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BM. Országos Rendőr főkapitányság. SZIGORÚAN TITKOS!
8—99/4/1957. 

Az ORFK. Vezetőjének 4. számú utasítása 
a körözési munkáról.

A bűnüldözési munka egyik legfőbb feladata az elfogatóparancs (körö
zés) hatálya alatt álló szökésben lévő bűnöző elemek elfogása és a bíró
ság elé állítása, az eltűnt személyek tartózkodási helyének mielőbbi fel
derítése.
A  szökésben lévő körözött személyek zömét oly visszaeső, szokásos 
bűnözők teszik ki, kik illegális életük alatt újabb sorozatos bűncselek
ményeket követnek el, mellyel nagymértékben veszélyeztetik a köbizton- 
ságot, súlyos károkat okoznak a társadalmi és személyi tulajdonban.
A sok éves rendőri tapasztalat azt igazolja, hogy egy-egy szökésben 
lévő körözött bűnöző elfogásakor egész sor olyan bűncselekmény eddig 
ismeretlen tettesére derül fény, melyben előzőleg a tettes kilétére vonat
kozóan a nyomozás eredménytelenül zárult.
Az elfogatóparancs hatálya alatt álló körözött személyek számának emel
kedése, vagy csökkenése, rendszerint egyenes arányban befolyásolja az 
„ismeretlen tettesek” által elkövetett és legtöbbször eredménytelenül be
fejezett bűnügyek számát is.
Mégis a körözési munka ellenőrzésének tapasztalatai (különösen az ellen- 
forradalmi események óta) azt bizonyítják, hogy e feladat végzését a 
legtöbb rendőri szerv elhanyagolja, holott a körözési munkának alapvető 
jelentősége van a bűncselekmények megelőzése, a bűncselekmények szá
mának csökkentése terén.
A körözött bűnözők elfogására irányuló „aktív körözés” eredménye a 
bűnügyi és közrendvédelmi vonalon is igen alacsony és az elfogások 
száma jelenleg meg sem közelíti a sok éves átlagot.
Több főkapitányságon tapasztalható, hogy a vezetők is lebecsülik ezt 
a munkát és a körözési előadókat sokszor elvonják a konkrét körözési 
munka végzésétől és más, jelentőségében lényegesen kisebb bűnügyi 
részfeladatok végzését bízzák rájuk.
A  városi, járási, kerületi kapitányságokon általában nincs felelőse a kö- 
rözési munkának. A  bűnügyi és közrendvédelmi beosztottaknak úgyszól
ván nincs is tudomása a „helyi hatályú körözött személyek adatairól. 
Ennek következtében a bűnügyi és közrendvédelmi beosztottak alig vé- 
geznek aktív körözési munkát.
A rendőrőrsökön is a körözési munka végzése csak mint feleslegesnek 
vélt adminisztrációs feladat vetődik fel. A  körözési nyilvántartások
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„Mutató”-k vezetését elhanyagolják. A szolgálatban álló rendőrök zöme 
nem hordja magával a Mutatót és ennek következtében az igazoltatásra 
kerülő személyek priorálása általában nem történik meg.
Általános jelenség az is, hogy a konkrét bűnügyi eljárás alá vont sze
mélyeket sem priorálják meg, a rendelkezésükre álló körözési híranyagok
ban, a körözési mutatókban.
A Mutatókban a visszavonások átvezetésének hiánya sok esetben tör
vénysértést eredményez, mert előfordul, hogy olyan személyeket állíta
nak elő, vesznek őrizetbe, kik ellen az elfogatóparancs hatálya már meg
szűnt.
Sok közrendvédelmi tiszt és őrsparancsnok olyan helytelen álláspontra 
helyezkedik, hogy a Mutatót a rendőrnek felesleges szolgálatba magá
val hordania, hiszen a „gyanús” személyt úgy is elő kell állítani az őrsre, 
tehát priorálása ott megtörténhet. Ez a nyilvánvalóan helytelen felfogás 
azzal a következménnyel jár, hogy a magát igazolni tudó gyanús (eset
leg körözés alatt álló) személyt, a rendőr nem állítja elő az őrsre, tehát 
ott priorálása, s következésképp elfogása sem történhet meg.
Általános jelenség, hogy a bűnügyi és közrendvédelmi beosztottak nem 
ismerik kellően a körözési munkáról szóló legfontosabb utasításokat. 
Ennek következtében sokszor törvényes alap nélkül járnak el a körözések 
elrendelése, visszavonása tekintetében.
A körözési nyilvántartások vezetését felesleges papírmunkának tekintik, 
holott a jól vezetett körözési nyilvántartás előfeltétele, úgy az aktív körö
zésnek, mint az igazoltatás során történő elfogásnak.
A bűnüldözési munka eredményesebbé tétele megköveteli, hogy a körö
zési munka terén tapasztalt tűrhetetlen hibákat mielőbb felszámoljuk és, 
a körözési munkát a bűnüldözési feladatok legfontosabbjai közé emeljük.

