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Tárgy: A Rendőrség Fogdaszabályzatának eltérő alkal
mazása a BM III/1. Osztályon.

A Belügym iniszter elvtárs 1971. évi 19. sz. parancsának 2. pontja 
alapján

m e g p a r a n c s o l o m  :

hogy a Rendőrség Fogdaszabályzatának az alábbiakban felsorolt 
rendelkezéseit (továbbiakban: Fogdaszabályzat) a BM I I I /1. Osz
tályon a következő, eltérésekkel kell alkalm azni:

1. Fogdaszabályzat 1. § (2) bekezdését;

(2) A fogdában bárkit csak a befogadás céljára szolgáló u ta
sítás alapján szabad elhelyezni.
(1. sz. minta)

2. Fogdaszabályzat 3. § (1) és (2) bekezdését;

(1) A fogdában a fogvatartás körülm ényeiért az Őrségi Al
osztály vezetője felelős.



(2) A biztonságos őrzésért, a fogda rendjéért és a fegyelem
ért az őrsparancsnok, a fogdaügyeletes, a körletfelelős, 
illetve a körletőr felel.

3. Fogdaszabályzat 4. § (4) bekezdését;

(4) A fogvatarto ttat az ügy vizsgálója és a fogdaügyeletes 
által előzetesen kijelölt zárkában kell elhelyezni. Kijelölt 
zárka hiányában a fogvatarto ttat ideiglenesen üres zár
kában kell elhelyezni.

4. Fogdaszabályzat 5. § (1) és (3) bekezdését;

(1) Fogdába történő befogadásra u tasítást csak:
-  a BM III /l . Osztály vezetője,
-  a BM I II /1. Osztály vezetőjének helyettese és ezek 

előzetes engedélye alapján,
-  a BM I I I /1. Osztály ügyeletes tisztje adhat.

(3) A fegyveres erők és a fegyveres testü letek  tagjának a 
fogdába történő befogadásáról a BM I II /1. Osztály veze
tője köteles az illetékes parancsnokságot a további intéz
kedések m egtétele végett haladéktalanul értesíteni.

5. Fogdaszabályzat 6. §-át;

A fogvatartott fogvatartása időtartam ának meghosszabbítá
sáról az Őrségi Alosztályt értesíteni nem kell.

6. Fogdaszabályzat 7. §-át;

(1) Befogadáskor a befogadó letétkezelő a fogvatartottól 
kérdezze meg személyi adatait és azt az utasítás adatai
val egyeztesse. Ha az adatok nem egyeznek, ennek okát 
azonnal tisztázza.

(2) A fogdaszolgálatot ellátók közül a fogvatartottakat név 
szerint csak a befogadó letétkezelő, a fogdaügyeletes, va
lam int ezek elöljárói ism erhetik.

(3) A fogvatartottakról ny ilvántartást kell vezetni, melyben 
fel kell tün te tn i személyi adataikat, zárka szerinti elhe
lyezésüket, törzsszámukat, ügyük előadóját, befogadá-
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suk, más szervhez történ t át-, illetve onnan való vissza
szállításuk időpontját.

7. Fogdaszabályzat 8. §-át;

(1) A személyi adatoknak a fogdakönyvbe való bevezetése 
u tán fel kell szólítani a fogvatartottat, hogy a nála levő 
összes tárgyat adja át. Ezután rendőrtanú jelenlétében 
meg kell motozni és el kell venni tőle m inden olyan tá r
gyat, amellyel magában, vagy másban kárt tehet, amely 
tám adásra, illetőleg szökés elősegítésére alkalmas.

(2) A befogadáskor foganatosított motozásról jegyzőkönyvet 
kell felvenni akkor is, ha a fogvatartottól semmi sem 
került átvételre. Ez esetben a jegyzőkönyvbe ezt a tényt 
kell rögzíteni.

(3) A motozás során a fogvatartottnál, vagy a vele együtt 
beszállított tárgyaiban (gépkocsi, útipoggyász, stb.) el
rejtve talált dolgokról külön jegyzőkönyvet kell felvenni. 
A jegyzőkönyvből ki kell tűnni, hogy e tárgyak előtalá
lására milyen módon került sor, azok hol, hogyan voltak 
elrejtve.

(4) A fogvatartottól á tvett tárgyak, értékek, személyi és 
egyéb iratok kezelése a BM III /l . Osztály vezetőjének 
a bűnjelek és személyi letéti tárgyak kezeléséről szóló 
u tasítása szerint történik.

