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Bűnügyi Nyilvántartás Sza
bályzata II. része XV. fejezeté
nek módosítása.

ÉRTÉKESÍTÉSEK n y i l v á n t a r t á s a

A bűncselekmények során eltulajdonított -  vagy azokkal kap
csolatba hozható -  tárgyak felkutatásának, illetve a bűntettesek 
felderítésének elősegítése érdekében nyilván kell tartan i

(1) azokat a tárgyakat,

a) melyek az egyedi azonosításukhoz szükséges sajátossá
gokkal (gyártmány, gyártási szám, vésés, monogram stb.) 
rendelkeznek, országos körözésre alkalmasak, s m elyeket
-  a használtcikkek felvásárlásával is foglalkozó keres

kedelmi (kisipari) egységeknek eladtak, illetve
-  a Bizományi Áruház Vállalat zálogfiókjainál elzálo

gosítottak

(2) az értékesítő-, illetve elzálogosító személyeket.

A nyilvántartás rendszere, a nyilvántartásba vétel módja,
folyamata

(1) A nyilvántartás vezetése
a) a 171. pont (1) bekezdése vonatkozásában a BNy,
b) a 171. pont (2) bekezdését illetően pedig az értékesítők 

(zálogosítók) lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapi
tányság -  Budapesten a BRFK Bűnügyi Titkárság Érté-

172.
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kelő- és N yilvántartó Osztály Értékesítési, N yilvántartó
Csoportjának (továbbiakban: BRFK é.) -
feladata.

173.

A nyilvántartást

(1) a BNy-on:

-  a rendőr-főkapitányságok által kiállított, felterjesztett -  
és az országosan körözött tárgyak nyilvántartásába a 28. 
pont (3) bekezdése szerint besorolt -  „Értékesítési adat
lap"-okon,

(2) a rendőr-főkapitányságokon:
-  „Vételi jegy"-eken, (az értékesítők családnevei alapján 

ábécé rendszerben) továbbá,
-  „Zálogjegy”-eken, (a zálogosítók személyi igazolvány- 

számainak -  sorozatjelzésen belül -  emelkedő sorrend
jében)

kell vezetni.

174.

A rendőr-főkapitányságok a vételi- és zálogjegyek másolati pél
dányait az állami (szövetkezeti) szervektől -  illetve irányító 
szerveiken keresztül -  szükség szerint, de hetenként legalább 
egyszer; a m agánkisiparosoktól és kiskereskedőktől pedig két
hetenként gyűjtsék össze.

175.

(1) A rendőr-főkapitányságok értékesítési vonalvezetőinek
(BRFK é.) a begyűjtö tt bizonylatok alapján ellenőrizniük
kell, hogy az értékesített (elzálogosított) tárgyak

a) nem  állnak-e a körözés hatálya a la tt vagy

b) bárm ely szempontból nem  tartoznak-e a rendőrség ér
deklődési körébe.
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(2) Az (1) bekezdés a), illetve b) alpontjában foglaltak megálla
pítása (valószínűsítése) esetén értesíteniük kell az eljárásra 
illetékes rendőri szervet, egyidejűleg gondoskodniuk kell a 
tárgy biztosításáról.

(3) Amennyiben az (1), (2) bekezdés esetei nem forognak fenn
a) az értékesítők (elzálogosítok) lakóhelye szerint más rend

őr-főkapitánysághoz tartozó bizonylatokat
-  meg kell küldeniük az illetékes szervnek (zálogjegyek 

esetében a személyadatokat, illetve lakóhelyet -  szig. 
szám alapján -  a BM N y K  3. Osztály közbejöttével 
kell m egállapítani)

b) a saját terü letükre vonatkozó -  általuk begyűjtött, 
illetve más szervtől kapott -  vételi (zálog) jegyeket
-  be kell sorolniuk a 173. pont (2) bekezdése szerint ve

zetett nyilvántartásaikba,
-  a 171. pont (1) bekezdésében szereplő tárgyakról ki

állított bizonylatok alapján -  nyilvántartásba véte
lük előtt -  ki kell állítaniuk és 48 órán belül a BNy- 
nak felterjeszteniük az "Értékesítési adatlap"-okat 
(NR 1182 sz.).

