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I. FEJEZET

BŰNTETTESEK NYILVÁ NTARTÁ SA

1.

(1) A  rendőrségről szóló. 1955. évi 22. tvr.-ben foglaltaknak m egfele
lően a 3/1964. BM számú rendelet kötelezővé teszi, hogy a bün
tető és egyes szabálysértési vagy rendőrhatósági kényszerintéz
kedés alá vont személyek előéleti adatait nyilván kell tartani an
nak érdekében, hogy ezekről a BM, a nyomozóhatóságok, bírósá
gok, szabálysértési hatóságok, miniszterek, országos hatáskörű 
szervek vezetői, fővárosi, megyei, megyei jogú városi tanácsok 
végrehajtó bizottsága elnökei szükség esetén tájékoztatást kap
hassanak.

(2) A z (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, a Belügyminiszté
rium Országos Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Nyilvántartó és 
Statisztikai Osztályán (továbbiakban: BNy) nyilvántartásba kell 
venni:

a) a bíróságok által jogerősen elítélteket a " Büntetőlap" c. (253. 
r. sz.) nyomtatványon;

b) a büntetőeljárás során figyelmeztetésben (Btk. 60. §.) részesí
tetteket a " Nyilvántartólap"  c. (NR  1218 sz-) vagy az " Érte
sítés"  c. (274. r. sz.) nyomtatványon;

c) azokat, akikkel mint fiatalkorúakkal szemben a bíróságok ne
velő intézkedést alkalmaztak a „Büntetőlap” c. nyomtatvá
nyon;

d) a büntetőeljárás során (előzetes) letartóztatásba helyezetteket
az " Ujjnyomati-kísérőlap"  c. (NR 1903 sz.) nyomtatványon;

e) a garázdaság, közveszélyes munkakerülés és üzletszerű kéjel- 
gés szabálysértése, valamint a tiltott visszatéréssel, rendőrható
sági felügyelet szabályainak megszegésével elkövetett szabály
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sértés miatt elzárással, pénzbírsággal vagy közmunkára köte
lezéssel sújtottakat a " Határozat" c. (NR  1731 sz., illetve 1718. 
sz.) nyomtatványon;

f) a rendőrhatósági felügyelet alá helyezetteket, illetve a rendőr
hatóság által kitiltottakat a „Határozat” c. (NR  3311 sz., 3312 
sz., illetve 2014 sz.) nyomtatványon;

g) az elfogatóparancs alapján, illetve az eltűnés miatt körözött 
személyeket az " Elfogatóparancs"  (N R  1141 sz.) és a " Köröző
levél eltűnt személyről"  c. (NR  1140 sz.) nyomtatványon.

(3) Nem kell nyilvántartani' azokat a magyar állampolgárokat, akik
kel szemben a Btk. 267. §. (1) bekezdés (becsületsértés) alapján 
pénzfőbüntetést szabtak ki, illetve a b), c) alpontban fogla lt in
tézkedéseket a hivatkozott törvényhely alapján alkalmazták.

A  nyilvántartás rendszere; a nyilvántartásba vétel módja,
folyamata

2.

(1) A  nyilvántartás anyagát:

—  a törzsanyag gyűjtemény [az 1. pont (2) bekezdésében felso
rolt okmányok] és

—  az előprioráló kartonok (egyúttal a nyilvántartási anyag mu
tatója és iktatója) képezik.

a) A z  anyagot családnevekre épült fonetikai rendszer szerint kell 
a nyilvántartásban elhelyezni.

b) A z  1. pont (2) bek.

a), b) és c) alpontjában említett nyilvántartási okmányt a bí
róságok, a

b) és g) alpontban említetteket a nyomozó hatóságok, illetve 
a bíróságok, a

d) alpontban említetteket a nyomozó hatóságok és a bünte
tésvégrehajtási szervek, az

e) és f )  alpontok jogerős „Határozat” -ait a rendőrhatóságok 
hozzák meg, állítják ki és a BNy-nak küldik meg (terjesztik 
fel).

— 6 —

Á B TL-4.2.-10-1190/1967/7



(2) A  nyilvántartásbavételt megelőzően ellenőrizni keli, hogy az ok
mányok tartalmazzák-e azokat az adatokat, amelyekből a sze
mélyazonosság (illetve a nyilvántartásbavétel alapja) kétséget ki
záróan megállapítható. A  hiányosan kiállított okmányokat —
adatpótlás végett —  vissza kell küldeni a kiállító szervnek.

(3) A  nyilvántartásra alkalmas okmányokat illetően, a következők 
szerint kell eljárni:

a) A  BN y a „Büntetőlap” -okra jegyezze fel:

—  az elítélt ujjnyomatának képletét az ujjnyomati kísérőla
pok alapján; ,,

—• az ügyészségek, bíróságok külön értesítése alapján a sze
mély büntetéseit érintő kegyelm i és rehabilitációs adatokat 
(amennyiben az ellen a törvényességi felügyeletet gyakorló 
ügyész kifogást nem emelt);

■—• a büntetés végrehajtási intézetek, illetve a bíróságok gaz
dasági hivatalainak értesítése alapján az elítélt büntetése 
kitöltésének vagy pénzbüntetése befizetéséjiek időpontját, 
továbbá

—  az 1. pont (2) bek. b), c), e) és f ) alpontjában felsorolt nyil
vántartási anyagokra a 3/1964. (V III. 20.) BM sz. rendelet 
3. §-ában megszabott selejtezési határidőt.

b) A  nyilvántartási anyag csökkentése érdekében a különböző 
okmányokat —  a beérkezési idő szerint —  folyamatosan úgy 
kell rendezni, hogy ismételt elítélés esetén, az azonos személy
re vonatkozó feljegyzéseket egy nyilvántartási lap tartalmaz
za. A z adatok átvezetése után az újabb, illetve —  megrongá
lódásuk esetén —  a régi okmányokat bizonylatként irattárba 
kell elhelyezni.

A z  1. pont (2) bek. b)— g) alpontjaiban említett okmányok 
adatait a „Büntetőlap” -on nem szabad feltüntetni, hanem a 
nyilvántartási anyagba önállóan besorolt okmányként kell ke
zelni; illetve az 1. pont (2) bek. e) és f ) alpontok szerinti tago
lást szem előtt tartva:
„Határozat” adatait csak újabb „Határozatira lehet átvezetni.

c) Az " Ujjnyomati kísérőlap" -okat (NR  1902 r. sz.) —  minthogy 
azok csak a nyilvántartás átmeneti időre közbeiktatott esz
közei —  az adott ügyben hozott ítéletről beküldendő „Bün
tetőlap” megérkezéséig, illetve az eljárás jogerős befejezéséig 
kell a nyilvántartásban megőrizni.
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Ha " U jjnyom ati kísérőlap" -ot (szabadságvesztés büntetése le
töltésére befogadott elítéltről) az IM  büntetés végrehajtási in
tézetei küldenek be, és az adott ügyben hozott ítéletről a nyil
vántartásban „Büntetőlap” -ot előzőleg már elhelyeztek, az ér
kező „U jjnyom ati kísérőlap” -ot a nyilvántartásban nem kell 
elhelyezni, hanem (az ujjnyomatképletnek —  ha erre még 
sor nem került —  a " Büntetőlap" -ra történő feljegyzése után) 
meg kell semmisíteni.

d) Ha a nyilvántartásba vett személy a büntető-, szabálysértési 
vagy rendőrhatósági eljárás során eltérő személy adatokkal

- szerepel, mutatólapok elhelyezésével kell biztosítani, hogy 
minden adata szerint nyilvántartásba kerüljön.

e) A  nyilvántartás célját szolgáló okmányokról —  az azonosítás
hoz szükséges adatok feltüntetésével —  iktatókartont kell el
készíteni, amelyre
—  az újabb okmányt felterjesztő (beküldő) hatóságok megne

vezését
—  az ügyiratok számát
—  a BNy újabb iktatószámát 
folyamatosan fel kell jegyezni.

f) A  nyilvántartási anyag és a karton adatainak egyeztetése 
után:

—  az okmányt a bűntettesek törzsanyag-gyűjteményébe
—  a kartont .az előprioráló nyilvántartás anyagába 

[á b) illetve c) alpontokat figyelem be véve]
kell besorolni.

(4) Űj, ideiglenes iktatókartont kell kiállítani valamennyi beérkezett 
( " Elfogatóparancs" és " Körözőlevél eltűnt személyről"  c. okmány 
alapján.

Értesítéskérés — értesítésadás

3.

