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a vasút és a posta területén előforduló bűncselekményekkel 

kapcsolatos feladatokról

Budapest, 1982. évi október hó 11-én.

A vasút és a posta területén elkövetett bűncselekmények felderí
tési eredményességének növelése, a rendőri szervek tervszerű, összehangolt

 munkájának további fokozása érdekében kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A BM ORFK I- 2. Osztálya tartson hivatalos kapcsolatot a 
Közlekedés- és Postaügyi Minisztériummal és a hozzá tartozó 
központi irányító szervekkel, koordinálja a több igazgatóságra 
kiterjedő ügyek feldolgozását, tartsa szoros felügyelet alatt a 
jelentősebb ügyekben folytatott operatív felderítéseket, a dön
tésre jogosult vezetőnek tegyen javaslatot az alsóbb szervek 
között felmerült illetékességi viták eldöntésére.

2. A vasút és a posta területén elkövetett bűncselekmények meg
előzését, megszakítását, felderítését a MÁV és a Postaigazga
tóságok (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs, Szombat
hely) székhelyén levő rendőr-főkapitányságok (továbbiakban: 
székhelyi rendőr-főkapitányságok), valamint a többi megyei 
rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: területi rendőr-főkapi
tányságok) együttműködve és koordináltan végezzék.

3. A székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. osztályai a vasúti 
zsebtolvajlások és csomaglopások vonatkozásában, a II/I- 2. 
osztályai pedig a vasút és posta területén a népgazdaság és 
társadalmi tulajdon kárára elkövetett bűncselekmények meg
előzése, megszakítása, felderítése érdekében végzett hálózati 
operatív munka vonatkozásában az igazgatóság egészére kiter
jedő hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznek.
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A Záhonyi MÁV Üzemigazgatóság operatív biztosítását a Sza
bolcs-Szatmár megyei Rendőr-főkapitányság, a Budapest-Vi
déki Postaigazgatóság operatív biztosítását a Budapesti Rend
őr-főkapitányság, a Soproni Postaigazgatóság operatív biztosí
tását a Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság végzi.

4. A fentiekben nem szabályozott hatásköri kérdésekben a 10/ 
1979. (BK 7.) BM számú utasítás rendelkezései az irányadók.

5. A társadalmi tulajdon védelme hatékonyságának javítása ér
dekében a székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 2. osztá
lyai:

a) szervezzenek a vasút- és a postaigazgatóságok területére ki
terjedő hírszerzési lehetőséggel rendelkező hálózatot;

b) tartsanak rendszeres, hivatalos kapcsolatot az igazgatósá
gokkal;

c) működjenek együtt az igazgatóságok osztályaival a bűncse
lekmények megelőzése, megszakítása, felderítése érdeké
ben;

d) a jelen intézkedésben meghatározott illetékességi területü
kön a népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelme érdeké
ben felelősek az igazgatóságok operatív biztosításáért, a 
társ-megyék vasúti és postai vonalon végzett operatív tevé
kenységének az összehangolásáért;

e) értékeljék a saját és a területi rendőr-főkapitányságok terü
letén a vasúti és postai vonalak bűnügyi helyzetét és erről 
szóló jelentésüket minden évben január 30-ig a BM ORFK 
I- 2. Osztályához terjesszék fel:

f) a BM ORFK I- 2. Osztály által koordináltan két évenként 
szervezzenek táj értekezletet;

g) előadások tartásával, illetve külső előadók biztosításával 
nyújtsanak támogatást a társ-megyék vasúti, szállítási és 
hírközlési témájú oktatásainak végrehajtásához.

6. A területi rendőr-főkapitányságok II/I- 2. osztályai:
a) szervezzenek hálózatot a területükön levő, bűnügyileg fer

tőzött vagy veszélyeztetett vasúti, szállítási és hírközlési vo
nalakra és objektumokba;

b) a hálózati vagy egyéb úton beszerzett adatok alapján te
gyenek intézkedéseket a behatárolható területeken bűncse
lekményt elkövető személyek, csoportok tevékenységének 
megszakítása, bűnügyi operatív úton történő felderítése ér
dekében ;

c) bocsássák rendszeresen a székhelyi rendőr-főkapitányságok 
II/I- 2. osztályai rendelkezésére azokat az adatokat, ame
lyek azok koordinációs m unkáját elősegítik, illetve az igaz
gatóságok intézkedéseinek megtételéhez szükségesek;

d) az igazgatóságokkal a székhelyi rendőr-főkapitányságok 
II/I- 2. osztályai útján tartsanak kapcsolatot;
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e) koordinálják a vasúti, szállítási és hírközlési területen el
követett bűncselekményekkel kapcsolatos megyei rendőri 
tevékenységet, szervezzenek figyelést, portyát, ellenőrzést, 
támogassák az első fokú rendőri szervek szakvonali munká
ját;

f) gondoskodjanak a vasúti, szállítási és hírközlési ismeretek 
-  a szakmai továbbképzés keretében történő -  oktatásá
ról.