8. Fogdaszabályzat 10. §-át;

A fogvatartottal a befogadáskor ism ertetni kell a fogdái 
m agatartási szabályokat, a kötelességeket és a jogokat, ille
tőleg a szabályok megszegésének következményeit. E szabá
lyokat a külföldi állampolgárokkal anyanyelvükön, vagy az 
általuk beszélt idegen nyelven írásban, vagy szóban kell is
m ertetni.

9. Fogdaszabályzat 11. § (3) és (4) bekezdését;

(3) A fogvatartott kihallgatásra kísérésének m ódját a BM 
III /l . Osztály vezetője az Ő rutasításban szabályozza.

(4) A fogvatartott fogdából való kiadásának és visszaérke
zésének idejéről a fogdaügyeletes ny ilvántartást vezet.



10. Fogdaszabályzat 12. § (1) bekezdését;

(1) Zárkából egyszerre általában csak egy fogvatartottat 
szabad kiengedni. Fogvatartottnak a zárkából történő 
kiengedése két őr egyidejű jelenlétében történhet. Több 
fogvatarto ttat egy időben kiengedni -  csak egy zárká
ból -  fokozott őrzés m ellett lehet.

11. Fogdaszabályzat 14. § (2) bekezdését;

(2) Fogvatarto ttat a fogdából, illetve az osztály épületéből 
kiengedni, kiszállítani csak az osztály vezetőjének (he
lyettesének), m unkaidő után, vagy m unkaszüneti napo
kon az osztály ügyeletes tisztjének, az osztály bélyegző
jével ellátott írásos utasítása alapján lehet. Az osztály 
ügyeletes tisztje ilyen utasítást az osztály vezetőjétől 
(helyettesétől) kapott külön felhatalm azás alapján adhat.

12. Fogdaszabályzat 15. § (1) és (5) bekezdését;

(1) Büntető ügyekben a fogvatarto ttat az osztály vezetőjé
nek rendelkezésére tárgyalásra minden esetben elő kell 
vezetni, ha
a) a bíróság a tárgyalásra m int terheltet, tanút, sértettet, 

magánfelet, vagy m agánvádlót megidézi,
b) a bíróság m int terhelte t a fellebbezési tárgyalás idő

pontjáról értesíti és a fogvatartott a tárgyalásra való 
elővezetését kéri.

(5) Ha a fogvatarto ttat a Területi M unkaügyi Döntőbizott
ság tárgyalásra félként idézi, a Döntőbizottság elnökének 
megkeresésére elő kell vezetni és ennek költségeit a BM 
III /l . Osztály előlegezi.

13. Fogdaszabályzat 21. §-át;

A fogvatartottaknak a 44. § (3) bekezdésében m eghatározott
sétáltatását a biztonságos őrzés követelm ényeinek megfele
lően a sétaudvarban kell végrehajtani.

14. Fogdaszabályzat 23. § (2) bekezdését;

(2) A fogda egyéb helyiségeinek, berendezési- és használati 
tárgyainak takarítását, fertőtlenítését a szükségnek meg-
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felelően, kellő őrizet m ellett büntetésüket töltő elítéltek 
(házimunkások) végzik.

15. Fogdaszabályzat 25. § (2)- (4) bekezdését;

(2) A látleletet az orvos az Őrségi Alosztály vezetőjéhez ju t
ta tja  el.

(3) Törvénysértő bánásmód gyanúja esetén az Őrségi Al
osztály vezetője a sérülés keletkezéséről jegyzőkönyvet 
vesz fel. A jegyzőkönyv és a látlelet 1- 1 példányát az 
osztály vezetőjéhez terjeszti fel, másik példányát a fog
dai iratoknál helyezi el. Utóbbiakat a nyomozás befeje
zésekor az ügy operatív (vizsgálati) dossziéjához kell 
csatolni.

(4) Az osztály vezetője -  a cselekmény jellegétől függően 
-  intézkedik a fegyelmi, vagy a büntető eljárás meg
indítása iránt.

16. Fogdaszabályzat 26. § (1)- (3) bekezdését;

(1) Az osztály vezetője szervezze meg a fogvatartottak rend
szeres egészségügyi ellátását. Az orvosi vizsgálat idő
pontját hatáskörében szabályozza.

