
BELÜ G YM IN ISZTÉRIU M T I T K O S !

Bűnügyi Nyilvántartás Sza
bályzata I. része III. fejezeté
nek módosítása.

III. FEJEZET

SZEM ÉLY- ÉS TÁRGYKÖRÖZÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

A bűncselekmény elkövetése vagy eltűnés miatt országos körö
zés alatt állókat elfogásuk, illetve tartózkodási helyeik megálla
pítása; a bűncselekmény útján eltulajdonított vagy azzal kapcso
latban álló, továbbá a használt cikkek felvásárlásával is foglal
kozó kereskedelmi egységeknél értékesített -  ismert egyedi sa
játosságokkal rendelkező -  tárgyakat: felkutatásuk és a bűn
tettes felderítésének elősegítése érdekében nyilván kell tartani.

A nyilvántartás rendszere; a nyilvántartásba vétel módja,
folyamata

A körözések nyilvántartására szervenként a következő nyomtat
ványok 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.)
-  fény-lyukkártya,
-  lyukszalagkártya,
-  értékesítési adatlap, (NR 1182)
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(2) a rendőr (-fő) kapitányságokon:
-  nyilvántartókarton személykörözésről (NR 1143 sz. ny.),

(3) a közrendvédelmi alosztályokon (rendőrőrsökön):
-  körözést nyilvántartó (ív) könyv (NR 1144. sz. ny.),

(4) a körzeti megbízottaknál:
-  a kmb nyilvántartó könyv (NR 2024. sz. ny.).

20.

(1) A személykörözések elrendelésekor az „Elfogatóparancs” és 
a „Körözőlevél eltűnt személyről” c. nyomtatványokat két 
példányban kell kiállítani.

(2) A büntetőeljárásban részt vevő szervek által kibocsátott 
(rendőri szervek esetében a területileg illetékes ügyész által 
jóváhagyott) ^Elfogatóparancs” és a rendőrség által kiadott 
„Körözőlevél eltűnt személyről” c. nyomtatványok eredeti 
példányait a körözések közzétételére (és nyilvántartásba vé
telére) -  az esetleg rendelkezésre álló fényképpel együtt -  
a BNy-hoz kell felterjeszteni (megküldeni). A másolati pél
dányokat az ügy irataihoz kell csatolni.

21.

(1) A BN y köteles az elfogatóparancsok és körözőlevelek rova
tainak helyes kitöltését ellenőrizni.

(2) Az elfogatóparancsokat ezen kívül a BNy mellé kirendelt, 
törvényességi felügyeletet ellátó ügyésszel -  törvényi meg
alapozottságuk elbírálása végett -  felül kell vizsgáltatni.
(A hiányosan kitöltött, vagy magalapozatlan körözéselren
deléseket pótlás végett az elrendelő szervnek vissza kell 
küldeni.)

(3) A felülvizsgálat után a személyt -  a körözés közzététele, 
illetve nyilvántartásba vétele előtt -  az IM Büntetésvégre
hajtási Parancsnokság elítéltekről vezetett nyilvántartásá
ban priorálni kell.
Amennyiben valamely büntetésvégrehajtási intézet a kö
rözni rendelt személyt már befogadta, erről a körözést ki-
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bocsátó szervet -  a körözés elrendelési okmány egyidejű 
visszaküldése mellett -  értesíteni kell.

(4) A közzétehető körözések nyilvántartásba vételéhez el kell 
készíteni:

a) az ideiglenes kartont a büntető- és rendőrhatósági eljárás 
alá vontak nyilvántartásának előprioráló anyaga részére, 
éspedig külön-külön;
-  minden körözéséről olyan személynek, akit több szerv 

köröz, továbbá
-  az álnevet használók álneveiről;

b) a lyukszalagkártyát (az asszonynevekről és álnevekről 
külön-külön), mely -  ábécé sorrendben kezelve -  a kö
rözési nyilvántartás anyagát, egyben a személykörözési 
mutató kéziratgyűjteményét képezi,

c) a fénylyukkártyát a 90 napnál régebben közzétett sze
mélykörözésekről, amely a körözött személy azonosításá
hoz felhasználható adatokat -  személyleírás, ruházat 
stb. -  tartalmazza.
A körözött, valamint az adatok szerint vízbe fulladt sze
mélyekről készített fénylyukkártya-nyilvántartásban a 
holtan talált ismeretlen személyek azonosítási adatai 
alapján folyamatosan azonosítást kell végezni.

