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Tárgy: A vasút területén előforduló bűncselekményekkel kap
csolatos feladatok.

A vasúti rendőrőrsök megszüntetése miatt szükségessé vált a vasút 
területén előforduló bűncselekmények megelőzését és felderítését, 
valamint nyomozását szabályozó parancsok, utasítások egységes 
összefoglalása, a MÁV igazgatóságok székhelyén lévő, valamint a 
többi megyei rendőr-főkapitányság, a járási, városi-járási, városi 
(kerületi) rendőrkapitányságok (a továbbiakban: rendőrkapitány
ság) hatáskörének rendezése.
A vonatokon, pályaudvarokon, MÁV objektumokban és általában 
a vasút területén elkövetett bűncselekmények felderítése eredmé
nyességének növelése, a rendőri szervek tervszerű, összehangolt 
munkájának további fokozása érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

I.

Hatásköri rendelkezések

1. A vasút területén elkövetett bűncselekmények megelőzését, 
felderítését a MÁV igazgatóságok (a továbbiakban: Igazgató
ság) székhelyén (Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, 
Szombathely) levő, valamint a többi megyei rendőr-főkapi
tányságok (továbbiakban:terü le ti rendőr-főkapitányságok)
egymással együttműködve és koordinálva végezzék.

2. Az Igazgatóságok székhelyén lévő rendőr-főkapitányságok (a 
továbbiakban: székhelyi rendőr-főkapitányságok);



-  II/I- 1. osztályai a népgazdaság és társadalmi tulajdon 
kárára elkövetett bűncselekmények megelőzése és a háló
zati operatív munka tekintetében;

-  II/I- 2. osztályai (a budapesti főkapitányság II/I- 2. Osz
tály Pályaudvari Alosztálya) a zsebtolvajlások és csomaglo
pások vonatkozásában

az Igazgatóság egész területére kiterjedő hatáskörrel rendel
keznek.

3. A vasút területén (álló szerelvényen, pályaudvaron stb.) elkö
vetett zsebtolvajlás és csomaglopás nyomozása a területileg ille
tékes rendőrkapitányság feladata.
A mozgó szerelvényen elkövetett zsebtolvajlásban és csomag
lopásban a nyomozás elrendelésére és lefolytatására -  a köz- 
igazgatási határokra való/tekintet nélkül -  az a rendőri szerv 
illetékes, amelynél a feljelentést megtették.
A megyeszékhelyen és Budapesten lévő közrendvédelmi szer
vek e bűncselekményekben önálló nyomozást nem folytathat
nak, részfeladatok elvégzésével esetenként megbízhatók.

4. A vasút területén előforduló rendkívüli haláleset (öngyilkos
ság, talált holttest, hirtelen halál) szemléjével és vizsgálatával 
kapcsolatos feladatokat az 50- 8/4- 1969. számú bűnügyi 
csoportfőnöki utasítás szerint kell végezni.

5. Vasúti útátjáróknál közúti járművekkel történt balesetek hely
színi szemléje és kivizsgálása a területileg illetékes rendőr-fő
kapitányságok közlekedésrendészeti szerveinek hatáskörébe 
tartozik.

II.

A társadalmi tulajdonvédelmi rendőri tevékenység

6. A székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályai
a) szervezzenek az Igazgatóság területére kiterjedő hírszerzési 

lehetőséggel rendelkező ügynökséget,
b) tartsanak rendszeres, hivatalos és társadalmi kapcsolatot az 

Igazgatóságokkal,
c) működjenek együtt az Igazgatóságok kereskedelmi osztá

lyaival és a vasútüzembiztonsági osztályokkal a vasúti lopá
sok és balesetek megelőzése, felderítése érdekében,

d) rendszeresen értékeljék a bűnügyi helyzetet, a területi 
rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályaival folyamatosan 
közöljék a megelőzést, felderítést elősegítő adatokat,

e) koordinálják az Igazgatóság területén lévő rendőri szervek
nek a népgazdaság és a társadalmi tulajdon kárára a vasút 
területén elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos ope
ratív és nyílt nyomozási tevékenységét,

f) értékeljék évenként az Igazgatóság területén a bűncselek
mények alakulását és egyeztessék a területi rendőr-főkapi
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tányságok II/I- 1. osztályai munkatervének e területre vo
natkozó részeit,

g) szervezzék meg és hajtsák végre a saját és a területi rendőr
főkapitányságok II/I- 1. osztályain beosztott vasúti vonal
vezetők továbbképzését.