7. A járási, városi és járási, városi, kerületi rendőrkapitánysá
gok:
a) szervezzenek a MÁV üzemfőnökségek területére kiterjedő, 

hírszerzési lehetőséggel rendelkező hálózatot, elsősorban a 
vasúti árulopások megelőzésére és felderítésére;

b) a hatáskörüket vagy illetékességüket meghaladó érdemle
ges jelzéseket küldjék meg az illetékes rendőri szervnek;

c) a MÁV üzemfőnökségekkel a székhelyükön működő járási 
(kerületi) rendőrkapitányságok tartsanak hivatalos kapcsola
tot. Vasúti ügyekben operatív illetékességük az egész üzemfőnökség
re kiterjed. 

8. A MÁV szervei az e célra rendszeresített „Rendőrségi Bejelen
tés” (a továbbiakban: bejelentés) elnevezésű nyomtatványon 
közlik a rendőrséggel a szállítmányban észlelt hiányt. A beje
lentésekkel kapcsolatos rendőri feladatokat az 1/1982. számú 
belügyminiszter-helyettesi állásfoglalás szabályozza. 

9. A személyi tulajdon elleni lopások megelőzése és felderítése 
érdekében a székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 1 . osztá
lyai a zsebtolvajlások és csomaglopások ügyében eljáró rendőri 
szervek nyomozásához kötelesek segítséget nyújtani, illetve a 
vasúti zsebtolvajlás és csomaglopás megelőzésének és felderí
tésének fő feladatait koordinálni.

10. Valamennyi rendőr-főkapitányság II/I- 1. Osztálya köteles a 
járási, városi és járási, városi, kerületi rendőri szervek tevé
kenységét kezdeményezően segíteni.
Ennek érdekében:
a) a zsebtolvajlásokkal és csomaglopásokkal kapcsolatos ada

tokat összegyűjteni, értékelni;
b) a bűnügyi fertőzöttségnek megfelelően hálózatot szervezni 

és foglalkoztatni;
c) a veszélyes bűnözőként nyilvántartott zseb- és csomagtol

vajok ellenőrzését megszervezni;
d) a bűnügyi helyzetre figyelemmel egy vagy több pályaud

varra, vasútvonalra kiterjedő akciót kezdeményezni és irá
nyítani.

11. Az igazgatóság területén valamennyi rendőri szerv köteles a 
székhelyi rendőr-főkapitányságok II/I- 1. Osztályát értesíteni 
a leleplezett zseb- és csomagtolvajokról és a megszüntetett 
nyomozásokról.
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12. A rabosított vasúti zseb- és csomagtolvajokról a rabosítás he
lyén az intézkedés 1. számú mellékletében meghatározott szá
mú fényképet kell készíteni és azokat az elosztó alapján meg 
kell küldeni az érintett szerveknek.

13. Az 1. számú mellékletben felsorolt szervek -  a BM Adatfel
dolgozó Csoportfőnökség Bűnügyi Nyilvántartó Osztályát ki
véve -  a fényképek hátoldalára a megküldés előtt tüntessék 
fel az ábrázolt személy adatait és a fényképet összehajtogatott, 
széthúzható rendszerű zsebalbumokban (leporelló) nemek és 
ezen belül 5 éves korcsoportok szerinti csoportosításban he
lyezzék el és gyűjtsék.

14. Vasúti balesetek helyszínén az elsődleges intézkedéseket a 
Rendőrség Szolgálati Szabályzata 521. pontjában foglaltaknak 
megfelelően, a területileg illetékes rendőri szervek kötelesek 
megtenni.

15. A vasúti balesetek helyszíni szemléjére és a büntetőeljárás le
folytatására a 10/1979. (BK. 7.) BM számú utasításban meg
határozott vizsgálati szerv az illetékes.

16. A jelentősebb balesetek helyszíni szemléjén vegyenek részt a 
területileg illetékes rendőr-főkapitányság II/I- 2. Osztályának 
KPM szakvonaltartói, akik operatív eszközök és módszerek 
felhasználásával segítsék a vizsgálat eredményes lefolytatását.

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

Amennyiben az öngyilkosság ténye kétséget kizáróan megál
lapítható, a vonat továbbindítását a legszükségesebb rendőri 
intézkedés megtétele után azonnal biztosítani kell.

