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Szám: 65- 6- 2/1974.

BELÜGYMINISZTÉRIUM 

INFORMÁCIÓFELDOLGOZÓ ÉS FELÜGYELETI

CSOPORTFŐNÖKÉNEK

02. számú

U T A S Í T Á S A

Tárgy: Utasítás az egységes Gépi Prioráló Rendszerben a 
lekérdezések, válaszadások, értesítések rendjére.

Budapest, 1974. évi április hó 8-án.

A M agyar Népköztársaság Belügyminiszterének 09/1974. számú 
parancsa végrehajtása érdekében -  e parancs 2. pontjában fog
lalt felhatalm azás alapján -  az Egységes Gépi Prioráló Rend
szer (a továbbiakban: EGPR) keretében a lekérdezések, válasz
adások, értesítések rendjét az alábbiak szerint szabályozom:

I.

PRIORÁLÁSOK KÉRÉSE (LEKÉRDEZÉSEK)

1. Ú jtípusú „Kérdőjegy’’-nyomtatvány bevezetése:

Az EGPR-ben a személyazonosító adatok alapján történő 
priorálást, adatkérést (továbbiakban: lekérdezés) az e célra
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szolgáló egységes "Kérdőjegy” felhasználásával kell kérni, 
(1/a sz. melléklet).

2. A „Kérdőjegy”-ek kitöltése:

A " K érdőjegy”-et írógéppel kell kitölteni, az alábbiak figye
lembe vételével:

a) Titkossági fok

A titkossági fokot meghatározza:
1. Több nyilvántartás esetén a legmagasabb titkossági

(2. sz. melléklet)

2. A lekérdezés célja által m eghatározott titkossági fok, 
ha ez utóbbi a magasabb szintű.
(3. sz. melléklet)

b) Szerv megnevezése

A lekérdezést kérő beosztott szolgálati helyének (rövidí
tett) megnevezése.

c) Adatkérő

A lekérdezést kérő beosztott neve.

d) Személyi kód

A lekérdezést kérő beosztott két betűből álló személyi 
kódja.
(4. sz. melléklet)

e) A lekérdezés célja

Egy betűből álló megjelölő adat, a lekérdezés céljának ki
fejezésére.
(3. sz. melléklet)

f) Személyazonosító adatok

A családi és utónév, az előző családi és utónév, a születési 
hely, születési idő, valam int az anyja családi és utóneve.
(5. sz. melléklet)

-  2 -

ÁBTL - 4.2 - 65 - 6 - 2/1974 /3



g) Nyilvántartások betűjeleinek felsorolása, amelyekre a le
kérdezést kérik

A lekérdezés céljának megfelelően, -  az érvényes utasí
tásokban előírt nyilvántartásokban történő ellenőrzés vég
rehajtása érdekében -  a "Kérdőjegy” erre szolgáló rova
tában fel kell sorolni azoknak a nyilvántartásoknak, adat
táraknak a betűjelét, amelyekben a lekérdezést az adott 
esetben el kell végezni.
(2. sz. melléklet)

h) A keltezés

A "K érdőjegy” kitöltésének napja.

i) Aláírás

A lekérdezés engedélyezésére jogosult vezető aláírása.

3. „Csoportos kérdőjegy”.

Csoportos lekérdezés esetén -  amikor több személyt ugyan
azon céllal, azonos nyilvántartásokban szükséges ellenőrizni
-  az é rin te tt személyek adatairól „Csoportos kérdőjegy”-et 
kell készíteni, írógéppel, lista form ájában, a „K érdőjegy” ro
vatainak sorrendjében.

A „Csoportos kérdőjegy” fejrészén szerepelnie kell a szerv 
megnevezésének, a lekérdező beosztott nevének, a titkosság 
fokának. Fel kell tün te tn i továbbá az adatkérő személyi kód
já t és a lekérdezés célját. A lekérdezett személyek adatainak 
jól áttekinthető, listaszerű felsorolása után meg kell adni a 
nyilvántartások, adattárak betűjelét, melyekből az ellenőrzést 
kérik. A listát az aláírásra jogosult vezetőnek kell jóváhagy
nia. A továbbiakban kezelése megegyezik az egyéni „Kérdő- 
jegy”-ekével. (1/b. sz. melléklet).

4. A kitöltött „Kérdőjegy”-ek jóváhagyása és kezelése

a) A Belügyminiszter elvtárs által 1974. m ájus 1-i hatál
lyal jóváhagyott „A priorálási jogosultság szabályozása az 
Egységes Gépi Prioráló Rendszer keretében” c. dokum en
tum  alapján az egyes szervek vezetőire vonatkozó kivona
tot ezen utasítás érvénybe lépésével egyidejűleg kiadtam.
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b) Az illetékes vezető által a láírt "Kérdőjegy”-eket a gyűj
tőtasakokban, az adatátviteli alközpontot üzemeltető szerv 
vezetője által az összegyűjtésre kijelölt titkos ügykezelő
nek kell átadni -  alegységenként, darabszám szerint 
átadó könyvben történő bejegyzés és aláírás ellenében. A 
titkos ügykezelő felelős: az aláírások hitelességének ellen
őrzéséért, a naponta beérkezett "K érdőjegy”-eknek az adat- 
átviteli alközpont kezelőjének való átadásáért.
(9. sz. melléklet)

c) Az adatátviteli alközpontok és a BM Információfeldolgozó 
és Felügyeleti Csoportfőnökség Gépi Adatfeldolgozó Osz
tály (a továbbiakban: GAO) adatátviteli központja között 
az adatáram lás m egvalósítását -  kötelező rejtjeles összeköttetéssel

