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a 018/1974. számú belügyminiszter-helyettesi utasítással kiadott
"A rendőrség körözési m unkájának szabályzata" m ódosításáról 

Budapest, 1985. évi február hó 20-án.

A 018/1974. számú belügym iniszter-helyettesi utasítással kiadott 
"A rendőrség körözési m unkájának szabályzata" (a továbbiak
ban: Szabályzat) módosítása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Szabályzat a parancs m ellékletét képező rendelkezések 
szerint módosul.

2. Ez a parancs a kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyide
jűleg — az érintettekkel egyetértésben — az 50—7/7/1971. 
számú főcsoportfőnöki körlevél és melléklete, a 3/1977. szá
mú BM II/I. csoportfőnökének és a BM N yilvántartó Köz
pont vezetőjének együttes intézkedése, az 1/1981. számú 
BM ORFK bűnügyi helyettesi intézkedés, az 1/1982. számú 
a BM ORFK bűnügyi helyettesének és a BM adatfeldolgozó 
csoportfőnökének együttes intézkedése hatályát veszti.
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3. A parancsot az érin tett személyi állom ánnyal ism ertetni és 
rendszeresen oktatni kell. A parancsot a Szabályzattal együtt 
kell kezelni.

LAD VÁ NSZK Y  KÁROLY  s. k.,
r. a ltábo rnagy  

m in isz te rhe lye ttes

K észü lt: 310 példányban .
F e lte rje sz tv e : m in isz te r e lv tá rsn ak , 

á lla m titk á r  e lv tá rsn ak .
K ap ják : a 018/1974. szám ú b e lügym in isz te r-he lye ttesi u ta s ítá s  elosz

tó ja  szerin t.
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az 1/1985. számú belügyminiszter-helyettesi parancs melléklete

A RENDŐRSÉG KÖRÖZÉSI MUNKÁJÁNAK SZABÁLYZATA
kiegészítéséről, egyes rendelkezéseinek módosításáról, 

néhány új feladat meghatározásáról

1. A Szabályzat 2. pontja a következő d) alponttal egészül ki:

,,d) A körözésben é rin te tt vezetők az adat-ellenőrző és 
kutató m unka jobb összehangolásával, a körözési in
formáció gyors és m aradéktalan továbbításával, a 
végrehajtás rendszeres ellenőrzésével segítsék elő — 
különösen a kiem elt jelzéssel ellátott körözésekben — 
a m unka koordinált és eredm ényes végrehajtását. 
M egfontolt vezetői döntésekkel kell biztosítani, hogy 
m indenkor a cél elérésére legmegfelelőbb körözési 
intézkedések kerüljenek alkalm azásra.”

2. A Szabályzat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A személykörözés a bűncselekmény elkövetése m iatt 

szökésben levő személy elfogására, e ltűn t személy 
felkutatására, ism eretlen személy vagy holttest azo
nosítására te tt intézkedések összessége.

A személykörözés fajtái:
— a gyanúsított lakóhelyének megállapítása, illetve 

tartózkodási helyének felderítése,
— elfogatóparancs kibocsátása,
— lakcímfigyelés elrendelése,
— körözőlevél kibocsátása,
— felhívás személyazonosság m egállapítására. 

Személykörözést lehet kezdeményezni:
— helyi vagy regionális, illetve
— országos hatállyal, továbbá
— külön jogszabály (egyezmény) alapján külföldre 

hatályosan.
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a) Helyi hatályú körözést lehet elrendelni az olyan 
kisebb súlyú bűncselekm ényt elkövető személy el
fogására, e ltűn t személy felkutatására, akiről élet
vitele vagy egyéb körülm ényei alapján alaposan 
feltételezhető, hogy az elrendelő szerv közigazga
tási területén  tartózkodik.

b) Regionális körözés rendelhető el, ha a keresett 
személy m egjelenése megyén belül több rendőr- 
kapitányság, illetve a környező megyék illetékes
ségi területén  várható.