18. A BM ORFK és a BM III. Főcsoportfőnökség szerveinek a nép
gazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos fel
adatait és együttműködését a 7/1976. BM számú utasítás, 
valamint az ennek végrehajtására kiadott 4/1976. és 5/1976. 
számú miniszterhelyettesi intézkedés szabályozza.

19. A körzeti megbízottak (vasúti kmb.) feladatait a vasúti szállí
tással kapcsolatban a 2/1978. BM számú paranccsal kiadott 
„Körzeti Megbízotti Szabályzat” 96- 98. pontjai tartalmazzák.

20. A katonai szállítmányok vasúton történő szállításának biztosí
tásáról a 0014/1968. BM számú parancs rendelkezik.

21. A BM Forradalmi Rendőri Ezred vonatkísérő járőrei tevé
kenységüket a 19/1978. BM számú parancs és az ennek végre
hajtására kiadott 14/1978. számú belügyminiszter-helyettesi 
intézkedés alapján, valamint a 6/1978. számú, a Belügyminisz
térium országos rendőr-főkapitány közbiztonsági és közleke
dési helyettesének intézkedése alapján végzik.
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22. Az ipari robbantóanyagok, sport és vadászat céljára szolgáló 
lőszerek vasúti szállításának ellenőrzésével kapcsolatos felada
tokat a 018/1973. BM számú utasítás szabályozza.

23. Ez az intézkedés 1983. január 1-én lép hatályba, ezzel egyide
jűleg a 07/1972. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás, va
lamint a Belügyminisztérium országos rendőr-főkapitány bűn
ügyi helyettesének 2/1979. számú állásfoglalása hatályát veszti. 
Az intézkedést az érintett állománnyal ismertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. altábornagy 

miniszterhelyettes

Készült: 360 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek,
ORFK csoportfőnökhelyettesek,
III/II. csoportfőnökhelyettesek,
ORFK I- 1., 2., 3. Osztály vezetője, 1-es 2-es osztály 
alosztályvezetői,
ORFK III- 1. Osztály vezetője,
BM FRE parancsnoka és zlj. parancsnokok, 
rendőriskolák parancsnokai,
megyei, budapesti rendőr-főkapitányok, közbiztonsági helyette
seik, II/I- 1., 2., 3-as osztályok vezetői, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.
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1. számú

MELLÉKLET A 21/1982. SZÁMÚ 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESI INTÉZKEDÉSHEZ

A rabosított vasúti zseb- és csomagtolvajokról a rabosítás helyén e m ellék
letben m eghatározott számú fényképet kell készíteni és az alábbi szer
veknek kell m egküldeni:

1. BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség Bűnügyi N yilvántartó
Osztály („2” adatlappal együtt) 1 pld.

2. BM FRE Közbiztonsági Osztály 7 pld.

3. Baranya megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  megyei bűnüldözési osztály (vonalvezető) 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 2 pld.

4. Bács-Kiskun megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 3 pld.

5. Békés megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 3 pld.

6. Borsod megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  megyei bűnüldözési osztály (vonalvezető) 1 pld.
-  vasúti körzeti m egbízottak 4 pld.

7. Csongrád megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  megyei bűnüldözési osztály (vonalvezető) 1 pld.

-  vasúti körzeti megbízott 1 pld.

8. Fejér megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 3 pld.

9. Győr-Sopron megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 3 pld.

10. H ajdú-B ihar megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  megyei bűnüldözési osztály (vonalvezető) 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 3 pld.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/21/1982 /6
-  7 -



11. Heves megyei RFK
-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.
-  vasúti körzeti megbízottak 2 pld.

12. Nógrád megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

13. Komárom megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

14. Pest megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 3 pld.

15. Somogy megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

16. Szabolcs-Szatmár m egyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.
-  vasúti körzeti megbízottak 4 pld.

17. Szolnok megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 4 pld.

18. Tolna megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízott 1 pld.

19. Vas megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  megyei bűnüldözési osztály (vonalvezető) 1 pld.

-  vasúti körzeti megbízottak 2 pld.

20. Veszprém megyei RFK
-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

21. Zala megyei RFK

-  megyei nyilvántartó  csoport 1 pld.

-  vasúti körzeti m egbízottak 3 pld.

22. Budapesti Rendőr-főkapitányság

-  nyilvántartó  osztály 1 pld.

-  pályaudvari és zseblopási csoport 1 pld.

-  pályaudvari őrsök (Nyugati, Keleti pu.) 6 pld.

-  I., VI., VIII. és XI., Rendőrkapitányság
bűnügyi osztály (vonalvezetők) 4 pld.
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