(1) Az információ kérésére jogosult —  1. pont (1) bek.-ben felsorolt
—■ szervek megkeresésére, az 1. pont (2) bek.-ben foglaltakra vo
natkozóan

a) " Erkölcsi és vagyoni bizonyítvány" -on (NR 1908)
—  folyamatban lévő büntetőeljárás céljára;
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b) " Bűnügyi kérdőjegy" -en (NR 1906 sz. ny.) —  büntetőeljárás 
esetét ide nem értve —  ha az előéleti adatok lényeges okból 
szükségesek;

c) " Hatósági erkölcsi bizonyítvány" kérelem-lapon 
(NR  1601 sz. ny.);

d) sürgős esetben (őrizetbevétel, előállítás)

—  csak BM  szervek részére —  távgépíró, telefon (csak Bu
dapesten) útján;

e) hivatalos átiratra —  átiraton 
kell felvilágosítást adni.

(2) A  közrendvédelmi alosztályok, az őrsök és körzeti megbízottak
—  a d) alpont eseteit k ivéve —  kizárólag az a) alpontban meg
jelölt nyomtatvány felhasználásával kérhetnek előéleti adatokat.

(3) Előzetes letartóztatásba helyezett terheltet, valamint minden 
olyan rendőri eljárás alá vont személyt, akinek személyazonos
sága megnyugtató módon csak ujjnyomatok összehasonlítása 
alapján állapítható meg, a rendőri szervek kizárólag „Ujjnyomat- 
lap” egyidejű felterjesztése mellett priorálhatnak.

4.

Nagyobbmérvű priorálás (BM szervek részére) csak a csoportfőnök,
a rendőrfőkapitányság vezetője, helyettese, a BM önálló osztályve
zetői vagy a BNy vezetője előzetes engedélye alapján teljesíthető.

5.

(1) A  bűntettesek nyilvántartásában „ellenőrzés” céljából történő 
priorálás esetén, ha a személyt korábban már priorálták:

—  új priuszlapot („Bűnügyi kérdőjegy” ) kiállítani nem kell, ha
nem a már korábban megválaszolt kérdőjegyeket kell —  szol
gálati jegy kíséretében —  a BNy-nak felterjesztem (megkül
deni).

(2) E kérdő jegyen a BN y tüntesse fe l a személyre vonatkozó válto
zást, vagy ennek hiányában azt, hogy a korábban közölt adatok 
a jelen legivel megegyezőek.

(3) A  75— 85 év közötti személyek —  külön kérésre —  a holtanyag- 
ban is priorálhatók.
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6.

(1) A  BNy-hoz intézett minden adatközlést célzó megkeresésnek tar
talmaznia kell:
a) milyen célból kérik a felvilágosítást (pl.: őrizetbevétel, bün

tetőeljárás, operatív ellenőrzés stb.);
b) a kérdezett személy pontos adatait (név —  asszonyoknál csak 

leánykori-, születési hely, év, hó, nap, szülők neve);
c) a priorálás alapját képező ügyirat számát és a megkereső ha- 

 ̂tóság (szerv) címét; .
d) a kérésre jogosult személy aláírását és a hivatalos bélyegző 

lenyomatát. (Híradástechnikai eszközön kért információ ese
tén —  értelem szerint — , csak a megkereső nevét és beosz
tását kell közölni.)

(2) Névjegyzékre vagy az a)— d) alpontokban meghatározott köve
telményeknek meg nem felelő megkeresésre a nyilvántartásban

priorálni nem szabad.
Az alapvető adatokat [6. pont (1) bek. b) alpont] minden esetben 
írógéppel vagy tintával írt, nyomtatott betűkkel kell feltüntetni.

(3) A  személyek nyilvántartási anyagán minden újabb értesítésadás 
időpontját és az értesített szervet folyamatosan jegyezni kell.

(4) Az értesítést tartalmazó okmányokat hivatalos bélyegzővel kell 
ellátni.
Ennek szövege
—  a nyilvántartás megnevezését (jelzését)
—  az értesítést adó személy nevét és
—  az értesítés időpontját 
tartalmazza.

7.

(1) Előéleti adat csak abban az esetben adható, ha a nyilvántartóla
pon lévő és a megkeresésben feltüntetett személyadatok meg
egyeznek vagy legfeljebb egy adatban térnek el.
a) Egy adat éltéréáe esetén —  feltéve, hogy az adateltérés elle

nére a priorálás eredményes volt — , az előéleti adatok közlé
sével egyidejűleg a megkereső szervet tájékoztatni kell az el
térő adatról.

b) Kettő vagy több adat meg nem egyezésekor „A  nyilvántartás
ban nem szerepel” szövegű választ kell adni.
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(2) Csak ujjnyomat egyidejű felterjesztése (megküldése) mellett ad
ható tájékoztatás a 39. pont (1) bek. b) alpontjában meghatáro
zott és az előzetes letartóztatásba vett személyek előéletéről.
Hasonlóképpen kell eljárni, ha a daktiloszkópiai nyilvántartás 
különböző személyekről azonos személyadatok használatát álla
pította meg. (Ezt a törzsanyag-gyűjteményben elfekvő okmá
nyon jelezni kell.)

Az adatszolgáltatás mértéke

8.

(1) " Erkölcsi és vagyoni bizonyítvány" -on tételes, az alkalmazott 
(felh ívott) jogszabályt is tartalmazó értesítést kell adni.
Fel kell tüntetni továbbá: a kiszabott mellékbüntetéseket, az íté
letek iktatószámát, a bíróságok megnevezését és azt is, ha a bün
tetések végrehajtását a bíróság feltételesen felfüggesztette.
Külön fe l kell hívni a figyelm et az utólag összbüntetésbe foglalt 
ítéleti adatokra.

(2) " Bűnügyi kérdőjegy" -en az elítélési adatokat kivonatosan (a bí
róság és a bűntett megnevezése , az ítélet kelte és száma, a bün
tetés mértéke) kell közölni.

(3) Az 1945. IV. 4. előtti elítélések adatait —  mind az erkölcsi és va
gyoni bizonyítványon, mind a bűnügyi kérdő jegyen —  csak fel
sorolásszerűen kell megadni (pl.: „1933-ban, lopás miatt 6 hónap 
börtön” ).

(4) Távgépíró és telefon útján kizárólag tájékoztató jellegű értesí
tés adható (pl.: 6 esetben lopás, utolsó büntetése 1963-ban lopás 
m iatt 1 év), kivéve a vádirat és tárgyalás kitűzése nélküli bíró
ság elé állítási eljárást. Ilyen esetben az (1) bekezdés szerint kell 
eljárni.

(5) Amennyiben a büntetőlapokból kitűnik, hogy a priorált személy 
a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 
valamely vagy valamennyi büntetésére nézve mentesült —  ezt a 
megkeresésekre adott válaszokban fe l kell tüntetni.

(6) „Hatósági erkölcsi bizonyítvány” kérelem-lapon, valamint az or
szágos hatáskörű szervek (a BM-t és Legf. Ü.-t ide nem értve) és
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a tanácsok vezetőinek megkeresésére, csak bíróság által hozott 
és hatályában fennálló ítélet adható meg.

(7) Magánszemélyek részére felvilágosítás a nyilvántartásból nem 
adható.

Az értesítések felhasználása

9.

A  BNy nyilvántartási anyaga szolgálati titkot képez, így azt csak 
rendeltetésszerűen szabad felhasználni.

10.

Az adatközléssel visszaérkezett "Erkölcsi és vagyoni bizonyítvány" -t 
és kérdőjegyet —  az iratjegyzékben való feltüntetésük mellett —
—  a priorált személy többi anyagához (ügyirat, dosszié) kell csatolni.

Selejtezés

11.

(1) A  75 évnél idősebb személyek büntetőlapjait a nyilvántartás 
anyagából el kell távolítani, és 10 évig holtanyagként kell meg
őrizni; a 10 év eltelte után az anyagot selejtezni kell.
A z  élő anyagból való eltávolítás tényét az előprioráló kartonon

—  bélyegzéssel —  fe l kell tüntetni.

(2) A  bíróság által nevelő intézkedésben részesített fiatalkorúak 
büntetőlapjait 25. életévük betöltése után —  ha nagykorúságuk 
elérését követően újabb ítéleti adat nem érkezett —  selejtezni 
kell:

(3) A z  1960. évi 14. tvr. és az 1962. évi 10. tvr. alapján hozott

—  "Határozat" -okat és a Btk. 60. § a lkalm azásával történt 
figyelmeztetéseket tartalmazó okmányokat, a jogerőre emel
kedés napjától számított 3 év eltelte után;

—  12 —
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—  a rendőrhatósági felügyelet, kitiltás tényét tartalmazó okmá
nyokat pedig, a kényszerintézkedés megszüntetése napjától 
számított 3 év eltelte után 

kell selejtezni.

(4) Ak it perújítás, törvényességi óvás alapján lefolytatott új eljárás 
során a bíróság felmentett, a nyilvántartásból törölni kell.

(5) A z " Elfogatóparancs"  és  " Körözőlevél eltűnt személyről"  című 
nyilvántartási anyagok selejtezésénél a 37. pont (2) bek.-ben fog
laltak szerint kell eljárni.

(6) Végleg el kell távolítani az elhalt nyilvántartási anyagát.