c) Helyi vagy regionális körözést, annak kiegészíté
sét, visszavonását írásban kell elrendelni, m ely
nek közzététele távgépírón vagy egyéb hírközlő 
eszközön keresztül is megoldható. Ha az elrendelő 
hatóság adatai szerint a körözött személy más 
rendőri szerv területén  is követett el bűncselek
ményt, akkor a körözés elrendeléséről tájékoztat
ni kell.
A körözések nyilvántartására, kezelésére a Bűn
ügyi N yilvántartási Szabályzat rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

d) Országos körözést kell elrendelni a Szabályzatban 
m eghatározott feltételek fennállása esetén, ha a 
keresett személy elfogására, tartózkodási helyének 
felkutatására vagy ism eretlen személy, illetve 
holttest azonosságának m egállapítására a helyi 
vagy regionális körözés hatályát meghaladó kör
ben kell intézkedni.
Ugyancsak országosra kell a körözést kiterjeszte
ni, ha a helyi vagy regionális körözés 30 napon 
belül nem vezetett eredm ényre.
Az ügyészség vagy a bíróság által kibocsátott el
fogatóparancsot m inden esetben országos hatállyal 

 kell közzétenni.

e) Külföldre irányuló személy- és tárgykörözést le
het elrendelni, ha a rendelkezésre álló adatok alap
ján  alaposan feltételezhető, hogy a keresett sze
m ély országunk terü leté t elhagyva idegen állam 
területén tartózkodik, illetve a keresett tárgy kül
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földre történő kiju ttatásának gyanúja m erül fel. 
Ism eretlen személy vagy holttest külföldön tö rté
nő azonosításának m egkísérlését ugyancsak körö
zési megkereséssel kell kezdeményezni.

f) Ha a körözési igények Interpol tagállam ok felé 
irányulnak a m egkereséseket közvetlenül a BM 
ORFK I—5. Osztálynak, nem tagállam ok eseté
ben pedig a BM ORFK I— 1. Osztálynak kell meg
küldeni a további intézkedések m egtételére.

g) Az Interpol tagállamokból érkező megkeresések 
alapján körözés kibocsátására a BM ORFK I—5. 
Osztály, egyéb esetben a BM ORFK I— 1. Osztály 
vezetője jogosult. Ezeket a körözéseket minden 
esetben "Visszavonásig érvényes" jelzéssel kell 
ellátni és távgépírón közzétenni.

h) Az Interpol tagállam okkal történő körözési együtt
működés részletes feladatait a 9/1984. számú bel
ügym iniszter-helyettesi körlevél tartalm azza.”

3. A Szabályzat 5. pontja a következő e), f) alponttal egészül ki:

,,e) A személykörözési feladatok végrehajtása során 
m egkülönböztetett figyelmet kell fordítani a Sza
bályzat 6., 31. és 33. pontjában előírt, a körözés 
elrendelését megelőző intézkedések teljesítésére. 
M egnyugtatóan kell tisztázni, hogy a keresett sze
mély az ism ert környezetében nem tartózkodik.

f) Körültekintőbb előzetes adatgyűjtéssel meg kell 
előzni az indokolatlan vagy a szükségesnél széle
sebb-körű körözések kibocsátását, a m egalapozat
lan körözési eljárások kezdem ényezését.”

4. A Szabályzat 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. A Szabályzat 24. pontjában foglalt jelentős és a 25. 

pontban kiemeltként m eghatározott esetekben a sze
mélykörözési feladatokat az alábbiakra figyelemmel 
kell végrehajtani:

a) A körözés elrendelését, kiegészítését és visszavo
nását minden esetben távgépírón "Visszavonásig 
érvényes!", az elrendelésre jogosult vezető dönté-

— 5 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 24 /1 /1985 /5



ss esetén "Kiem elt!" "Vétel után a rendőr-főka
pitányság vezetőjének vagy illetékes helyettesé
nek azonnal bem utatandó!" jelzéssel kell ellátni. 
Ezeket a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Cso
portfőnökség Bűnügyi N yilvántartó Osztálya (a 
továbbiakban: BNYO) ú tján  „Sürgős!” jelzéssel 
kell közzétenni.

b) A Szabályzat rendelkezésein túlmenően, ism ert 
személlyel szemben ugyancsak távgépírón kell a 
körözést elrendelni, ha olyan bűn tett m iatt folyik 
eljárás, amelyből az államra, a társadalm i tu la j
donra, a személyekre vagy javaikra nézve külö
nösen nagy hátrány  származott. Ilyenek azok a 
szándékos bűntettek, m elyekre a törvény 5 évi sza
badságvesztésnél súlyosabb büntetést állapít meg.

c) Jelentősnek vagy kiem eltnek m inősített ügyben a 
jogosult vezető — a rendőrség fegyverhasználati 
jogáról szóló 19/1982. számú belügym iniszteri u ta 
sítás 11. pontjára figyelemmel — a körözvényen 
feltüntetheti a fegyverhasználat lehetőségét is.