 -  az alközpont kezelők m unkájának ellá
tására vonatkozó utasítások szabályozzák.

d) Soron kívüli priorálást kivételesen indokolt esetben (pl.: 
előállítás, őrizetbevétel esetén) osztály- vagy annál maga
sabb beosztásban levő vezető, illetve távollétükben az 
ügyeletes tiszt engedélyével közvetlenül a nyilvántartó 
szervektől lehet kérni a TÜK szabályoknak megfelelően.

II.

A LEKÉRDEZÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK 
ÉS ÉRTESÍTÉSEK

1. A lekérdezésekre adott válaszok

A gépi válaszok két szakaszban, az eredeti lekérdezések sor
rendjében érkeznek vissza az adatátviteli alközponthoz.

a) Az első szakaszba tartozó válaszok felépítése:
-  a lekérdező szerv (alegység) 9 betűből álló szervkódja 

és az adatkérő 2 betűből álló személyi kódja;
-  a m egadott személyazonosító adatok;
-  „Nem jogosult” m eghatározás u tán azoknak a nyilván

tartásoknak a felsorolása, am elyekre adott esetben a 
priorálási, lekérdezési jogosultság nem terjed  ki;
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-  „Nem szerepel” meghatározás u tán azoknak a nyilván
tartásoknak (betűjeleinek) felsorolása, amelyekben az 
adott személy nem fordul elő;

-  „Kevés azonosító adat” meghatározás esetén a közölt 
személyazonosító adatok nem elégségesek; pontosabb 
adatokra van szükség.
[7. sz. m elléklet a) pontja]

b) A második szakaszba tartozó válaszok felépítése:
-  a lekérdező szerv (alegység) 9 betűből álló szervkódja és 

az adatkérő 2 betűből álló személyi kódja;
-  a lekérdezés visszaigazolása; (a "K érdőjegy”-en felsorolt 

nyilvántartások betűjelei)
-  a m egadott személyazonosító adatok;
-  a nyilvántartás betűjele, amelyben az adott személy elő

fordul;
-  a ny ilvántarto tt személy azonosító száma;
-  az adott nyilvántartásból a tartalm i (terhelő, tájékoztató) 

adatok közlése;
-  „nem jogosult” meghatározás u tán azoknak a nyilvántar

tásoknak a felsorolása, am elyekre adott esetben a priorá
lási (lekérdezési) jogosultság nem terjed  ki;

-  „nem. szerepel” m eghatározás u tán azoknak a nyilvántar
tásoknak a felsorolása, amelyekben az adott személy nem 
fordul elő.

-  „azonosítandó” m eghatározás esetén az adott nyilvántar
tásból a személyazonosító adatok felsorolása, ha az -  va
lamelyik részadat tekintetében -  különbözik a Kérdő
jegy”-en m egadott személyazonosító adatoktól. Kisebb el
térés esetén az „azonosítandó” jelzés elm arad és csak az 
eltérő személyazonosító adatok kerülnek közlésre. (A sze
mélyazonosság ellenőrzése a lekérdező szervre hárul).
[7. sz. m elléklet b) pont]

2. A lekérdezésekre adott válaszok kezelése.

a) Az adatátviteli alközpont kezelőjének -  a feladatait sza
bályozó külön utasításban előírt módon a gyűjtőtasakokban 
elhelyezett „Kérdőjegy”-ekhez csatolnia kell az adott vá
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laszokat. (Egy-egy tasakhoz tartozó összes válaszok egybe
függő listáját.)
K ivételt képeznek a „hibás lekérdezés” megjelöléssel visszaküldöttek

. Ez esetben a következő adásidőben meg kell 
ismételni a lekérdezést.

b) A „Kérdőjegy”-eket tartalm azó tasakokat, a hozzátartozó 
válaszokkal együtt, az adatátviteli alközpont kezelője á t
adókönyvvel -  alegységenként és darabszám szerint, -  a 
titkos ügykezelőnek adja át.

c) A titkos ügykezelő az adott válaszokat -  hitelesítés cél
jából -  külön-külön bélyegezze le (saját szerve számozott 
körbélyegzőjével); s a „K érdőjegy”-eket és a válaszokat, 
(utóbbiak egybefüggő listáit) átadókönyvvel -  darabszám 
szerint -  a szervek (alegységek) vezetőinek, illetve azok 
m egbízottainak adja át.