II. FEJEZET

FELTÉTELES SZABADSÁ GRA BOCSÁTOTT  
SZEM ÉLYEK N Y ILV Á NTARTÁ SA

*

12.

A  feltételes szabadságra bocsátott személyeket jelentkezési kötele
zettségük és a részükre előírt magatartási szabályok megtartásának 
ellenőrzése érdekében —  a lakóhelyük szerint illetékes kapitánysá
gon, őrsökön és körzeti megbízottaknál, a főváros területén lakókat 
a Budapesti Rendőrfőkapitányságon is nyilván kell tartani.

A  nyilvántartás rendszere; a nyilvántartásbavétel módja, 
folyamata

13.

A nyilvántartást:

(1) a városi és járási, valamint a kerületi rendőrkapitányságok bűn
ügyi (al) osztályán;

—• a büntetés végrehajtási intézet által kiállított nyomtatványon 
érkezési sorrendben, tartalomjegyzékkel és névmutatóval el
látott dossziéban elhelyezve;
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(2) a közrendvédelmi alosztályokon (rendőrőrsökön)

—  a kapitányságok bűnügyi alosztálya által kiállított és megkül
dött kartonokon ábécé sorrendben;

(3) a körzeti megbízottaknál
a KM B nyilvántartó könyvben;

(4) a BRFK Bűnügyi Tájékoztató és Nyilvántartó Osztály Nyilván
tartó Alosztályán —• az Eljárási nyilvántartás anyagában, a csa
ládneveknek megfelelő ábécé szerint besorolt kartonon

kell vezetni. .

14.

Az illetékes rendőrkapitányságot —  a személy első jelentkezési nap
jának megjelölésével —  a feltételes szabadságrabocsátást foganatosí
tó büntetés végrehajtási szervek értesítik.

15.

A  városi és járási, valamint a kerületi rendőrkapitányságokon, a fe l
tételes szabadságra bocsátott személy első jelentkezése alkalmával, 
a büntetésvégrehajtási intézet által megküldött nyomtatványra a je
lentkezés tényét rá kell vezetni, majd a lapot dossziéba kell helyezni. 
A  büntetésvégrehajtási intézetből feltételes szabadságra bocsátottak 
magatartási-szabályait, valamint az ezzel összefüggő egyéb feladato
kat a BM, IM, Legf. Ü. 2/1962. BM  számú együttes utasítása, vala
mint a 13/1966. sz. belügyminiszterhelyettesi utasítás szabályozza.

16.

A  kerületi rendőrkapitányságokon a 13. pont (4) bek.-ben említett 
kartont kell kiállítani és a BRFK Bűnügyi Tájékoztató és Nyilván
tartó Osztály Nyilvántartó Alosztályára felterjeszteni.

17.

A  feltételes szabadságra bocsátás időtartamának letelte vagy annak 
megszakítása esetén a 13. pont (1) bek.-ben említett nyomtatványt 
a városi és járási rendőrkapitányságok semmisítsék meg; a kerületi
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rendőrkapitányságok pedig a BR FK  Bűnügyi Tájékoztató és N y il
vántartó Alosztályára —  az ott elhelyezett kartonok megsemmisítése 
érdekében —  terjesszék fel.
A  közrendvédelmi alosztályok (rendőrőrsök) és a körzeti megbízot
tak a nyilvántartó kartont semmisítsék meg, illetve a KMB nyilván
tartó könyvben a személyre vonatkozó rovatot húzzák át.

III. FEJEZET

SZEMÉLY- ÉS TÁ RGYKÖRÖZÉSEK N Y IL V Á NTARTÁ SA

18. t -

A bűntett elkövetése, vagy eltűnés miatt országos körözés alatt álló
kat: elfogásuk, illetve tartózkodási helyeik megállapítana; a bűncse
lekmény útján eltulajdonított, vagy bűntettel kapcsolatban álló —
ismert egyedi sajátságokkal rendelkező —  tárgy a k a t félkutatásuk 
elősegítése érdekében nyilván kell tartani. ^

rA  nyilvántartás rendszre a) nyilvántartásba vétel módja, 
f o l y a m a t a

y .

19.

A körözések nyilvántartására szervenként a következő nyomtatvá
nyok szolgálnak:

(1) a BNy-nál:

—  „Elfogatóparancs% „Körözőlevél eltűnt személyről” (NR  1141, 
NR  1140 sz. nyomtatványok) és

—  „I. Tárgykörözés elrendelés” c- karton (NR  1120 sz. ny.), to
vábbá peremlyukasztású-kártya és nyilvántartólap;

(2) a rendőr(fő-)kapitányságokon:

személykörözésről nyilvántartó-karton (NR  1143 sz. ny.); 
tápgykörözések vonatkozásában, " I. Tárgykörözés elrendelés" 
?s „II. Tárgy körözés visszavonás” c. karton;

—  15
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(3) a közrendvédelmi alosztályokon, a rendőrőrsökön

—  Körözést nyilvántartó (ív) könyv (NR  1144 sr

(4) a körzeti megbízottaknál

—  KM B nyilvántartó könyv (NR  2024 sz. ny.).

2 0 .

(1) A  személykörözések elrendelésekor az "Elfogatóparancs"  és a 
"Körözőlevél eltűnt személyről"  c. nyomtatványokat, két pél
dányban kell kiállítani.

(2) A  büntetőeljárásban részt vevő szervek által körözésre kibocsá
tott (rendőri szervek esetében: a területileg illetékes ügyész által 
jóváhagyott) „Elfogatóparancs” és a rendőrség által kiadott „K ö - 
rözőlevél eltűnt személyről” c. nyomtatványok eredeti példányait, 
a körözések közzétételére (és nyilvántartásbavételre) —  az eset
leg rendelkezésre álló fényképpel együtt — , a BNy-hoz kell fel
terjeszteni (megküldeni.) A  másolati példányokat az ügy iratai
hoz kell csatolni. /

(1) A  BNy köteles az elfogatóparancsok és körözőlevelek rovatainak 
helyes kitöltését ellenőrizni, és a hiányosan kitöltött (vagy meg
alapozatlan) körözéselrendeléseket —  a hiányok pótlására való 
felhívással —  az elrendelő szervnek visszaküldeni.

(2) A z  elfogatóparancsokat a BNy. mellé kirendelt, törvényességi fe l
ügyeletet gyakorló ügyésszel —  törvényi megalapozottságuk el
bírálása végett —  felü l kell vizsgáltatni.

(3) A  felülvizsgálat után a személyt —  a körözés közzététele, illetve 
nyilvántartásbavétele előtt —  az IM  Büntetésvégrehajtási Pa
rancsnokság —  elítéltekről vezetett —  nyilvántartásában prio- 
rálni kell.

Amennyiben valamely büntetésvégrehajtási intézet a körözni 
rendelt személyt már befogadta, erről a körözést kibocsátó szer
vet —  a körözéselrendelési okmány egyidejű visszaküldése mel
lett —  értesíteni kell.

(4) A  közzétehető —  törvényileg megalapozott —  körözések nyil
vántartásba vételéhez el kell készíteni:

—  16 —
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a) az ideiglenes kartont —  a bűntettesek nyilvántartásának elo- 
prioráló anyaga részére —  éspedig külön-külön:
—  minden körözéséről olyan személynek, akit több szerv kö

röz, továbbá
—  az álnevet használók álneveiről;

b) a „nyilvántartó!ap”-ot (az asszonynevekről és álnevekről kü
lön-külön) két példánybarí.
A z  eredeti példány —  gyorsfűző dossziéban, ábécé sorrend
ben kezelve —  a körözési nyilvántartás ^íyagát; 
a másodpéldány a Körözési Értesítő (továbbiakban: KÉ) és a 
Mutató naprakész nyomdai kéziratát képezi*

c) a peremlyukkártyát —• a Bűnügyi Nyilvántartás Szabályzata
I. részének Segédletét képező (kizárólag a BNy részére össze
állított) " Kódmutátó" alapján —  a harminc napnál régebben 
közzétett személykörözésekről, amely
—  a KÉ-ben, a körözés elrendeléséről közzétett szöveget, to

vábbá
—  a személyleírás és más, azonosításhoz felhasználható ada

tok kódjeleit tartalmazza.
A z  eltűnt —  valamint az adatok szerint vízbefulladt —• sze
mélyekről készített peremlyukkártyákat a holtan talált isme
retlenekről vezetett —  ugyancsak kódjeles —  m/ilvántartás- 
ban végzett azonosítási kísérlet után az eltűnt személyek nyil
vántartásába kell besorolni, a bűncselekmény elkövetése 
miatt körözöttekről' kiállítottakat pedig külön kell kezelni, 
(Á lnevek szerint külön nem kell peremlyukkártyákat készí
teni.)

d) a "Figyelőlap" -ot, az " Elfogatóparancs" alapján elrendelt 
személykörözésekről: melyet
—  ha a keresett személy szig. száma ismeretlen, ennek meg

állapítására —  a BM Központi Lakcímnyilvántartó Osz
tályának (a továbbiakban: K LÓ ) kell megküldeni.
A  „Figyélőlap” -ot a válasz megérkezése után, az országos 
értékesítési nyilvántartás anyagában kell elhelyezni.