Ennek érdekében megparancsolom:
1. Valamennyi parancsnok és beosztott fokozottabb gondot fordítson 

a körözési munka végzésére és ezt a munkát oly alapvető fontosságú 
bűnügyi feladatként kezelje, melynek eredményes végzése nagymér
tékben elősegíti a bűncselekmények számának csökkenését, a bűn- 
cselekmények megelőzését.

2. A körözési munkában a legszorosabb együttműködést kell megvaló
sítani a különböző szolgálati ágak vezetői és beosztottai között. A 
bűnügyi, a közrendvédelmi és személyigazolvány osztályvezetők, al
osztályvezetők, a maguk munkaterületén állandóan és fokozottabban 
irányítsák, ellenőrizzék a beosztottak, illetve az őrsök aktív körözési 
munkáját. Dolgozzanak együtt a vasúti főosztály osztályaival, őrsei
vel is. Cseréljék ki tapasztalataikat és segítsék egymást ebben a mun
kában. A  körzeti megbízottak egyik fő feladataként kell meghatá
rozni az aktív körözési munka végzését. Rá kell mutatni arra, hogy
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a körzeti megbízottaknak, területfelelősöknek erre nagy személyi 
ismereteiknél fogva, komoly lehetőségeik vannak.

3. A  megyei és budapesti főkapitányságok vezetői gondoskodjanak 
arról, hogy a bűnügyi, valamint a közrendvédelmi szolgálat parancs
nokai és valamennyi bűnügyi munkával foglalkozó beosztott, alap
jában és részleteiben is ismerjék meg a körözési munka végzését 
meghatározó utasításokat. Ezek oktatását 1957. szeptember 1-ig 
meg kell szervezni. Az ORFK. Kiképzési Osztály Vezetője a 
rendőriskolákon, tanfolyamokon és a továbbképzés vonalán egyaránt 
dolgozzon ki tematikát a körözési munka elvi és gyakorlati kérdé
seinek fokozottabb mértékű oktatására.

4. A  megyei és budapesti főkapitányságok vezetői gondoskodjanak 
arról, hogy valamennyi szolgálatban lévő rendőr (nyomozó, járőr, 
mozgóőrszem, területfelelős, körzeti megbízott) a szükségletnek meg
felelően el legyen látva Körözési Mutatóval, illetve Körözési Érte
sítővel. Az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó Osztály lássa el az igény
lésnek (szükségletnek) megfelelően a rendőri szerveket Körözési 
Mutatóval, Értesítővel és egyéb körözési híranyagokkal.

5. Valamennyi helyi vonatkozással bíró körözött személy adatait a 
körözési lapokból, rádió híranyagokból, az illetékes rendőri szerv
nél fel kell venni a helyi, területi nyilvántartásba. Ennek alapján 
kell felosztani a körözés alatt álló bűnözők elfogásának konkrét 
feladatát a bűnügyi, illetve közrendvédelmi beosztottak között. El 
kell érni, hogy valamennyi bűnügyi és közrendvédelmi beosztott 
ezek ellen a meghatározott (nyilvántartásba felvett) személyek el
len, aktív körözési munkát folytasson.