d) A lekérdező szervek (alegységek) vezetői gondoskodjanak 
arról, hogy a válaszok m indegyikét:
-  külön-külön, a hozzá tartozó „Kérdőjegy”-ekkel össze

kapcsolják;
-  az érvényes utasítások alapján kezeljék és használják 

fel.

e) A válaszokat a felhasználók minden esetben ellenőrizzék: 
pontosan megegyeznek-e a válaszban visszaigazolt sze
mélyazonosító adatok az eredeti személyazonosító adatok
kal. Eltérés esetén -  ha m egállapítható, hogy a "Kérdő
jegy” kitöltésénél, vagy adatainak, lyukszalagra rögzítésé
nél tö rtén t az elírás -  gondoskodjanak a lekérdezés meg
ismétléséről.

3. Lekérdezésekről adott értesítések

Az érvényes nyilvántartási szabályzatok előírásainak megfe
lelően a GAO -  az egymást keresztező intézkedések megelő
zése céljából -  tájékoztatja az illetékes szerv vezetőjét a r
ról, hogy az adott személyre vonatkozóan, melyik szerv és 
milyen célból kért lekérdezést.
(6. sz. m elléklet 4. pont)
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III.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Az EGPR igénybevételéhez szükséges anyagellátás

Első alkalommal a GAO biztosítja a szervek ellátását, a to
vábbiakban az adatátviteli alközpontokat üzemeltető szervek 
gondoskodjanak szükségleteik tervezéséről és a BM illetékes 
anyagi-technikai szervei útján történő beszerzéséről.

2. AZ EGPR üzemeltetésének megkezdése fokozatosan történik.

a) A fokozatos bevezetés az alábbiakat jelenti:
-  Az EGPR-be még be nem kapcsolt szerveknek a lekér

dezéseket, valam ennyi nyilvántartásban a korábbi ha
gyományos módon kell végrehajtaniuk.

-  Az EGPR-be bekapcsolt szervek -  visszavonásig -  
párhuzamos priorálást kötelesek végezni. (A gépi le
kérdezés m ellett, ezzel egyidejűleg, a hagyományos mó
don is kérni kell a priorálás elvégzését.)
A gépi és hagyományos "K érdőjegy”-ekre érkezett vá
laszokat, a lekérdezőnek egymással egyeztetnie kell. 
Egyezés esetén a gépi és hagyományos válaszokat, va
lam int az EGPR kérdőjegyét együtt kell kezelni.
Eltérés esetén az egymástól különböző adatokat fel 
kell jegyezni a gépi válaszra és meg kell küldeni a GAO 
részére.

-  A fokozatos bevezetés időszakában m eghatározott nyil
vántartásokban továbbra is csak hagyományos módon 
lehet priorálást kérni, más nyilvántartásokban csak az 
EGPR keretében.
(A/8. sz. melléklet)

b) A járási, városi, kerületi, vízirendészeti rendőrkapitánysá
gok és más kihelyezett belügyi szervek géptávíró állomá
sai, m int adatátviteli végpontok, és a területileg illetékes 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok adatátviteli al
központjai között a géptávíró összeköttetés 1975. január 1- 
től valósul meg.
A fenti időpontig a "K érdőjegy”-eket és az ezekre adott 
válaszokat fu tár ú tján  kell továbbítani.
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3. Gyűjtőtasakok kiadása

A „K érdőjegy”-ek biztonságos kezelése céljából gyűjtőtasa
kok rendszeresítését rendelem  el.

E gyűjtőtasakokat -  a szervek (alegységek) részére történő 
első kiadásuk előtt, azok jobb felső sarkában négy sorból álló 
címzéssel (címke) kell ellátni:

1 sor: A szerv (alegység) megnevezése

2 sor: Az aláírásra, engedélyezésre jogosult vezető beosztása

3 sor: A lekérdezést engedélyező vezető 9 betűből álló szerv
kódja

4 sor: A lekérdező beosztott szolgálati helyének 9 betűből
álló szervkódja

Pl.: II/I- 1. Osztály 
oszt. vez.

ZZLX XX BLN 
ZZLX XX BLN

Egyelőre olyan címkézésű tasakokat kell kiadni, amelyek
nél a 3 és 4 sor azonos. (Kivételes esetekben -  ha olyan nyil
ván tartásra  is ki kell terjeszteni a lekérdezést, amelynek jó
váhagyására a szerv (alegység) vezetője saját hatáskörében 
nem jogosult, -  a „K érdőjegy’’-eket az engedélyezésre jogo
sult vezető tasakjában kell elhelyezni).

M inden tasakból két példányt kell rendszeresíteni, hogy az 
előző napi kérdőjegyek visszaérkezése előtt m ár megkezdőd
hessék az újabb "Kérdőjegy”-ek összegyűjtése.

Egyidejűleg a járási, városi, kerületi rendőrkapitányságok, 
valam int más olyan nagyobb szervezeti egységek részére, 
amelyekhez több priorálási jogosultsággal rendelkező alegy
ség tartozik, nagyobb m éretű  tasakok rendszeresítését ren 
delem el.