(5) A nyilvántartási anyagok elkészítését követően:
-  a körözési okmányokat (Elfogatóparancs és Körözőlevél 

eltűnt személyről) a büntető- és rendőrhatósági eljárás 
alá vontak nyilvántartásába kell besorolni;

-  a körözést a Körözési Értesítőben (KÉ) kell közzétenni.

22.

(1) A rendőr-főkapitányságokon a körözési előadó vegye nyil
vántartásba mindazokat:

a) akik a KÉ-ben közzétett adatok szerint a főkapitányság 
területén (születési hely, lakhely, munkahely; családi, ro
koni, baráti, bűntársi kapcsolat stb. révén) tartózkodhat
nak; továbbá
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b) akik ellen a főkapitányság területén folytatnak büntető- 
eljárást.
A „TG” jelzésű körözéseket nyilvántartásba venni nem 
kell.

(2) A nyilvántartást járásonként -  ezen belül ábécé sorrend
ben -  kell vezetni.

23.

A területükkel -  a 22. pont értelemszerű alkalmazása alapján -  
kapcsolatba hozható, körözés alatt álló személyekről, a rendőr
főkapitányságok és kapitányságok, a közrendvédelmi alosztályok 
(őrsök), valamint a körzeti megbízottak a 19. pont (2- 4) bekez
désében előírt nyomtatványok felhasználásával vezessenek nyil
vántartást.

Körözött személyek figyelőzése a lakcím-nyilvántartásokban

24 .

A KÉ-ben m egjelent valamennyi személykörözés alapján a BM 
Ny K 3. Osztálya, a városi (járási) rendőrkapitányságok igazgatás- 
rendészeti alosztályai pedig a 12/1969. belügyminiszter-helyettesi 
utasításban foglaltak szerint haladéktalanul kötelesek kiállítani 
az NR 2203, illetve az NR 2205 sz. „Figyelőlap”-ot és nyilvántar
tási anyagukban elhelyezni.

(1) A BM N Y K  3. Osztálya a „Körözési figyelőlap” c. (NR 1808) 
nyomtatványon azonnal értesítse a körözést kibocsátó, 
illetve az elfogásra illetékes (területi) rendőri szervet -  a 
szükséges intézkedés megtétele végett -  arról, ha a „Figye- 
lőlap”-on feltüntetett személy;

-  előzetes letartóztatásban, büntetés végrehajtási intézet
ben van,

-  újabb állandó, vagy ideiglenes lakásba ki-, vagy bejelent
kezett,

-  neve megváltozott (családi, vagy utónév változás, újbóli 
anyakönyvezés, házasságkötés stb.),
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-  az ország területét engedély nélkül elhagyta (disszidálás, 
hazatérés megtagadása),

-  meghalt.

(2) A városi, járási rendőrkapitányságok lakcímnyilvántartói 
kötelesek a kapitányság vezetőjének azonnal jelenteni, ha 
körözés alatt álló személy a kapitányság területén lakcímbe
jelentést teljesít.

25.

A személykörözés visszavonására -  amennyiben fenntartása in
dokolatlanná válik -  az elrendelő szerv, illetve annak felettes 
hatósága jogosult.

(1) Ha a személyt a körözést kibocsátó szerv fogja el, vagy a 
személyt hozzá kísértették (tartózkodási helyét az állapította 
meg)
-  a körözés visszavonására három példányban hozzon ,,Ha- 

tározat”-ot (NR 1142 sz. ny.). Az eredeti példányt ter
jessze fel (küldje meg) a BNy-nak, a másodpéldányt csa
tolja az ügy irataihoz, a harmadik példányt pedig a ter
helt részére kézbesítse.
Az eltűntként körözött személy részére a visszavonásról 
nem kell ,.Határozat”-ot kézbesíteni.