d) A jelentős vagy kiem elt jellegű bűncselekmény 
m iatt körözött személyek elfogására valam ennyi 
érin tett rendőri szervnek a Szabályzatban foglal
tak, valam int a feltételek fennforgása esetén a 
bűnelkövetők hatékonyabb üldözését szabályozó 
13/1978. számú belügym iniszter-helyettesi intéz
kedésben m eghatározottak szerint kell eljárni.

e) Indokolt esetben körözési akció elrendelésére kell 
intézkedni. A körözési akció elrendeléséről a BM 
ORFK I— 1. Osztályát soron kívül tájékoztatni 
kell.

f) Ha az elsődleges intézkedések eredm ényre nem 
vezettek, kezdeményezni kell a súlyos bűncselek
m ény elkövetője fényképének a Körözési É rtesí
tőben történő közzétételét, szükség szerint Körö
zési Tájékoztató kiadását.”

5. A Szabályzat a következő 40/A. ponttal egészül ki:
"40/A. Nincs helye körözés visszavonásának abban az eset

ben, ha a célszemély külföldre távozott és nemzetközi
körözésére kerü lt sor.
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Ha az elfogatóparanccsal elrendelt körözés indokolt
sága valam ely okból megszűnt, de a körözött tartóz
kodási helye nem vált ism ertté, a felderítő m unkát 
eltűnés m iatt tovább kell folytatni.
Az országos körözés visszavonásának okát m inden 
esetben meg kell jelölni."

6. A Szabályzat 76. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„76. Ism eretlen tettes(ek) által elkövetett bűncselekm ény

nyel kapcsolatos körözéseket az alábbi esetekben táv
gépírón kell elrendelni és közzétenni:

a) 50 ezer forint feletti kárértékű, nem kiem elt be
töréses lopást követtek el, vagy páncél-, lemez- 
szekrényt nyitottak ki, vittek el, illetve azt meg
kísérelték (kivétel kazetta és pénztárgép);

b) a kárérték csekélyebb ugyan, de az elkövetőről 
pontos személyleírás áll rendelkezésre;

c) egyéb esetekben, ha:
— tető-, m ennyezet-, falbontás m ódszerét alkal

mazták;
— konkrét adatok utalnak arra, hogy az elköve

tésnél gépjárm űvet használtak;
— jelentősebb értékű antikváriát tu lajdonították

el;
— ellenőrzött adatok vannak arra, hogy több 

rendőr-főkapitányság terü letét érintő sorozat
bűncselekményről, illetve utazóbűnözőről van 
szó;

— csalást követtek el és annak m ódszerét a körö
zés ism erteti;

— vasúti zseb- és csomaglopást követtek el;
— halált okozó súlyos testi sértést követtek el;
— erőszakos közösülést követtek el;
— nem kiem elt rablást követtek el vagy arra ké

szülnek;
— gépjárm űvet vagy rendszám táblát tu lajdonítot

tak el;
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— 10 ezer forintnál nagyobb összeget tartalm azó 
bem utatóra szóló takarékbetétkönyvet, u ta l
ványt, takarékcsekket, 50 ezer forintnál több 
készpénzt tulajdonítottak vagy vesztettek el;

— súlyos bűncselekményből származó, könnyen 
mozgatható, illetve értékesíthető tárgyat kell 
felkutatni;

— közéleti személyiségek, fegyveres erők és fegy
veres testületek tagjainak személyazonossági, 
illetve szolgálati igazolványát, lőfegyverét, 
fegyvertartási engedélyét tulajdonították el;

— lőfegyvert, robbanóanyagot tulajdonítottak 
vagy vesztettek el;

— állam titkot vagy szolgálati titkot tartalm azó 
iratot tulajdonítottak vagy vesztettek el.”

7. A Szabályzat 77. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„77. A tárgykörözés lehet helyi vagy országos hatályú.

a) Helyi hatályú tárgykörözést kell elrendelni, ha az 
országos körözés elrendeléséhez szükséges adatok 
nem állnak rendelkezésre.
A helyi hatályú körözéseket távgépírón, átiraton 
vagy egyéb sokszorosított megkereséssel a BNYO 
közbejötte nélkül kell elrendelni.
A tárgykörözéseket szükség szerint ki kell terjesz
teni az elrendelő és a vele határos rendőrkapitány
ságok vagy rendőr-főkapitányságok területére.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság szervei által 
elrendelt körözést Budapest egész területére ha
tályosan kell kiadni.