6. A Körözési Mutatók, Értesítők, rádió híranyagok a D. 71., illetve 
D. 72. körözési nyilvántartás megfelelő vezetéséért, kezeléséért fele
lőssé kell tenni a főkapitányságokon a bűnügyi nyilvántartókat, a 
városi, járási, kerületi kapitányságokon a bűnügyi alosztályvezetőket, 
a rendőrőrsökön az őrsök parancsnokait, a körzeti megbízottakat. 
De felelőssé kell tenni a Körözési Mutató vezetéséért személyében 
azt a rendőrt is, kinek ezen anyagokat szolgálati használatra kiadták. 
A  rádión érkezett körözési híranyagokat az őrsparancsnokok annyi 
példányban sokszorosítsák le, hogy azzal el tudják látni a bűnügyi 
alosztályokat, a szolgálatba induló területfelelősöket, mozgó őrsze
meket és járőröket. Az őrsparancsnok gondoskodjék arról, hogy ezen 
híranyagokat a körzeti megbízottak a vételtől számított 24 órán belül 
megkapják.

7. A  rendőri eljárás alá vont, igazoltatott személyeket minden szolgálat
ban álló rendőr köteles a körözési Mutatókban priorálni és velük 
szemben, szükség esetén eljárni.
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A  bűnügyi osztályok, alosztályok vezetői, rendőrőrsök parancsnokai 
követeljék meg, hogy szolgálatban lévő beosztottaik állandóan hord
ják magukkal a Körözési Mutatót. Az eligazítások alkalmával min
den esetben győződjenek meg, hogy a Mutatót a szolgálatba induló 
rendőr magával viszi-e.

8. A városi, járási, kerületi bűnügyi alosztályok vezetői, rendőrőrsök 
parancsnokai, a területi vonatkozással bíró (helyi hatályú) körözött 
személyek adataival lássák el az illetékes beosztottakat és rendsze
resen számoltassák el őket a körözött személlyel kapcsolatban vég
zett munkájukról.

9. A megyei, budapesti főkapitányságok vezetői esetenként dicsérjék 
meg, részesítsék jutalomban azokat az operatív, közrendvédelmi és 
más vonalon beosztott rendőröket, akik kiemelkedő eredményt értek 
el a körözött bűnözők elfogásában, az eltűnt személyek felkutatásá- 
ban, akár az igazoltatásnál történő priorálás, vagy aktív felderítő 
munka eredményeként történtek az elfogások.
Jutalomban és dicséretben kell részesíteni azokat a parancsnokokat, 
(bűnügyi osztály) alosztály vez., közrendvédelmi tiszt, őrsparancs
nokokat, stb., akiknek szolgálati területén az eredményes körözési 
munka alapjául szolgáló nyilvántartások hibátlanok, jól vezetettek és 
jó eredményeket érnek el a körözési munkában. A rendőri sajtóban 
és egyéb módon népszerűsíteni kell a körözési munkában kiemelke
dően jó eredményt elért beosztottakat és parancsnokokat.
Fegyelmi úton felelősségre kell vonni azokat a parancsnokokat és 
beosztottakat, kiknek munkájában akár az aktív körözés, akár a 
nyilvántartások vezetése terén hanyagság tapasztalható.

10. Tekintettel arra, hogy az ellenforradalmi események folytán a körö
zési munka végzését szabályozó utasítások sok helyen megsemmisül
tek, a jelen parancsomhoz mellékelem a körözési munkára vonat
kozó, érvényben lévő utasításokat azzal, hogy az ezekben foglaltakat 
betartsák és beosztottaikkal betartassák.

A felsorolt feladatok végrehajtásával el kell érni, hogy már 1957. év 
végéig, a szökésben lévő körözött bűnözők száma a jelenlegihez képest 
számottevően csökkenjen.
Parancsomat 1957. szeptember 1-ig valamennyi érintett beosztott előtt 
megfelelő mértékben ismertetni kell.
Budapest, 1957. július 3-án.

Garamvölgyi Vilmos s. k.
r. vezérőrnagy,

Országos Rendőrfőkapitányság vezetője, 
miniszterhelyettes
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LEGFŐBB ÜGYÉSZ „SZIGORÚAN TITKOS!”

