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Tárgy: A közrendre és közbiztonságra „különösen veszélyes” személyek 
nyilvántartásba vételének szabályozása.

Belügyminisztérium rendőri szerveinél 1961. év folyamán nyilvántar
tásba vették azokat a személyeket, akik a rendőri szervek értékelése 
alapján rendkívüli állapot esetén a  közrendre és közbiztonságra különös 
veszélyt Jelenthetnek és ezért adott körülmények között őrizetbevételük 
indokoltnak és szükségesnek látszott.

Tekintettel arra, hogy a vonatkozó utasítások megjelenése óta eltelt idő 
alatt az utasítások egyes rendelkezései elévültek, azok további betartása 
rendkívüli állapot esetén zavarná az e téren végrehajtandó intézkedések 
egységes módját, szükségessé vált a  különösen veszélyes személyek 
nyilvántartásba vételének újabb szabályozása és új nyilvántartások fel
állítása.

Ennek érdekében a Rendőrfőkapitányságok vezetőit

u t a s í t o m :

I.

1. 1963. június 1-ig a főkapitányságokon felül kell vizsgálni a  volt „M" 
nyilvántartásba addig felvett személyeket, annak megállapítása 
végett, hogy előéletük és Jelenlegi m agatartásuk, életmódjuk indo
kolttá teszi-e, hogy a különösen veszélyes személyek nyilvántartá
sába kerüljenek.

2. A „különösen veszélyes személyek” nyilvántartásába azokat lehet 
meghagyni, illetve újólag felvenni, akik:
a) felszabadulást követő idő a la tt több esetben követtek el súlyos 

(főként erőszakos) köztörvényi bűncselekményt és ezért őket a b í
róság ismételten szabadságvesztés büntetésre ítélte.

b) büntetett előéletűek és jelenleg is garázda, huligán m agatartást 
tanúsítanak, a huligán galerik szervezői, vezetői, hangadói.

3. A különösen veszélyes személyek rendőri nyilvántartásába nem lehet 
felvenni azokat, akik a politikai osztályok azonos nyilvántartásában 
szerepelnek. A párhuzamos nyilvántartások elkerülése végett a  nyil
vántartásba vételre javasolt személyeket minden esetben priorálni: 
kell a főkapitányság politikai nyilvántartásában.
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4. A felülvizsgálatot követően is folyamatosan biztosítani kell, hogy 
nyilvántartásba kerüljenek mindazok a különösen veszélyes szemé
lyek, akiknek őrizetbevétele a közrend és a közbiztonság érdekében 
rendkívüli helyzetben feltétlenül szükséges.

II.

A nyilvántartásba vétel módja, a nyilvántartás rendszere

5. A különösen veszélyes személyek nyilvántartásba vételére a felül
vizsgálat folyamán és azt követően is, a főkapitányság II/I- 1 . ,  
I I / I - 2., II/I- 3. Osztályok vezetői tehetnek javaslatot. A nyilván
tartásba vétel engedélyezésére, jóváhagyására a főkapitány jogosult. 
A nyilvántartásba felvenni javasolt, illetőleg felvett személyekről 
két példányban ki kell állítani az eddigi ,,M” nyilvántartáshoz hasz
nált kartont. A rendőrfőkapitányság bűnügyi nyilvántartójánál ma
radó karton hátlapjára rá kell vezetni a nyilvántartásba vétel rövid 
indokolását. (A kartonokat felül „KV” jelzéssel kell ellátni.) Jóvá
hagyás után ezt a  példányt a bűnügyi nyilvántartó ABC rendszer
ben helyezze el a különösen veszélyes elemek bűnügyi nyilvántartá
sában. A másik kartont az eddigi gyakorlatnak megfelelően haladék
talanul terjessze fel a BM I I / I - 5. Osztályának.

A különösen veszélyes személyek nyilvántartásába felvett minden 
személyről a főkapitányság bűnügyi nyilvántartója állítson ki egy 
példányban 10/b. jelzésű nyilvántartó kartont. E kartonon a személy
adatokon kívül fel kell tüntetni a személy utolsó állandó és ideigle
nes lakása pontos címét és a kartont el kell látni a  nyilvántartásba 
vett személy fényképével. Ezt a kartont haladéktalanul át kell adni 
a  rendőrfőkapitányság „M ” tisztjének.