(2) Ha a személyt nem a körözést kibocsátó szerv fogja el (vagy 
nem az állapítja meg tartózkodási helyét),

a) ezt a tényt az „Értesítés körözött személy elfogásáról” c. 
(NR 1149 sz. ny.) nyomtatványon a BNy-nak haladékta
lanul jelentse,

b) az elfogott személyt kísértesse a körözést elrendelő szerv
hez (ha a személyt különböző szervek -  bíróság, ügyész
ség, rendőrség -  körözik, akkor az elfogottat minden 
esetben a körözést elrendelő legközelebbi rendőri szerv
hez kell kísérni),

c) a BNy az a) alapján szükség szerint intézkedhet a körözés 
visszavonásáról,

d) a több szerv által körözött személyt elfogó szerv az elfo
gásról értesítse a körözést kibocsátó többi szervet.
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26.

(1) A BNy a körözést visszavonó határozat alapján:

a) a 21. pont (4), (5) bekezdésében foglalt okmányokkal a 37. 
pont (1), (2) bekezdése szerint járjon  el,

b) a visszavont körözéseket a soronkövetkező személykörö
zési mutató kéziratából törölje,

c) a BM N y K  3. Osztálya, a rendőr-főkapitányságok körö
zési előadói, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi és 
igazgatásrendészeti (al-)osztályai részére hetenként ké
szítsen kimutatást a visszavont körözésekről.

(2) A kimutatás alapján

a) a rendőr (-fő) kapitányságok a nyilvántartó kartont,

b) a lakcímnyilvántartások a figyelőlapokat semmisítsék 
meg.

(3) A közrendvédelmi alosztályok, őrsök, körzeti megbízottak a
nyilvántartásukban szereplő körözötteket a megjelent sze
mélykörözési mutatóban kötelesek priorálni, s amennyiben 
az ott már nem szerepel (időközben visszavonták) a vonat
kozó rovatot színes irónnal át kell húzniuk, megjelölve azon 
mutató számát, melyben a körözés már nem jelent meg.

Tárgyak körözése 

 27.

Tárgykörözés elrendelésekor a tárgykörözési kartont egy pél
dányban kell kiállítani.

(1) A karton két részből áll:
-  az I-es jelzésű rész a körözés elrendelésére,
-  a Il-es pedig az I-ével megegyező rovatokkal a körözés 

visszavonására szolgál.
Mindkét részt egyidejűleg kell kitölteni.

(2) Minden egyedi sajátossággal rendelkező tárgyról -  függet
lenül attól, hogy azokat egy bűntett során tulajdonították 
el -  külön-külön kartont kell kiállítani'.
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(3) Az I. kartont -  a körözés közzététele érdekében -  a BNy- 
nak kell felterjeszteni.

(4) Az elrendeléssel egyidejűleg kiállított Il-es számú kartont 
az iratok másolati példányaihoz kell csatolni.

(5) A gépjármű-körözések elrendelésére (illetve visszavonására) 
vonatkozó adatok alapján az országos és főkapitánysági gép
jármű-nyilvántartásokban figyelőlapot kell elhelyezni és a 
gépjármű értékesítése (átírás) esetén a körözést elrendelő 
szerv tájékoztatásával egyidejűleg intézkedni kell a gépjár
mű biztosításáról.

28.

A BNy: 

(1) ellenőrizze, hogy a felterjesztett karton a tárgy olyan egyedi 
sajátosságait tartalmazza-e, melyek alapján a felismerés, 
azonosítás lehetséges [adathiányos kartonokra a 21. pont (2) 
bekezdésében foglaltak az irányadók];

(2) a körözésre alkalmas kartonok alapján készítse el a lyuk
szalagkártyát.

(3) A tárgyak kartonjait a körözött tárgyak nyilvántartásába, 
a lyukszalagkártyát a tárgykörözési mutató kéziratgyűjte
ményébe
-  tárgyfajták,
-  gyártmányok (ezen belül gyártási számok) 
szerint helyezze el.

(4) A körözést a tárgykörözési mutatóban tegye közzé.

29.

Vissza kell vonni a tárgykörözést, ha

(1) a körözött tárgy időközben -  bármi módon -  előkerül;

(2) a lefolytatott büntetőeljárás során a tettest felderítették, de 
a körözött tárgy lefoglalását valamilyen okból foganatosí
tani nem lehetett és a tárgy további körözéséhez különös 
érdek nem fűződik;
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(3) a bűncselekmény -  amellyel kapcsolatban a körözést elren
delték -  üldözhetősége elévült;

(4) a nyomozás megszüntetésére azért került sor, mert a fe lje 
lentett cselekményt fegyelmi, vagy szabálysértési úton bí
rálták el;

(5) a körözött tárgy -  általános megítélés szerint -  időközben 
elhasználódott, felismerésre alkalmatlanná vált, vagy

(6) mint talált tárgy értékesítésre került.
Az (5) bekezdés nem vonatkoztatható olyan körözött tárgyakra,
melyek tartását a törvény tiltja, (pl. fegyver)

30 .

