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Budapest, 1968 január hó 23-án.

Tárgy: A hatályban levő tárgykörözések felülvizsgálata.

A rendőrfőkapitányságok bűnüldöző szerveinél kezelt tárgykörözési 
nyilvántartások nem felelnek meg a "A Bűnügyi Nyilvántartás Sza
bályzata” előírásainak. Ezek a már elavultnak tekinthető nyilván
tartások gátolják az aktív körözési munkát és nem teszik áttekint
hetővé a tárgykörözésekkel kapcsolatos feladatok ellátását. Követ
kezésképpen; a körözést kibocsátó szervek sem intézkednek a feles
legessé vált körözések időben történő visszavonása iránt. 

A fennálló hiányosságok megszüntetése érdekében - az új "A Bűnügyi 
Nyilvántartás Szabályzata”-ban /továbbiakban: BNYSZ./ foglaltakkal 
megegyezően - az alábbiakat rendelem el. 

1. A megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok és körözés elrende
lésére illetékes szerveik az egységes és az azonosítást elő
segítő nyilvántartások mielőbbi létrehozása, továbbá a célsze
rűtlen körözések visszavonása érdekében, a jelenleg hatályában 
fennálló tárcakörözéseiket - a BNYSZ. I. rész 29. pontjának figye
lembe vételével - 1968 évi április hó 30-ig vizsgálják felül.

2. A felülvizsgálat terjedjen ki a bűnjel-tárgyakra és a talált 
tárgyként kezelt dolgokra is. Amennyiben e tárgyak valamelyi
ke körözés hatálya alatt áll és felkutatását más főkapitányság'
kéri, erről a visszavonásra jogosult szervet haladéktalanul 
értesíteni kell. Az értesítésről akkor is gondoskodni kell, 
ha a keresett tárgyat korábban a BÁV-nak értékesítésre átadták.

3. A felülvizsgálat eredményeként továbbra is indokoltnak tartott 
körözéseket a BNYSZ I. rész 27. pontjában meghatározottak sze
rint újból rendeljék el, és a vizsgálat befejezése után egy
szerre, a főkapitányság bűnügyi nyilvántartóján - Budapesten a 
Bűnügyi tájékoztató- és nyilvántartó osztályon - keresztül 
1968 május hó 15-ig terjesszék fel a BM. II/I-5 osztályra.

4. A felülvizsgálatot követő ismételt elrendelés azokra az esetek
re nem vonatkozik, melyekben a tárgy körözését már a BNYSZ. elő
írásainak megfelelően - karton kiállításával - rendelték el.

5. A BM. II/I-5 osztály tekintse visszavontnak mindazokat a körö
zéseket, amelyek ismételt elrendelése a "I. Tárgykörözés el-
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rendelés" elnevezésű karton kiállításával a megadott határidő
re nem történik meg.

A BM. II/I-5 osztály vezetője ellenőriztesse utasításomban fog
laltak végrehajtását, és arról 1968 évi május hó 31-ig hozzám 
tegyen jelentést.

Dr. Rudas György r. ezredes sk. 
főcsoportfőnökhelyettes.

A kiadmány hiteléül:

/Hornok János r. őrgy./ 
"T" ügykezelés vezetője.

Készült: 250 pl-ban
Felterjesztve: BM. II Főcsoportfőnök Elvtársnak 
Kapják: elosztó szerint.
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