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Szám: 50-8/3/1958.

 A BM. ORFK. Bűnügyi Főosztály Vezetőjének

utasítása.

Tárgya: jelentéstétel a bűnügyi technikai
munkáról.

A bűnügyi technikusok munkájának áttekintése és ellenőrzése céljából 
a technikusok részére egységes munkanaplók és nyilvántartások vezeté
sét és időközönkénti jelentéstételt rendeltek el.

A bűnügyi technikusok munkájukkal kapcsolatban az alábbi nyilvántar
tásokat és segédleteket kötelesek vezetni;

1. / állóanyag leltár:
A helyi anyagi szervek bevonásával, az. eddig is érvényben lé- 
vő utasításoknak megfelelően az AF-3 nyomtatvány felhasználá-
 sával vegyék leltárba a bűnügyi technikus használatában lévő 
fényképészeti és műszaki berendezéseket - a fogyóanyagok kivé
telével. A leltározás befejeztével készített jegyzőkönyv egy 
példányát - amely tartalmazza a bűnügyi technikus részére kia
dott teljes állóanyagot - az 1958. első negyedévi, a bűnügyi 
technikus jelentéséhez csatoltan az ORFK. Bűnügyi Technikai 
Alosztályhoz terjessze fel.
Ugyancsak vegyék leltárba a járási kapitányságoknál és az őr
sökön lévő bűnügyi technikai felszerelést /; helyszínelőtás-
kák, fényképezőgépek, ujjnyomfelvevő eszközök;/. E felszere
lések jegyzékét szintén az első negyedévi jelentéshez csatol
tan terjesszék fel.

2. / Munkanapló-, fogyó anyag nyi1vántartás;
E nyilvántartásban a technikus köteles bejegyezni valamennyi 
szolgálati ténykedését. Időrendi sorrendben, sorszámozva je
gyezze be a helyszíni fényképezést, a helyszíni ujjnyom-kere- 
sést, vagy ujjnyomatfelvételt, a személyfényképek vagy rab- 

 fényképek készítését, fémkereső használatát, metallográfiai 
vizsgálatot, stb. - A munkanaplónak a bűnügyi technikus vala

mennyi szolgálati tevékenységét tartalmaznia kell.
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A munkanapló megfelelő rovatában fel kell tüntetni az eljárás 
eredményét, - így pl. szám szerint bejegyezni a készített fény
képek számát, a talált helyszíni ujjnyomokat, a távazonosítás 
eredményét, a metallográfiai vizsgálat eredményét, stb.
Ugyanennek a nyilvántart ásnak a rovataiba kell a munkával kap
csolatos fogyóanyag elhasználást is bevezetni, - pl. pontosan 
feltüntetni a felhasznált pozitív és negatív fényképészeti a- 
nyag mennyiségét. Az egyes oldalokon a megfelelő rovatban a 
felhasznált fogyóanyagokat Összesíteni kell. 
A "munka megnevezése" c. rovatba a munkával kapcsolatos leg
fontosabb adatokat kell feljegyezni, pl. "Helyszíni szemle 
/aláhúzva/ Kiss Péter mezőkövesdi lakos kárára elkövetett la- 
kásbetörés helyszínén", - vagy "Személyfényképezés a gyulai me- 
gyei börtönben 15 elítéltről", - vagy "Fémkutató használata 
Nagy Róbert váci lakosnál tartott házkutatás alkalmával", - 
vagy "Ujjnyomat felvétel Dömös községnél kifogott ismeretlen 
vízihulláról". - E rovatban elsőnek a végzett technikusi te
vékenység szabatos megnevezését kell feltüntetni.

A "Munkanapló fogyóanyag nyilvántartást" havonként le kell 
zárni és az utolsó oldalon az egyes oldalakon kimutatott fo
gyóanyag mennyiségeket összesíteni kell.

A "Munkanapló fogyóanyag nyilvántartás"-nak megfelelően kell 
az elkészített fényképek negatívjait gyűjteni. A helyszíni 
fényképeknél, melyeknek negatívjait a bűnügyi technikus köte- 
les megőrizni, a 3. számú "A helyszínen készült negatív sor
számai" jelzésű rovatban az egyes munkáknak folytatólagos sor
számot kell adni.
Azoknál a munkáknál, melyeknek negatívjait nem a technikus tá
rolja, a 3-as rovatba nem kell sorszámot írni.