E nagyobb m éretű tasakokat a helyi adottságoktól függően 
kell kiadni 2- 2 példányban a szervek részére. Címkézése a 
nagyobb szervezeti egység megjelölésével (szervkód alkalm a
zása nélkül) történjék.
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4. Az EGPR működésére vonatkozó szabályok titkosságának vé
delme

Az EGPR működésével, illetve az azt szabályozó utasítások 
értelmezésével kapcsolatban telefonon, vagy rejtjelzés nélkü
li géptávíró összeköttetésben TILOS kérdéseket feltenni és 
választ adni.

Az ilyen kérdéseket személyesen; vagy fu tár ú tján  kell el
ju tta tn i az adatátviteli alközpont-kezelő közvetlen vezetőjé
hez, akinek jóváhagyásával rejtjeles távm ondatként továb
bíthatók a GAO adatátviteli alközpontjának.

A GAO a következő adásidőben rejtjeles távm ondatként ad
jon választ az EGPR működésével kapcsolatos kérdésekre, az 
érvényben levő utasításokkal összhangban.

Az utasítás 2, 3, 6, 8, sz. mellékleteiből külön elosztó szerint az 
egyes szervek részére, azok feladatkörével összhangban álló 
teljes vagy kivonatos tartalm ú sorozatok kerülnek kiadásra.

Az utasítást az érin tett személyi állomány előtt ism ertetni és ok
tatni kell a feladataik ellátásához szükséges m értékben.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

Mellékletek:

1/a sz. melléklet 
1/b sz. melléklet 
A/2 sz. melléklet 
A/3 sz. melléklet
4. sz. melléklet
5. sz. melléklet 
A/6 sz. melléklet
7. sz. melléklet 
A/8 sz. melléklet
9. sz. melléklet

Készült: 264 példányban.
Kapják: Elosztó szerint.
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1/ a sz. melléklet

(Minta)

Fejér m. RFK II/I- 1. O.
szerv megnevezése 

Kovács r. fhdgy.

Titkossági fok:. Sz. T.

adatkérő Szem. kód: A B  +

Lekérdezés  
célja:

f
+ <=

KÉRDŐJEGY
1. Családi név: Biró +

Utónév: Tibor + <   =

2. Előző családi név: +
Utónév: + <   =

3. Születési hely: Budapest +
4. Születési idő: 4 2 + 1 1 + 1 5  +

év hó nap

5. Anyja családi neve:
Juhász 0

Utóneve: Ibolya +<=
Kérek tájékoztatást arról, hogy a fenti személy az alábbi 
betűjelű nyilvántartás(ok)-ban, adattár(ak)-ban, szerepel-e és 
ha igen, milyen adatokkal.

Kelt: 1974. júl. 10.
B M  74. 2. -  0152

B C D

+ ! < =
=
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Csongrád m. RFK II/ I- 1. Oszt. 

szerv megnevezése

Tóth József r. alhdgy.

adatkérő

SzT.
Titkossági fok :........................

AG
Szem. kód.: ..............................

Lekérdezés x
célja: .......................................

1/b sz. melléklet
(Minta)

CSOPORTOS KÉRDŐJEGY

Sor
szám

Családi név 
Előző családi 
név

Utónév 
Előző utónév

Szül.
hely

Szül.
idő

Anyja 
családi 
és utó
neve

1. Kármán
Krausz

György
György

Budapest 30 01 10 Tóth
Rozália

2. Tábori Éva Anna Vác 21 06 11 Király
Éva

3. Rózsa Tamás Tata
bánya

24 12 24 Németh
Mária

stb.

Kérek tájékoztatást arról, hogy a fenti személyek az alábbi betűjelű 
nyilvántartásokban, adattárakban szerepelnek-e és ha igen, milyen ada
tokkal:

A B C D

Szeged, 1974. júl. 6.
K elt:
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ÁBTL - 4.2 - 65 - 6 - 2/1974 /13



A/2 sz. melléklet

AZ EGYSÉGES GÉPI PRIORÁLÓ RENDSZERBE BEVONT 
NYILVÁNTARTÁSOK ÉS ADATTÁRAK

Megnevezés Betűjel
Titkossági fok a 

kérdőjegy minősítéséhez

1. Bűntettesek nyilvántartása A Szolgálati használatra!

2. Modus operandi adattár B Szolgálati használatra!

3. Veszélyes bűnözők
adattára C Szolgálati használatra!

4. Bűnügyi előzetes adattár D Szigorúan titkos!

5. Bűnügyi hálózati Szigorúan titkos! 
nyilvántartás F Különösen fontos!

6. Állambiztonsági operatív
nyilvántartás G Szigorúan titkos!

7. Állambiztonsági hálózati Szigorúan titkos! 
nyilvántartás H Különösen fontos!

