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BELÜGYMINISZTÉRIUM
II. Főcsoportfőnökség. Szigorúan titkos!
Szám: 50-100/25-1966. Sorszám: 1

BM II/II. CSOPORTFŐNÖK 
u t a s í t á s a  

Budapest, 1966. augusztus 19.

Tárgy: Elveszett, ellopott, beszolgáltatott lőfegyverekkel 
kapcsolatos intézkedés. 

Miniszterhelyettes /II. Főcsoportfőnök/ elvtárstól nyert fel
hatalmazás alapján a lőfegyverekről, a lőszerekről és a lő- 
terekről szóló 5/1963. /X.15./ BM. számú rendelet végrehajtá
sára kiadott 19/1963. számú belügyminiszterhelyettesi utasítást

 az alábbiakkal egészítem ki:

1./ VII. fejezet 44/f. pontját:

A lőfegyver körözésének elrendelése után az iratokat át 
kell adni a megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányság II/I-2. 
osztályának, illetve a városi, járási rendőrkapitányság 
bűnügyi alosztályának. A vizsgálat eredményéről a bűnügyi 
szervek az igazgatásrendészeti szerveket értesítik.

2./ VII. fejezet 44/h. pontját:

Az elveszett, ellopott lőfegyver előkerülése esetén a kö
rözés visszavonásával egyidejűleg az illetékes bűnügyi 
szervet is értesíteni kell.
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3./ XIII. fejezet 68. pontját:

A talált és beszolgáltatott lőfegyvereket az anyagi osz
tályhoz való továbbítás előtt a Körözési Mutatóban priorál
ni kell, s annak megtörténtét az iratokra rá kell vezetni. 
Ha a talált és beszolgáltatott lőfegyver a Körözési Muta
tóban szerepel, a körözést kibocsátó rendőri szervet a 
szükséges intézkedések megtétele végett értesíteni kell.

Egyben elrendelem, hogy az elveszett, ellopott lőfegyverek köz
ponti nyilvántartásának élővé tétele, és eredményes felkutatá
sa érdekében a megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányság II/II-3. 
osztálya a BM II/I-5. Osztálya felé f. évi szeptember hó 30-ig 
jelentse:

1. az 1957 óta elveszett, ellopott és elő nem került lőfegyve
rek adatait nyilvántartásba vétel, és a Körözési Mutatóban 
való megjelentetés céljából. Az adatok tartalmazzák a lő
fegyverek fajtáját /önvédelmi, vadász, sport stb./, gyárt
mányát, gyártási számát, öbnagyságát;

2. 1957 óta az igazgatásrendészeti szervekhez beszolgáltatott, 
s majd az anyagi osztálynak átadott, vagy értékesítésre, ke
rült lőfegyverek adatait.

A kiadmány hiteléül:

/Hornok János r.őrgy./ 
TÜK. csop. vez.

Solymosi József s.k. 
rendőr vezérőrnagy
Csoportfőnök

Készült: 40 példányban.
Felterje s ztve: B M .  I I .  F őcsoportfőnök Elvtársnak 
Kapják: elosztó szerint
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