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A
BELÜGYMINISZTÉRIUM 

TITKÁRSÁG VEZETŐJÉNEK 

3/1978. számú 
I N T É Z K E D É S E

a bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről szóló 
17/1978. BM számú parancs 2. pontjának végrehajtásáról

Budapest, 1978. évi október hó 18-án.

A bűnelkövetők forró nyomon üldözésével összefüggő ügyeleti 
szolgálati kötelmek egységes végrehajtása érdekében kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t

1. A társadalomra különösen veszélyes, a lakosság nyugalmát 
jelentősen zavaró súlyos bűncselekmények elkövetőinek fel
derítésére, üldözésére és elfogására irányuló rendőri tevé
kenységet — a továbbiakban forró nyomon üldözés — a 
rendőr-főkapitányságok ügyeleti szervei gyors és hatékony 
intézkedésekkel, híradástechnikai berendezéseik összehangolt 
felhasználásával kötelesek maradéktalanul elősegíteni.

2. A rendőr-főkapitányságok ügyeleti szervei forró nyomon ül
dözéssel kapcsolatos tevékenysége segítse elő:
a) a súlyos bűncselekmény elkövetésével keletkezett veszély- 

helyzetek, az emberi életben, anyagi javakban bekövetkezett
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károk elhárítását, csökkentését, illetve a közrend, köz- 
biztonság helyreállítását, fenntartását;

b) a súlyos bűncselekményt elkövető felderítésére, elfogására 
irányuló rendőri feladatok végrehajtásának haladéktalan 
megkezdését;

c) a súlyos bűncselekményre, s az elkövető személyére utaló 
információk felkutatását, összegyűjtését, rögzítését, s az 
illetékes belügyi szervek vezetőihez történő továbbítását;

d) a forró nyomon üldözésben résztvevő szervek, s az ügye
letek között a megbízható hírösszeköttetés megteremtését 
és fenntartását;

e) a szükségessé váló csapaterők igénybevételét.
A forró nyomon üldözés szervezésével és végrehajtásával ös
szefüggő ügyeleti feladatokat a rendőr-főkapitányságok ál
landó ügyeleti szervei hivatali időn túl, a heti pihenő, a mun
kaszüneti napokon, a rendőrkapitányságokon levő vezényelt 
ügyeletek pedig a szerv vezetője által elrendelt ügyeleti szol
gálat ideje alatt végzik.
A forró nyomon üldözést igénylő bűncselekményekben az 
ügyeleti feladatok hivatali idő alatti elvégzésére a 16/1976. 
BM sz. utasítás 4/a—d-ig terjedő pontokban foglalt rendelke
zések az irányadóak.

3. A súlyos bűncselekményt elkövető személy felderítése, üldö
zése, elfogása komplex rendőri intézkedéseket igényel. A vég
rehajtás eredményességét jelentős mértékben növeli a rend
őr-főkapitányság ügyeleti szerve és az akció csoport készen
léti helyzetének magas szinten tartása, a forró nyomon üldö
zéshez szükséges technikai eszközök állandó üzemképes álla
pota, az akció csoport gyors riasztása és helyszínre érkezése.

Ennek érdekében az ügyeletvezetők — ügyeletes tisztek — :
a) az akció csoport riadóztatására készített terveket tartsák 

naprakész állapotban. A tervekben szerepeljen a csoport 
riadóztatásához, eligazításához, s az útba indításhoz meg
szabott időnorma a nappali és az éjszakai órákra vetítetten. 
Naponta, a hivatali idő befejezését követően egy órán belül
— távbeszélőn, vagy más módon — ellenőrizzék a csoport 
készenléti helyzetét. Az ellenőrzés idejét, s a tapasztalato
kat az ügyeleti naplóban rögzítsék;
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b) az ügyeleti szolgálat ideje alatt legalább egy alkalommal 
győződjenek meg a forró nyomon üldözéshez rendszeresí
tett technikai berendezések — gépjárművek, URH rádiók, 
stb. — üzemképességéről, használhatóságáról. A berendezé
sekben észlelt meghibásodás javítására, megszüntetésére 
soron kívül intézkedjenek;