(2) Orvosi vizsgálatra, gyógykezelésre szoruló fogvatartot
taknak az előírt időpontban az osztály orvosához történő 
kíséréséről a fogdaügyeletes intézkedik.

(3) Fogvatartottak megbetegedését a körletfelelős a fogda
ügyeletesnek köteles jelenteni.

17. Fogdaszabályzat 27. § (1) bekezdését;

(1) Fogvatartottak részére indokolt esetben a gyógyszert az 
egészségügyi szolgálat beosztottai adják ki és ellenőrzik 
annak felhasználását. A fogvatartott írásbeli orvosi ja 
vaslatra csak annyi gyógyszert ta rth a t magánál, m ely
nek egyszerre történő felhasználása nem okoz egészség- 
romlást.

18. Fogdaszabályzat 29. § (2)- (4) bekezdését;

(2) A balesetről az Őrségi Alosztály vezetője jegyzőkönyvet 
vesz fel. A jegyzőkönyvből 1- 1 példányt a fogvatartott
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letétjéhez, az ügy bírósági irataihoz és az operatív (vizs
gálati) dossziéhoz kell lerakni.

(3) Az osztály vezetője a balesetet a BM III. főcsoportfő
nökének távbeszélőn azonnal jelenti, ha a baleset:
-  halált,
-  három, vagy több személyen bekövetkezett sérülést,
-  életveszélyes sérülést, vagy mérgezést,
-  csonkulásos, vagy érzékszerv elvesztéssel járó sérü

lést,
-  feltűnő eltorzulást, vagy bénulást, illetőleg elm ezavart 

okozott.
(4) Az osztály vezetője a (3) bekezdésben felsorolt baleset

ről az illetékes katonai ügyészséget tájékoztatja.

19. Fogdaszabályzat 30. § (4) bekezdését;

(4) A fertőző beteget orvosi javaslatra kórházba kell szállí
tani. A szállítás az osztály vezetőjének u tasítására Bu
dapesten a KÖJÁL, az ország egyéb területén  az Orszá
gos Mentőszolgálat m entőgépkocsijával történik. A fer
tőző beteget elszállításáig is el kell különíteni a többi 
fogvatartottól.

20. Fogdaszabályzat 33. § (1)- (3) bekezdését;

(1) Ha a fogvatartottnál rosszullét, haldoklás jelei észlelhe
tők, a körletfelelős (körletőr) ezt köteles azonnal a fogda
ügyeletesen keresztül az őrsparancsnoknak jelenteni. Az 
őrsparancsnok köteles haladéktalanul orvost hívni és e r
ről elöljárójának jelentést tenni.

(2) Ha az orvos m egállapítása szerint a fogvatartott haldok
lik, az Őrségi Alosztály vezetőjének, m unkaidő után  és 
m unkaszüneti napokon az osztály ügyeletes tisztjének 
intézkedni kell a legközelebbi egészségügyi intézetbe 
szállítása iránt. Ilyen esetben a beteg fogvatartott zárka
társát más zárkába kell áthelyezni.

(3) Ha a fogvatartott meghalt, az orvos megérkezéséig a 
holttestet a helyszínen kell hagyni. A halálesetet hala
déktalanul jelenteni kell az osztály vezetőjének.
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21. Fogdaszabályzat 34. §-át;

A íogvatarto tt holttestét fel kell boncolni. A boncolási jegy
zőkönyv egy példányát az illetékes ügyésznek meg kell kül
deni, egy példányát pedig az ügy operatív (vizsgálati) dosz- 
sziéjában kell elhelyezni. Ha az ügynek több terheltje  van, 
a jegyzőkönyvből egy példányt a bírósági iratokhoz is csa
tolni kell.

22. Fogdaszabályzat 35. § (2) bekezdését;

(2) Az osztály vezetője a holttest kiadását kivételes esetben 
a közrend és a közbiztonság megóvása céljából m egtagad
hatja. Ha a hozzátartozó em iatt panasszal él, ezt a BM
III. főcsoportfőnökéhez kell felterjeszteni és a döntésig 
a tem etést el kell halasztani.

23. Fogdaszabályzat 37. § (1) és (3) bekezdését;

(1) É telt a zárkába csak az erre kijelölt, az egészségügyi kö
vetelm ényeknek megfelelő körletőr adhatja  be.

(3) A íogvatarto tt élelmezése térítésm entesen történik.