6. A különösen veszélyes személyek tartózkodási helyének figyeltetése 
az alábbiak szerint történik:

a) A BM II/I- 5. Osztálya a hozzá érkezett nyilvántartólapok alap
ján a Központi Lakcímhivatalban helyeztessen el minden e nyil
vántartásban szereplő személyről „KV” jelzéssel R. Szig. 8. 
számú figyelőlapot.

b) A Központi Lakcímhivatal a BM II/I- 5. Osztály által küldött 
„KV” jelzésű figyelőkartonok alapján minden lakcímváltozásról 
haladéktalanul állítson ki értesítést két példányban. Ennek egyik 
példányát a z előző (állandó) lakcím szerint illetékes rendőrfőka
pitányság bűnügyi nyilvántartójának, másik példányát pedig a 
BM II/I- 5. Osztályának küldje meg.

7. Lakcímváltozás esetén a Központi Lakcímhivataltól kapott értesítés 
alapján a rendőrfőkapitányság bűnügyi nyilvántartója a következők 
szerint járjon el:

a) A saját területén történt állandó, vagy ideiglenes lakásváltozás
nál az új címet a személy nyilvántartó kartonjára vezesse rá és a 
lakcímváltozásról azonnal értesítse a megyei főkapitányság „M ” 
tisztjét.

b) Más rendőrfőkapitányság területére történ t állandó lakásváltozás 
esetén a nyilvántartó kartont azonnal küldje meg az új cím szerint 
illetékes megyei bűnügyi nyilvántartónak. A lakcímváltozásról 
azonnal értesítse saját ,,M” tisztjét.
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c) Más rendőrfőkapitányság területére történt ideiglenes lakásválto
zás esetén a saját nyilvántartásában lévő „KV” kartonról készít
sen egy másolatot és azt küldje meg az ideiglenes lakhely szerint 
illetékes megyei bűnügyi nyilvántartónak. Az ilyen lapon feltű
nően jelezni kell, hogy a személy ideiglenesen tartózkodik a terü
leten. A saját nyilvántartásában maradó eredeti kartonra vezesse 
rá az újabb ideiglenes címet is és értesítse erről saját ,,M” tiszt
jét is. Az ideiglenes tartózkodási helyre érkezett nyilvántartó
kartont külön kell kezelni és erről az ,,M” tisztet értesíteni kell.
Az ideiglenes lakás megszűnése után az ideiglenes kartont az ide
iglenes címről vissza kell vonni.

 8. Az ,,M” nyilvántartások felülvizsgálásával és a  különösen veszélyes 
személyek nyilvántartásának rendezésével egyidejűleg meg kell 
szüntetni:

a) a nyilvántartott személyek I. és II. kategóriákba sorolását,
b) a rendőrkapitányságok vezetőinél eddig rendszeresített borítékolt 

,,M” névsornyilvántartást és az ehhez tartozó fényképnyilvántar
tást,

c) a járási kapitányságok lakcímnyilvántartóiban az ,,M” illetőleg 
„KV” nyilvántartásban szereplő személyek figyelőzését,

d) a Budapesti Rendőrfőkapitányság által az ,,M” , illetve a „KV” 
nyilvántartásban szereplő személyek külön figyelőzését a Köz
ponti Lakcímhivatalban.

9. A 8. pontban feltüntetett nyilvántartási anyagokat vonassa be és a 
rendőrfőkapitányságon semmisítesse meg. A kapitányságoktól be
vont fényképeket fel lehet használni az ,,M” tisztek részére kiállí
tásra kerülő 10/b. jelzésű kartonokhoz.
Az „M” nyilvántartások felülvizsgálatát, megszüntetését és a  külö
nösen veszélyes személyek nyilvántartásának felállítását, rendezését 
1963. június 30-ig be kell fejezni.
A különösen veszélyes személyek nyilvántartásba vételével kapcso
latban a konspirációt feltétlenül biztosítani kell, a nyilvántartásba 
vétel céljáról és módjáról csak a legszorosabban érintett beosztotta
kat lehet tájékoztatni a legszükségesebb mértékben.

A BM II/I- 5. Osztálya 1963. május 1-ig lássa el a rendőrfőkapi
tányságok bűnügyi nyilvántartóit a szükséges mennyiségű 10/b. jel
zésű kartonokkal, illetőleg a nyilvántartás felállításához szükséges 
valamennyi kartonnal.
Jelen utasításommal egyidejűleg hatályon kívül helyezem a BM 
ORFK Vezető Helyettesének 48- 6/1961., 5 0 - 1 660/1961., 50-  
1660/1 /1961 . sz. e tárgyban kiadott utasításait.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes
Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettesek,

II/I., II., III/I., II., III., IV. csoportfőnök,
II /I - 1., 2., 3 , 5. osztályvezetők,
II/3. csoport vezetője,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok.

Készült: 65 példányban.
Tartalmaz: 3 lapoldalt.
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