LEGFŐBB ÜGYÉSZ.
014-2/1954.Legf .Ü. szám.

A Belügyminiszter, az Igazságügy miniszter és a LegfőbbÜ
g
y
é
s
z
együttes utasítása
büntető ügyekben a személykörözések újabb szabályozásáról.
A büntető igazságszolgáltatás működésének eredményessé
ge csak akkor biztosítható, ha a nyomozóhatóságok gondoskodnak
arról, hogy a bíróságok - a büntető eljárási jog rendelkezéseinek
megtartásával - lehető legrövidebb időn belül ítélkezhessenek a
bűntettesek felett. Ezért a nyomozóhatóságok egyik alapvető fel
adata az ismeretlen helyen tartózkodó, vagy szökésben lévő terhel
tek felkutatása és a bíróságoknak való átadása.
A bűnügyi körözések terén folytatott jelenlegi gyakorlat
sérti az állampolgárok személyi szabadságát, de az indokolatlan
vagy hatályukat vesztett körözések nagy száma akadályozza a bűn
ügyi körözések eredményességét is. A nyomozóhatóságok olyan ese
tekben is elfogatóparancsot bocsátanak ki, amikor a terhelt őri
zetbevételére nincs kellő alap, vagy a terhelt körözése a bűncselekmény súlyára tekintettel nem indokolt. A kibocsátott elfogató
parancsok a személyazonosság megállapításához szükséges adatokat
gyakran hiányosan tartalmazzák, továbbá a nyomozóhatóságok elmulaszt
ják azoknak a körözéseknek visszavonását, amelyek céljukat elérték,
vagy hatályukat vesztették. Ezek a hibák és hiányosságok az állam- .
polgárok tömeges zaklatására, sőt nem egy esetben a személyi sza
badság törvénytelen korlátozására vezetnek.
Egyfelől az állampolgárok alaptalan zaklatásának és a
törvénytelen szabadságkorlátozásnak a megszüntetése, másfelől a
bűnügyi körözés eredményességének megjavítása végett a bűnügyi kö
rözés rendjét újra szabályozzuk és a bíróságokat, az ügyészségeket, a belügyminisztérium államvédelmi szerveit, valamint a rendőri
szerveket a következő rendelkezések pontos betartására utasítjuk.
I.
Elfogatóparancs kibocsátásának, lakhelykutatás elrendelésének esetei.
1./ A büntető eljárásban országos személykörözést csak az
arra jogosult hatóság által kibocsátott elfogatóparancs alapján
szabad elrendelni.
2./ Elfogatóparancsot kell kibocsátani, ha a nyomozás
adatai alapján alapos a gyanú arra, hogy a bűncselekményt az Is
meretlen helyen tartózkodó terhelt követte el, feltéve, hogy mind
a tettes személyére, mind a cselekmény társadalmi veszélyességére
figyelemmel egyévi vagy azt meghaladó börtönnél súlyosabb bünte
tés kiszabása várható.
Az előző bekezdés esetén kívül is elfogatóparancsot kell
kibocsátani, ha az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt őrizetből
szökött meg, vagy rendszeresen követ el bűncselekményeket, továbbá
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ha a rendelkezésre álló adatok szerint a terhelt külföldre igyek
szik távozni, illetve szabályszerű útlevél nélkül lépte át a ma
gyar határt és tartózkodik Magyarország területén, feltéve, hogy
a törvény a bűncselekményre egy évnél súlyosabb büntetést rendel
kiszabni.
Elfogatóparancsot lehet kibocsátani akkor is, ha a lak
helykutatás eredményre nem vezetett, de az országos személykorözéstől terhelt elfogása várható, feltéve, hogy az eljárás olyan bűn
tett miatt folyik, amelyre a törvény egy évi börtönnél súlyosabb
büntetést rendel kiszabni.
Jogerős ítélet alapján elfogatóparancsot kell kibocsáta
ni akkor, ha az ismeretién helyen tartózkodó terhelten börtönbün
tetést kell végrehajtani.
3./ A 2./ pontban felsorolt eseteken kívül az ismeretlen
helyen tartózkodó terhelt tartózkodási helyének megállapítása vé
gett a Bp. 106.§./1/ bekezdése értelmében lakhelykutatást kell el
rendelni.
A Lakcímnyilvántartó Hivatal útján folytatott lakhelykutatás elrendeléshez az ügyész hozzájárulása, nem szükséges.
II.
Elfogatóparancs kibocsátására, lakhelykutatás elrendelésére jo
gosult hatóságok.