24. Fogdaszabályzat 38. § (1) bekezdését;

(1) A fogvatartottak részére személyi felszerelésként két 
lepedőt, két takarót, a fekhelyre helyezhető m űanyag 
derékaljat (laticel) és egy váltás fehérnem űt kell kiadni. 
A íogvatarto tt ágynem űt nem hozhat magával és ilyet 
részére mások sem adhatnak be. Lepedőit havonta kétszer 
kell váltani. Lehetővé kell tenni, hogy fehérnem űit he
tenként cserélhesse.

25. Fogdaszabályzat 39. § (3) bekezdését;

(3) A íogvatarto tt borotválását, hajvágását az osztály állo
m ányába tartozó fodrász végzi.

26. Fogdaszabályzat 40. § (1) bekezdését ;

(1) Fogvatartottak részére fogkefét, fogkrémet, fésűt, egész
ségügyi papírt és va ttá t az osztály költségvetése terhére 
biztosítani kell, am ennyiben a fogvatartottak ezek vásár-



lására letéti pénzzel nem rendelkeznek, vagy ezeket hoz
zátartozóiktól beszerezni nem tudják.

27. Fogdaszabályzat 41. § és 42. §-át;

A fogvatartottak érték- és letéti tárgyainak kezelése -  el
veiben a Rendőrség Fogdaszabályzata vonatkozó rendelke
zéseiben megegyezően -  az osztály vezetőiének a bűnjelek 
és személyi letéti tárgyak kezeléséről szóló utasítása szerint 
történik.

28. Fogdaszabályzat 43. § (2) bekezdését;

(2) A fogvatarto ttat törzsszámon kell megszólítani, tegezni 
nem  szabad.

29. Fogdaszabályzat 44. § (5) bekezdését;

(5) A fogvatartott a zárkában levő fekhelyre az ébresztő és 
takarodó közötti időben az ügy vizsgálója, illetve az or
vos engedélyével fekhet le.

30. Fogdaszabályzat 46. § (1), (2) és (4) bekezdését;

(1) Az előzetesen letartóztato tt és az elítélt a letéti pénzéből 
legfeljebb havi 120,-  Ft-ot, az elzárt pedig 30,-  F t-ot 
használhat fel szükségleti cikkek vásárlására. A. letéti 
pénzből tisztálkodási cikkeket [40. § (1) bek.] nem rom 
landó élelmiszereket, havonta 5 doboz cigarettát, írósze
reket és egyéb szükségleti cikkeket vásárolhat.
A fogvatartott az ügy előadója engedélyével kivételes 
esetben szükségleti cikkek vásárlására 300,-  Ft-ig  te r
jedő összeget fordíthat. Letéti pénzzel nem rendelkező 
fogvatartott részére -  am ennyiben ezt kéri -  napon
ként 10 db cigarettát a költségvetés terhére biztosítani 
lehet.

(2) A szükségleti cikkek beszerzése az osztály vezetőjének a 
bűnjelek és a személyi letéti tárgyak kezeléséről szóló 
u tasítása szerint történik,

(4) Dohányzásra jogosult fogvatartott a zárkában dohányoz
hat.
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31. Fogdaszabályzat 47. §-át;

Az előzetesen letartóztatott, az elítélt és az elzárt kétheten
ként tisztasági csomagot kaphat, amely fehérnem űt és tisz
tálkodási eszközöket tartalm azhat. A csomagot a befogadó
letét-kezelő veszi át és tartalm át az é rin te tt fogvatartott je
lenlétében vizsgálja meg.

32. Fogdaszabályzat 43. § (1)- (4) bekezdését;

(1) Az előzetesen letartóztato tt havonként egy alkalommal 
látogatót fogadhat. A látogatás ideje 30 perc. A látogatás 
engedélyezésére az osztály vezetője (helyettese), az ügy
ben eljáró alosztály vezetője, illetve ezektől kapott fel
hatalmazás alapján az ügy előadója jogosult.

A látogatásnál az ügy vizsgálója, vagy az ezzel megbízott 
őr köteles jelen lenni és biztosítani, hogy a fogvatartott 
és látogatói az eljárás tárgyát képező ügyről beszélgetést 
ne folytassanak.

(2) Az előzetesen letartóztatott, az elitélt, valam int az elzárt 
kéthetenként levelet válthat. A levél terjedelm e a 35-  
40 sort nem haladhatja  meg. A leveleket az ügy előadója 
ellenőrzi.

