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BELÜGYMINISZTÉRIUM  II. Főcsoportfőnökség.
Szám: 50-10/22-1968.

BM. II/I. CSOPORTFŐNÖK 
U T A S Í T Á S A  .

Budapest, 1968. szeptember hó 14.-én.

Tárgy: A megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságokon 
rendszeresített bűnügyi helyszínelő gépkocsi 
igénybevételének szabályozása.

A Belügyminisztérium 1964-66. években valamennyi megyei /buda
pesti / rendőr-főkapitányságot speciális helyszínelő gépkocsival 
látott el.
A gépkocsik használatának eddigi tapasztalatait figyelembevéve 
megállapítottam, hogy a gépkocsik igénybevételével kapcsolatban 
nem alakult ki egységes gyakorlat. Helyenként a gépkocsi túlzott 
igénybevétele miatt a nagyértékü, egyedileg átalakított gépjá r
mű idő előtti elhasználódásának veszélye áll fenn. Másutt pedig 
a gépkocsi használatának indokolatlan korlátozása miatt késedel
met szenvednek a helyszíni szemlék és technikai színvonaluk is 
kárt szenved.
A helyszínelő gépkocsik rendeltetésszerű használatának biztosí
tására az alábbiakat rendelem el:
1./ A bűnügyi helyszínelő gépkocsi igénybe vehető:

a./ Bűncselekmények és egyéb események helyszíni szemléi
vel kapcsolatos krimináltechnikai tevékenység / hely
szín- es nyomrögzítés/ előmozdításának céljaira;

b./ Egyéb helyszíni tevékenység / nyomozási kísérlet, tol
vajcsapda realizálása, terep- és házkutatás, fémkuta
tó vagy egyéb technikai eszköz alkalmazására stb / 
céljaira;

c./ A nyomozókutya helyszínre és a "Kiképzési tematika"- 
ban előirt gyakorló feladatok végrehajtására történő 
kiszállítására.
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2./ Helyszíni igénybevétel hiányában - állandó URH összeköt
tetés fenntartása mellett a bűnügyi helyszínelő gépko
csi igénybe vehető:
a./ városi- és járási / kerületi / technikai felelősök 

továbbképzésére és ellenőrzésére;
b./ személyi állomány bűnügyi technikai továbbképzésére.

3./ A bűnügyi helyszínelő gépkocsi igénybevételét:
a./ hivatalos időben; a megyei rendőr-főkapitányságok 

II/I-2. Osztály Vezetője, vagy állandó engedélyük 
alapján a bűnügyi technikai alosztály-, csoport ve
zetője;

• 0

b./ hivatalos időn túl; a megyei főügyelet vezetője 
rendeli el.

4./ A bűnügyi helyszínelő gépkocsi nem vehető igénybe ittas-, 
előállított-, elővezetett, vagy szabadságukban más módon 
korlátozott személyek szállítására, kivéve a nyomüldözés 
során elfogott tetteseket.
A 2./ pontban meghatározott igénybevételt haladéktalanul 
meg kell szüntetni, ha időközben az 1./ pontban felsorolt 
helyszíni kiszállás szükségessége merül fel. Ilyen eset
ben a bűnügyi helyszínelő kocsinak azonnal a szolgálati-, 
vagy a helyszíni tevékenység helyére kell vonulnia,

5./ A gépkocsi helyszíni igénybevétele a helyszíni szemle, 
illetve az egyéb irányú technikai tevékenység befejezé
sének időpontjáig terjed. Ezen túlmenően más nyomozási 
cselekményekhez - kivéve a nyomon üldözés esetét - a 
bűnügyi helyszínelő gépkocsi csakis a Megyei Rendőr-főka
pitányság Vezetője Rendőri Helyettesének engedélye alap
ján vehető igénybe. 

6./ A BRFK. Vezetőjének Bűnügyi I. Helyettese a bűnügyi hely
színelő gépkocsi igénybevételét az előző pontokkal össz
hangban, saját hatáskörében szabályozza.

Jelen utasításom végrehajtásának folyamatos ellenőrzésével  
a BM. II/2. és a II/I-4 . Osztályt bízom meg.
A kiadmány hiteléül:  

Dr. Rudas György r. ezredes 
Készült:100 pl. Főcsoportfőnök helyettes. s.k.
Felterjesztve: BM. II. Főcsoportfőnök

Elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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