4./ Terhelt ellen elfogatóparancsot /:Bp. 106.§ . :
/ polgá
ri és katonai büntető eljárásban egyaránt az ügyész, illetőleg
- az 5-7.,/ alatti pontokban meghatározott eseteken kívül - az
ügyész előzetes írásbeli hozzájárulásával a belügyminisztérium ál
lamvédelmi szervei, a rendőri szervek, továbbá az illetékes kato
nai parancsnokok bocsáthatnak ki.
3./ A belügyminisztérium államvédelmi szervei, a rendőri
szervek, valamint az illetékes katonai parancsnokok az ügyész elő
zetes hozzájárulása nélkül országos személykörözést rendelhetnek
el halasztást nem tűrő sürgős szükség esetén; így különösen, ha
őrizetből megszökött vagy olyan terhelt kézrekerítése iránt kell
intézkedni, aki a rendelkezésre álló adatok szerint külföldre
igyekszik távozni. Ezekben az esetekben az elfogatóparancsot jóvá
hagyás végett utólag kell az ügyésznek bemutatni.
6./ Elfogatóparancsot bocsáthatnak ki a bíróságok, ha
jogerősen kiszabott börtönbüntetést /:pénzbüntetést helyettesítő
börtön esetében is:/ ismeretlen helyen tartózkodó, vagy szökésben
lévő terhelten kell foganatba venni /:Bp.239/A.§.:/.
7./ Ha a börtönből megszökött terhelt elfogása iránt kell
intézkedni, a börtönparancsnok a szökés felfedezése után nyomban
értesíteni köteles a legközelebbi rendőri szervet.Minthogy a bör
tönből való szökés bűntett /:1950. évi 11.számú tvr. 1.§.:/, amely
miatt külön büntetőeljárásnak van helye, az elfogatóparancs ki
adására a belügyminisztérium - börtön területe szerint illetékes megyei /:fővárosi:/ főosztályának vezetője illetve operatív he
lyettese jogosult. Az elfogatóparancsot ezekben az esetekben
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- az 5. pontban foglaltakra figyelemmel - utólag kell jóváhagyás
végett az ügyésznek bemutatni.
8./ Lakhelykutatást a nyomozó hatóságoknak, bíróságoknak
bármely érdemi intézkedésre jogosult tagja, illetve közege kibo
csáthat. A lakhelykutatás elrendeléséről szóló határozatot a ható
ságok posta utján a B.M. Országos Rendőrkapitányság Lakcímnyilvántartó Hivatalának közvetlenül küldik meg.
III.
Elfogatóparancs kibocsátásának, lakhelykutatás iránti intézkedés
nek rendje.
9./ A belügyminisztérium államvédelmi szervei által nyo
mozott büntettek esetében az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt
ellen kibocsátott elfogatóparancsot a belügyminisztérium fő- /:ön
álló:/ operatív osztályainak, a megyei /:budapesti:/ főosztályok
nak a vezetői, illetve operatív helyettesei írják alá s jóváha
gyás végett Budapesten a Legfőbb Ügyészség különleges ügyek osz
tálya vezetőjének, vidéken pedig a megyei ügyésznek mutatják be.
10./ A rendőri szervek által nyomozott ügyekben az elfo
gatóparancsot a B.M. Országos Rendőrkapitányságának vezetője, he
lyettesei, bűnügyi osztályok vezetői és helyettesei, vagy a me
gyei /:budapesti;/ főosztályok vezetői, azok helyettesei, a nyomo
zó osztályok vezetői, illetve a kerületi és járási osztályok veze
tői írják alá, attól függően, hogy az ügyben a B.M. Országos
Rendőrkapitányság, a megyei főosztály, vagy a járási osztály foly
tatja a nyomozást. Az elfogatóparancsot jóváhagyás végett a konkrét
ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyésznek kell
bemutatni.
11./ Halasztást nem tűrő sürgős szükség esetén, előzetes
ügyészi jóváhagyás nélkül csak a 9./ és 10./ pontban megjelölt szervek rendelhetnek el országos személykörözést.
12./ Elfogatóparancs alapján elrendelt országos személy
körözést a B.M. Országos Rendőrkapitányság VI. osztálya foganato
sítja. Az elfogatóparancsot az ügyészségek, a bíróságok, a rendőri
szervek posta, illetve futár utján közvetlenül küldik meg a B.M.
