
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
II/II. Csoportfőnökség SZIGORÚAN TITKOS

n ' ■' r '

Szám: 37-149/1964.

Városi és Járási Rendőrkaitányság
Makó, Puskin utca 4

2 7 - 1 7 2 / 2 2

J ó v á h a g y o m :

Pl.sz.

. A K V ’G SZŰNT

Solymosi József r.ezredes sk„ 
II/II. csoportfőnök

U T A S Í T Á S

a. Körzetmegbizotti Nyilvántartási Könyv vezetéséhez

Kiadja: a Belügyminisztérium II/II-1. Osztály. - 1964.

ÁBTL- 4.2.-37-149/1964/ 1

2001. évi BM  címgyűjtemény alapján nem hatályos!



A körzetmegbizotti nyilvántartási könyv / továbbiakban nyilvántartási könyv/ 

a körzeti megbízott feladatainak ellátásához, szolgálatának megtervezéséhez 

nyújt segítséget, rögziti az általa végzett munkát. s

A nyilvántartási könyvet minden körzeti megbízottnak / városis községi, 

vasúti, folyamrendészeti és repülőtéri/ pontosai^ naprakész állapotban
%

kell vezetni.

Használatbavétel előtt hitelesíteni kell a következő szöveggel:

"A Nyilvántartási könyv ................. számozott lapoldalt tartalmaz. Használat

ba véve 196 ........................... hó ..... n. P.H. őrsparancsnok - körzeti megbi

zott,"

Új könyv felfektetésekor a szükséges adatokat át kell vezetni,

A nyilvántartási könyv szolgálati okmányt képez, szigorúan titkos-ként 

kezelendő. Téves bejegyzéseket úgy kell áthúzni, hogy az eredetileg be-
y  ,  ,  <

irt szöveg, szám, lathato legyen,

A betelt könyvet 3 évig meg kell őrizni, utána selejtezni kell.

A nyilvántartási könyvet az alábbiak szerint kell vezetni:

1/ "Körzet térképvázlata"

A körzet térképét / vázlatát/ be kell rajzolni az e célra fenntartott lap

oldalra.

A térképvázlaton fel kell tüntetni:

- fontosabb útvonalakat, utcákat, tereket, / vasúti kmb/ a vasútvonalat, 

állomásokat, hidakat, fontosabb vasúti objektumokat. A folyamrendé

szeti kmb, a hozzá tartozó folyókat, tavakat, azok közvetlen partvo

nalát és vizi objektumokat. Repülőtéri körzeti megbizott a körzetében 

lévő, rendőri szempontból fontosabb épületeket, berendezéseket;

- fontosabb objektumokat / gyárak, üzemek, raktárak, állami gazdaságok, 

tsz-ek8 üzemegységek, stb,/

Az őrsparancsnok engedélyezheti, hogy a körzet térképvázlataként - a- 

írennyiben a nyilvántartási könyvben e célra kijelölt lapoldal kicsinek bi

zonyul - nagyobbat ragasszanak be. Ennek széleit a nyilvántartási ; 

könyv nagyságának megfelelően kell behajtani.
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.A körzet térképvázlatán a változásokat úgy kell bejegyezni, hogy az nap

rakész állapotban tükrözze a terület politikai, gazdasági, stb, helyzetét,

Az objektumokat az órarrutató járásának megfelelően kell megszámozni. E 

számozásnak megfelelően kell a "Körzetleirás"-ba az objektumokat felso

rolni. %

A községi kihelyezett körzeti megbízottak és kmb, csoportok tagjai a kör

zetükben bekövetkezett bűntetteket és baleseteket az őrsökön elrendelt e- 

gyezményes jelek berajzolásával kötelesek a körzet térképvázlatáról beje

gyezni, Az őrsparancsnok rendelkezésére átlátszó oleáta papir is 

használható*
#

2./ "Körzetleirás" : r

2 '
A körzetleirás rovataiba a körzet nagyságát km -ben, a vkmb-nál pe

dig a vasútvonal hosszát km-ben grafitironnal kell bejegyezni. Ugyan

csak grafitironnal kell bejegyezni a lakosság számát is /vasúti, fo

lyamrendészeti és repülőtéri kmb-nél ez utóbbi rovatot kitölteni nem 

kell/ .