Helyi hatállyal kell körözni:
— az egyedi sajátosságokkal nem rendelkező vagy 

olyan tárgyakat, amelyek együttes m egtalálá
sa az azonosítást lehetővé teszi (ruhanemű, 
építőanyag stb.);

— olyan tárgyakat, melyek jellegüknél fogva nagy 
távolságra általában nem szállíthatók;
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— a kerékpárokat, valam int a segédm otorkerék
párokat.

A helyi hatályú körözések 60 napig érvényesek. 
Ennek eltelte u tán visszavonás nélkül hatályukat 
vesztik.

b) Országos hatályú körözést (a taposó kerékpár, se
gédm otorkerékpár kivételével) csak azonosításra 
alkalmas, különös ism ertetőjelekkel, sajátosságok
kal rendelkező vagy magánszemély tulajdonában 
ritkán előforduló tárgy esetében lehet elrendelni.
K ivételt képeznek azok a tárgyak, amelyeknek 
pontos leírása ugyan nem áll rendelkezésre, de sú
lyos államellenes, illetve társadalm i tulajdon kárá
ra, továbbá személy vagy személyek javai ellen 
elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatosak.

8. A Szabályzat 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„78. A tárgykörözések differenciáltabbá tétele érdekében 

az alább felsorolt esetekben a körözvényeket "K i
em elt!" „Visszavonásig érvényes!” jelzéssel kell el
látni és kizárólag távgépírón kell elrendelni.
a) A Szabályzat 24., 25. pontjában m eghatározott 

bűncselekmények elkövetése esetén, ha azokkal 
összefüggésben tárgyak felkutatására is intézked
ni kell.

b) Emberölés vagy emberölés kísérlete esetén, ha a 
cselekménnyel összefüggésbe hozható tárgyak 
felkutatása válik szükségessé.

c) Rablás esetén, ha azt fegyveresen, álarcosan vagy 
50 ezer forinton felüli kárértékre, valam int ha 
bűnszövetségben vagy csoportosan követték el (ki
vételt képeznek a fiatalkorú csoportok által kisebb 
értékre elkövetett bűncselekmények, valam int 
azok a bűncselekmények, amelyeknél az eltulajdo
n íto tt tárgy nem azonosítható).

d) A lopás azon m inősített eseteiben — beleértve a 
betöréseket is — amikor a bűncselekm ényt jelen
tős érték tekintetében követték el.
É rtékre tek in tet nélkül, ha muzeális tárgyat tu la j
donítottak el.
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e) Külföldi rendőri szerv megkeresésére, ha vélel
mezhető a keresett tárgy magyarországi feltalálá
sa vagy felkutatásához egyéb fontos érdek fűződik.

A "Visszavonásig érvényes!" jelzéssel el nem láto tt orszá
gos hatályú tárgykörözés az elrendeléstől szám ított 30 nap 
elteltével hatályát veszti.”

9. A Szabályzat 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„79. A tárgykörözés tartalm a:

a) A távgépírón történő körözés esetén:
— a kibocsátó szerv megnevezése,
— a panaszos neve és lakhelye,
— az elkövetett bűncselekmény megnevezése,
— a bűncselekmény elkövetésének ideje, módsze

re és vélelmezhető eszköze,
— a keresett tárgy részletes leírása (sajátosságai, 

különös ism ertetőjelei, anyaga, form ája, m inő
ségi állapota stb).

b) A tárgykörözési kartonon történő körözés elrende
lés esetén a karton rovataiba értelem szerűen be
írandó adatok.

c) A távgépírón elrendelt tárgykörözéseket, amelyek 
egyedi azonossági jegyeket tartalm azó tárgyakról 
lettek kiadva, 30 napon belül tárgykörözési karto
non meg kell ism ételni és a BNYO-nak m egkül
deni.

10. A Szabályzat 80. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„80. A gépjárműkörözés tartalm a:
— az eltulajdonítás helye, ideje, módszere;
— a gépjárm ű alváz- és motorszáma, forgalmi rend

száma;
— gyártm ánya, a gyártm ányon belüli típusa, kibo

csátás éve;
— a javítás következtében a gépkocsin eszközölt vál

tozások;
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— a gépjárm ű színe (esetleg színkombinációja);
— kárpitozás színe és minősége;
— az utastérben elhelyezett tárgyak leírása (rádió, 

rádió-magnó, CB rádió stb.) azok gyári száma;
— cserbenhagyással párosuló közlekedési baleset ese

tén a körözött gépjárm űvön keletkezett rongálá
sok, elváltozások.