(5) A  nyilvántartási anyagok elkészítését követően:

—  a körözési okmányokat („Elfogatóparancs” , „Körözőlevél el
tűnt személyről” ) a bűntettesek nyilvántartásának törzs
anyaggyűjteményébe kell besorolni;

—  a körözést a KÉ-ben közzé kell tenni.
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Á B T L -4.2.-10-1190/1967/18



t

(1) A  rendőrfőkapitányságokon a körözési előadó vegye nyilvántar
tásba mindazokat:
a) akik a KÉ-ben közzétett adatok szerint, a főkapitányság terü

letén (születési hely, lakhely, munkahely; családi, rokoni, ba
ráti, bűntársi kapcsolat stb. révén) tartózkodhatnak; továbbá

b) akik ellen a főkapitányság területén folytatnak büntetőeljá
rást.

(2) A  nyilvántartást járásonként —  ezen belül ábécé sorrendben —  
kell vezetni.

23.

A területükre hatályos körözés alatt álló személyekről a rendőrfőka
pitányságok és kapitányságok, a közrendvédelmi alosztályok, vala
mint a rendőrőrsök és a körzeti megbízottak —  a 22. pontban fogla l
tak értelemszerű alkalmazásával és a 19. pont (2— 4) bekezdéseiben 
előírt nyomtatványok felhasználásával —  vezessenek nyilvántartást.

22.

Körözött személyek figyelőzése a lakcím nyilvántartásokban

24.

A KÉ-ben megjelent személykörözések alapján a KLÓ és a városi
járási rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti alosztályai az NR  
2203, illetve 'az NR 2205 számú " Figyelőlap" -ot haladéktalanul köte
lesek kiállítani és nyilvántartási anyagukban elhelyezni.

(1) A  KLÓ a "Körözési Figyelőlap"  c. (NR  1808) nyomtatványon 
azonnal értesítse a körözést kibocsátó, illetve az elfogásra terüle
tileg illetékes rendőri szervet —  a szükséges intézkedés meg
tétele végett —  arról, ha a „Figyelőlap” -on feltüntetett személy:
—  előzetes letartóztatásban, büntetésvégrehajtási intézetben van;
—  újabb állandó vagy ideiglenes lakásba ki- vagy bejelentkezett;
—  neve megváltozott (családi vagy utónév változás, újból való 

anyakönyvezés, házasságkötés stb.);
—  az ország területét engedély nélkül elhagyta (disszidált);
—  meghalt.

(2) A  városi, járási rendőrkapitányságok lakcímnyilvántartói köte
lesek a kapitányság vezetőjének azonnal jelenteni, ha a kapitány
ság területére körözés alatt álló személy jelentkezik be.
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25.

A személykörözés visszavonására —  amennyiben fenntartása indo
kolatlanná válik —  az elrendelő szerv, illetve annak felettes ható
sága jogosult.

(1) Ha a személyt a körözést kibocsátó szerv fogja el vagy a sze
mélyt hozzá kísértették (továbbá tartózkodási helyét ez állapítja 
meg);

/
—  a körözés visszavonására három példányban hozzon "Határo

zat”-ot (NR, 1142 sz. ny.) Az eredeti példányt terjessze fel 
(küldje meg) a BNy-nak, a másodpéldányit csatolja az ügy 
irataihoz, a liarmadik példányt pedig a terhelt részére kézbe
sítse.

A z eltűntként körözött személy részére a visszavonásról nem 
kell „H atároza f’-ot készíteni.

/'
(2) Ha a személyt nem a körözést kibocsátó szerv fogja el (vagy 

nem ez állapítja meg tartózkodási helyét), *

a) ezt a tényt az " Értesítés körözött személy elfogásáról"  c. (NR 
1149 sz. ny.) nyomtatványon a BNy-nak haladéktalanul jelen
tenie kell;

b) a BN y ennek alapján intézkedjék a körözés visszavonásáról 
és ezzel egyidejűleg a körözést elrendelő szerv értesítéséről.

(3) Több szerv által körözött személy elfogása esetén, az ezt fogana
tosító szerv: /

a) a BNy-nak a 0 ) bekezdésben említett okmányt terjessze fel;

b) az elfogott személyt kísértesse a legközelebbi körözést elren
delő szervhez. Ha a személyt különböző szervek —  bíróság, 
ügyészség, rendőrség —• körözik, akkor az elfogottat minden 
esetben a körözést elrendelő rendőri szervhez kell kísérni;

c) az elfogásról pedig a körözést kibocsátó valamennyi szervet
értesítse.

2 6 .

(1) A  BNy v^lamenyi körözésvisszavonást —  közzététele előtt —  
ellenőrizzerlr majd a 37. pont (1- 2) bek.-ben foglaltak szerint
járjon el.
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(2) A  közzétett körözésvisszavonások alapján:

a) a rendőr(fő-)kapitányságok a nyilvántartókartont semmisítsék 
meg;

b) a közrendvédelmi alosztályok, a rendőrőrsök és körzeti meg
bízottak —  az általuk vezetett nyilvántartókönyvben —  a kö
rözésre vonatkozó rovatot színes irónnal húzzák át és a meg
felelő rovatba vezessék be, hogy a KÉ melyik számában jelent 
meg a visszavonás.

(3) Á  "Mutató" -ban a visszavont körözés szövegét —  a visszavonást 
tartalmazó KÉ számának feltüntetésével —  ugyancsak át kell 
húzni.

(4) A  lakcímnyilvántartásokból a személy " Figyelőlap" -ját ki kell 
emelni és meg kell semmisíteni.

27.

Tárgykörözés elrendelésekor a tárgykörözési kartont 2 példányban 
kell kiállítani.

(1) A  karton két részből áll:

—  az I-es jelzésű rész a körözés elrendelésére,
—  a II-es pedig az I-ével megegyező rovatokkal a körözés vissza

vonására szolgál.
Mindkét részt egyidejűleg kell kitölteni.

(2) Minden egyedi sajátossággal rendelkező tárgyról —  függetlenül 
attól, hogy azokat egy bűntett során tulajdonították el —  külön 
külön kartont kell kiállítani.

(3) A  körözés közzététele érdekében, az I. karton eredeti példányát 
közvetlenül a BNy-nak kell felterjeszteni, a másodpéldányt pe
dig- — a megyei értékesítési nyilvántartásban történő elhelyezés 
végett —  a megyei bűnügyi nyilvántartónak, Budapesten az Ér
tékesítési Alosztálynak kell megküldeni.

(4) Az elrendeléssel egyidejűleg kiállított II-es számú karton eredeti 
példányát az iratok másolati példányaihoz kell csatolni. A  má
sodpéldányt pedig a főkapitányság területén elrendelt tárgykörözések

/
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nyilvántartásába történő elhelyezése és ezek alapján a 
rendszeres ellenőrzés biztosítása végett meg kell küldeni a bűn
ügyi nyilvántartónak.
(Budapesten a Bűnügyi Tájékoztató és Nyilvántartó Osztály 
Nyilvántartó Alosztályának.)

(5) A  gépjármű-körözések elrendelésére (illetve visszavonására) vo
natkozó adatok alapján az országos és főkapitánysági gépjármű
nyilvántartásokban figyelőlapot kell elhelyezni és a gépjármű 
értékesítése (átírás) esetén a körözést elrendelő szerv tájékozta
tásával egyidejűleg intézkedni kell a gépjármű biztosításáról.

(1) ellenőrizze, hogy a felterjesztett karton a tárgy olyan egyedi sa
játosságait tartálmazza-e, melyek alapján a felismerés, azonosítás 
lehetséges (adathiányos kartonokra a 21. pont (1) bekezdésben 
foglaltak az irányadók); „

(2) a körözésre alkalmas tárgyak kartonjait:

—  tárgyfajták
—  gyártmányok (ezen belül gyártási számok) 
szerint helyezze el a nyilvántartásban;

(3) a körözött tárgyakról, az országos értékesítési nyilvántartásban 
helyezzen el "F igyelőkarton" -t;

(4) a tárgykörözést a KÉ-ben tegye közzé.

(2) a lefolytatott büntetőeljárás során a tettest felderítették, de a 
körözött tárgy lefoglalását valamilyen okból foganatosítani nem 
lehetett, és a tárgy további körözéséhez különös érdek nem fű
ződik;

28.
A BNy :

29.

