
BM. Országos Rendőrfőkapitányság

Szám: 50-9/2/958.

BM. ORFK. VEZETŐJE KÖZBIZTONSÁGI HELYETTESÉNEK
2.
 számú utasítása

Budapest, 1958. március hó 25-én.

A BM. ORFK. Vezető Elvtársnak a rendőrség megyei, városi / kerüle
ti / bűnügyi szervei és a rendőrőrsök nyomozási hatásköréről szóló 
1957. évi 13. sz. utasítását egyes rendőri szerveknél, különösen a 
rendőrőrsöket illetően, nem egységesen értelmezik.

Az egységes végrehajtás érdekében ezért az alábbiakat rendelem el:
1. / Megkereséses ügyekben a rendőrőrsök a 13. sz. utasítás 3. sz.

mellékletében meghatározott esetekben járnak el. Az 1-es 
és 2-es sz. mellékletekben meghatározott megkereséses ügye
ket a megyei, illetve járási bűnügyi szervek kötelesek 
feldolgozni.

2. / Azok a városi őrsök, amelyekhez külső területek / közsé
gek stb./ is tartoznak, a 13-sz. utasítás 3. sz. mellékle
tében meghatározott ügyekben csak a külső területen / köz
ségek stb./ végeznek nyomozást. A város területén, illet
ve ott, ahol a szolgálatot négyesrendszerben látják el, 
az őrsök nyomozást nem végeznek.

3. / Egyes városokban - főképp megyeszékhelyeken - a 13. sz.
utasítás helytelen értelmezéséből adódóan leadnak a városi 
őrsre olyan ügyeket is, amelyekben előzetes ellenőrzés 
van elrendelve. A városi őrsök ilyen esetekben sem járhat
nak el. A városi őrsök egyéb-ként az utasítás értelmében 
csak halaszthatatlan nyomozati cselekményeket / helyszín
biztosítás stb. / foganatosíthatnak.

Több rendőrőrsön a helytelen tájékoztatás következtében az a gya
korlat alakult ki, hogy csak egy Körözési Mutatót vezetnek, amit a 
napos kezel. Ez egyes esetekben indokolatlan zaklatásnak, sőt őri- 
zetbe vételnek tehet ki állampolgárokat, mert a rendőrök nincsenek 
tájékozódva a körözés visszavonásáról.
Ennek megszüntetése érdekében

elrendelem
hogy a rendőrőrsökön lévő valamennyi Körözési Mutatót napra kész 
állapotban kell tartani és vezetni.

 Török Sándor s.k. r.ezredes
A kiadmány hiteléül: ORFK. Vezetőjének Közbiztonsági

 Helyettese
/ Hornok János r.fhdgy./
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