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E G Y Ü T T E S  I N T É Z K E D É S E

a "Rendőrség Körözési Munkájának Szabályzata" 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Budapest, 1977. január 21-én

A "Rendőrség Körözési Munkájának Szabályzata" /a továbbiakban KSz/ 
meghatározza a körözési munka alapelveit, módszereit. A KSz 24. és 
76. pontja előírja, mely esetekben kell országos körözést távgép
írón elrendelni, közzétenni; a 77. pontja pedig rendelkezik az or
szágos, illetve helyi tárgykörözésekről.

A hivatkozott rendelkezések egységes értelmezésére és végrehajtá
sára kiadjuk az alábbi

I N T É Z K E D É S T
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1/ Ismeretlen tettes/ek/ által elkövetett bűncselekménnyel kap
csolatos körözéseket az alábbi esetekben kell távgépírón el
rendelni és közzétenni:

a/ 50.000 Ft feletti kárértékű betöréses lopást követtek el, 
vagy páncél-, lemezszekrényt nyitottak ki, vittek el, il
letve azt megkísérelték /kazetta, pénztárgép ide nem ér
tendő/ ;

b/ a kárérték csekélyebb ugyan, de az elkövetőről p o n t o s  
személyleírás áll rendelkezésre;

egyéb körülményekre tekintet nélkül, amennyiben

c/ tető-, mennyezet-, falbontás módszerét alkalmazták; 
d/ k o n k r é t  adatok utalnak arra, hogy az elkövetésnél 

gépjárművet használtak; 
e/ jelentősebb értékű műkincset vittek el;
f/ megindokolt adatok vannak arra, hogy több rendőrfőkapitány

ság területét érintő, sorozatbűncselekményről, illetve uta
zó bűnözőről van szó;

g/ csalást követtek el és annak módszerét a körözés ismerteti; 
h/ vasúti zseb- és csomaglopást; 
i/ emberölést, vagy annak kísérletét; 
j/ halált okozó súlyos testi sértést; 
k/ erőszakos nemi közösülést;
1/ rablást követtek el, vagy arra készülnek.

2/ Ismert személy körözését - a KSz. 24. pont a/ alpontjában, a 
25. és 26. pontjában meghatározott /kiemelt/ eseteken kívül - 
távgépírón kell elrendelni és közzétenni akkor is, ha olyan 
bűntettet követtek el, amelyből az államra, a társadalmi tu
lajdonra, a személyekre és javaikra különösen nagy hátrány 
származik. Ilyenek azok a szándékos büntettek, amelyekre a 
törvény 5 évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést állapit meg.
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3/ A felderítő munka meggyorsítása és elősegítése érdekében a 
KSz. 25. és 26. pontjában meghatározott körözésekre a BM NyK 
2. Osztály /BNy/ tüntesse fel a körözött személy bűnügyi 
előéleti adatait, valamint a BM NyK 3. Osztály közbejöttével 
megállapított jelenlegi és összes előző lakcímeit.

4/ A körözési táviratokban szereplő, egyedi azonossági jegyek
kel rendelkező tárgyakról a BNy az okmányszerű körözés el
rendeléséig, illetve 3o napi érvényességgel helyezzen el fi
gyelőt a körözött tárgyak nyilvántartásában.

5/ Az intézkedés 1/ pontja, illetve a KSz. 76. pontjába nem so
rolható körözéseket helyi hatályúként - távgépírón, átiraton, 
egyéb sokszorosított megkeresésen - a BNy közbejötte nélkül 
kell elrendelni.
A távirat, vagy más kiadványok jelzése:

"Helyi hatályú körözés".

A helyi hatályú körözést szükség szerint ki kell terjeszteni:

a/ az elrendelő és valamennyi vele határos rendőrkapitányság, 
rendőrfőkapitányság területére; 

b/ a BRFK szervei által elrendelt körözést Budapest egész 
területére;

c/ a budapesti, Fejér-, Pest-, Somogy-, Veszprém megyei rend
őrfőkapitányságok az üdülési időszakban /V.l-IX.3o-ig/ el
követett bűncselekmények miatt elrendelt helyi körözéseket 
egymás területére;
hasonló módon kell eljárni - idénytől függetlenül - a fel
sorolt területeken elkövetett vikendház-betörések ügyében is

6/ Helyileg kell körözni miden olyan tárgyat, amelynél az orszá
gos körözés elrendeléséhez szükséges adatok nem állnak rendel
kezésre :
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- egyedi sajátossággal nem rendelkező, vagy olyan tárgyakat, 
amelyek együttes megtalálása az azonosítást lehetővé teszi 
/ruhanemű, építő- és faanyag stb./;

- olyan tárgyakat, amelyeket jellegüknél fogva nagy távol
ságra általában nem szállítanak.

7/ A helyi körözés egy példányát meg kell küldeni a rendőrfőka
pitányság értékesítési vonalvezetőjének is, aki a Bűnügyi 
Nyilvántartás Szabályzata /BNySz/ 175. pont l/,2/ bekezdése 
szerint köteles eljárni. Indokolt esetben intézkedésre kell 
felkérni a szomszédos rendőrfőkapitányság értékesítési vo
nalvezetőjét is.

8/ A helyi hatállyal elrendelt körözésekben a BNySz. 35. pont 
/2/ bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

9/ A taposókerékpárok esetében a helyi körözés megszervezésében 
és végrehajtásában az eljárás a következő:

a/ az eddigi gyakorlatnak megfelelően ki kell állítani a 
tárgykörözési kartont;

b/ a visszavonásra szolgáló "II" jelű példányt az ügy ira
taihoz kell csatolni;

c/ az "I" jelű példányt - a gyári számok sorrendjében kezelt 
helyi nyilvántartásba vétel végett - meg kell küldeni a 
rendőrfőkapitányság bűnügyi nyilvántartójának, 

d/ a BNy a körözött kerékpárokról felterjesztett, ezideig 
központilag kezelt "I" jelű kartonokat az illetékes 
rendőrfőkapitányság bűnügyi nyilvántartójának küldje meg, 
aki azok alapján állítsa fel a c/ alpont szerinti helyi 
nyilvántartást;

e/ a rendőrfőkapitányságok bűnügyi nyilvántartóinál kezelt 
- kerékpárokról kiállított - tárgykörözési kartonok 
nyilvántartása csak visszavonás alapján szüntethető meg;
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f/ a körözést - az ügyirat mellé csatolt "II" jelű példány
nak a megyei bűnügyi nyilvántartóhoz történő megküldésé
vel - vissza kell vonni, ha:

- a kerékpár megkerült;
- a büntető-, szabálysértési ügy elévült;

g/ a kerékpárokról a BNySz. 175. pont /3/ bekezdés b/ pont
jában előírt "Értékesítési adatlapot" kiállítani nem kell.

Az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Az intézkedést a 
körözési szabályzat mellékleteként kell kezelni, az érintett 
állománnyal teljes terjedelmében ismertetni kell.

Készült: 4oo példányban
Felterjesztve: államtitkár elvtársnak

miniszterhelyettes elvtársaknak 
Kapják: BM Titkárság

BM II Főcsoportfőnökség csoportfőnökségei és osztályai 
BM NyK és osztályai
rendőrfőkapitányságok vezetői, helyettesei és bűnügyi 
osztályai
rendőrkapitányságok vezetői és bűnügyi /al/osztályai 
BM iskolák
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