Elveszett vagy eltulajdonított rendszám táblák körö
zésének kibocsátására Budapesten a Budapesti Rend
őr-főkapitányság Közlekedésrendészete, a megyei 
rendőri szerveknél a rendszámok kiadását végző 
rendőrkapitányságok jo g o su lta k ."

11. A Szabályzat a következő fejezettel egészül ki:

55VII.

Vegyes rendelkezések

87. A hatályban levő körözéseket évente egy alkalommal 
felül kell vizsgálni.
A felülvizsgálatot követően évente egy esetben "körö
zési nap" keretében országos személy-, illetve gépjárm ű 
körözési akciót kell tartani.
A felülvizsgálat időpontjának meghatározásáról, a sze
m ély- és gépjárm ű ellenőrzés napjáról m inden esetben 
külön történik rendelkezés.

88. A körözési napok, valam int az országos közbiztonsági 
és egyéb razziák, regionális ellenőrzések eredm ényeit a 
Szabályzat m ellékletében — Összefoglaló jelentés című 
m intában — m eghatározott szempontokra figyelemmel 
48 órán belül kell jelenteni.

89. A helyi vagy regionális, valam int az országos és a kü l
földre irányuló körözés elrendelések, elfogások, illetve 
felkutatások adatait a havi ügyforgalmi jelentésben kell 
jelenteni.”

—  ll —
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A Szabályzat melléklete a következő mintával egészül ki:

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

közbiztonsági, körözési és egyéb akció eredm ényeiről

1. K iállított RK-lapok száma:

2. Igazoltatott személyek száma: 

ebből: a) veszélyes bűnöző:

b) rendőrhatósági kényszerintézkedés alatt á lló :

c) pártfogó felügyelet alatt álló:

d) gyermek-, fiatalkorú:

e) külföldi (állampolgárság szerint):

3. Az akció során lakáson ellenőrzött veszélyes bűnöző, párt
fogó felügyelet, rendőrhatósági kényszerintézkedés a la tt 
állók száma:

4. Az igazoltatások alapján kezdem ényezett:

a) büntető feljelentések száma: 
okai: (röviden)

b) szigorított javító-nevelő m unkára te tt  javaslatok 
szám a:

c) szabálysértési feljelentések száma:

d) rendőrhatósági kényszerintézkedésre te t t  javas
latok száma:

e) rendőrhatósági jegyzőkönyvi figyelmeztetések 
szám a:

f) külföldi állampolgárok elleni javaslatok 
szám a:
okai:

g) egyéb:

—  12 —
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5. Előállított, bekísért személyek száma: 

ebből: a) veszélyes bűnöző:

b) rendőrhatósági kényszerintézkedés a la tt álló:

c) pártfogó felügyelet a la tt álló:

d) gyermek-, fiatalkorú:

e) külföldi (állampolgárság szerin t):

6. Előállítottak közül őrizetbe vettek száma:

ebből: a) bűncselekmény m iatt:

b) szabálysértés m iatt:

c) egyéb okból:

d) külföldi (állampolgárság szerin t): 
okai:

7. Körözés m ia tt elfogott, illetve felkutato tt felnőttkorú sze
mélyek száma:

ebből: a) elfogatóparancs alapján:
— helyi vagy regionális hatályú:
— országos:
— külföldi (állampolgárság szerint):

b) eltűnés m iatt:
— helyi vagy regionális ha tá lyú :
— országos:
— külföldi (állampolgárság szerint):

8. Gyermek-, és fiatalkorúval szemben alkalm azott rendőri 
intézkedések száma:

a) körözött személyek száma:

b) bekísérés, előállítás:

c) intézetbe, GYIVI-be kísérés:

d) szülőnek, gondviselőnek átadás:

e) figyelmeztetés:
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9. Ellenőrzött járm űvek száma:

ebből: a) körözés hatálya a la tt á lló :

b) körözött rendszám tábla:

c) műszaki vagy egyéb ok m iatt berendelve:

10. Az akció során észlelt, bűncselekmény elkövetését lehetővé 
tevő okok és körülm ények m iatt figyelmeztető levelekre 
te tt javaslatok száma:

11. Kábítószerrel összefüggő intézkedések száma:

a) visszaélések (szerez, előállít, forgalmaz) feltárása:

b) kábítószert élvezők felderítése:

c) eljárás kezdeményezése:

12. Egyéb intézkedések, eredm ények:

(pl.: pártfogó felügyelő értesítése, helyszínbírság, ittas ve
zetés m iatti feljelentés stb.)

— 14 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 24 /1 /1985 /14