A negatívokat tartalmazó filmeket filmtartó dobozokban kell 
megőrizni, e dobozokon fel kell tüntetni a 3-as sz. rovatnak 
megfelelő sorszámot és a dobozokat ebben a sorrendben kell tá
rolni. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy a "Munkanapló 
fogyóanyag nyilvántartás" alapján az egyes felvételek negatív
jait bármikor megtalálhatók legyenek.

A "Munkanapló fogyóanyag nyilvántartás"-t a már eddig is hasz
nált AF-5. sz. könyv felhasználásával kell vezetni. A könyv 
fejrovatait a bűnügyi technikus a kiadott minta szerint ragasz- 
sza át.

Utasítom továbbá, hogy a megyei főkapitányság bűnügyi techni
kusa 1957. évi tevékenységéről készítsen összefoglaló jelen
tést az alábbi kérdések alapján és azt 1958. február 15.-ig 
terjessze fel. 

1.- Helyszínes bűncselekmények száma a megye területén.
2.- A bűnügyi technikus hány bűncselekmény helyszíni 

szemléjén vett részt?
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3. - Hány esetben talált nyomot? Ezen belül a nyomok csopor
tosítása /ujjnyomok, lábnyomok, vérnyomok, stb. száma/.

4. - A technikus által rögzített nyomok alapján hány azonosí
tás történt?

5. - Hány bűncselekmény helyszínéről készített fényképfelvé
telt?

6. - Hány bűncselekmény helyszínéről készített helyszínrajzot?

7. - A megyében mennyi volt az előzetes letartóztatások száma,
ezek közül hány személyről készített rabfelvételt és ujj
nyomatot?

8. - Körözés céljaira hány személyről, hány fényképet készí
tettek?

9. - Ujjnyomatok segítségével hány ismeretlen, vagy álneves 
személy kilétét állapították meg?

10. - Távazonosítással hány ismeretlen, vagy álneves személy
kilétét állapították meg?

11. - A készített reprodukciós felvételek száma?

12. - Hány esetben és milyen eredménnyel vették igénybe a fém
kutatót?

A metallográfiai vizsgálatok száma /eredményes/ eredmény- 
telen./

14. - A bírósági börtönben hány elítéltet fényképezett, ill.
hány elítéltről vett fel ujjnyomatot a bűnügyi technikus?

15. - Hány esetben vették igénybe bűncselekmények nyomozása so
rán a nyomozókutyát, nyomkövetés, személy vagy tárgykivá
lasztás céljából? - Mennyi az eredményes felhasználások 
száma?

16. - A járási- városi kapitányságok által végzett bűnügyi
technikai munka;

a. - a járási kapitányságok hány helyszíni fényképfel
vételt készítették?

b. - hány esetben rögzítettek helyszíni nyomot?
c. - hány személyről készítettek személyfényképet?

d. - hány személyről vettek fel ujjnyomatot?
e.-  a járási kapitányságokon a bűnügyi technikus 

hány alkalommal tartott előadást?
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Utasítom végül, hogy a bűnügyi technikus az általa vezetett nyilván
tartások alapján folyamatosan minden negyedévről a negyedév végét kö
vető hó 10. napjáig terjesszen fel jelentést az ORFK. Bűnügyi Techni
kai Alosztályhoz az alábbi kérdések alapján:

1. - Hány bűncselekmény helyszíni szemléjén, vagy helyszínelésén 
vett részt?

2.-  Hány bűncselekmény helyszínen talált nyomot? a talált nyomok 
csoportosítása a nyilvántartás rovatainak megfelelően.

5.-  Hány bűncselekmény helyszínéről készített fényképfelvételt?
 4.- Hány személyről készített rabfelvételt?

5. - Hány reprodukciós felvételt készített?
6. - Hány körözési képet készített?
7. - Hány személyről vett fel ujjnyomatot?

 8.- Hányszor és milyen eredménnyel vette igénybe a távazonosítást?
9.-  Hányszor és milyen eredménnyel végzett metallográfiai vizs

gálatot?
10. - Hányszor és milyen eredménnyel használták a fémkutatót?
11. - A járási-városi kapitányságok hány esetben és milyen bűn-

 ügyi technikai munkát végeztek?
12.-  A nyomozókutyák hány esetben és milyen eredménnyel vettek 

részt bűncselekmények nyomozásában?

Budapest, 1958. január hó 5.-án.

Horváth István r. alezredes s.k.
Főosztályvezető.

A kiadmány hiteléül:  

/: Hornok János:/  

r. fhdgy.  

Készült: 30 pl.
Kapják: elosztó szerint.
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