8. III/I. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! 
adattára I Különösen fontos!

9. Központi kémelhárítási adattár
(KKA) K Szigorúan titkos!

10. Katonai elhárítási speciális
adattár (KESPA) L Szigorúan titkos!

11. K. ellenőrzési adattár M Szigorúan titkos!

12. Útlevélrendészeti adattár N Szigorúan titkos!

13. Idegenrendészeti operatív
adattár R Szigorúan titkos!

14. Magyarországon élő külföldi
állampolgárok adattára T Szolgálati használatra!

-  15 -
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A/ 3 sz. melléklet

AZ EGYSÉGES GÉPI PRIORÁLÓ RENDSZERBEN 
A LEKÉRDEZÉSEK CÉLJÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Betűjel M e g n e v e z é s  Titkossági fok a
kérdőjegy minősítéséhez

a Rendőri intézkedés (igazoltatás, elő
állítás, szabálysértési eljárás, stb.)
alapján ellenőrzés Szolgálati használatra!

b Rendőri őrizetbevétel alapján ellen
őrzés Szolgálati használatra!

c Rendőri vizsgálati ügyben ellenőrzés Szolgálati használatra!

d Büntető eljárás során történő bírósá
gi, illetve ügyészségi ellenőrzés Szolgálati használatra!

e Rendőri operatív felderítéssel kap
csolatos ellenőrzés Szigorúan titkos!

f Rendőri ügyben tanúként kihallgatott
személy ellenőrzése Szolgálati használatra!

g Veszélyes bűnöző ellenőrzése Szolgálati használatra!

h Erkölcsi bizonyítvány kérése Szolgálati használatra!

i A 3120/1971. MT. sz. határozat alap
ján történő ellenőrzés Szigorúan titkos!

k Külföldre utazási kérelemmel kap
csolatos ellenőrzés Szolgálati használatra!

1 Közrendészeti ellenőrzés Szolgálati használatra!

m Külföldi állampolgár ügyében igazga
tásrendészeti ellenőrzés Szolgálati használatra!

-  16 -
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Betűjel  Titkossági fok aM e g n e v e z é s
kérdőjegy minősítéséhez

n Nyilvántartási anyag rendezéséhez
ellenőrzés A nyt. titkossági foka

szerint

p BM dolgozókkal és a BM állomá
nyába felvételre jelentkezőkkel kap
csolatos személyzeti ellenőrzés Szigorúan titkos! 

r  Volt BM dolgozókról szolgálati idő
igazolásával kapcsolatos ellenőrzés Szigorúan titkos! 

s Tanácsi, vagy más szervek megke
resése alapján ellenőrzés Szolgálati használatra!

t ÁB vizsgálati ügyben történő ellen
őrzés Szigorúan titkos!

u ÁB ügyben tanúként kihallgatott sze
mély ellenőrzése Szigorúan titkos!

v Előzetes ellenőrzés, illetve bizalmas
nyomozással kapcsolatos ellenőrzés Szigorúan titkos!

w Operatív ügyben felmerült személy
ellenőrzése Szigorúan titkos!

x Objektum ellenőrzés Szigorúan titkos!

y Beszervezéssel kapcsolatos ellenőr
zés Szigorúan titkos!

Különösen fontos!

z Hálózati ellenőrzés Szigorúan titkos!
Különösen fontos!
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4. sz. melléklet

SZEMÉLYI KÓDOK ELOSZTÁSA 
az EGPR-ben önálló szervkóddal ellátott

(szerv, alegység megnevezése) 
adatkérő személyi állománya részére

Vezető: XX . 
Vezetőh.: XA 
Vezetőh.: XB

AA ................................................... BA ......................................................
AB ................................................... BB ......................................................
AC ..................................................  BC ......................................................
AD ................................................... BD ......................................................
AE ..................................................  BE ......................................................
AF ..................................................  BF ......................................................
AG ..................................................  BG ......................................................
AH ..................................................  BH ......................................................
AI ..................................................  BI ......................................................
AJ ..................................................  BJ ......................................................
AK ..................................................  BK ......................................................
AL ................................................... BL ......................................................
AM ..................................................  BM ......................................................
AN ..................................................  BN ......................................................
AP ..................................................  BP ......................................................
AR ..................................................  BR ......................................................
AS ........................................... . . . .  BS ......................................................
AT ..................................................  BT ......................................................
AU ..................................................  BU ......................................................
AV ..................................................  BV ......................................................
AX ..................................................  BX ......................................................
AZ ..................................................  BZ .......................................................

(Nagyobb létszámú alegységnél szükség szerint hasonló felépítésben C, D, 
stb. kezdőbetűkkel folytatható a lista).
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5. sz. melléklet

A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ROVATOK KITÖLTÉSÉNEK SZABÁLYAI

1. A családi- és utónév, az előző családi- és utónév rovatok kitöltése:

-  A nevek leírásában írásjel (kötőjel, pont, vessző, zárójel) nem for
dulhat elő.
Két vagy több szóból, illetve részből álló családi név mindegyik tag
ját egymás mellé különállóan kell leírni.