Vissza kell vonni a tárgykörözést, ha

(1) a körözött tárgy időközben —  bármi módon —  előkerült;
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(3) a bűntett —  amellyel kapcsolatban a körözést elrendelték —  ül
dözhetősége elévült:

(4) a nyomozás megszüntetésére azért került sor, mert a feljelentett 
cselekményt fegyelmi vagy szabálysértési úton bírálták el;

(5) a körözött tárgy —  általános megítélés szerint —  időközben el
használódott, felismerésre alkalmatlanná vált; vagy

(6) mipt találttárgy értékesítésre került.

Az (5) bekezdés —  értelem szerint —  olyan körözött tárgyak eseté
re, melyeknek tartását a törvény tiltja, nem vonatkoztatható!

(

30.
/

A  tárgykörözés visszavonását a —  27. pont (4) bekezdés szerint ke
zelt —  kartonoknak a megyei bűnügyi nyilvántartóhoz való felter
jesztésével (megküldésével) kell foganatosítani.

(1) A  karton alapján:

a) a megyei bűnügyi nyilvántartó, Budapesten az Értékesítési al
osztály az I-es sz. karton másodpéldányát az értékesítési nyil
vántartásból, a II-es sz. karton másodpéldányát pedig a saját 
nyilvántartásából emelje ki és a tárgy figyelőzését szüntesse 
meg, majd a Il-es sz. karton eredeti példányát terjessze fel a 
BNy-nak.

b) A  BNy
—  az országos körözési, valamint értékesítési nyilvántartásból 

emelje ki a tárgyra vonatkozó "N yilvántartó" -, illetve " Fi
gyelő"  kartont,

—  a tárgy körözésének visszavonását a KÉ-ben tegye közzé.
//

A  BNy az elrendelt személy- és tárgykörözéseket a szükséghez mér
ten —  d e . kéthetenként legalább három alkalommal —  a KÉ-ben 
tegye közzé.

(1) A  Körözési Értesítő:
—  az előző KÉ megjelenése óta elrendelt személy- és tárgykörö

zéseket, valamint az időközben történt visszavonásokat, to
vábbá
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—  a súlyos bűntettet elkövetők, illet ve az eltűnés miatt körözött 
magatehetetlen (gyermekkorú, gyengeelméjű, agg) személyek 
fényképeit (amennyiben azok beszerezhetők) 

tartalmazza.

(2) Szükség szerint a hatályos személykörözések teljes szövegét tar
talmazó, összesített KÉ-t kell megjelentetni.

32.

A  BNy a személykörözésekről havonta adjon ki „Mutató”-t, továbbá 
minden KÉ -vel egyidejűleg —  annak mellékleteként —  az újabb 
„Mutató” megjelenéséig, hézagpótló jellegű " Mutató-betétiap" -okat; 
amelyek ábécé rendszerben tartalmazzák az adott KÉ-ben megjelent 
személykörözések kivonatos szövegét.
(A  mutató-betétlapok kezelésére a Mutatóban foglalt tájékoztatás az 
irányadó.)

(1) A  „Mutató”-ban és a „Mutató-betétlap” -on a BNy

a) az " Elfogatóparancs"  alapján elrendelt körözések előtt * jelet,

b) a fegyverrel rendelkező körözött személyek nevei előtt a 
„fegyveres” szót,

c) a veszélyes bűnözők körözéseinél pedig „V” betűjelzést alkal
maz.

A  Mutatót minden azzal ellátott rendőrnek a 26. pont (3) bek. 
szerint vezetnie kell.

(2) „Tárgykörözési Mutatót” kell kiadni minden mutatóval egyidejű
leg, annak részeként.

A  havonta kiadásra kerülő „Kismutató” tárgykörözési része a ki
adás évében elrendelt, az évvégi mutató pedig a megjelenése 
időpontjában hatályban lévő összes tárgykörözést tartalmazza.

(3) A  KÉ valamint a mutatók tárgykörözési részét a rendőr(fő-) ka
pitányságok (kerületi kapitányságok a mutatók tárgykörözési ré
szének kivételével) folyamatosan vezessék.

33.

A különösen súlyos társadalmi veszélyességű bűntettek felderítésé
nek eredményesebbé tételére szükség szerint „Körözési Tájékoz
tató”^  kell kiadni.
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(1) A  Körözési Tájékoztató:

a) a bűntetteknek a KÉ, illetve a híranyagok kereteit meghaladó 
részletes leírását és az időközben megállapított olyan újabb 
adatokat tartalmazza, amelyek ismeretében az eljáró szerv 
munkáját más rendőri szerv is elősegítheti.

(2) A  „Tájékoztatóbban —■ a szükséghez mérten —  vázlatokat, 
fényképeket is közölni kell.

(3) A  Tájékoztató hasznosítására —  minthogy nem (körözési) nyil
vántartási segédlet —  az általános ügyintézési elvek irányadók.

Híradástechnikai eszközön elrendelt körözések

34.

(1) Sürgős esetben vagy különösen súlyos —  a körözési utasításban 
meghatározott —  bűncselekményekkel kapcsolatos személy- és 
tárgykörözések híradástechnikai eszközök útján való közzétételét 
az elrendelő szervek kérhetik.
A  BNy az így közzéteendő körözéselrendeléseket vizsgálja felül, 
s ha indokolt, gondoskodjék —  tfádión vagy távgépírón történő
—  továbbításukról.

(2) A  rendőr(fő-)kapitányságok a távgépírón leadott körözések szö
vegével, az e technikai eszközzel nem rendelkező rendőrkapi
tányságokat, közrendvédelmi alosztályokat, őrsöket és a terüle
tükön működő vízirendészeti és közlekedésrendészeti szerveket 
lássák el.

(3) Körözés rádió útján:

a) A  távgépírón leadott valamennyi körözést kivonatosan —  hogy 
a közrendvédelmi alosztályok, rendőrőrsök időben értesülje
nek róla —  rádión is le lehet adni. A  rádión leadott híranyag 
nem tartalmazhat/ mást, mint a körözött személyadatait, to
vábbá cselekményének Btk. szerinti megjelölését és a szüksé
ges intézkedést (p l.: Kovács Péter, Salgótarján, 1901., Nagy 
Borbála, lopás -U - elfogandó; vagy: Tóth József, Budapest 1947. 
X. 10. Kiss Jolán —  eltűnt).

J
b) A  iádión leadott körözéseket az elfogásban, felkutatásban 

résztvevőknek^ hatályos körözésként kell kezelni.

—  24 —

Á B TL-4.2.-10-1190/1967/25



c) A  körözés teljes szövege rádión ,csak kivételesen, —  a K örö
zési Utasításban meghatározott esetekben —  adható le.
(A  Btk. IX . X. fejezeteiben meghatározott bűntettek miatt el
rendelt körözések rádión nem tehetők közzé!)

A  híradástechnikai eszközön közzétett körözések 
nyilvántartásbavétele

35.
T*

(1) A  BNy-on ki kell állítani:

a) az „Elfogatóparancs” vagy a "Körözőlevél eltűnt személyről"  
c. nyomtatványt, és a bűntettesek nyilvántartásának törzs
anyag-gyűjteményében kell elhelyezni;

b) ideiglenes kartont az előprioráló —  és

c) nyilvántartólapot a híranyag körözéseket tartalmazó nyilván
tartás részére [ezeket a 21. pont (4) bek. b) alpontjában elő
írt anyagtól elkülönítve kell kezelni];

d) „I. Tárgykörözés elrendelés” elnevezésű kartont egy példány
ban, minden egyedi sajátossággal rendelkező és híradástechni
kai eszközön „Visszavonásig érvényes” jelzéssel körözött 
tárgyról. (Ezek körét a Körözési Utasítás szabályozza.)

(2) Az elrendelés helye szerint illetékes megyei bűnügyi nyilván
tartó (Budapesten a Bűnügyi Tájékoztató és Nyilvántartó Osz
tály Nyilvántartó Alosztálya) az (1) bekezdés d) alpontja szerint 
körözött tárgyakról —  egy példányban —  „I. Tárgykörözés el
rendelés” és „II. Tárgykörözés visszavonás” elnevezésű kartont 
állítson ki. A z I-es jelzésűt az értékesítési nyilvántartásban he
lyezze el —• Budapesten e célból adja át az Értékesítési Alosztály
n a k —  a Il-es jelzésűt pedig sorolja be a főkapitányság tárgykö
rözési nyilvántartásába.

(3) A z  (1) bek. d) alpontja szerint elrendelt tárgykörözések vissza
vonásáról a megyei bűnügyi nyilvántartót kell hírtechnikai esz
közön értesíteni, aki a továbbiakban a 30. pont (1) bek. a) al
pontja szerint járjon el.
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(4) A  körözések távgépírón vett vagy adott szövegét a BNy-on 
ábécé rendszerben; a területi rendőri szerveknél ezek eredeti 
(sokszorosított) példányait ábécé, ezen belül időrendi (az isme
retlen tettesekre vonatkozókat csak időrendi) sorrendben, a 
tárgykörözéseket pedig tárgyfajták szerint dossziéba fűzve kell 
kezelni.

36.