Országos Rendőrkapitányság VI. osztályának. Halasztást nem tűrő
sürgős szükség esetén az ügyészségek, bíróságok és rendőri szer
vek az elfogatóparancs adataik vidékén a megyei főosztályokkal,
Budapesten pedig közvetlenül a B.M. Országos .-Rendőrkapitányságá
nak VI. osztályával közöljék és kérjék az országos személykörözé
seknek rádión nyílt szöveggel történő közlését. A vidéki főosztályok
a rádió-körözést igénylő esetekben távgépírón /;Belügyminisztérium
Országos Rendőrkapitányságának titkársága távgépíró-szolgálatán
keresztül;/ kérjék a rádiókörözést, a B.M. Országos Rendőrkapitány
ság VI. osztályától. Az elfogatóparancsot pótlólag ilyen esetek
ben is meg kell küldeni.
13./ A belügyminisztérium államvédelmi szervei által nyo
mozott büntettek eseteiben az elfogatóparancsot a belügyminiszté
rium X. osztályának kell megküldeni, illetve halasztást nem tűrő
esetben a X. osztállyal kell közölni az elfogatóparancs adatait.
Országos személykörözés foganatosítása iránt a belügyminisztérium
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X. osztálya intézkedik a B.M. Országos Rendőrkapitányság VI. osz
tályánál. Különleges esetekben - fontos állami érdekre, való te
kintettel - a belügyminisztérium X. osztálya az országos személy
körözések foganatosítására a jelen utasításban foglaltaktól eltérő
rendelkezéseket is adhat.
14./ Az elfogatóparancsot és a lakhelykutatást elrendelő
határozatot az I. és II. számú minta szerinti nyomtatványon kettő
példányban kell elkészíteni. Az eredeti példányt a bűnügyi iratok
mellett kell megőrizni, míg a másolatot a B.M. Országos Rendőrka
pitányság VI. osztályának, illetőleg a Lakcímnyilvántartó Hivatal
nak kell megküldeni. Azokban az esetekben, amikor az elfogatópa
rancs kibocsátásához az ügyész jóváhagyása szükséges, az elfogató
parancs mindkét példányára az ügyészi jóváhagyást rá kell vezetni,
ha viszont a jóváhagyás megadása a bíróság hatáskörébe tartozik,
az elfogatóparancsra a bíróság jóváhagyását kell rávezetni.
IV.
Elfogatóparancs, lakhelykutatás tartalmi kellékei.
15./ Az elfogatóparancsnak tartalmaznia kell mindazokat
az adatokat, amelyek az ismeretlen helyen tartózkodó, vagy szökésben lévő terheltről megállapítást nyertek s amelyek terhelt személyazonosságának megállapítását és terhelt elfogatását elősegítik;
így a terhelt személyazonosságának megállapításához szükséges ada
tokat: nevét /:asszonyoknál leánykori név is:/, születési helyét,
idejét /:év, hó, nap:/, szülei nevét, felesége nevét, foglalkozá
sát, utolsó lakcímét, munkahelyét, személyleírását, különös ismer
tető jeleket. Közölni kell az elfogatóparancs kibocsátásának okát,
a bűntett rövid tényállását, törvényi minősítését, terhelt elfo
gásánál követendő magatartást befolyásoló körülményeket /:pl. fegy
ver van nála, ellenállást fejt ki stb.:/. Meg kell jelölni azokat
a helyeket is, amelyeken terhelt akár rokonság és baráti kapcsolatokilletőleg egyéb ismeretség alapján, akár bármely más okból megfor
dulhat. Tartalmaznia kell az elfogatóparancsot kibocsátó hatóság
megnevezését, illetőleg annak a hatóságnak a megjelölését, ahová
a terheltet elfogása után elő kell állítani, meg kell jelölni a
terhelt ellen folyamatban levő bűnügy számát. Az elfogatóparancsot
eredeti aláírással és hivatalos bélyegzővel kell ellátni.
16./ Lakhelykutatás elrendelése esetében azokat a személyi adatokat kell közölni, amelyek a terhelt személyazonosságának
megállapításához szükségesek. Az ilyen határozatnak is tartalmaznia
kell a kibocsátó hatóság megnevezését, a bűnügy számát, amely alatt
a terhelt ellen az eljárás folyamatb a n van , továbbá eredeti aláírást és a kibocsátó hatóság hivatalos pecsétjét.
Az elfogatóparancsot és a lakhelykutatást elrendelő ha
tározatot minden esetben irógépen, ennek hiányábannyomtatott be
tűvel kell elkészíteni.
V.
Hatóságok és hatósági közegek kötelessége elfogatóparancs kibocsá
tása és lakhelykutatás elrendelése alapján.
17./ Halasztást nem tűrő sürgős szükség esetén a B.M. Or
szágos Rendőrkapitányság VI. osztálya köteles az elfogatóparancs
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szére közölni.