7. A területi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályai, valamint 
a rendőrkapitányságok

a) szervezzenek ügynökséget a megye területén levő, bűn
ügyileg fertőzött vagy veszélyeztetett vasúti objektumok
ba, vonalakra a 032/1967. számú miniszteri parancs II. 
számú végrehajtási utasításának megfelelően,

b) bocsássák rendszeresen a székhelyi rendőr-főkapitány
ságok II/I- 1. osztályai rendelkezésére azokat az adatokat, 
amelyekben „Igazgatóság”- i intézkedés szükséges, az Igaz
gatóságokkal a székhelyi rendőrfőkapitányságok II/I- 1. 
osztályai útján tartsanak kapcsolatot,

c) tegyenek nyílt és operatív intézkedéseket a mozgó büfékben, 
a mozgó árusok (kosarasok) által elkövethető bűncselekmé
nyek megelőzésére és felderítésére, szervezzék meg az állo
másokon, megállóhelyeken levő Utasellátó Vállalat boltegy
ségeinek (vendéglők, poharazók stb.) rendőri védelmét.

8. A területi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályai

-  koordinálják a vasút területén elkövetett bűncselekmé
nyekkel kapcsolatos megyei rendőri tevékenységet, szervez
zenek figyelést, portyát, ellenőrzést.

-  szervezzék meg és gondoskodjanak a rendőrkapitányságok, 
valamint az őrsök azon beosztottainak szakmai továbbkép
zéséről, akik vasúti, szállítási hírközlési vonalakon dolgoz
nak.

9. A MÁV szervei az e célra rendszeresített „Rendőrségi beje
lentés” (a továbbiakban: bejelentés) elnevezésű nyomtatvá
nyon közlik a rendőrséggel a vasúti szállítmányban észlelt 
hiányt. A BM II/I- 1. Osztálya intézkedjen, hogy a MÁV szer
vek a jövőben a területileg illetékes rendőrkapitányságnak küld
jék meg két példányban a bejelentést, 10 ezer forintot meg
haladó kár, vagy tettenérés esetén, továbbá, ha az elkövetési 
hely megállapítható (behatárolható) táviratilag, vagy telefonon 
azonnal adjanak értesítést.

10. A rendőrkapitányság a MÁV bejelentését a területileg illetékes 
rendőrőrssel (körzeti megbízottal) ellenőriztesse és adjon uta
sítást a szükséges rendőri intézkedések és halaszthatatlan nyo
mozási cselekmények végrehajtására.

11. A 3/1972. Legf. Ü. számú utasítás 2. pontjában meghatározott 
feltételek fennforgása esetén (10 ezer forintot meghaladó kár, 
tettenérés esetén, vagy ha az elkövetési hely megállapítható) 
a 02/1972. számú miniszterhelyettesi parancsban megjelölt 
rendőri szerv köteles a nyomozást elrendelni.
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Egyéb esetekben az őrs (kmb) jelentést készít a MÁV bejelen
tésével kapcsolatos megállapításokról. A jelentést a bejelentés 
két példányával együtt ellenőrzés és egy sorszámozott könyv
ben való regisztrálás után fel kell terjeszteni főkapitányságuk 
II/I- 1. Osztályára.

12. A rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályai ellenőrizzék az 
alsóbb rendőri szervek intézkedésének helyességét, szükség 
esetén gondoskodjanak a hiányosságok pótlásáról. A bejelen
tést egy sorszámozott könyvben regisztrálják, majd annak 
mindkét példányát küldjék meg a székhelyi rendőr-főkapi
tányság II/I- 1. Osztályának.

13. A székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályai a beje
lentés egyik példányát folyamatosan terjesszék fel a BM 
II/I- 1. Osztályára.