A Legfőbb Ügyész, a Belügyminiszter 
és az Igazságügyminiszter 

1956. TÜK. 00521. Legf. Ü. sz. 
e g y ü t t e s  u t a s í t á s a

az elfogatóparancs kibocsátásának újabb 
szabályozásáról.

Az elfogatóparancs kibocsátásának célja, hogy azoknak a terhelteknek 
kézrekerítéséről, akik a büntető eljárásnak vagy a kiszabott büntetés végre
hajtásának meghiúsítása végett megszöktek, illetve elrejtőztek, a rendőri 
szervek a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjanak.
A nyomozóhatóságok és a bíróságok 0142/1954. Legf. Ü. számú uta
sítás téves értelmezésével, vagy rendelkezései nyílt megszegésével gyak
ran bocsátanak ki elfogatóparancsot olyan esetekben is, amikor a kibo
csátás feltételei hiányoznak. Elmulasztják továbbá az elfogatóparancs 
visszavonását, ha a rendőri szervek a terheltet elfogják és az illetékes 
hatóságnak átadják, vagy ha az elfogatóparancs kibocsátásának oka meg
szűnik. A  hatályban lévő elfogatóparancsok száma azért olyan magas, 
hogy az már önmagában akadályozza a megszökött vagy elrejtőzött ter
heltek kézrekerítését. De az elfogatóparancsok kibocsátása és vissza
vonása terén előforduló számos szabálytalanság miatt gyakran kerül sor 
az állampolgárok zaklatására, sőt nem egy esetben a személyi szabad
ság törvénytelen korlátozására.
Egyfelől az állampolgárok zaklatásának és a törvénytelen szabadság
korlátozásnak megszüntetése, másfelől a bűnügyi körözés eredményessé
gének biztosítása végett, a bűnügyi körözések rendjét újra szabályozzuk 
és a bíróságokat, az ügyészségeket, a belügyminisztérium államvédelmi 
és rendőri szerveit a következő rendelkezések megtartására utasítjuk.
Ennek az utasításnak hatálybalépése után az elfogatóparancsok kibo
csátása, illetve visszavonása során elkövetett minden szabálytalanság 
miatt a felelős személyek ellen haladéktalanul fegyelmi eljárást kell indí
tani és megfelelő súlyú fegyelmi büntetést kell kiszabni.
Utasítjuk ezért a BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztálya 
mellett a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészeket, hogy az elfogató
parancsok kibocsátása, vagy visszavonása terén észlelt szabálytalanságot
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haladéktalanul hozzák az eljáró szerv főfelügyeleti hatóságának tudo
mására.

I.

Az elfogatóparancs kibocsátásának feltételei.
1. Elfogatóparancsot csak a IV. fejezetben megjelölt hatóságok bocsát

hatnak ki.
2. Az elfogatóparancs kibocsátásának előfeltételei:

a) meghatározott személyt a nyomozóhatóság bűntett alapos gyanúja 
miatt terheltté nyilvánította, illetőleg a bíróság elítélte;

b) a terhelt azért, hogy magát a büntető eljárás, illetve a büntetés- 
végrehajtás alól kivonja, megszökött, vagy elrejtőzött;

c) az elkövető személyére, valamint a cselekmény társadalmi veszé
lyességére figyelemmel egy évi, vagy ezt meghaladó szabadság- 
vesztésbüntetés kiszabása várható, illetve a bíróság ilyen tartamú 
büntetést szabott ki;

d) ismeretesek azok a legfontosabb személyi adatok, amelyek alap
ján a terhelt személyazonosságát a körözést foganatosító rendőri 
szervek kétséget kizáróan megállapíthatják.

Ezeknek a feltételeknek a következőkben meghatározott eseteket ki
véve együttesen kell fennállniok.

3. Elfogatóparancsot csak akkor lehet kibocsátani, ha a terhelt az állam- 
védelmi, rendőri, vagy büntetésvégrehajtási szervek, illetőleg ügyész
ség őrizetéből megszökött, vagy ha az előzetes tájékozódás eredmé
nyeképpen kétséget kizáróan megállapítást nyert, hogy a terhelt a 
büntető eljárás, vagy a büntetésvégrehajtás meghiúsítása céljából meg
szökött, illetőleg elrejtőzött.
Ettől a rendelkezéstől el lehet térni, ha a rendelkezésre álló adatok 
alapján feltehető, hogy a terhelt külföldre igyekszik távozni, vagy 
ha szabályszerű útlevél nélkül lépte át a magyar határt és tartózko
dik Magyarországon.