A tárgykörözés visszavonását a -  27. pont (4) bekezdés szerint 
kezelt -  kartonoknak a BNy-hez való felterjesztésével kell foga
natosítani.

(1) A karton alapján:
a BNy
-  az országos tárgykörözési nyilvántartásból emelje ki a 

tárgyra vonatkozó kartonokat,
-  a lyukszalagkártyát törölje a soronkövetkező Tárgykö

rözési Mutató kéziratgyűjteményéből.

Körözések közzététele

31.

A BNy az elrendelt személykörözéseket -  a naponta megjelenő 
KÉ-ben -  tegye közzé.

(1) A Körözési Értesítő:
-  az előző KÉ megjelenése óta -  a 19. pont (1) bekezdésé

ben foglalt nyomtatványokon és a híradástechnikai esz
közön -  elrendelt személykörözéseket tartalmazza. Ez 
utóbbiakat ,,TG” jelzéssel kell ellátni.

(2) Szükség szerint összesített K É-t kell megjelentetni.
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32.
A BNy a személykörözésekről -  a 31. pont (1) bekezdésének ér
telemszerű alkalmazásával -  hetente adjon ki „Személykörözési 
Mutató”-t,
(1) A mutatóban a BNy

a) az „Elfogatóparancs” alapján elrendelt körözések előtt 
„ + ” jelet,

b) a fegyverrel rendelkező körözött személyek nevei előtt 
a „fegyveres” szót, az előállítandók nevei előtt „E” jelet,

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

(2) „Tárgykörözési Mutató”-t kell kiadni havonta, illetve 
évente.
A havonta kiadásra kerülő Tárgykörözési Mutató a kiadás 
évében elrendelt, az évvégi mutató pedig a megjelenése idő
pontjában hatályos összes tárgykörözéseket tartalmazza.

33.

A különösen súlyos társadalmi veszélyességű bűncselekmények 
felderítésének eredményesebbé tételére szükség szerint „Körö
zési Tájékoztató" - t kell kiadni.
(1) A „Körözési Tájékoztató” :

a) a bűncselekményeknek a KÉ-ben, illetve a híranyagok
ban közzé nem tehető részletes leírását és az időközben 
megállapított olyan újabb adatokat tartalmazza, amelyek 
ismeretében az eljáró szerv munkáját más rendőri szerv 
is elősegítheti.

(2) A „Tájékoztató" -ban -  szükséghez mérten -  vázlatokat, 
fényképeket is közzé kell tenni.

(3) A „Tájékoztató” hasznosítására -  minthogy nem nyilván
tartási segédlet-  az általános ügyintézési elvek az irány
adók.

Távgépírón elrendelt körözések

34.

(1) Sürgős esetben, vagy különösen súlyos -  a körözési utasí
tásban meghatározott -  bűncselekményekkel kapcsolatos
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személy- és tárgykörözések távgépírón történő közzétételét 
az elrendelő szervek kérhetik.
A BNy az így közzétehető körözéselrendeléseket vizsgálja 
felül, s ha indokolt, gondoskodjék azok továbbításáról.

(2) A rendőr (-fő) kapitányságok a távgépírón leadott körözé
sek szövegével, az e technikai eszközzel nem rendelkező 
rendőrkapitányságokat, őrsöket, közrendvédelmi alosztályo
kat és a területükön működő vízi-, illetve közlekedésrendé
szeti szerveket lássák el.

A távgépírón elrendelt körözések nyilvántartásba vétele 

35.

(1) A BNy-on ki kell állítani:

a) az „Elfogatóparancs” vagy a „Körözőlevél” eltűnt sze
mélyről” c. nyomtatványt és azt a büntető- és rendőrha
tósági eljárás alá vontak nyilvántartásában kell elhe
lyezni ;

b) ideiglenes kartont az előprioráló és

c) lyukszalagkártyát a személykörözési mutató kézirat
gyűjteménye részére;

d) „I. Tárgykörözés elrendelés” elnevezésű kartont, vala
mint lyukszalagkártyát a távgépírón „Visszavonásig ér
vényes” jelzéssel körözött tárgyakról. (Ezek körét a Kö
rözési Utasítás szabályozza.)