14. A bejelentések alapján a BM II/I- 1. Osztálya országosan, a 
székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályai pedig az 
igazgatóságok területére kiterjedően folyamatosan gyűjtsék és 
regisztrálják a vasúti szállításokra vonatkozó hiányjegyző
könyveket. Az összegyűjtött adatokat ellenőrizzék és rendsze
resen értékeljék. Az értékelés alapján meg kell állapítani az 
egyes pályaudvarok, állomások veszélyeztetettségét, fertőzött
ségét, a leggyakrabban előforduló dézsmálások helyeit, az el
követési módszereket, azok ismétlődését, stb.

Intézkedéseket kell tenni a behatárolható területeken bűncse
lekményt elkövető személyek, csoportok tevékenységének 
megszakítására, bűnügyi operatív úton történő felderítésére. 
Ha behatárolás, vagy egyéb módon bűncselekmény alapos gya
núját állapították meg, a rendelkezésre álló adatokat az elkö
vetés helye szerint illetékes rendőri szervnek kell megküldeni 
a nyomozás elrendelése és lefolytatása céljából.

III.

A személyi tulajdon elleni lopások megelőzése és felderítése

15. A székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 2. osztályai (a BRFK 
II/I- 2. Osztály Pályaudvari Alosztálya) és a pályaudvari rend
őrőrsök a zsebtolvajlások és csomaglopások ügyében eljáró 
rendőri szervek nyomozásához kötelesek segítséget nyújtani.

16. A székhelyi rendőr-főkapitányság II/I- 2. Osztálya köteles

a) zsebtolvajlásokkal és csomaglopásokkal kapcsolatos adato
kat összegyűjteni, értékelni és az illetékes rendőri szervek
kel összehangolt operatív intézkedéseket foganatosítani,

b) koordinálni a rendőri szervek megelőző és felderítő tevé
kenységét,

c) a bűnügyi fertőzöttségnek megfelelően ügynökséget szer
vezni és foglalkoztatni.
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d) a veszélyes bűnözőként nyilvántartott zseb- és csomagtol
vajok ellenőrzését megszervezni,

e) a bűnügyi helyzetre figyelemmel, egy vagy több pályaud
varra, vasútvonalra, kiterjedő akciót kezdeményezni és irá
nyítani.

17. Az Igazgatóság területén lévő valamennyi rendőri szerv köteles 
a székhelyi rendőr-főkapitányság II/I- 2. Osztályát értesíteni:
-  a leleplezett zseb- és csomagtolvajokról (távmondatilag, 

vagy géptávírón),
-  a megszüntetett nyomozásokról (az ismeretlen tetteses kar

ton egy példányának megküldésével).

18. A pályaudvaron szolgálatot teljesítő rendőr zsebtolvajlás vagy 
csomaglopás esetén -  a panaszjegyzőkönyv felvétele előtt -  
köteles:
-  a lopott dolog felkutatása végett az álló szerelvényt a sér

tett jelenlétében átvizsgálni,
-  az utasok és a MÁV személyzet között tanúkat felkutatni.
-  a lopott dolog további kutatására a MÁV szerveket rövid 

úton felkérni,
-  a tettest lehetőség szerint nyomon üldözni, vagy erre intéz

kedést tenni.

19. A vasúti zseb- és csomagtolvajokról miniszterhelyettesi utasítás 
szerint, fényképalbumokat fektettek fel. Az albumok eredmé
nyesebb felhasználása érdekében
a) felül kell vizsgálni a már meglévő fényképeket és selejtezni 

kell azoknak a személyeknek a fényképét, akik nem speciális 
visszaesők vagy a vasúti zseb- és csomaglopást nem soroza
tosan követték el;

b) a selejtezés után maradó speciális visszaesők és sorozatos el
követők fényképeit összehajtogatott, széthúzható rendszerű 
zsebalbumokba (leporello) kell elhelyezni és tovább gyűjteni 
az alábbi csoportosításban:
-  a nemek szerinti megosztás,
-  és ezen belül 5 éves korcsoportok.

A felülvizsgálat és selejtezés lebonyolításáról a BM Nyilván
tartó Központ gondoskodik.