(3) Az előzetesen letartóztato tt havonta egyszer legfeljebb 
3 kg súlyú tartós, szobahőmérsékleten sem romló élelmi
szert tartalm azó csomagot kaphat. Az elítélt az ügyben 
eljáró alosztály vezetőjének, illetve ettől kapott felhatal
mazás alapján az ügy előadója engedélyével kaphat 
élelmiszercsomagot.

(4) A látogatás, levelezés és az élelmiszercsomag leadásának 
időpontját, lebonyolításuk és nyilvántartásuk m ódját az 
osztály vezetője külön szabályozza.

33. Fogdaszabályzat 52. § (4) bekezdését;

(4) A bilincselést az őrsparancsnok rendeli el.

34. Fogdaszabályzat. 58. § (1) bekezdését;

(1) Ellenszegülést, étkezés m egtagadását a körletfelelős (őr)
köteles azonnal jelenteni az őrparancsnoknak.
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35. Fogdaszabályzat 59. § (4) bekezdését;
(4) A fegyelmi jogkör gyakorlására az osztály vezetője (he

lyettese). illetve az ügyben eljáró alosztály vezetője jo
gosult.

36. Fogdaszabályzat 63. § (1) és (6) bekezdését;
(1) A fegyelmi vétséget elkövetőről az azt észlelő rendőr 

fegyelmi lapot állít ki. Ezen a fegyelmi vétségre vonat
kozó részletes adatokat feljegyzi. A kiállított fegyelmi 
lapot az ügyben eljáró alosztály vezetőjének terjeszti 
fel.

(6) A fegyelmi fenyítést a fogdakönyvbe is be kell írni, a 
fegyelmi lapot pedig a fogdai iratoknál kell elhelyezni. 
A fegyelmi fenyítésről a bíróságot tájékoztatni lehet.

37. Fogdaszabályzat 65. § (4) bekezdését;

(4) A jutalm azást a fogdakönyvbe be kell írni és a dicsérő 
lapot a fogdai iratokhoz kell csatolni. A jutalm azásról a 
bíróságot tájékoztatni lehet.

38. Fogdaszabályzat 67. § (3) bekezdését;
(3) A (2) bekezdésben foglalt kedvezm ényt az osztály veze

tője csak kivételesen engedélyezheti.

39. Fogdaszabályzat 68. §-át;

Fogvatartottakat saját zárkájuk rendben tartásán  kívül más 
m unkára igénybe venni nem  lehet.

40. Fogdaszabályzat 69. § (1), (2) és (4) bekezdését;

(1) Fogvatartottak szabadlábra helyezésére csak
-  a BM I I I /1. Osztály vezetője,

-  a BM I II /1. Osztály vezetőjének helyettese, és a tőlük 
erre vonatkozóan kapott külön felhatalm azás alapján

-  a BM I I I /1. Osztály ügyeletes tisztje adhat.

A szabadlábra helyezés írásos utasítás alapján történik. 
(2. sz. minta)

-  10 -



(2) A szabadlábra helyezésről szóló utasítás alapján az őri
zetest és az előzetesen letartóztato ttat a fogdából azon
nal ki kell engedni.

41. Fogdaszabályzat 71- 76. §-ait;

A szolgálat ellátása a fogdában, valam int a fogvatartottak 
befogadása, kísérése, szállítása a BM I II /1. Osztály Ő rutasí
tásában foglaltak szerint történik.

42. Fogdaszabályzat 78. § (I) és (5) bekezdését;

(1) Az Osztály fogdájának ellenőrzésére jogosultak:
-  a BM III /1. Osztály vezetőjének elöljárói és az ezek 

által megbízottak,
-  a BM I II /1. Osztály vezetője, helyettese,
-  a BM I I I /1. Oszály vezetője által megbízott ellenőrző 

tisztek,
-  az Őrségi Alosztály vezetője,
-  az őrparancsnok (helyettese),
-  a legfőbb ügyész és helyettesei, továbbá az általuk 

ellenőrzésre jogosító megbízó levéllel ellátott ügyé
szek,

-  a Legfőbb Ügyészség Politikai Osztályának vezetője, 
és a Katonai Főügyészség Katonai és Belügyi Osz
tálya vezetője, valam int az általuk megbízott, az osz
tály nyomozati m unkája felett felügyeletet gyakorló 
ügyészek.

Egészségügyi szempontból ellenőrzésre jogosult:
-  a BM Egészségügyi Osztály vezetője, illetve az általa 

megbízottak,
-  a BM I I I /1. Osztály vezető főorvosa.

