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

Budapest, 1968. november hó 1-én.

Tárgy: Vegyi tolvajcsapdák telepítésére felhasználható 
anyagok rendszeresítése és felhasználásuk sza
bályozása.

A tolvajcsapdák alkalmazásának hasznossága számos bűnügy nyo
mozása során bebizonyosodott. Az elmúlt Években emelkedett az 
e módszer alkalmazásával felderített bűnügyek száma / öltözői 
lopások, házközösségben elkövetett lopások, postai, üzemi stb. 
lopások /. A vegyi tolvajcsapdák alkalmazása a bűn t e ttek el
követésének helyén visszatartó hatással is járt.
A kedvező tapasztalatok mellett azonban helyenként a vegyi 
tolvajcsapdák alkalmazásával kapcsolatban negatív jelenségek 
is előfordultak. Néhány esetben megtörtént, hogy a vegyi tol
vajcsapda realizálása során az elkövetett bűntettel összefüg
gésben nem álló személyek testén, ruházatán vagy használati 
tárgyain a HGV-lámpa fényében különböző gyógyszerek, vegysze
rek, csapdaanyag jelenlétéhez hasonló elváltozást mutattak. 
Ennek helytelen értelmezése alapján egyéb, bizonyítékok nélkül 
terheltkénti felelősségre vonásra, sőt egy esetben személyes 
szabadságot korlátozó intézkedésre is sor került.
A törvénysértések elkerülése végett 1968. évi 21. számú körle
velemben felhívtam a rendőri szervek figyelmét, hogy vegyi tol
vajcsapda telepítése esetén - egyéb törvényes feltételek figye
lembevételével - személyes szabadságot korlátozó intézkedése
ket csak abban az esetben foganatosíthatnak, ha a HGV-lámpa ha
tására jelentkező lumineszcens jelenségen kívül egyéb terhelő 
jellegű személyi v agy tárgyi bizonyítékok is beszerezhetők.
A vegyi to lvajcsapdák további eredményes alkalmazása feltéte
leinek megteremtése érdekében az alábbiakat rendelem el:
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1./ Tolvajcsapda anyag jelenléte szakértői megállapításának 
szükségessége esetén a BM. II/I-4. Osztályát kell megkeres
ni, azonban amennyiben a bűnösséget más adatok / az eltu
lajdonított pénz jegyzőkönyvben rögzített számai, tárgyi 
bizonyítékok, tanúvallomások stb./ kellően bizonyítják, 
a jelentős anyagi és időráfordítással járó vegyvizsgálat 
mellőzhető.

2./ A vegyi csapdaanyag jelenlétét kimutató szakértői véle
ményt az eljáró szervnek behatóan értékelni kell abból 
a szempontból, hogy a csapdaanyag vagy azzal szennyezett 
tárgy a bűntett elkövetésén kívül egyéb úton nem kerülhe
tett el az érintett személyhez. /Pl.: preparált csapda
tárgynak a tolvajtól való jóhiszemű átvétele, a szennye
zés egyéb úton történő terjesztése a tolvaj által, stb./

3./ A tolvajcsapda anyagok szakértői vizsgálatának meggyorsí
tása, illetőleg az azonosítás lehetővé tétele érdekében a 
rendőri szerveket a BM. II/I-4. Osztály 1969. február 1-ig 
lássa el zárt, számozott "penicillines” üvegekben lévő
új tolvajcsapda-anyagokkal. Ez után vegyicsapda telepítés
hez csak a BM. II/I-4. Osztály által kiadott ilyen csomago
lású csapdaanyagokat szabad használni.

4./ A rendőri szerveknél jelenleg használatban lévő vegyi tol
vajcsapda anyagokat be kell vonni. A megyei /budapesti/ 
rendőrfőkapitányságok II/I-2. Osztály vezetői ez új rend
szerű csapdaanyagok megérkezése után haladéktalanul gon
doskodjanak a hatóságuk területén lévő vegyi csapdaanyagok, 
azokkal szennyezett pénzek és egyéb tárgyak összegyűjté
séről és a BM . II/I-4. Osztályra történő beszállításáról.
Ez a rendelkezés nem v o n a tkozik a már telepített, de még 
nem realizált, illetve fel nem számolt csapdákban elhelye
zett pénzekre és egyéb tárgyakra.