Pl.: Lontai Renner Károly
Családi név: Lontai Renner
Utónév: Károly

-  Két vagy több utónév esetén, azokat egymás mellett kell felsorol
ni. Egymásközti sorrendjük a priorálásnál közömbös. A személyi iga
zolványban előforduló -  az elsősorban használt utónevet jelölő alá
húzást -  a kérdőjegyen el kell hagyni.

Pl.: Németh György Zoltán László
Családi név: Németh
Utónév: György Zoltán László

-  A név előtti kiegészítő megjelöléseket, címeket el kell hagyni.

Pl.: ifj., özv., dr., prof. stb.

-  Asszonyoknál általában csak a leánykori nevet kell megadni.

Pl.: Kovács Jánosné (Tóth Rozália)

Családi név: Tóth
Utónév: Rozália
Előző családi név: (üresen marad)
Előző utónév: (üresen marad)

Ettől a szabálytól csak a 6. sz. melléklet szerinti esetekben kell el
térni.

-  Az előző családi és utónév rovatban a priorált személy ismert ál
nevét is meg kell adni.

Pl.: Nagy Rudolf (előző neve: Neumann Rudolf, álneve: Timár Re
zső)

Családi név: Nagy
Utónév: Rudolf
Előző családi név: Neumann Timár
Előző utónév: Rudolf Rezső
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-  A külföldi személynevek leírásánál ügyelni kell arra, hogy a csa
ládi és utónév a megfelelő helyre kerüljön.

PL: Joseph Hollstein

Családi név: Hollstein
Utónév: Joseph

-  A külföldi családi nevekhez tartozó előnév, előtag előfordu
lása esetén (D’Albert, O’Henner, Di Stefano, Mc Mill, stb.) a családi 
név rovatba egybeírva, az előző családi név rovatban pedig az elő
név elhagyásával kell beírni.

PL: Robert De Pollen

Családi név: Depollen
Utónév: Robert
Előző családi név: Pollen
Előző utónév: Robert

-  Ha egyértelműen nem állapítható meg, hogy melyik a családi és me
lyik az utónév, akkor az ilyen nevet az előző családi és utónév ro
vatban fordított sorrendben is meg kell adni.

PL: Mohamed Ali Ahmed

Családi név: Ahmed
Utónév: Mohamed Ali
Előző családi név: Mohamed Ali
Előző utónév: Ahmed

-  A volt magyar állampolgárok idegen helyesírás szerint írt nevét az 
előző családi és utónév rovatban magyar helyesírás szerint is meg 
kell adni.

PL: George Kovach

Családi név: Kovach
Utónév: George
Előző családi név: Kovács
Előző utónév: György

2. Születési hely:

-  A magyar helységneveket rövidítés nélkül, teljes alakjukban kell 
megadni. Ha a születési hely pontos megnevezése nem állapítható 
meg, a feltételezett változatokat egymás után kell megadni.

PL: Ny.egyháza

Születési hely: Nyíregyháza
Nyáregyháza
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-  Külföldi születési helyeknél megengedett a rövidítés alkalmazása, ha 
az eredeti helyesírás szerinti teljes megnevezés nem áll rendelke
zésre.

Pl.: St. Tropez

Születési hely: St. Tropez
-  A több önálló tagból álló helységnevek közé kötőjelet kell írni, 

akkor is, ha egyébként az adott helységnév két, vagy több különálló 
szóból áll.

Pl.: Rio de Janeiro

Születési hely: Rio-de-Janeiro

3. Születési idő:

-  Ebbe a rovatba a születési év utolsó 2 számjegyét, valamint a hóna
pot és a napot 2- 2 számjeggyel kell beírni.

Pl.: 1914. január 8.

Születési idő: 14 01 08
-  Külföldi állampolgárok születési időpontjának beírásánál ügyelni 

kell arra, hogy idegen írásmód szerint kitöltött okmányokban, adat- 
szolgáltató lapon, stb. a hónap és a nap általában megelőzi az év
számot; a kérdőjegyen viszont az előírt sorrendben kell kitölteni eze
ket az adatokat.

Pl.: 2. IV. 1930.

Születési idő: 30 04 02

4. Anyja családi és utóneve:
Minden esetben a leánykori nevet kell bejegyezni, a családi és utónevek 
írásmódjára vonatkozó szabályok szerint.
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KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK 

1. A személyazonosító rovatok kitöltésével kapcsolatos kiegészítő szabá
lyok

a) Az I- K- L- M- N betűjelű nyilvántartásokban történő lekérdezés
nél asszonyoknál a családi és utónév rovatba az asszonynevet; az elő
ző családi és utónév rovatba a leánynevet és az előző asszonyneveket 
kell beírni.