(5) Fogdaellenőrzéskor kerülni kell a hangos megszólítást.

43. Fogdaszabályzat 79. § (1) és (2) bekezdését;

(1) A fogdát az Őrségi Alosztály vezetője hetenként, a BM 
I II /l . Osztály vezető főorvosa pedig rendszeresen ellen
őrizni köteles.
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(2) Az osztály ügyeletes tisztje a fogdában ellenőrzést az 
osztály vezetőjétől kapott külön u tasításra végez.

A Fogdaszabályzat 79. §-a a következő. (6) bekezdéssel 
egészül ki:

(6) Az ellenőrzésre jogosultakon kívül szolgálati ügyben a 
fogdái körletbe beléphetnek az osztály állományához 
tartozó :
-  egészségügyi szolgálat beosztottai,
-  fogdaügyeletesek,
-  befogadó- letétkezelő,
-  kísérő őrök,
-  fodrász,
-  szerelési, javítási m unkákat végző szakmunkások.

A felsoroltak csak a körletfelelős, vagy körletőr jelenlé
tében tartózkodhatnak a fogda körletében és csak a fel
adatuk végrehajtásához szükséges időtartam ig. Ez ala tt 
a fogvatartottakkal csak a feladatuk végrehajtásához 
szükséges m értékben érintkezhetnek, kivéve a szakmun
kásokat, akik az em lítettekkel nem kerülhetnek kapcso
latba.

45. Fogdaszabályzat 80. § (1) bekezdését;

(1) Á ltalában fogdai rendkívüli esem énynek kell tekinteni:
-  az elemi csapást,
-  a csoportos ellenszegülést,
-  a szökést,
-  az ételmérgezést,
-  az öngyilkosságot,
-  a balesetet,
-  a fogdaőr elleni tám adást,
-  az étkezés tömeges m egtagadását és
-  a fogvatartott sérelmére elkövetett bűncselekményt.

A rendkívüli esem ényt azonnal jelenteni kell az osztály 
vezetőjének, aki erről az ügyészt tájékoztatja.
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A Fogdaszabályzat 80. §-a a következő (3) bekezdéssel 
egészül ki:

(3) Riadó, elemi csapás, hosszan tartó  áram szünet esetén a 
körletben az őrséget az erre vonatkozó külön riadóterv 
alapján meg kell erősíteni.

A BM I I I /1. Osztály vezetője a jelen parancsom ban szabályozott 
rendelkezéseket a Rendőrség Fogdaszabályzatával foglalja egy
séges szerkezetbe és azt az Osztály állománya részére a szükséges 
példányszám ban adja ki.

Az egységes szerkezetbe foglalt Fogdaszabályzatot az állomány 
részére oktatás tárgyává kell tenni.
A parancs 1972. április 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
BM I II /1. Osztály 34- 154/1969. szám alatt kiadott Fogdasza
bályzatát hatályon kívül helyezem.

RÁCZ P á l  s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügym iniszter-helyettes

Felterjesztve: m iniszter elvtársnak,
K apják: m iniszterhelyettesek,

III. főcsoportfőnök helyettesei,
I I I / 1 - IV. csoportfőnök, helyettesei,
III. Főcsoportfőnökség T itkárság vezetője, 
I I I /1. Osztály 4 pld.,
Legfőbb Ügyészség Politikai Osztály vezetője, 
Katonai Főügyészség BM Osztály vezetője, 

Készült: 35 példányban.
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1. sz. m inta

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra!
I I I /1 . Osztály

FOGDAIRODA VEZETŐJÉNEK 
H e l y b e n  

Utasítom, hogy ..................................................................................................  (név)

  (szül. hely, év,

anyja neve) ......................................................................................................  lakost
a fogdába fogadja be. 

Budapest, 19.................................................. h ó .........nap.

osztályvezető

2. sz. m inta

BELÜGYMINISZTÉRIUM Szolgálati használatra!
I I I / l .  Osztály

FOGDAIRODA VEZETŐJÉNEK
H e l y b e n

Utasítom, hogy .......... (név)

..................................................................................................................  (szül. hely, év,
anyja neve) őrizetest helyezze szabadlábra.

Budapest, 19................................................ h ó .............nap.

L á s s a :

pü. előadó osztályvezető

letét-kezelő K ülön u tasítás:
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