A  közzétett —  " titkos" -nak nem minősített —  megyei hatályú sze
mélykörözésekről a szállodák', (campingek, turistaszállók és a fizető- 
vendég-szolgálatot szervező IBUSZ) vezetőit; a tárgy körözésekről, 
a tárgyak várható értékesítése tekintetében számításba vehető ke
reskedelmi egységek vezetőit (B Á V  Óra- és Ékszerkereskedelmi Vál
lalat stb.) rendszeresen szóban vagy írásban (Mutató kivonatai, 
tárgyleírások, stb. átadásával) a megyei (budapesti) rendőri szervek 
tájékoztassák.

Selejtezés

37.

(1) A  körözés visszavonása után a peremlyukkártyát, a Nyilvántartó
lapot, a Tárgykörözési kartont és az NR 1143. sz. nyilvántartó
kartont valamennyi nyilvántartásra kötelezett szervnél meg kell 
semmisíteni.

(2) Az „Elfogatóparancs” és „Körözőlevél eltűnt személyről” c. ok
mányokat a BNy —■ a körözés visszavonásáról hozott Határozat
tal együtt —  irattározza, majd a Rendőrségi Ügyviteli Szabály
zatban előírtak szerint selejtezze.

(3) A  híradástechnikai eszközökön közzétett személy- és tárgykörö
zések nyilvántartását —• ha ezeket „Visszavonásig érvényes” je l
zéssel nem látták el —  tizennégy nap elteltével meg kell szün
tetni.
A  BN y gondoskodjon a 35. pont (4) bek.-ben meghatározott 
anyagok egy év eltelte utáni selejtezéséről.

(4) A  rendőri szervek a számukra kiadott KÉ-ket három év eltelte 
után, a körözési mutatókat pedig az új mutató kézhezvétele után 
saját hatáskörben selejtezzék.
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IV. FEJEZET

DAKTILOSZKÓPIAI N Y iLV Á NTARTÁ S

38.

A  nyilvántartás célja és feladata, hogy ujjnyomatok és ujjnyomok 
nyilvántartásban történő összehasonlításával elősegítse a büntető- 
eljárás alá vont személyek, ismeretlen tettesek és ismeretlen holttes
tek, továbbá mindazok kilétének megállapítását, akiknek személy- 
azonossága iránt bármi okból kétség merül fel.

V

A  nyilvántartás rendszere; a nyilvántartásbavétel módja, 
folyamata

39.
*

Az ujjnyomatnyilvántartás országos vezetése a BNy feladata. Az u jj
nyomatok és ujjnyomok alapján a BNy a következő résznyilvántar
tásokat vezesse:

(1) Tízujjas nyilvántartást az " U jjnyom atlap" -ok (NR 1902 r. sz.)
Galton-Henry féle képletrendszerben, fő - és alosztály képletek
szerinti besorolásával. Ennek érdekében ujjnyomatot kell fel
venni:

a) az őrizetbe vett, az előzetes letartóztatásba helyezett, büntető- 
eljárás alá vont terheltekről, valamint a büntetésvégrehajtási 
intézetekbe befogadott azon személyekről, akikről a nyomozó 
szervek ujjnyomatot nem vettek fel;

b) azokról, akiknek személyazonossága megnyugtató módoon —  
még ha ellenük büntetőeljárás nem is indult —  csak ujjnyo
mat alapján állapítható meg;

c) hozzájárulásukkal azon személyekről (károsult, sértett, alkal
mazott), akiktől a bűntett helyszínén talált ujjnyom származ
hat;

d) azokról, akiket valamilyen bűnöző csoportosulás („galeri”) 
tagjaiként vontak felelősségre, még ha velük szemben a nyo
mozás során őrizetbevételre, előzetes letartóztatásra nem is 
került sor;
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e) azokról a javító-nevelésre utalt fiatalkorúakról, akik a nevelő- 
intézetekből megszöktek;

f) a holtan talált ismeretlen személyekről.1) (Ezek ujjnyomatait 
a nyilvántartásba nem kell besorolni.)

(2) Egyujjas (monodaktiloszkópiai) nyilvántartást —  kartonokon:

a) rablás
b) betöréses lopás
c) gépjármű (bői) lopás, jogtalan használat
d ): besurranásos lopás
elkövetése miatt terheltté nyilvánított, továbbá
e) a kóborló, csavargó életmódot folytató személyekről ujjanként 

külön-külön, a Magyarországon kialakított képletrendszer 
szerint.

(3) Helyszíni u jj- és tenyérnyomok nyilvántartását
Mutató- és Ujjnyomkartonon:
—  a fe l nem derített (ismeretlen) tettes által elkövetett bűntett 

helyszínén rögzített —  és összehasonlításra alkalmas —  ujj-, 
illetve tenyérnyomok vagy töredékek fényképei alapján.

a) A  Mutató-karton tartalmazza:
—• azokat a fe l nem derített tettes által elkövetett bűntetteket 

(elkövetési hely és idő szerinti besorolásban), amelyeknél 
u jj- vagy tenyérnyomot, illetve ezek töredékét rögzíteni 
lehétett; továbbá

—  azokat az ujj nyom-töredékeket, amelyek fajtája nem álla
pítható meg, illetve a tenyérnyomokat és töredékeit.

b) Az Ujjnyom-karton tartalmazza:
—  a Mutatókartonon szereplő helyszínen rögzített ujjnyomo
kat fajtánként külön-külön.

40.

(1) Ujjnyomat felvételére a nyomozó és büntetésvégrehajtási szer
vek kötelezettek. Az IM  büntetésvégrehajtási szervei (börtönök) 
csak azokról az előzetes letartóztatott vagy —  jogerős elítélés

1 Itt és a további fejeztekben a folyamatosan jelölt indexszámok a Füg
gelékben gyűjtött hatályos rendelkezések, utasítások és parancsok 
kivonatainak sorszámait jelzik.
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folytán —  börtönbe befogadott személyekről vesznek fel u jj
nyomatot, akikről a rendőrség (nyomozó szerv) ezt —  különös 
akadályoztatás miatt —  nem vette fel.

(2) Az ujjnyomatfelvétel megtörténtét az átkísérési rendelvényen 
vagy a letartóztatási határozaton, valamint az ügyirat visszama
radó példányán fel kell tüntetni.

(3) Az ujjnyomatot három példányban keli felvenni és —  a 39. pont
(1) bekezdés a) alpontja esetében Ujjnyomati-kísérőlappal együtt
—  a rendőrfőkapitányság bűnügyi nyilvántartójának (BRFK 
Bűnügyi Tájékoztató és Nyilvántartó Osztály Nyilvántartó A l
osztályának) kell megküldeni a BNy-nak való felterjesztés céljá
ból. v

(4) A z  „U jjnyom atlap” -o.k személyadatokra vonatkozó részét min
den esetben írógéppel kell kitölteni.

41.

(1) A  nyilvántartásbavételre érkező anyagokat elhelyezésük előtt 
ellenőrizni kell: pontosan tartalmazák-e a személyadatokat és 
azt, hogy a felvett ujjnyomatok azonosításra alkalmasak-e.
Az adathiányos, hibás „Ujjnyomatlap”-okat adatpótlásra, illetve 
az ujjnyom atfelvétel megismétlésére a felterjesztő (beküldő) 
szervnek vissza kell küldeni.

(2) A  nyilvántartásbavételre alkalmas „U jjnyom atlap” -ok egy pél
dányát a 39. pont (1) bekezdésében meghatározott gyűjtemény
ben, képlettel ellátva kell elhelyezni.

(3) Amennyiben az ujjnyomatok daktiloszkópiai képlete bármely 
okból egyértelműen nem állapítható meg (határesetek), a gyű j
teményben —  valamennyi számításba vehető képletnek m egfe
lelően —  mutató-lapokat keli elhelyezni.

(4) Ha egy személy a nyilvántartásban —  korábban elhelyezett 
„U jjnyom atlap” -ja alapján —  már szerepel, az utóbb érkezett 
lapot, a bűntettre vonatkozó adatoknak az előzményre történt 
feljegyzése után, irattárba kell helyezni (holtanyag).

(5) Ha az újonnan érkezett és a gyűjteményben már meglévő u jj
nyomatok összehasonlítása során hamis név használatát állapít
ják meg, ezt —  mind az irattárba helyezendő, mind az ujjnyo-
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matgyűjteményben tartandó lapra —  fe l kell- jegyezni; egyúttal 
gondoskodni kell a 2. pont (3) bek. d) alpontjában foglaltak vég
rehajtásáról.

(6) A  39. pont (2) bek.-ben felsorolt bűncselekmények tettesei „U jj-  
nyomatlap” -jának egy példányát ujjnyomataikként szét kell 
vágni, és ezeket külön-külön kell a hivatkozott nyilvántartás 
megfelelő képletrendszere szerint elhelyezni.

•f Azonosítás; értesítésadás a nyilvántartás alapján

42.