(2) A körözések távgépírón továbbított szövegét a BNy-on 
ábécé rendszerben; a területi rendőri szerveknél ezek ere
deti (sokszorosított) példányait ábécé, ezen belül időrendi (az 
ismeretlen tettesekre vonatkozókat csak időrendi) sorrend
ben, a tárgykörözéseket pedig tárgyfajták szerint dossziéba 
fűzve kell kezelni.

(3) A távgépírón elrendelt személy- és tárgykörözéseket csak 
távgépírón lehet visszavonni. Ha az elrendelés „Visszavo
násig érvényes” jelzéssel történt, ezt a visszavonáson is fel 
kell tüntetni. (A továbbiakban értelemszerűen a 26. és 30. 
pontban foglaltak alkalmazandók.)
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A közzétett -  „titkos”-nak nem minősített -  megyei vonatko
zású személykörözésekről a szállodák (campingek, turistaszállók 
és a fizetővendég-szolgálatot szervező IBUSZ) vezetőit; a tárgy
körözésekről, a tárgyak várható értékesítése tekintetében számí
tásba vehető kereskedelmi egységek vezetőit (BÁV Óra- és Ék
szerkereskedelmi Vállalat stb.) rendszeresen szóban, vagy írás
ban (mutató kivonatai, tárgyleírások stb. átadásával) a budapesti 
és megyei rendőri szervek tájékoztassák.

Értékesítési adatlapok

36.

A rendőr-főkapitányságok által felterjesztett „Értékesítési adat- 
lap" -okat

a BNy-on:

(1) ellenőrizni kell, hogy

a) megfelelően vannak-e rovatai kitöltve,

b) az adatlapon feltüntetett tárgy rendelkezik-e az azonosí
tásához szükséges egyedi sajátosságokkal;

c) alkalmas-e országos körözésre.

(2) az alaki, illetve tartalmi előírásoknak nem megfelelő adat
lapokat
-  az a) pont esetében pótlás végett,
-  a b) és c) pont esetében végleg vissza kell küldeni a fel

terjesztő szervnek, a visszaküldés okának megjelölésével,

(3) az arra alkalmas adatlapokat az országosan körözött tárgyak 
nyilvántartásába a 28. pont (3) bekezdése szerint be kell so
rolni,

(4) amennyiben az értékesített tárgy körözését valamely szerv 
már elrendelte -  vagy később elrendeli - ,
-  az értékesítésről tájékoztatni kell a körözést elrendelő 

szervet és fel kell hívni a körözés visszavonására,
-  az adatlapot felterjesztő értékesítési vonalvezetőt fel kell 

hívni az értékesített tárgy biztosítására.
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37.

(1) A körözés visszavonása után a BNy-nál a lyukszalagkártyát, 
az előprioráló kartonokat, a Tárgykörözési kartonokat, 
valamennyi nyilvántartásra kötelezett szervnél pedig az  NR 
1143 sz. nyilvántartó kartont meg kell semmisíteni.

(2) Az elfogatóparancsokat, illetve körözőleveleket a BNy a kö
rözést visszavonó határozattal együtt irattározza, majd az 
ügyviteli szabályok szerint selejtezze.

(3) A távgépírón közzétett személy- és tárgykörözések nyilván
tartását -  ha ezeket „Visszavonásig érvényes” jelzéssel nem 
látták el -  14 nap elteltével meg kell szüntetni.
A BNy gondoskodjon a 35. pont (2) bekezdésében meghatá
rozott anyagok egy év eltelte utáni selejtezéséről.

(4) A rendőri szervek a számukra kiadott K É-ket három év el
telte -  illetve az Összesített Körözési Értesítő kézhezvétele 
-  után, a körözési mutatókat pedig az új mutatók kézhez
vétele után saját hatáskörükben selejtezzék.

(5) Az értékesítési adatlapokat -  a 36. pont (4) bekezdésének 
esetén kívül -  1 év elteltével selejtezni kell.

S e le jte z é s

Készült: 5100 példányban.
Kapják: A 10- 1190/1967. számmal kiadott Bűnügyi Nyilvántartás Sza

bályzata I. részének elosztója szerint.
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