"Fontosabb objektumok" rovataiba a számozás sorrendjében azokat az 

objektumokat kell bejegyezni, amelyeket a körzet térképvázlata tartalmaz. 

A második részben a körzethez tartozó községek, puszták, tanyaközpon

tok, gazdaságok, tsz-ek, üzemegységek nevét, pontos cimét kell feltün

tetni. Pl.: Kunszállás Vörös Csillag T.Sz., stb.

"A körzet bünügyileg veszélyeztetett vagy fertőzött területei." Ide kell be

jegyezni a körzetben lévő olyan területeket, amelyek közbiztonsági, bünügyi 

szempontból veszélyeztetettek vagy fertőzöttek. Pl.: vasutállomásoks piacok, 

közlekedési csomópontok, búvóhelyek, üdülőtelepek, forgalmas útkeresztező

dések, terek, üzleti negyedek, stb,

"F ontosabb telefonszámok" c. rovatokba a rendőrségi - a szomszédos kmb- 

ak és őrsök telefonszámai is a helyi párts állami és társadalmi szerveks 

mentők, tűzoltók, orvosok, szülésznők, továbbá tűzszerészeks telefonszámait 

keli bejegyezni*
. . ' /

3e/ "Szolgálati napló"

A körzeti megbízott szolgálati idejének és helyének bejegyzésére szolgál9
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A szolgálat megkezdése előtt köteles beírni az az napi dátumot és

időpontot. "A szolgálati kivezénylés helye...........f" c. rovatban sorolja

fel, hogy szolgálati ideje alatt hol, mikor jelenik meg és ott milyen fel

adatokat hajt végre. Ugyanide jegyezze,be, hogy milyen jármüvei látja
%

el szolgálatát.

A szolgálati naplóba történő bejegyzések: 

a./ a városi, őrsszékhelyi kmb,
> *

V. 12. 6. ó. 6.3o - 9.3o piactéren ellen orz.

].OtOO - U.oo Közl.ell. Kossuth.t. 

ll.oo - lakónyilv.könyv.ellenőrz.

Kiss J.u.11., 13. 15. 17. sz.

13eoo - 14«oo Bacsó B.u.l5.tanukih.

VJ.2-. 14 ó. b e v o n u l á s  

A bevonulás idejét a kiinduláskor kell beírni.

b»/ K5zségi kihelyezett kmb. és kmb. csoport.

V. 12. 14 ó. Kisbodagi Tanács 14.3o

Vasútállomás 15. oo

méntelep 16. oo

filmszínház 16.3o

vissza vasútállomás 17.3o

italbolt ellenőrzés 18.oo

fogadóóra Kisbodagon 18.3o - 2o.oo .

filmszínház ellenőrz. 2o.3o - 21. 3o

ÁG.éjjeliőr ellenőrz. 21.5o - 22.15

V.12. 22.3o 4 B e v ő  n u l á  s

c„/ V.14. 06.00 Elővezetés a megyei börtönbe.

V.14. 15.oo B e v o n u l á s

/ Ha az elővezetést a kmb-nak többször meg kell ismételnie - 

pl. börtönbüntetés megkezdése miatt elővezetni rendelt személyt 

nem találja - az erre fordított időt is szolgálati órának kell fel

számolni«/ 1

d*/ Vasúti körzeti megbízott. /

VJ.2, o6eoo váci vasútállomás oö,3o
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sződligeti vasútállomás o7.3o 

felsőgödi vasútállomás o9.3o 

alsógödi vasútállomás 11.00 

dunakeszi vasútállomás 12.3o
* > '

Ve12. 14.00 B e v o n u l á s

e./ A folyamrendészeti és repülőtéri körzeti megbízottak a fentiekhez

hasonlóan - a feladataiknak és területük adottságainak megfelelően - 

kötelesek vezetni a szolgálati naplót. *

Az "Ossz, szolgálati óra" c, rovatba a kiindulástól bevonulásig eltöl

tött idő összegét kell beirni, hozzáadva az előző szolgálati órákat,
' ■ \ y

A beírásnál "/ " jellel kell elválasztani az össz. szolgálati órákat és

hogy ebből mennyi a.z éjszakai szolgálati óra.