A zsebalbumok kezelése és továbbvezetése:
-  a BM Nyilvántartó Központ, 2. Osztály,
-  a megyei rendőr-főkapitányságok bűnügyi nyilvántartói,
-  a BRFK II/I- 2. Osztály Pályaudvari Alosztálya,
-  a BRFK Gépkocsizó- és Járőrszolgálati Parancsnokság Vo

natkísérő Alosztálya,
-  a pályaudvari rendőrőrsök 
feladata.
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A vasúti zseb- és csomagtolvajokról a BNYSZ 185. pontja sze
rint elkészült fényképeket az albumokba való elhelyezés végett 
sokszorosítani és a felsorolt szerveknek megküldeni csak a spe
ciális visszaesőkről (fénykép-nyilvántartásban még nem sze
replőkről) és a bűncselekményeket sorozatosan elkövetőkről 
kell.

20. A területi rendőr-főkapitányságok II/I- 2. osztályai kötelesek 
a vasúti zsebtolvajlás és a csomaglopás megelőzésének és fel
derítésének fő feladatait koordinálni és a végrehajtást mind a 
székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 2. osztályai, mind 
pedig saját alárendelt szervei viszonylatában kezdeményezően 
segíteni.

IV.

Vasúti balesetekkel kapcsolatos feladatok

21. Vasúti balesetek helyszínén az elsődleges intézkedéseket a 
Rendőrség Szolgálati Szabályzata 490. pontjában foglaltaknak 
megfelelően, a területileg illetékes rendőri szervek kötelesek 
megtenni.

22. A vasúti balesetek helyszíni szemléjét és a nyílt rendőri vizs
gálatot az alábbi rendőri szervek végzik:

a) A területileg illetékes megyei (budapesti) II/I- 3. osztályok 
kettő vagy több halott, illetve ötnél több sérült esetén, to
vábbá közfeltűnést keltő baleseteknél.

b) A területileg illetékes rendőrkapitányságok haláleset, vagy 
ötnél kevesebb sérült, illetve jelentős anyagi kár keletke
zését, továbbá három órát meghaladó forgalmi akadály 
esetén.

c) A területileg illetékes rendőrőrsök, illetőleg pályaudvari 
őrsök a felsoroltaknál kisebb súlyú, személysérüléssel nem 
járó és általában 50 ezer forinton aluli kárt okozó balese
teknél.

23. A rendőr-főkapitányságok II/I- 3. osztályai által végzett hely
színi szemlén vegyenek részt a területileg illetékes és a szék
helyi rendőr-főkapitányság II/I- 1. osztályainak kijelölt dol
gozói is, akik az operatív eszközök és módszerek felhasználásá
val segítsék a vizsgálat eredményességét.

24. A székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályai éven
ként egy alkalommal kötelesek értékelő jelentést készíteni a 
balesetek alakulásáról és azt -  a további feladatok megjelölé
sével -  megküldeni a területi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. 
Osztályának.

25. Vasúti pályaudvarokon, pályatesteken történt öngyilkosságok 
esetén -  amennyiben az öngyilkosság ténye búcsúlevéllel, 
szemtanúk vallomásából vagy egyéb úton kétséget kizáróan
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bizonyítható -  a vonatok továbbindítását a legszükségesebb 
rendőri intézkedések megtétele után azonnal biztosítani kell.

Ez az utasítás 1972. április 15-én lép hatályba, egyidejűleg hatályon 
kívül helyezem:

-  a 0020/1962. számú miniszterhelyettesi parancsot,
-  a 0036/1964. számú miniszterhelyettesi utasítást,
-  az 50- 74/20/1964. számú miniszterhelyettesi körlevelet.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k .;
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Felterjesztve: m iniszter e lv társnak.
K apják : m iniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek.
I I /I - III. csoportfőnök.
III/ II. csoportfőnök-helyettesek,
m egyei (budapesti) rendőr-főkapitányok, rendőri helyetteseik, 
I I /I - 1- 4. Osztály vezetője, (2., 3. Osztály alosztályvezetői),
I I /I I - 1., II /I I I - 1. Osztály vezetője,
R endőriskolák parancsnokai,
m egyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok
II /I - 1- 3. O sztályának vezetői,
járási, városi, kerü le ti rendőrkapitányok.

Készült: 320 példányban.
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