Pl.: Nagy Józsefné (szül.: Papp Anna, előző neve: Arató Tiborné)

Családi név: Nagy
Utónév: Józsefné
Előző családi név: Papp Arató
Előző utónév: Anna Tiborné

b) Az R- T betűjelű nyilvántartásokban történő lekérdezésnél asszo
nyoknál a családi és utónév rovatba a férj családi nevét és a saját 
leánykori utónevét, az előzőnév rovatba pedig a leánykori családi és 
utónevét kell beírni.
Pl. Schmith Erna (szül.: Krauge Erna)

Családi név: Schmith
Utónév: Erna
Előző családi név: Krauge
Előző utónév: Erna

2. „Szigorúan titkos, különösen fontos” minősítésű „Kérdőjegy”-ekkel, az 
arra adott válaszokkal és az értesítésekkel kapcsolatos kiegészítő in
tézkedés:
Az ilyen minősítésű „Kérdőjegy”-eket, válaszokat, valamint az érte
sítéseket fokozott gondossággal kell kezelni, az illetéktelen betekintés 
megakadályozása érdekében. Ezért:

a) A „Kérdőjegy”-eket a lekérdezés jóváhagyására jogosult vezető gyűj
tőtasakjában legfelülre, a többi kérdőjegy elé, kell helyezni.

b) Az értesítéseket külön borítékban (nem a gyűjtő tasakban) kell á t
adni az illetékes vezetőnek.

3. A lakcím szerinti lekérdezéssel kapcsolatos szabályok
A későbbiekben lehetőség lesz az F- H- L- M- N- T betűjelű nyil
vántartásokban a lakcím szerinti lekérdezésre is, külön „Kérdőjegy”-en.

A lakcím szerinti lekérdezéseket -  az EGPR-ben való bevezetéséig -  
a jelenleg érvényben lévő utasítások, szabályzatok alapján kell kérni, 
közvetlenül az érintett nyilvántartó szervektől.

A 6. sz. melléklet
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4. A lekérdezésekről adott értesítések felépítése

Az F- G- H- I- K- M- N betűjelű nyilvántartásokban történt lekérde
zésekről adott gépi értesítés felépítése (minta):

BJM JX X X K R+X X +

VAS MRFK II/I- 3. VIZSGALATI ALO. VEZ.
RENDŐRI VIZSGÁLATI ÜGYBEN 
ELLENŐRZÉS CÉLJÁBÓL PRIORÁLTATTA 
0420- 199- 4. sz. HÁLÓZATÁT

KARCAG BŰNÜGYI ALO. VEZ.
RENDŐRI OPERATÍV FELDERÍTÉSSEL KAPCSOLATOS 
ELLENŐRZÉS CÉLJÁBÓL PRIORÁLTATTA 
3542- 397- 1. sz. HÁLÓZATÁNAK KAPCSOLATÁT

BÉKÉS MRFK III/II. OSZT. VEZ.
OP. ÜGYBEN FELMERÜLT SZEMÉLY 
ELLENŐRZÉSE CÉLJÁBÓL PRIORÁLTATTA 
VN: KOVÁCS UN: PÁL SZH: KŐSZEG SZI : 1972 08 31 
AVN: TOTH AUN: ANNA 
FIGYELŐZTETETT SZEMÉLYT

(Az értesítések nyilvántartásonként és a nyilvántartásba vétel indokától 
függően esetenként a fentiektől eltérő felépítésben és változatokban ke
rülnek továbbításra.)
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7. sz. melléklet

A LEKÉRDEZÉSEKRE ADOTT VÁLASZOK FELÉPÍTÉSE

a) A válaszok első csoportja (minta):

DHBXXXPZT+GN+

VN: VARHEGYI UN: VIKTOR 
SZH: FÜLEK SZI : 1934 05 21 
AVN: HELYES AUN: MARGIT 
NEM JOGOSULT: D 
NEM SZEREPEL:C

VN: ZSIGA UN: ERIKA 
SZH: BUDAPEST SZI : 1945 05 08 
AVN: BÁRÁNY AUN: BORBÁLA 
NEM S Z E R E P E L :A B C

VN: MOLNÁR UN: ISTVÁN MIKLÓS 
SZH: GYULA SZI : 1936 12 01 
AVN: SZÜCS AUN: ETELKA 
NEM SZEREPEL: B C

VN: MAGYARODI UN: JÁNOS 
SZH: LETENYE SZI : 1916 05 17 
AVN: KRAMPATICS AUN: ZSUZSANNA 
NEM SZEREPEL:C D

VN: CSÜRÖS UN: JÓZSEF 
SZH: RECSK SZI : 1920 
AVN: TOTH AUN: ERZSÉBET 
NEM SZEREPEL:B C D

VN: SZUNYOGH UN: CECILIA 
SZH: BUDAPEST SZI :
AVN: BEÖTHY AUN: CECILIA 
NEM SZEREPEL: A C D

VN: SIMON UN: MARGIT 
SZH: GYÖR SZI : 20 11 33 
AVN: KIS AUN: MÁRIA 
HIBÁS LEKÉRDEZÉS A B C D

ÁBTL - 4.2 - 65 - 6 - 2/1974 /23

-  24 -



b) A válaszok második csoportja (minta):

DHBXXXPZT+GN+

LEKÉRDEZÉS: B C

VN: KEREKES UN: FERENC 
SZH: CELLDÖMÖLK SZI : 1947 03 17 
AVN: HORVÁTH AUN: MAGDOLNA 
=  B =
11218463
MODUSBAN SZEREPEL: 527938

=  C =
14133585
73 01 17 VAS M. RFK.