Pl.: 65/ 2o / : Ez azt jelenti, hogy a kmb. 65 szolgálati órát teljesített,

melyből 2o-óra az éjszakai órákra esett.:/
í

A "Szolgálati kivezénylés helye" .. J... c. rovatba kell beirni a fogadóórák 

megtartását, idejét / mettől-meddig/ értekezleteken, oktatásokon való rész

vételt is, tehát minden olyan tevékenységet és időt, melyet szolgálatban 

tölt el, továbbá a szabadnapokat, betegséget, eltávozást, valamint a sza

badság kezdetét és végét.

Pl.: V. 15. S z a b a d n a p

VI. 1. - 1 - tői - 16 - ig szabadság.

Minden szolgálati kivezénylést és bejegyzést - egy sor kihagyásával - 

alá kell huzni.

♦

Ha a kmb. járőrrels szomszédos kmb-al, önkéntes rendőrrel, vagy mun

kásőrrel vezényli ki magát szolgálatba, ezt a "Megjegyzés, ügyiratszám" 

c. rovatba "járőrrel", "kmb-al", "ÖR" / önkéntes rendőrrel/, "MŐR"-el 

/ munkásőrrel/ szavak beírásával jelzi.

Ha a kmb-nak meg kell szakítani a szolgálati naplóba már beirt utvona- 

lát, vagy attól el kell térnie, akkor annak okát bevonulás után a Munka

naplóba rögzítse. "Pl. "Tüzeset miatt a szólg. megszakítva". Ezzel egy- 

idejüleg a szolgálati napló megjegyzés, ügyiratszám c. rovatába "Meg

szakítva a munkanaplóba történt bejegyzés miatt" szöveget ir be.

- o9eoo

- lo. 3o

- 12.oo

- 13.oo
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Ugyan ide irja be azon ügyiratok számát, amelyekben intézkedett» PL 

262/1964.

A Szolgálati Naplót a hónap utolsó napján le kell zárni« Pl. "Lezárva

Munkanaplóba köteles nyilvántartani a körzetében történt büncselekmé

nyeket, eseményeket, valamint a hozzá érkezett panaszokat, 

bejelentéseket és intézkedéseit,

A bejegyzések képezik az esti jelentések alapját. Csak olyan eseményt 

lehet a felsőbb szerveknek jelenteni, amely a munkanaplóba be van. je-/ 

gyezve.

A bejegyzések csak az - események, bejelentések és intézkedések rö

vid leirását kell, hogy tartalmazzák, tekintve, hogy ezekről általában 

részletes jelentés, jegyzőkönyv, feljelentés készül. Pl,:

a./ Ha a körzet területén baleset történt, akkor a munkanaplóba csak 

annak idejét és helyét, okozóját, sértettjét, a jármű nemét, a történt 

sérülést és a baleset okát kell beirni.

b./ V.12-én d.e. lo órakor Kovács János Mátyás-u 21. sz. alatti lakos 

feljelentést tett Sajtos Ferenc ugyanottani lakos ellen, magánlaksér

tés miatt.

c./ V.13-án 2o.oo órakor Nagy József Kossuth Lajos-u. 16. sz, alatti 

lakost tetten értem, hogy kerékpárjával kivilágítás nélkül közleke

dett. Ellene szabálysértési feljelentést tettem. / 258/ 1964,/

Ide kell beirni a fogadóóra eseményeit. Ki, milyen kérelemmel, panass

zal, vagy bejelentéssel fordult hozzá és az ezekre tett intézkedéseket. 