A  büntetőeljárásban részt vevő szervek az alábbiakra vonatkozóan 
kérhetnek tájékoztatást:

(1) ujjnyomat alapján, hogy
a) meghatározott személy adatai —  akinek a tíz-ujjas nyilván

tartásban feltételezhetően van ujjnyomata —  megegyezőek-e 
az általa közöltekkel, „igazolt” -akkal;

b) meghatározott élő vagy halott személy ujjnyomata alapján ki 
(és milyen adattal) szerepel —  ha ilyen van —  a nyilvántar
tásban;

c) a meghatározott személy ujjnyoma szerepel-e a 39. pont (3)
bekezdésében ismertetett nyilvántartásban;

(2) ujjnyom alapján, hogy
—  a nyilvántartásban szerepel-e meghatározott bűntett helyszí

nén rögzített ujj-, illetve tenyérnyom (-töredék);

(3) kizárólag személyadatok ismeretében (ujjnyomat és ujjnyom
hiányában), hogy
—  a meghatározott —  a tíz-ujjas nyilvántartásban feltételezhe

tően előforduló —  személy ujjnyoma szerepel-e a 39. pont (3) 
bekezdésében ismertetett nyilvántartásban.

43.

Sürgős esetekben a 42. pont (1) bekezdésében említett tájékoztatás 
technikai eszközök útján is adható (távazonosítás). Ez a mód azon
ban nem helyettesítheti a szokásos azonosítási eljárást, ezért az ujj-
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nyomatokat —  a távazonosítás eredményének ellenőrzése végett — 
a BNy-nak utólag fel kell terjeszteni (meg kell küldeni).

44.

(1) A  BNy —  a helyszíni u jj- és teriyérnyomok alapján, a 39. pont
(3) bekezdésben szereplő nyilvántartásban —  külön kérés nélkül 
is kísérelje meg az azonosítást. Ugyancsak ellenőrizze, hogy az 
őrizetbe vett, előzetes letartóztatásba helyezett ujjnyomata, a 
lakhely szerint illetékes főkapitányság által felterjesztett —  fel 
nem derített tettes által elkövetett bűntett helyszínén rögzített
—  ujjnyomokkal, nem azonos-e.

(2) Azonosság megállapítása esetén az u jj- és tenyérnyomot, —
—  nyomatot (-töredéket) feltei'jesztő (megküldő) szervet értesí
teni kell.

45.
*

(1) Ha a nyomozást folytató rendőri szerv utólag deríti fel olyan 
bűncselekmény elkövetőjét, amelynek helyszínéről korábban ujj-, 
illetve tenyérnyomot terjesztett fel, ezt a 39. pont (3) bekezdésé
ben említett nyilvántartásból való törlés érdekében a BNy-nak 
haladéktalanul jelentse szolgálati jegyen.

(2) A  jelentésnek tartalmaznia kell a felderített tettes által elköve
tett (bizonyított) bűntetteket; ezek elkövetési helyét, idejét; 
a károsult (sértett) nevét.
A  jelentéshez csatolni kell a személy ujj-, illetve tenyérnyomat- 
lapjának két-két példányát.

46.

(1) Azonosítás, szakértői véleménykérés céljából érkezettt helyszíni 
ujjnyomokat, tenyérnyomokat le kell fényképezni, és ezt követő
en kell az azonosítást megkísérelni.

(2) Ha az ujjnyom-, tenyérnyom-töredék az ujjnyomattal, tenyér
nyomattal 10-nél kevesebb sajátossági pontban egyezik meg,
a tájékoztatást kérő szervet arról kell értesíteni, hogy az azonos
ság csak valószínűsíthető. A z ilyen értelmű tájékoztatás bizonyí
tékként nem használható fel.
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47.

A  büntetőeljárásban részt vevő szervek részére daktiloszkópiai szak
értői vizsgálatot elsősorban a BNy végez.2)

48.

A z eljáró szakértőt —  az eljárást folytató szerv szakértő kirendelé
sére vonatkozó „Határozat” -a alapján —  a BN y vezetője jelö li ki.

49.

A  szakértői vizsgálat lefolytatását elrendelő „Határozatihoz csatolni 
kell mindazoknak ujj-, illetve tenyérnyomatát;3)

(1) akik az ügyben gyanúsítottként szerepelnek;

(2) akiktől a helyszíni ujj-, illetve tenyérnyomok, —  töredékek (bár 
vétlenül is) származhatnak.

50.

A  BNy az elvégzett vizsgálat alapján —  az eljáró szakértő(-k) nevé
nek, beosztásának feltüntetésével —  „Szakértői vélemény” -! ad.

Selejtezés

51.

(1) A  tíz-ujjas gyűjteményből azoknak az ujj nyomatlapjait, akik 75. 
életévüket betöltötték, ki kell emelni és további 10 évig irattár
ban kell őrizni;

(2) A  monodaktiloszkópia gyűjteményéből a 60. életévüket betöltött 
személyek ujjnyömatait;

(3) A  helyszíni u jj- (és tenyér-) nyomok nyilvántartásából bárki u jj- 
(és tenyér) nyomataival azonosított ujj-, illetve tenyérnyomokat; 
továbbá olyanokat, amelyek esetében az elkövetett bűncselek
mény büntethetősége elévült; vagy a tettes személyét kiderítet
ték; valamint
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(4) olyan elhaltak nyilvántartási anyagát, akiknek személyazonos
sága —- ujj nyomatuk alapján —  megállapítást nyert, 

selejtezni kell.

V. FEJEZET

HOLTAN TA LÁ LT ISMERETLEN SZEM ÉLYEK  
N Y ILV Á NTARTÁ SA

52.
r»

Az ország területén'holtan talált ismeretlen személyekre vonatkozó 
adatokat, azonosságuk megállapításáig, nyilván kell tartani.

A  nyilvántartás rendszere; a nyilvántartásbavétel módja, 
folyamata

*

53.

Valamennyi holtan talált ismeretlen személyről, a halotti szemle
jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg4) —  a nyilvántartás és azonosí
tási eljárás lefolytatása céljából —• két példányban "Jelentés isme
retlen holttestről"  c. nyomtatványt (NR  1135) kell kiállítani.

54.

Ha az eljárásra illetékes rendőri szerv, a rendelkezésre álló vala
mennyi eszközzel és módon megkísérelte a területén holtan talált 
ismeretlen személy azonosságának megállapítását és az eredményre 
nem vezetett.

(1) 24 órán belül intézkedjék az elhunyt ismeretlen személy anya
könyvezése érdekében;

(2) a rendelkezésre álló adatok egyidejű közlésével —  távgépírón 
kérjen fel valamennyi rendőrfőkapitányságot az azonosításban 
való közreműködésre. A  felhívásnak a felkért rendőri szervek 
kötelesek eleget tenni, és a megtett intézkedéseik eredményéről 
72 órán belül — ugyancsak távgépírón —  tájékoztatást adni;

(3) ha a (2) bekezdésben előírt intézkedés nem eredményezte az azo
nosság megállapítását —  a holtan talált ismeretlen személy azo-
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nosításának megkísérlésére és nyilvántartásbavételére a BNy ré
szére terjessze fel:5)

a) a holttest megtalálásakor kiállított „Jelentés ismeretlen holt
testről” c. nyomtatvány egy példányát;

b) a helyszíni-,

b) a halottszemle és
a bonc jegyzőkönyv másolati példányát;

c) a holttestről az arc helyreállítása után készített fényképfelvé
te lek  egy példányát;

d) az ismeretlen holttestről fe lvett ujjnyomatokat (ha ennek 
akadálya nincs);

e) a holttesten, —  ruházatában vagy közvetlen környezetében
—  talált használati tárgyak (ékszerek, műfogsor stb.) fényké
pét;

f ) a halotti anyakönyvi kivonat egy példányát.

55.

(1) Az 54. pont (3) bekezdésében felsorolt okmányok eredeti példá
nyát dossziéba fűzve, a holttest megtalálása szerint illetékes 
rendőri szerv kezelje.

(2) A  holttest fertőtlenített ruházatát, használati tárgyait, az azono
sítás megtörténtéig vagy lehetősége megszűnéséig becsomagolva, 
a bűnjelkezelés általános rendelkezése szerint kell megőrizni.

56.
A BNy

(1) A  felterjesztett iratok alapján készítsen peremlyukasztású-kár- 
tyát, amely tartalmazza:

a) az ismeretlen holttestről fe lvett ujjnyomatok képletét;
b) a holttest nemét; körülbelüli életkorát; személyleírását; külö

nös- ismertetőjeleit és megtalálásának pontos helyét, idejét;

c) a halál bekövetkeztének orvos által megállapított tényleges 
vagy valószínűsíthető időpontját.

