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Hatályon kívül helyezve: 10-230/68 sz. gyűjtő

A MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y MI N I S Z T E R É N E K  

0014. számú
UTASÍTÁSA

Budapest, 1965. évi szeptember hó 17-én.

Tárgy: A BM Bűnügyi Nyilvántartó Osztály nyilvántartási anyagának
selejtezése.

A szocializmus építése során elért gazdasági, társadalmi és politikai fej
lődés, a törvényesség megszilárdulása, valamint a bűnözés csökkenése 
lehetővé teszi, hogy egyes, a társadalomra veszélyességet tekintve jelen
tőségüket vesztett, illetve csekély jelentőségű bűncselekmények elköve
tőit a bűntettesek nyilvántartásából töröljük.

Mindezekre tekintettel a Honvédelmi Miniszter, az Igazságügyminiszter 
és a Legfőbb Ügyész egyetértésével elrendelem — a 3/1964. (VIII. 20.) 
BM rendelet 3. §-ában megbatározott folyamatos selejtezésre vonatkozó 
rendelkezéseknek érintetlenül hagyásával — a BM Bűnügyi Nyilván
tartó Osztály bűntettesek nyilvántartásának egyszeri átfogó selejtezését.

I.

1. A selejtezési feladatok zavartalan lebonyolítására a BM Bűnügyi 
Nyilvántartó Osztályon (továbbiakban: BNy.) bizottságot kell létre
hozni.

2. A bizottság feladata:

— a selejtezés irányítása és ellenőrzése,

— a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés meg
állapítása,

— a selejtezésre kerülő anyagok végleges eltávolításának jóvá
hagyása.

3. A selejtezés részletes tervét a II/I. Csoportfőnök hagyja jóvá.
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A BNy. bűntettesek nyilvántartásának anyagából ki kell selejtezni mind
azon személyek nyilvántartási anyagát:

1. akiket a felszabadulás — 1945. április 4. — előtt bármilyen bűntett 
miatt jogerősen elítéltek;

2. akiket a felszabadulást követően kizárólag az alábbi bűntettek miatt 
és feltételek mellett ítéltek el:
a) 1954. év június 1 előtt a 8 800/1946. (VII. 28.) Me számú ren

delet 7. és 8. §-ában (BHÖ 269. és 270. pont) meghatározott köz
ellátás érdekét veszélyeztető bűntett miatt,

b) államosítás alá eső ház bejelentésének elmulasztása (1952:4. tvr. 
15. §.) miatt,

c) munkafegyelemsértéssel elkövetett tervbűntett (1950:4. tvr. 4. §. 
(1) bek. BHÖ. 240. pont (1) bek) miatt,

d) jövedéki kihágás (1924. évi XIX. tc. 164. §.) miatt,

e) 1956. év június 3. előtt magzatelhajtás [BHÖ. 358. pont (1) bek.] 
miatt,

f) becsületsértés (BHÖ. 391. pont) miatt pénzfőbüntetésre, kivéve 
ha nem magyar állampolgár,

g) 1960. év július 1. előtt önkényes eltávozás (1948. LXII. tc. 43. 
§.) miatt,

h) 1960. év január 1. előtt gondatlan bűntett miatt szabadságvesz
tésnél enyhébb büntetésre;

3. akiket 1951. január hó 1. napját megelőzően a bíróság — háborús 
és népellenes bűntett kivételével — bármilyen bűntett miatt 6 hóna
pot meg nem haladó fogházra vagy 3 hónapot meg nem haladó bör
tönbüntetésre ítélt;

4. akiket a bíróság 1953. augusztus hó 1. napját megelőzően jogerősen 
bármilyen tartamú javító-nevelő munkára vagy főbüntetésként pénz
büntetésre ítélt:  

5. akiket a nyomozóhatóságok és bíróságok 1960. január hó 1-ig 
előzetes letartóztatásba helyeztek, és róluk ujjnyomatkísérőlapot küld
tek be, ha ezeket azóta jogerősen nem ítélték el.

Amennyiben az ujjnyomati kísérőlapon megjelölt bűntett jogerős ítélet 
esetén a 2 — 4. pontokba nem sorolható be, az adatszolgáltató szervtől 
kell az eljárás befejezését illetően felvilágosítást kérni. A választól 
függően a lapot ki kell selejtezni, a  bizonyíték hiányában megszüntetett 
eljárással kapcsolatos ujjnyomatkísérőlap adatait pedig az egyéb nyil
vántartásokban kell hasznosítani.

6. Az 1 — 4. pontban meghatározott személy nyilvántartási anyaga nem 
selejtezhető, ha:
a) a büntetőlapon a felsorolt bűntettek mellett más bűntett elköve

tése miatti elítéltség is szerepel;
b) a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés hatálya 

még nem állt be;
c) a nyilvántartási adatok szerint ellene büntető eljárás van folya

matban, illetve ellene hatályos elfogatóparancsot bocsátottak ki.
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A selejtezhető anyagokat egyrészt kriminalisztikai, másrészt kriminoló
giai és történeti szempontból értékelni kell, s ennek alapján kell dönteni 
a megsemmisítésük vagy egyéb nyilvántartásokban (a BM III/2. Osztály 
nyilvántartása, bűnelkövetők módszer, ál-, gúnynév, különös ismertető
jel szerinti nyilvántartásai stb.) történő hasznosításuk, avagy a Párttör
téneti Intézet, Bűnügyi Múzeum vagy az Országos Levéltár részére tör
ténő átadásuk tekintetében.

III.

1. A selejtezési bizottság jóváhagyásával eltávolított nyilvántartási 
anyagból értesítés már nem adható.

2. A selejtezést 1967. IV. 30-ig kell végrehajtani.

3. A selejtezés befejezéséről a BM II. Főcsoportfőnök 1967. VIII. 30-ig 
tegyen jelentést.

4 .  A  BNy a selejtezés befejezésétől számított egy év eltelte után gon
doskodjék a kiselejtezett és átadásra nem került nyilvántartási anya
gok zúzdái megsemmisítéséről.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
BM Határőrség, Kormányőrség Orsz. Pk.,
II., III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, osztályvezetői. 
Hőr. Felderítő Osztály vezetője,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
Járási, városi (kerületi) rendőrkapitányok.

Készült: 345 példányban.
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