Ugyancsak be kell irni, ha a kmb. elővezetést, előállítást, elfogást esz

közölt az ok rövid megjelölésével,

A megjegyzés c, rovatba a kmb. által tett intézkedéseket kell bejegyez

ni. Pl. kapitányságnak, őrsnek 26o/ 1964. sz. alatt jelentve. Ide kell be

irni - az események mellé -, hogy a munkanaplóba bejegyzett eseményt

1964. május 31" Az uj hónapban a szolgálati órák bejegyzését elölről 

 kell kezdeni/

4./ "Munkanapló" / Eseménykönyv/
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az esti jelentés során leadta és azt, hogy ki vette. Pl. esti - rendkívü

li - jelentés alkalmával leadva. Vette: Kovács r.ftörm. 18.4o órakor.  _Az 

egyes bejegyzett eseményeket egymástól aláhúzással kell elválasztani.

Eseményeket, illetve a végzett munkát másutt vezetni nem szabad. A 

pontosan vezetett munkanapló tükrözi a körzet közbiztonsági helyzetét, 

ezért azt a körzeti megbízott állandóan ' értékelje és szolgálatának ellá

tása közben vegye figyelembe.

> *
5./ "Önkéntes rendőrök nyilvántartása."

A "név, önkéntes rendőri igazolvány száma" c. rovatba az önkéntes 

rendőr neve alá a részére kiadott önkéntes rendőri igazolvány szamát .r 

kell beirni. * '

A "foglalkozás" c. rovatba: üzemi munkás, tsz. tag, pedagógus, MÁV
>  ̂

dolgozó, stb. - kell röviden beirni.

Az "önkéntes rendőri szolgálat kezdete" c. rovatba azt az évet, hónapot 

és napot kell beirni, amikor részére először kiadták az igazolványt és 

karszalagot, illetve amióta önkéntes rendőrként tevékenykedik.

A "megjegyzés" rovatba a dicséreteken, jutalmakon kivül ide kell be

jegyezni, ha az önkéntes rendőr valamely oknál fogva a szervezetből
✓

kiválik, a rovat egyszeri áthúzásával és a dátum, illetve az ok megje

lölésével. Pl. "1964. február 2o-án elköltözött, visszahívták, elhalálozott, 

stb."

6./ "A fegyvertartási engedéllyel rendelkezők nyilvántartása."

E nyilvántartásba csak a vadász és szolgálati fegyverrel rendelkezőket 

/ erdész, vadőr/ kell felvenni és ellenőrzéseiket csak ezek felé kell 

gyakorolni, az erre vonatkozó utasítás szerint. Az ellenőrzés tényét

a dátum megjelölésével a "megjegyzés..........." c. rovatban rögzíteni kell.

Pl. VI. 18-án ell.

Ha az engedéllyel rendelkező elköltözik, vagy fegyvertartási joga, meg

szűnik, akkor ezt a tényt a "megjegyzés ...." c. rovatba be kell je

gyezni és egyszeri áthúzással törölni.
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7«/ " A  rendőri fe lü gye le t alatt á llók  nyilvántartása"

A nyilvántartásban szereplő rovatok kitöltéséhez magyarázat nem szük

séges. Amennyiben a ref. alá helyezést megszüntetik - ezt az e célra 

fenntartott rovatba kell bejegyezni,, majd a rovatokat átlós irányban át 

kell huzni. '

8 ,/ "Mellékbüntetésre ítélt és rendőrhatóságilag kitiltott személyek nyilván

tartása"  _, .*■
> -

A "Mellékbüntetés megnevezése" c. rovatba röviden be kell jegyezni: 

"foglalkozástól eltiltva", "közügyektől eltiltva", "kitiltás". A "mellékbün

tetés hatálya, ideje" c. rovatba azt kell bejegyezni, hogy a mellékbün

tetés mire terjed ki és mennyi, időre. Pl. "gépjárművezetéstől eltiltva 3 , 

évre 1964. VI. 1-től, 1967. VI. 1-ig." Ha a mellékbüntetés vagy a rendőri 

kitiltás lejárt, a nyilvántartásba bejegyzetteket átlós vonallal át kell huz

ni.

A mellékbüntetés végrehajtását, illetve betartását köteles esetenként el

lenőrizni, s ezt a "megjegyzés" rovatba kell bejegyezni.
• I

9«/ "Feltételes szabadságra bocsátottak és utógondozottak nyilvántartása,."

