy
a ritkábban lakott, községi jellegű városrészek
ben, városok külső területein és azok környé
kén a kmb nyomozási tevékenységet lásson el.”
3. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatály
ba, rendelkezéseit az érintett állománnyal is
mertetni kell.

Dr. Szíjártó Károly s. k.,
legfőbb ügyész

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter

Pályázati felhívás
A Magyar Népköztársaság
belügyminiszterének
10/1981. (BK 5.) számú
utasítása

az 1982. évi hadtudományi aspirantúrára

a Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak
hatásköréről és illetékességéről szóló 10/1979.
(BK 7.) BM számú utasítás és a 2/1978. számú
belügyminiszteri paranccsal kiadott
Körzeti Megbízotti Szabályzat módosításáról

A Tudományos Minősítő Bizottság határozata
alapján a Hadtudományi Szakbizottság pályá
zatot hirdet az 1982. évi szeptember 1-én kez
dődő aspirantúrára.

A Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak
hatásköréről és illetékességéről szóló 10/1979.
(BK 7.) BM számú utasítás (a továbbiakban:
utasítás) módosítására a legfőbb ügyésszel
egyetértésben, továbbá a Körzeti Megbízotti
Szabályzat módosítására kiadom az alábbi

Pályázati felhívás

1. A pályázás általános feltételei:

a) akadémiai, egyetemi (főiskolai) végzettség;
b) általában legalább kétéves gyakorlat az
akadémiai, egyetemi (főiskolai) végzettség meg
szerzése óta;
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c) ösztöndíjas aspirantúra esetén 35, levelező
aspirantúra esetén 40 évesnél nem idősebb kor;
d) kezdeti tudományos előélet (publikáció, ta
lálmány stb.).
2. A pályázás kedvező elbírálásának fontos
feltétele, hogy a pályázó olyan témát válasszon,
amelynek egyértelmű a társadalmi hasznossága
és segíti a gyakorlatban felmerülő feladatok
megoldását. A témaválasztáshoz irányelvül szol
gálnak a kutatási és fejlesztési tervekben sze
replő témacsoportok.
3. A pályázás különleges feltételei:
a) belföldi levelező aspirantúrára olyan sze
mélyek pályázhatnak, akik publikációkkal, vagy
más módon igazolni tudják, hogy kutatásaik
ban előrehaladtak;
b) külföldi aspirantúrához a megfelelő idegen
nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga igazo
lása szükséges;
c)
az aspirantúra elvégzéséhez előírt feltéte
leket (rendkívüli szabadság, anyagi fedezet stb.)
a munkahelyi vezető tudja-e biztosítani.
4. Az ösztöndíjas (bel- és külföldi) aspiran
túrák időtartama 3 év, a külföldi levelező aspi
rantúra 4 év, a belföldi levelező aspirantúrára
felvettek 6—12 hónap rendkívüli szabadságban
részesülnek.
5. A pályázók 1981. október hónapban a ku
tatási téma elméleti alapját képező akadémián,
egyetemen (főiskolán) oktatott — szakmai és
filozófiai ismeretekből (külföldre pályázók ese
tén idegen nyelvből is) felvételi vizsgát tesznek.
A vizsgákon olyan szintű ismeretekről kell ta
núbizonyságot tenni, amely alapján a tudomá
nyos kutatómunkára való felkészültség mind
szakmai, mind ideológiai szempontból elbírál
ható.
6. A pályázó a pályázati kérelmet az e célra
rendszeresített jelentkezési lapon, az elöljáró
parancsnok és az illetékes minisztériumi szerv
főnökének részletes írásbeli véleményével, szol
gálati úton — a Néphadsereg tagjai az MN Sze
mélyügyi Főcsoportfőnökség (ill. Pol. Fcsf.-ség),
a Belügyminisztérium tagjai a BM Tudományszervezési Osztály útján — 1981. július 15-ig
küldjék meg a Hadtudományi Szakbizottságnak
(Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 1581 Buda
pest, Pf. 15.).
7. A pályázáshoz mellékelni kell:
a) a kidolgozandó téma részletes tematikai
tervét (külföldi aspirantúra esetén idegen nyel
ven is) három példányban;
b) részletes önéletrajzot (külföldi aspirantúra
esetén idegen nyelven is) egy példányban;
c) az akadémiai, egyetemi (főiskolai) végzett
séget igazoló oklevél másolatát;
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d) ha a pályázó megfelelő szinten szabálysze
rű nyelvvizsgát vagy filozófiai vizsgát tett, az
ezt igazoló okirat másolatát;
e) a megjelent tudományos közlemények
jegyzékét;
f) esetleg más tudományos tevékenységet fel
tüntető kimutatást;
g) olyan más okiratot, amelynek alapján a
jogszabályok szerint valamilyen felmentés ad
ható;
h) az utolsó személyi minősítés másolatát.
8. A pályázók 400 Ft pályázati díjat fizetnek
be.
9. A határidő után beadott, vagy nem kellő
en felszerelt kérelmeket a Hadtudományi Szakbizottság nem veszi figyelembe.
A pályázattal kapcsolatos kérdésekről a Had
tudományi Szakbizottság titkárságán (ZMKA,
Tel.: 333-460) lehet érdeklődni. Itt vehető át a
pályázati kérelemhez szükséges jelentkezési és
befizetési lap is.
A belsővédelmi témákkal kapcsolatos pályá
zás részleteire vonatkozó szabályokról a BM
Tudományszervezési Osztály külön tájékoztatót
ad ki.
10. A Tudományos Minősítő Bizottság a pá
lyázat eredményéről 1982. február 28-ig értesíti
az érdekelteket.
Tudományos Minősítő Bizottság
Hadtudományi Szakbizottsága

Közlemény
Belügyminisztérium
Tűzoltóság Országos Parancsnokság
342/1981. (BK 5.) számú
közleménye
A szabványosításról szóló 19/1976. (VI. 12.)
MT számú rendelet 3. § (1) bekezdésében, vala
mint a 3/1980. (VIII. 30.) BM számú rendelet 1.
§ (1) bekezdés a) alpontjában foglalt felhatal
mazás alapján hatályba léptetem az alábbi tűz
védelmi ágazati szabványt:
MSZ—02 111—80 Tűzoltó nyomótömlő
(Hatályon kívül helyezi az
MSZ—02 111/2 és 3—71et.)
A hatálybalépés időpontja: 1981. április 15.
Varga Károly s. k.,
tűzoltó ezredes
BM Tűzoltóság országos paran csn o k a

- közös utasítás /4
- 1/1981. (BK.5.) - BM
sz.n
Legf.Ü.

5. szám

BELÜGYI KÖZLÖNY

ÁBTL - 4.2 - sz.n - 1/1981. (BK.5.) - Legf.Ü. - BM - közös utasítás /5

1981. június 5.

83

84

1981. június 5.

BELÜGYI KÖZLÖNY

K iad ja: B elügym inisztérium T itk árság a
BM 81. 6. — 1282

ÁBTL - 4.2 - sz.n - 1/1981. (BK.5.) - Legf.Ü. - BM - közös utasítás /6

5. szám