c) a fegyveres bűnözők, szökött személyek, a közrendre és 
közbiztonságra különösen veszélyes elemek felkutatására, 
elfogására szükséges csapaterők igénybevételét szabályozó 
utasítások, parancsok alapján — a főkapitányságok köz
ponti ügyeletének vezetői — 1979. április 30-ig dolgozzák 
ki a csapaterők igénybevételével összefüggő konkrét, ügye
letvezetői feladatokat, s azt a főkapitányság vezetőjének 
jóváhagyása után csatolják a forró nyomon üldözéshez ké
szített intézkedési tervekhez.

4. A 13/1978. számú belügyminiszter-helyettesi intézkedés 3. 
pontjában meghatározott esetekben az ügyeletvezetők — 
ügyeletes tisztek — kötelesek:

a) az ügyeleten bejelentést tevő személyt azonnal meghall
gatni. A cselekménnyel kapcsolatban személyesen közölt 
legfontosabb tényeket, adatokat, a bejelentés időpontját, a 
a bejelentő személyi adatait írásban, — amely ügyeleten 
hangrögzítő készülék van a telefonon közölteket pedig 
hangszalagon — rögzíteni. A hangszalagon rögzített beje
lentést haladéktalanul írásba kell foglalni. Az írásba foglalt 
bejelentés egy példányát az akció csoport paracsnokának 
átadni. Szükség esetén a bejelentőt felkérni, hogy az elkö
vető felkutatásában működjék közre.
Ha a súlyos bűncselekmény elkövetéséről szóló jelentés a 
helyszínen intézkedő rendőrtől, vagy rendőri szervtől érke
zik a jelentés időpontját, a cselekmény lényeges tényével, 
adataival együtt az ügyeleti naplóban rögzíteni;

b) a bűncselekménnyel kapcsolatban közölt adatokat a ren
delkezésre álló híreszközök után késedelem nélkül ellen
őrizni. Ezzel egyetemben intézkedést tenni a helyszín 
rendőri biztosítására. Ha más parancsnok már te tt ilyen 
intézkedést, tájékozódni, hogy azok biztosítják-e a forró 
nyomon üldözéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását;
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c) a bűncselekmény jellegének, súlyosságának megfelelően 
azonnal riasztani a forró nyomon üldözésre szervezett ak
ció csoportot, illetve a csoport működéséhez szükséges 
technikai berendezéseket működésre, a helyszínre szállító 
gépjárműveket indulásra kész állapotba helyeztetni. 
Tájékoztatni az akció csoport parancsnokát a bűncselek
mény addig megismert tényeiről, adatairól és a tett intéz
kedésekről;
Az akció csoport riasztásának, helyszínre indulásának idő
pontját az ügyeleti naplóban, — amely ügyeleten a pontos 
időt automatikusan felvevő magnetofon készülék van a 
hangszalagon — rögzíteni. Ellenőrizni, hogy mindezek a 
mozzanatok az előirt időnormán belül történnek-e meg. 
A késedelmes végrehajtást, s annak okát legkésőbb az 
ügyeleti szolgálat átadásakor a főkapitányság — rendőr- 
kapitányság — vezetőjének jelenteni;

d) az akció csoport parancsnoka és az ügyelet közötti hír
összeköttetést a csoport helyszínre indulásakor megterem
teni, és mindaddig fenntartani, amíg a csoport a forró nyo
mon üldözési feladatok végrehajtása után a szervhez — ki
indulási helyére — visszaérkezik;

e) a bűncselekmény elsődleges adatait, tényeit, az akció cso
port parancsnokának a bűncselekmény helyszínéről folya
matosan adott tájékoztatását a 16/1976. BM számú utasítás 
4/c. alpontjában meghatározott vezetőknek — a rendőr-fő
kapitányságok központi ügyeletvezetői pedig a BM Fő
ügyeleti Osztálynak telefonon — jelenti;