A "feltételes szabadságra bocsátás, utógondozás időtartama, határozat 

száma és kelte" c. rovatba be kell irni, hogy a feltételes szabadság 

ideje mikor kezdődik és a büntetés, illetve az ezzel járó kötöttségek 

mikor vesztik hatályukat.

Börtönből szabadult - de külön magatartási szabályokkal nem korláto

zott -, utógondozást igénylő személyek esetében e rovatba az utógon

dozás jellegét kell beírni.« Pl. magatartásának, munkájának ellenőrzése, 

stbB

"Előirt jelentkezés helye és ideje" rovatba azt kell beirni, hogy hol, 

milyen időnként köteles a feltételes szabadságon lévő vagy utógondo

zott / ha jelentkezésre kötelezték/ jeléntkezni. Pl. kmb. iroda, minden 

hó 1-én. Ha a jelentkezés a kapitányságon vagy őrsön van előírva, 

azt kell beírni* » /

Az ilyen személyek jelentkezésének tényét és ellenőrzését az "ellen

őrzés1,- megjegyzés" c. rovatba kell bejegyezni. Ugyanitt kell jelezni,

/
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ha. a feltételes szabadságra bocsátott személlyel szemben a kmb. intéz

kedik és erről jelentést készit - az iktatószám beírásával.

Ha a feltételes szabadságra bocsátás, illetve a büntetés ideje, vagy az 

utógondozás szükségessége lejárt, ezt a tényt ugyancsak az "ellenőr

zés, megjegyzés" c. rovatba be kell jegyezni és átlós vonallal a rova

tokat áthúzni.

lo»'/ "Veszélyes bűnözök nyilvántartása."

Nyilvántartásba kell venni és fokozott figyelés, ellenőrzés alá kell von

ni a körzet területén lakó mindazon személyeket, akiket a rendőrkapi

tányságok veszélyes bűnözőnek nyilvánitottak és figyelésüket, illetőleg
.r

ellenőrzésüket az őrsök, illetve a körzeti megbizottak hatáskörébe utal

ták.

A "birói eljárások", "rendőri eljárások ... " c. rovatokba kell beirni, 

hogy a veszélyes bűnözővel szemben milyen eljárások, illetve büntetések 

voltak kiszabva 1956-tóle Pl« "1959. lopásért 8 hónap szab.veszt." "1960,, 

betörésért 3 év szab.veszt." stb.

Ellenőrzések tényét és idejét a nyilvántartás "ellenőrzések ideje, egyéb 

ellenőrzések" c. rovatba kell bejegyezni. Pl. "VI. hó 12-én ell.", vagy 

"1964, VII, 1-től 3 év szabadságvesztés büntetését tölti."

lij "Helyi hatályú körözött személyek nyilvántartása."

Nyilvántartásba kell venni mindazon körözött személyeket, akik a körzet 

területén laknak, vagy valamilyen rokoni, baráti kapcsoljuk van a terü

leten és feltehető, hogy ott megjelennek.

Ide kell bejegyezni a rádión leadott személykörözéseket, amelyek a kör

zetére hatályosak.

Általános rendelkezések:

A nyilvántartási könyvbe bejegyzéseket csak a körzeti megbizott eszkö

zölhet, Kivétel, amikor a kmb. helyettesitésére hosszabb ideig járőrt vagy
*

más körzeti megbízottat biznak meg.

Annak érdekében, hog-y az őrsparancsnok vagy magasabb elöljáró a
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körzeti megbízott távollétében annak tartózkodási ,helyét meg tudja ál

lapítani, illetve a nyilvántartási könyvhöz hozzá tudjon jutni, a TŰK 

láda kulcsának 1 példányát az őrsparancsnok köteles az őrsön tar- 

tani0 %

Jelen utasítással ellentétes parancsok és utasítások hatályukat vesztik. 

B u d a p e s t ,  1964. junius 15.

y

Dr. Csiba István r.alezredes sk. 
osztályvezető

\
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