18./ Az országos személykörözéseket a B. M . Országos Rend
őrkapitányság VI. osztálya "Körözési Értesítő"-ben és "Mutató"-ban
teszi közzé, amelynek alapján valamennyi érdekelt hatóság és ható
sági közeg értesül az országos személykörözésekről. A Körözési
Értesítőben és Mutatóban körözést közzétenni csak a beküldött elfogatóparancs alapján sza bad.
A B.M. Országos Rendőrkapitányság. VI. osztálya hetenkint
köteles összeállítani és kinyomatni a Körözési Értesítőt, havonkint,
illetve három havonkint pedig köteles kiadni a Körözési Mutatót.
Körözési Értesítővel és Mutatóval el kell látni az illetékes ügyész
ségi, bírósági, államvédelmi és rendőrségi szerveket, valamint a
börtönök parancsnokait.
19./ Azt a terheltet, aki ellen elfogatóparancsot bocsá
tottak ki, megtalálása esetén bármely hatóság és hatósági közeg kö
teles őrizetbe venni és ha terheltet nem az ügyészi szervek, a
belügyminisztérium államvédelmi szervei, vagy a rendőri szervek
vettek őrizetbe, a legközelebbi rendőri szervnek, haladéktalanul
át kell adni. A rendőri szervek kötelesek az elfogatóparancs alapján
őrizetbe vett terheltet haladéktalanul az elfogatóparancsot kibo
csátó, illetve a Körözési Értesítőben megjelölt hatósághoz előállítani.
A belügyminisztérium államvédelmi szervei által körözött
terhelt elfogásáról az elfogatóparancsot kibocsátó hatóság a bel
ügyminisztérium X. osztályát haladéktalanul értesíteni köteles.
Az elfogatóparancs alapján kézrekerült terhelt letartóz
tatása iránt a büntető perrendtartás rendelkezéseinek megfelelően
kell intézkedni.
20./ A B.M. Országos Rendőrkapitányság L akcímnyilvántartó
Hivatala, valamint minden hatóság és hatósági köze g köteles a lak
helykutatást elrendelő hatósággal terhelt tartózkodási helyét kö
zölni, mihelyt a lakhelykutatásról és a terhelt tartózkodási he
lyéről tudomást szerez.
VI.
A nyomozás továbbfolytatása, az elfogatóparancs kibocsátása, lak
helykutatás elrendelése után.
21./ Nyomozás befejezése előtt kibocsátott elfogatóparancs,
lakhelykutatás esetében a nyomozást tovább kell folytatni és mind
azokat a bizonyítékokat meg kell szerezni, amelyek kétségtelenül
igazolják azt, hogy a bűncselekményt az ismeretlen helyen tartózko
dó terhelt követte el. Amennyiben terhelt elfogása a bizonyítékok
megszerzésének és biztosításának befejezéséig nem történik meg, a
nyomozás felfüggesztése felöl kell határozni és az erre vonatkozó
határozattervezetet jóváhagyás végett az ügyésznek kell bemutatni.
A nyomozásnak ügyészi jóváhagyással történt felfüggeszté
se esetében az iratokat - a bűncselekmény elévüléséig - nyilvántar
tásba kell helyezni. Amennyiben terheltet az elévülési időn belül
kézrekeríteni nem lehet, az elévülési idő éltelte után terhelttel
szemben a nyomozást meg kell szüntetni.
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22./ Nyomozás felfüggesztése esetén a bűnügyi iratokat
az a hatóság őrzi, amelyik az elfogatóparancsot kibocsátotta, fel
téve, hogy a terheltet elfogása után ehhez a hatósághoz kell elő
állítani. Ha az ismeretlen helyen tartózkodó terheltet nem az el
fogatóparancsot kibocsátó hatóság elé kell kisértetni; a bűnügyi
iratokat ilyenkor ahhoz a hatósághoz kell áttenni, amelyikhez az
elfogatóparancs rendelkezése szerint a kézrekerült terheltet elő
kell állítani.
VII.
Elfogatóparancs, lakhelykutatás visszavonása.
23./ Az elfogatóparancsot, lakhelykutatást elrendelő ha
tározatot azonnal vissza kell vonni, mihelyt az elfogatóparancs,
lakhelykutatás célját elérte, vagy ha az elfogatóparancs kibocsátá
sának, a lakhelykutatás elrendelésének oka megszűnt.
Az elfogatóparancs, lakhelykutatás célját elérte, ha az
ismeretlen helyen tartózkodó terheltet őrizetbe vették és az elfo
gatóparancsot kibocsátó, illetve az elé a hatóság elé állították,
amelyiket az elfogatóparancs megjelölt, vagy ha a terhelt a ható
ság előtt megjelent.