176.

(1) A vételi jegyeket nem kell ny ilvántartásba venni, illetve 
nem kell az „Értékesítési adatlap”-ot kiállítani, ha az előze
tes értékelés során -  az értékesítő személye, az értékesítés 
körülm ényei alapján -  a 175. pont (1) bekezdés b) alpont
jában foglaltak teljes bizonyossággal kizárhatók.

(2) A 175. pont (3) bekezdés b) alpontjában foglaltakat csak 
gyanús tárgyakra -  illetve gyakran -  elzálogosító szemé
lyek zálogjegyeire kell alkalmazni.

Személyek és tárgyak figyeltetése

177.
(1) A tárgyak figyeltetésére

a) a BNy-on a 36. pont szerint kezelt „Értékesítési adat- 
lap"-ok
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(2) a személyek figyeltetésére

a) a rendőr-főkapitányságok értékesítési nyilvántartásában 
elhelyezett figyelőlapok 

szolgálnak

(3) m eghatározott személyek figyeltetését a rendőri szervek 
kérhetik.

A figyeltetés azonban a rendőr-főkapitányság által
-  ny ilván tarto tt veszélyes bűnözőkre,
-  az értékesítési, arany, valuta és csempész vonalon fog

lalkoztatott ügynökségre,
-  operatív feldolgozás alá vont, illetve bűncselekmény el

követésével gyanúsítható személyekre
feltétlenül terjed jen  ki.

A nyilvántartás anyagának felhasználása, tájékoztatás-kérés

178.

(1) A BNy információszolgáltatására a 36. pont (4) bekezdése 
vonatkozik.

(2) A rendőr-főkapitányságok értékesítési nyilvántartásaiból 
kizárólag rendőri szervek kérhetnek tájékoztatást,

a) m eghatározott személyek által eszközölt értékesítésekről 
(zálogosításokról),
-  a rendszeresített (NR 1229 sz.) kérdőjegyen,
-  távgépírón, telefonon (csak sürgős esetben).

179.

A rendőr-főkapitányságok értékesítési vonalvezetőinek külön 
kérés nélkül értesíteniük kell az illetékes rendőri szervet

-  a figyeltetett személy által eszközölt értékesítésekről (zá
logosításokról)

-  azonos személy gyakori, vagy egyébként gyanúsnak ítélt 
értékesítéseiről (zálogosításairól).
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A nyilvántartási anyagra minden tájékoztatásadást fel kell je 
gyezni.

(1) Az információt kérő szervet más szerv ilyen irányú korábbi 
megkereséséről tájékoztatni kell.

(2) Az inform ációt tartalm azó okmányokat, feljegyzéseket a 
nyomozati iratok ira ttá ri példányaihoz kell csatolni, illetve 
az operatív dossziéba kell helyezni.

181.

(1) Az értékesítési nyilvántartásokból nyert információkat szi
gorúan operatív értesülésekként kell kezelni,

(2) azokra az ügyészségekhez, bíróságokhoz á tte tt iratokban 
közvetlenül utalni, vagy azokról hivatalos igazolást csatolni 
nem szabad.

Selejtezés

182.

(1) A BNy-nál kezelt „Értékesítési adatlap”-ok selejtezésére a 
37. pont (5) bekezdése vonatkozik.

(2) A rendőr-főkapitányságok értékesítési nyilvántartásaiból

a) a vételi (zálog) jegyeket; 2 év, sorozatos értékesítés (zá
logosítás) esetén 3 év elteltével,

b) a figyelőlapokat;
-  a figyeltetést kérő szerv által m eghatározott idő után,
-  veszélyes bűnöző esetében a nyilvántartásból való tör

léstől szám ított 1 év elteltével,
-  egyéb esetekben a figyeltetés okának megszűntével 
selejtezni kell.

Készült: 1100 példányban.
Kapják: a 10- 1190/1/1967. számmal kiadott Bűnügyi Nyilvántartás Sza

bályzata II. részének elosztója szerint.

180.
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