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BM. ORFK. VEZETŐ BŰNÜGYI HELYETTESÉNEK

7. számú

U T A S Í T Á S A .

Tárgya: A személyazonosítás eszközeinek a bűnügyi
munkában történő fokozottabb felhasználása.

Megállapítottam, hogy egyes rendőri szervek sorozatosan elmulaszt
ják a bűnügyi eljárás alatt álló terheltek ujjnyomatainak felvéte
lét és a terheltek bűnügyi fényképezését. Nem fordítanak kellő f i
gyelmet a bűncselekmények helyszínén lévő ujjnyomok felkutatására, 
azok gondos, szakszerű rögzítésére.

Sok esetben előfordul, hogy a rendőri szervek a terheltekről fel
vett ujjnyomatokat és bűnügyi fényképeket a felvételt követően hó
napok múlva küldik meg a BM. ORFK .  Bűnügyi Nyilvántartó Osztályához.

A rendőri szervek túlnyomó többsége nem veszi igénybe az ujjnyomat 
alapján való távazonosítás eszközét a gyanús k ilétű őrizetesek, elő 
állított személyek bemondott személyadatainak ellenőrzésére.

A központi nyilvántartásba ennek következtében egyrészt igen kevés 
helyszíni ujjnyom, ujjnyomat és bűnügyi fénykép érkezik, másrészt 
a beküldött anyagok egy része az egyes rendőri szervek felületes 
és szakszerűtlen munkája miatt személyazonosításra alkalmatlan.

Az ujjnyomatok felvételének elmulasztása, vagy azok késve történő 
megküldése következtében sok esetben előfordul, hogy a rendőri szer
vek csak a nyomozási eljárás befejezése után szereznek tudomást az 
egyes terheltek valódi kilétéről és bűnügyi előéletéről. Az ilyen 
mulasztások gátoljál! a terheltek személyében rejlő társadalmi ve
szélyesség mértékének megállapítását, ami egyik fontos feltételét 
képezi a büntetőpolitika helyes alkalmazásának a bűnügyi eljárásban.

Olyan esetek is előfordultak, hogy a börtönökből érkezett ujjnyo
matok alapján derült ki, hogy a rendőri szervek mulasztása követ
keztében /a  személyazonosság ujjnyomat alapján való megállapításá
nak elmulasztása miatt/ a terhelt ellen kiszabott börtönbüntetés
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lényegesen enyhébb volt annál, amit a bíróság a terhelt valódi 
kilétének, előéletének ismeretében kiszabott volna.

Több esetben megállapítható volt, hogy a bűncselekmények helyszí
nen felvett ujjnyom a szakszerűtlen rögzítés következtében elmo
sódott és azonosításra alkalmatlanná vált.

Mindezek a körülmények károsan hatnak a bűnügyi munka eredményes
ségére és gátolják a büntetőeljárásban a törvényesség, a büntető
politika elveinek helyes, maradéktalan érvényesítését.

A hiányosságok megszüntetése, a személyazonosítás eszközeinek a 
bűnügyi eljárást segítő fokozottabb alkalmazása érdekében

u t a s í t o m  

a rendőrfőkapitányok rendőri helyetteseit:

1 . /  Haladéktalanul intézkedjenek, hogy alárendelt szerveik;

a.- a Bűnügyi Nyilvántartási Utasítás /5-1958/ IV. fejezet 
7. és 13. pontjaiban meghatározott, továbbá a fegyver
rejtegetés, - hatósági közeg elleni erőszak, garázdaság, 
csalás, gyújtogatás, a társadalmi tulajdonban nagy kárt 
okozó sikkasztás, hűtlen és hanyag kezelés miatt bűnügyi 
eljárás alá vont terheltekről a terheltté nyilvánítá ssal 
egyidőben vegyenek fel ujjnyomato t ,  illetve készítsenek 
róluk bűnügyi fényképet;

b.- az elkészített ujjnyomatot 24 órán belül közvetlenül az 
a rendőri szerv terjessze fel az ORFK. Bűnügyi Nyilván
tartó Osztályára, amely azt a terheltről készítette;

c.- a terheltekről készített bűnügyi fényképek negatívjait 
a rendőrkapitányságok a fényképezést követő 48 órán be
lül küldjék meg előhívás és a fénykép elkészítése cél
jából a főkapitányság technikusához, aki további 48 órán 
belül köteles a fényképeket elkészíteni és a főkapitány
ságon felvett bűnügyi fényképekkel együtt /a  szükséges 
mellékletek csatolásával/ az ORFK.-hoz felterjeszteni.

2 . /  A jelenleginél fokozottabb mértékben vegyék igénybe a távazo
nosítás eszközét és azokat a terhelteket, előállított, őrizet
ben lévő személyeket, akiknek személyazonosságát a rendőri 
szervek hitelt érdemlően megállapítani nem tudják, minden eset
ben a róluk felvett ujjnyomat alapján, távazonosítsák.
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3 . /  Fordítsanak nagyobb figyelmet a bűncselekmények helyszíné
nek az ujjnyomok felderítésére irányuló vizsgálatára, - a 

felderített helyszíni ujjnyomok biztosítására, azok gondos, 
szakszerű rögzítésére, felvételére,

E feladatok szakszerű végrehajtása érdekében a rendőrkapitány
ságok bűnügyi alosztályainak vezetőit és beosztott nyomozóit 
1961. augusztus 1-ig a megyei technikus bevonásával oktassák ki 
a helyszíni ujjnyomok felderítésének és szakszerű rögzítésének 
elsajátítására, az ujjnyomatok felvételére és a bűnügyi fényké
pezés módjára.

Az utasítás végrehajtásával el kell érni a személyazonosítás 
ezen eszközeinek a bűnügyi munka érdekében történő fokozottabb 
igénybevételét és meg kell szüntetni e téren a bűnügyi munka 
szakszerű végzését gátló jelenségeket.

Utasításom végrehajtását ellenőri ztetni fogom és a mulasztók el
len fegyelmi eljárást indítok.

B u d a p e s t  , 1961. május hó 10.-én.

FERENCSIK JÓZSEF r. ezredes 
s. k.

ORFK. Vezető Bűnügyi 
Helyettese.

A kiadmány hiteléül:
 

/: Hornok János :/  
r. szds. 

Készült: 40  példányban.
Gépelte; K.Jné 
N yt .sz . : 524-147/1961.

1 p l .  felterjesztve;
Garamvölgyi Mh. Elvtársnak.
Kapják: ORFK .  Vezető  Bűnügyi  /Közbiztonság,

Vasúti helyettesei.
ORFK. Osztályai, alosztályai, Pártbiz.
BM. Titkárság, Ellenőrzési Osztály, Tanulm. O. 
MSzMP. KB. Adm. osztálya; Bozsik elvtárs. 
BRFK. Vezető Bű. Helyettesei I .  és I I .
BRFK . Vizsgálati oszt. vez.
Megyei főkap. vez. Bü.  helyettesei.
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Megkapták: Bűnügyi Osztály vezetője Társ. tul. Osztály 

vezetője Valamennyi Kap. vezetője. További eljárást nem 

igényel.