(2) Minden újabb holtan talált ismeretlen személyre vonatkozó adat 
beérkezését követően, kilétének megállapítására folyamatosan 
végezzen azonosítást:
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a) a körözés hatálya alatt álló —  illetve a megállapítás szerint 
vízbefulladt személyek —  adatai alapján készített peremlyuk
kártya-nyilvántartásokban és

b) a halott ujj nyomatai alapján a daktiloszkópiai gyűjtemény
ben;

c) szükség esetén kezdeményezze a fénykép alapján történő 
antropológiai azonosítást. '

/
(3) Az azonosság megállapítása esetén az eltűnt személy körözését 

elrendelő szervet értesítse.

(4) Amennyiben az azonosítás nem vezetett eredményre, a perem- 
lyukkártyát az ismeretlen holttestekről vezetettnyilvántartásban . 
helyezze el.

57.

(1) Ha a holtan talált ismeretlen személyt valamely rendőri szerv
egy általa körözött személlyel kétséget kizáróan azonosította, ezt 
a BNy-nak jelentse. ^

(2) Utólagos azonosítás esetén, a megtalálás helye szerint illetékes 
rendőrfőkapitányság intézkedjék a megyei tanács VB  Igazgatási 
Osztályánál a megállapított személyadatoknak a halotti anya
könyv „Utólagos bejegyzések” rovatába történő feljegyzéséről.

58.

Külföldi állampolgárra utaló adatok esetén:

(1) Az 54. pont (3) bekezdésében meghatározott tárgyakat a BNy- 
nak fel kell terjeszteni.

(2) A  B N y az ismeretlen holttest külföldi állampolgárságát valószí
nűsítő körülmények felülvizsgálata után, a rendelkezésre álló 
adatokról —  a BM ügyrendjének megfelelően —  tájékoztassa az 
érintett államok illetékes szerveit.
(Szükség szerint bocsássa rendelkezésükre az azonosítást előse
gítő tárgyakat is.)

59.

Amennyiben valamelyik állam a holtan talált ismeretlen személyt 
hitelt érdemlően azonosította:
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(1) A  megtalálás helye szerint illetékes rendőrfőkapitányság:
a) intézkedjék az 57. pont (2) bekezdésében foglaltakról,

továbbá
b) szerezze be a külföldre továbbítható halotti anyakönyvi kivo

natot7) három példányban, és azt a BNy-nak terjessze fel.

(2) A  BNy a halotti anyakönyvi kivonatokból egy példányt csatoljon 
az ügy irattári anyagához, a további két példányt pedig a BM  
ügyrendjének megfelelően továbbítson.

r  ' 60.

Külföldi állampolgár holttestének felkutatására (azonosítására) ér
kező megkeresés esetén a 21. (4) c) alpontban meghatározottak sze
rint kell értelemszerint eljárni. (A  megkeresés alapján elkészített 
peremlyukkártyát, amennyiben a külföldi állampolgár felkutatására 
és azonosítására megtett intézkedések tíz év elteltével eredményre 
nem vezettek, a nyilvántartásból ki kell emelni.)

61.

Ismeretlen, de feltehetően magyar állampolgár holttestének külföl
dön történt megtalálása esetén —  értelem szerint —  az 54 (2), 56., 57. 
és a 60. pont rendelkezései az irányadók.

Selejtezés

62.

Az ismeretlen holttest kilétének megállapítása esetén, ezt a BNy- 
nál az irattári anyagra fe l kell jegyezni és a peremlyuk-kártyát 
meg kell semmisíteni.

A  rendőrfőkapitányságokon az azonosítás tényét a dossziéban kezelt 
iratokra kell feljegyezni és az anyagot ezt követően irattározni.

Az irattárba helyezett anyagok kezelésére a Rendőrségi Ügyviteli 
Szabályzat vonatkozik.

Kapják: Elosztó szerint.
Készült: 5100 példányban.
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1)

Kivonat a 9/1965. (VIII. 23-) IM  sz. rendeletből

21. §. 2. pont

A  helyszín eredeti állapotáról és fontosabb részleteiről, így  kü
lönösen a halott helyzetéről, egyes sérüléseiről fényképfelvételt, 
ha pedig ez nem lehetséges, vázrajzot kell készíteni. A  holttest
ről a ruhát a halottszemlén részt vevő orvos intézkedése szerint, 
illetőleg közreműködésével lehet csak eltávolítani. Ismeretlen 
holttestről ujjnyomatot kell készíteni.

2)

Kivonat a 4/1964. (XI. 23.) Korm. sz. rendeletből

17. §.

A  kirendelő hatóság szakvélemény adása végett, daktiloszkópiai 
vizsgálat szükségessége esetén, elsősorban a BM  O RFK  Bűnügyi 
Nyilvántartó és Statisztikai Osztályát keresi meg.

3)

Kivonat a 9/1965. (VIII. 23.) IM  sz. r. 54. §-ából

(1) A  kirendelő hatóságnak, a szakértői vizsgálatra meg kell kül
deni a vizsgált személy ujj nyomatlapját, továbbá az ujj-, illetve 
tenyém yomot hordozó tárgyat. Ha a tárgy megküldése nem le
hetséges, az ujj-, illetve tényém yómról levonatot, illetőleg fény
képfelvételt kell készíteni.

4)

Kivonattok a 9/1965. (VIII. 23.) IM  sz. rendeletből

21. §.

1. A  halottszemlét általában a helyszínen (az elkövetés helyén, a 
holttest megtalálási helyén) kell foganatosítani. Ennek során —  
a lehetőségekhez képest —  meg kell állapítani a halott személy- 
azonosságát, a halál bekövetkezésének időpontját és egyéb lé-
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nyeges körülményeit (felismerhető hullajelenségeket stb.-t). A  
halálesettel kapcsolatos tárgyi bizonyítékokat lehetőleg fe l kell 
kutatni és biztosítani kell.

2. Lásd: FÜGGELÉK 1) alatt!

22. §.

1. A  halottszemléről —  ha nem a helyszíni szemlével együtt törté
nik —  az eljáró hatóság egyidejűleg jegyzőkönyvet készít. A 
jegyzőkönyvben fe l kell sorolni a halottszemlén részt vevő sze
mélyek (az eljáró hatósági személy, a közreműködő orvos) nevét 
és munkahelyét, valamint a jelenlévő kezelőorvos nevét és la
kóhelyét.

2. A  jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a halottra vonatkozó, ren
delkezésre álló személyi adatokat, valamint a halottszemle min
den lényeges mozzanatát és valamennyi észleletét. íg y  különö
sen fe l kell tüntetni:

a) a holttest állapotát, a rajta levő sérülések leírását;

b) a holttesten levő ruhát, illetőleg a ruhában talált tárgyakat, 
azon levő esetleges sérüléseket, illetőleg szennyeződéseket;

c) a holttest környezetében talált —  és a halálesettel kapcsola
tos —  szennyeződést;

d) a halálesettel kapcsolatos tárgyi bizonyítékokat;

e) a halál időpontját, körülményeit és feltehető okát.

28. §.

A z  ismeretlen halottról a boncolás megkezdése előtt, eredeti ál
lapotban, majd az arc helyreállítása után, fényképet kell készí
teni.

32. §.

A  boncolásról, a boncolás tartama alatt, folyamatosan jegyző
könyvet kell vezetni. A  jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a bon
colás helyét és időpontját, a boncoláson részt vett személyek, to
vábbá az eljáró hatósági személyek nevét és munkahelyét, vala
mint a boncolás minden lényeges mozzanatát és valamennyi 
észleletét.

íg y  különösen magában kell foglalnia:

a) a halottra vonatkozó adatokat;

—  39 —

Á B T L -4.2.-10-1190/1967/40



b) a külvizsgálat eredményét (a holttest és a ruházat leírását 
stb-t);

c) a külsérelmi nyomok leírását;

d) az észlelt elváltozások (kóros állapotok) pontos megjelölését.

5)

Kivonat a BM  II/I. csoportfőnök 50— 960/1965. sz. utasításából:

3. Á z  iratokat rendezetten, a fényképeket és a ruházatból vett 
mintákat kartonlapra erősítve, dossziéba fűzve, a BM II/I- 5. 
Osztálynak kel megküldeni.

6)

Kivonat a 6/1963./TK— 82/KE sz. utasítás 95. §-ából:

(5) Ha az ismeretlen hulla személyazonosságát a haláleset anya
könyvi bejegyzése után megállapítják, a meghalt személy ada
tainak, a halotti anyakönyv „Utólagos bejegyzések” rovatába 
történő feljegyzését, a rendőrhatóság értesítése alapján, a fe l
ügyeletet gyakorló igazgatási osztály rendeli el.

7)

Kivonat a 38/1963. (XII. 25.) Korm. sz. rendeletből:

49. §. (1)

Külföldön történő felhasználás céljából anyagkönyvi kivonatot 
csak a főfelügyeletet gyakorló szerv és a fővárosi, megyei me
gyei jogú városi tanács végrehajtó bizottság igazgatási osztálya 
állíthat ki.
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