Az elfogatóparancs kibocsátásának, a lakhelykutatás el
rendelésének oka megszűnt, ha a bűntett, illetőleg a kiszabott
büntetés, amelynek alapján a terhelt ellen elfogatóparancsot bo
csátották ki, vagy lakhelykutatást rendeltek el, elévült, kegyelem
hatálya alá esik, továbbá ha megállapítást nyert, hogy a bűntettet
nem a terhelt követte el, vagy ha a terhelt nem büntethető.
24./ Az elfogatóparancs visszavonása iránt a kibocsátó
hatóság, illetve az a hatóság köteles intézkedni, amelyiknek a ter
heltet elfogása esetén át kell adni. Az elfogatóparancs, lakhelykutatás visszavonását írásbeli határozattal kell elrendelni. A ha
tározat eredeti példányát a bűnügyi iratok mellett kell megőrizni,
másik példányát pedig haladéktalanul a B.M. Országos Rendőrkapi
tányság VI. osztályának, illetve a Lakcímnyilvántartó Hivatalnak
kell megküldeni. A B.M. Országos Rendőrkapitányság VI. osztálya az
elfogatóparancs visszavonását elrendelő határozatot a Körözési Érte
sítő legközelebbi számában közzétenni, a LakcímnyiIvántártó Hiva
tal pedig a nyilvántartási anyagából a figyelőlapot kiemelni köte
les.
Az elfogatóparancs visszavonásához az ügyész jóváhagyását
beszorozni nem kell.
25./ Elfogatóparancs visszavonásának elmulasztása miatt
az állampolgárok személyes szabadságának törvénytelen korlátozásá
ért a mulasztást elkövető személyt fegyelmileg, szükség esetén pe
dig büntető úton is felelősségre kell vonni.
VIII.
Vegyes rendelkezések.
26./ Az ügyészségek és bíróságok, mielőtt elfogatóparan
csot bocsátanak ki, kötelesek rövid úton meggyőződni arról, hogy
hogy terheltet a területük szerint illetékes járásbírósági, illet
ve megyei bírósági börtönben nem tartják fogva.
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27./ Azok a hatóságok, amelyek elfogatóparancsot bocsáta
nak ki, lakhelykutatást rendelnek el, az általuk kibocsátott elfo
gatóparancsokról, lakhelykutatásokról - külön utasításban meghatá
rozott - nyilvántartókönyvet kötelesek vezetni. A nyiIvántartókönyv
az elfogatóparancs kibocsátására, lakhelykutatások elrendelésére,
valamint azok visszavonására vonatkozó legfontosabb adatokat tar
talmazza. A hatóság vezetője köteles legalább negyedévenként a nyil
vántartókönyv szabályszerű vezetését ellenőrizni és meggyőződni
arról, hogy a hatályukat vesztett elfogatóparancsok és lakhelykuta
tások visszavonása iránt történt-e intézkedés.
Ha a terheltet nem az elfogatóparancsot kibocsátó hatóság
hoz kell előállítani, a bűnügyi iratoknak az illetékes hatósághoz
történt áttétele után ezt a körülményt a nyilvántartókönyvbe be kell
jegyezni és az elfogatóparancsot annak a hatóságnak a nyilvántartókönyvébe kell feljegyezni, amelyikhez a bűnügyi iratokat át
tették és amelyikhez a terheltet -őrizetbe vétele esetén elő_kell
állítani.
28./ A 0333/1950.B.M. VI.számú utasításnak a jelen uta
sítás által nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban marad
nak.
29./ A nyomozás törvényessége feletti felügyelet során az
ügyészek rendszeresen ellenőrizzék jelen utasításnak pontos és ma
radéktalan végrehajtását.
30./ Ennek az utasításnak - az ügyészségeknél, a bírósá
goknál, a belügyminisztérium államvédelmi szerveinél, a rendőri
szerveknél, a börtönparancsnokságoknál, a B.M. Országos Rendőrka
pitányságnál, valamint a Lakcímnyilvántartó Hivatalnál való - vég
rehajtásával kapcsolatos ügyviteli szabályokat külön utasítások
állapítják meg.
31./ Az utasításban foglaltakat 1954. augusztus 1. napjá
tól kezdődően kell alkalmazni.
Budapest, 1954. augusztus 6.

Czakó Kálmán s.k.
legfőbb ügyész

Kovács Kálmán s.k.
igazságügyminiszter
helyettes

Piros László s.k.
belügyminiszter

A kiadmány hiteléül:
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