5./ Lehetővé kell tenni a különböző telepítésű csapdák anya
gainak egymástól való elkülönítését. Ennek érdekében:
a./ egy üveg tartalma csak egy csapda telepítésénél hasz

nálható. A kiadásra kerülő többféle méretű üveg közül 
ezért a telepítéshez mindig olyan nagyságút kell ki
választani, amelynek tartalma elegendő az adott körül
mények közt a csapdához;

b./ csapda-telepítéshez csak újonnan preparált bankjegy 
használható. Tilos ugyanazon bankjegyet a csapda fel
számolása vagy realizálása után másik csapdánál ismét 
felhasználni. A szennyezett bankjegyek kicseréléséről 
a BM. Külügyi Osztály 3117-6/1963. sz. utasításban elő
írt módon kell gondoskodni;

-  2  -

ÁBTL - 4.2. - 50-10/23/1968 /2



c./ a csapdaanyagot tartalmazó üveget csak közvetlenül a 
telepítés előtt szabad felbontani;

d./ a "Csapdatelepítési jegyzőkönyv''-ben, szakértőt ki
rendelő "Határozat"-ban fel kell tüntetni a csapda
anyag üvegén lévő gyártási számot;

e./ a csapda telepítése után haladéktalanul fel kell kül
deni - a jelen utasítás mellékletét képező mintájú 
és minden csapdaanyag dobozában elhelyezett "Szolgá
lati jegy” felhasználásával - a BM II/I-4. Osztálynak 
a csapda anyagából megmaradt részt, valamint a gön
gyöleget /üveget, gumidugót és dobozt/. Vonatkozik 
ez a rendelkezés a göngyölegre abban az esetben is, 
ha a telepítéskor a csapdaanyagot teljes egészében 
maradék nélkül felhasználták. Tilos ismételt felhasz
nálás vagy egyéb célból a csapdaanyagból visszatar
tani;

f./ a csapdatárgyak preparálásakor, illetőleg a csapda 
telepítésekor szennyeződött fogyóanyagok /papír, 
hurkapálca, vatta/ azonnal elégetéssel megsemmisí
tendők. A preparáláskor és telepítéskor technikai 
feladatot ellátó személyek gumikesztyűben végezzék 
feladataikat. A gumikesztyűt használat után forró, 
ultrás vizsel történő mosással mentesíteni kell, a 
mentesítés hatásfokáról UV-lámpa fényében meg kell 
győződni.

6./ A BM. II/I-4. Osztály a telepítés vagy preparálás után 
szolgálati jeggyel hozzá eljuttatott vegyianyag mara
dékot nyilvántartásba veszi az esetleges későbbi szak
értői azonosítás céljára és egyidejűleg a beküldő szerv 
részére új adag csapdaanyagot küld a felhasznált pótlá
sára.

7./ A kiadott és a fenti módon rendszeres utánpótlással 
feltöltött készleteken felüli, valamint a különleges 
célokra /pl. üzemanyag jelzése stb./ szolgáló csapda
anyag igényeket a BM. II/I-4. Osztálya indokolt szolgála
ti jegy alapján elégíti ki.

8./ A vegyi tolvajcsapdák felhasználását illetően egyebek
ben értelemszerűen továbbra is helyes figyelembe venni 
és megfelelően alkalmazni az 1965. évi 4. sz. Bűnügyi 
Tájékoztatóban közölt "Irányelvek" útmutatásait.

A kiadmány hiteléül: 
D r. Rudas György r . vezérőrnagy 

K észült: 270 pl. Főcsoportfőnök helyettes s.k.
Felterjesztve: BM II. Főcsoportfőnök
Kapják: Elosztó szerint
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Me l l é k l e t 

Küldő szerv megnevezése:........ . .  . 

SZOLGÁLATI JEGY 
Budapest, 196 . .. ... hó ...-n.

Kérek a ............................................... s z á m ú  vegyicsapda anyag helyett újat
küldeni, mivel azt .............  számú ügyben használtam.
Mellékelten megküldöm a csapdaanyag megmaradt részét, az ere
deti göngyölegben.

BM. II/I-4. OSZTÁLY  aláírás
B u da p e s t
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