f) felmérni a rendőri szerv területén szolgálatot teljesítő — 
URH rádión vagy más módon gyorsan elérhető — közbiz
tonsági és közlekedésrendészeti egységeket, járőröket. Fel
készülni, hogy — ha az szükségessé válik — ezeket az erő
ket átcsoportosítással a forró nyomon üldözéshez igénybe 
vehessék;

g) az ügyeleti híreszközök igénybevételével közreműködni a 
forró nyomon üldözést elősegítő — blokkolási, figyelési, 
tanúfelkutatási, járőrözési, személy, tárgy, gépjármű körö
zési és egyéb — feladatok párhuzamos végrehajtásában.
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Felkészülni a szomszédos belügyi szervek azonos szintű 
ügyeletvezetőinek tájékoztatására, különös tekintettel a 
gépjárművel — vagy más közlekedési eszközzel — mene
külő tettes feltételezhető mozgásirányában szükséges azon
nali intézkedésekre.

5. A rendőr-főkapitányságok ügyeletvezetői kötelesek:

a) az akció csoport parancsnokának utasítására — kérésére 
— azonnal intézkedni a csapaterővel megoldandó felada
tokhoz szükséges és felhasználható egységek igénylésére. 
Az igényelt csapaterő parancsnokát tájékoztatni — eliga
zítani — a bűncselekmény helyszínére vonuláshoz szük
séges feladatokról.
Az igénybevételre tett intézkedésről jelentést tenni a fő- 
kapitányság vezetőjének — távollétében közbiztonsági he
lyettesének — munkaszüneti és heti pihenőnapokon pedig 
a rendőr-főkapitányság vezetői ügyeletesének;

b) a forró nyomon üldözési feladatok végrehajtása után — ha 
az elsődleges halaszthatatlan nyomozási és operatív cselek
mények eredményre vezettek, vagy ha az elkövető folya
matos üldözésének lehetősége megszűnt — a bűncselek
ményről, s az addig te tt intézkedések eredményéről a BM 
Főügyeleti Osztálynak, géptávírón haladéktalanul jelen
tést tenni.

6. A BM Főügyeleti Osztály szolgálatban lévő ügyeletvezetője a 
forró nyomon üldözést szükségessé tevő bűncselekményről 
jelentési kötelezettségét a 16/1976. BM számú utasítás 6/f. 
pontjában foglaltaknak megfelelően teljesítse.

7. Az intézkedésben meghatározott kötelmek végrehajtását a 
rendőr-főkapitányságok titkárság vezetői — a budapesti 
rendőr-főkapitányságon a központi ügyeleti osztály vezetője
— folyamatosan ellenőrizzék.

Évenként értékeljék a forró nyomon üldözéssel kapcsolatban 
végzett ügyeleti munkát, s a további feladatokat — egyeztet
ve a főkapitányság illetékes szakmai osztályainak vezetőivel
— a főkapitányság vezetőjének jóváhagyásával határozzák 
meg.
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8. A BM Főügyeleti Osztály vezetője a rendőr-főkapitányságok 
ügyeleti munkájának ellenőrzésekor rendszeresen vizsgálja 
az ügyeletek forró nyomon üldözéssel összefüggő tevékeny
ségét is.

9. Ez az intézkedés kiadásának napján lép hatályba. Rendelke
zéseit az érintett rendőri állománnyal ismertetni kell.

DR. BERKES ISTVÁN s. k.,
r. vezérőrnagy 

BM T itkárság vezetője
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Készült:
Felterjesztve:

K apják:

330 példányban, 
m iniszter elvtársnak, 
á llam titkár elvtársnak, 
m iniszterhelyettes elvtársnak.
ORFK vezetőjének bűnügyi és közbiztonsági helyettesei, 
ORFK I., II. csoportfőnökhelyettes,
ORFK FRE parancsnoka,
Ü tellenőrző Parancsnokság vez.,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
központi ügyeletvezetők.
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