LEKÉRDEZÉS: B C D

VN: KISS UN: JÁNOS 
SZH: DEBRECEN SZI : 1921 04 25 
AVN: CSONTOS AUN: ANNA 
ELŐZŐ NEVEK:
VEREB JÁNOS

=  B =
11158895
VN: KISS UN: JÁNOS 
SZH: DISZNOSHORVÁT SZI : 1921 04 25 
AVN: CSONTOS AUN: ANNA 
ELŐZŐ NEVEK:
VERÉB

MODUSBAN SZEREPEL: 517590 
NEM JOGOSULT: D 
NEM SZEREPEL:C

LEKÉRDEZÉS: B C 
VN: SÁNDOR UN: MIKLÓS 
SZH: ZALABÉR SZI : 1934 11 08 
AVN: MOLNÁR AUN: MARGIT
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=  B =
11357689
=  AZONOSITANDO =

VN: SÁNDOR UN: MIKLOS 
SZH: ZALABÉR SZI : 1934 11 08 
AVN: MOLNÁR AUN: MÁRIA 
MODUSBAN SZEREPEL: 513853 

=  C =
14061923
=  AZONOSITANDO =

VN: SÁNDOR UN: MIKLOS 
SZH: ZALABÉR SZI : 1934 11 08 
AVN: MOLNÁR AUN: MÁRIA
71 02 15 ZALA M. RFK.
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A 8. sz. melléklet

Ü T E M T E R V

Az Egységes Gépi Prioráló Rendszer alkalmazásának 
fokozatos bevezetésére

A bevezetés időbeni ütemezése, Nyilvántartások, adattárak
az elvégzendő feladatok betűjele

1974. II. negyedév

a) 10 kijelölt megyei rendőr-főkapitányság
nál, a miniszteri parancs érvénybelépé
sének napjától B C D L T

b) Az összes többi jogosult BM szervnél; 
később meghatározandó időponttól

-  párhuzamos priorálás az EGPR-ben
és hagyományos módon; B C D L T

-  priorálás csak hagyományos módon; A F G H I K M N R

1974. III. negyedév

a) Az összes jogosult BM szervnél, a meg
jelölt nyilvántartásokra, később megha
tározandó időponttól:

-  priorálás az EGPR keretében; B C D L T

-  párhuzamos priorálás az EGPR-ben

és hagyományos módon; F H I K M N R
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1974. IV. negyedév

Az összes jogosult BM szervnél a megjelölt 
nyilvántartásokra; később meghatározandó 
időponttól;

-  priorálás az EGPR keretében; B C D F H I K L M N R T

-  párhuzamos priorálás az EGPR-ben
és hagyományos módon; G

-  priorálás hagyományos módon A

1975. I. negyedév

a) Az összes jogosult BM szervnél, a meg
jelölt nyilvántartásokra, később megha
tározandó időponttól:

-  priorálás az EGPR keretében; B C D F G H I K L M N R T

-  párhuzamos priorálás az EGPR-ben
és hagyományos módon; A

b) Az összes jogosult BM szervnél a meg
jelölt nyilvántartásokra, később megha
tározandó időponttól;

-  priorálás csak az EGPR keretében; A B C D F G H I K L M N R T

-  priorálás hagyományos módon A G
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Megjegyzés:

Az EGPR bevezetésének első szakaszában kijelölt 10 megyei rendőr-főka
pitányság:

Bács-Kiskun megyei RFK 
Békés megyei RFK 

Fejér megyei RFK 

Komárom megyei RFK 

Pest megyei RFK 

Szabolcs-Szatmár megyei RFK 
Tolna megyei RFK 

Szolnok megyei RFK 

Vas megyei RFK 
Zala megyei RFK
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Á T A D Ó  K Ö N Y V

9. sz. melléklet

Kelet

Sorszám
Átvétel 

ideje

Iktatószám 

é s  

lapok száma

Alegység 

megnevezése

Tárgy, elint. 
módja, stb.

Átvett 

anyag 

megnevezése
(kérdőjegy, 

értesítés)

Átadás

kelte és az 
átvevő 

aláírása

Átvevő 

aláírása

V is s z a é rk .

Visszavétel 

ideje

lapok 

sz.

Választételben 

szereplő 
fők 

száma

Továbbítva

átv. kelte 
és az átv. 
aláírása

Visszavevő 

aláírása

Megjegyzés: 

Lekérdezett 

és 

válaszban 

szereplő 

fők 
eltérésének 

oka

N B  1320

Megjegyzés: Kitöltési egység (sor) az alegység.
Fenti rovatokat csak az átadókönyv 1. oldalán szükséges ki
tölteni.
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lapok 

sz.

Lekérdezésre 

kerülő 
fők 

száma

lapok 

sz.

kelte
Sorszám