4. Annak alapján, hogy a terhelt idézésre nem jelent meg, vagy, hogy 
a kézbesítő szervek közlése szerint a terhelt ismeretlen helyen tartóz
kodik, elfogatóparancsot kibocsátani nem szabad. Ilyenkor az előbbi 
esetben a terhelt elővezetését kell elrendelni; az utóbbi esetben pedig 
a rendőri szervek útján a helyszínen kell megvizsgálni, hogy a terhelt 
a büntető eljárás, illetőleg a büntetésvégrehajtás meghiúsítása céljá
ból lakhelyéről megszökött, avagy ebből a célból elrejtőzött-e.
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5. H a az ismeretlen helyen tartózkodó terheltről megállapítást nyert, 
hogy megszökött, illetőleg elrejtőzött, de egyévi, vagy ezt meghaladó 
szabadságvesztésbüntetés kiszabására — az ügy összes körülményeit 
figyelembevéve — előreláthatóan sor nem kerül, illetőleg a bíróság 
egy évet el nem érő szabadságvesztésbüntetést szabott ki, elfogató
parancsot kibocsátani nem szabad.

6. Ha kiadatásnak van helye (Bp. 235—236. §-ok), az elfogatóparancs 
a 3—5. pontokban meghatározott előfeltételek hiányában is ki- 
bocsátható.

II.
A terhelt lakó-, illetőleg tartózkodási helyének megállapítása.

7. A  nyomozóhatóság és a bíróság a terheltet első kihallgatása alkal
mával nyomatékosan figyelmeztesse, hogy a lakó-, illetve tartóz
kodási helyének megváltoztatását késedelem nélkül jelentse be. Kö
zölni kell a terhelttel azt is, hogy ennek megszegése szabadságkor
látozó intézkedéseket vonhat maga után.

8. Ha terhelt azért nem volt idézhető, mert a kézbesítő jelentése sze
rint a megadott helyen ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre tá
vozott, a Lakcímnyilvántartó Hivatalt kell megkeresni terhelt beje
lentett lakásának közlése iránt. Ha a terheltnek a Hivatal által nyil
vántartott lakása megyegyezik azzal a címmel, amelyről a hatóság 
őt korábban már eredménytelenül idézte, az illetékes rendőri szer
vet előzetes tájékozódás lefolytatására kell felhívni.

9. Előzetes tájékozódás elrendelése esetén az eljáró rendőri szerv kö
teles haladéktalanul megállapítani, hogy a terhelt az adott címről ko
rábban miért nem volt idézhető, s bejelentett lakásából elköltözött-e, 
ha igen, milyen okból és hová; rövidebb vagy huzamosabb időre, 
ideiglenesen vagy véglegesen költözött el. Az előzetes tájékozódás 
eredménye alapján meg kell állapítani, hogy a terhelt a büntető el
járás, illetőleg a büntetésvégrehajtás meghiúsítása céljából megszö
kött-e vagy elrejtőzött-e.
A  terheltnek — ha a bejelentett címen megtalálható — egyidejűleg 
az újabb határnapra szóló idézést is át kell adni és figyelmeztetni 
kell a megjelenés elmulasztásának következményeire.

10. A  terheltet az előzetes tájékozódás eredményeképpen megállapított 
új címről újra idézni kell. Idézés helyett azonban a terhelt előveze
tését lehet elrendelni, ha megelőzően már szabályszerű idézésre 
nem jelent meg.
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III.
A megszökött, vagy elrejtőzött terhelt bejelentkezésének figyelése

( lakhelykutatás ).
11. . Ha megállapítást nyert, hogy a terhelt a büntető eljárás, illetőleg 

a büntetésvégrehajtás meghiúsítása céljából megszökött, vagy elrej
tőzött, de ellene elfogatóparancsot kibocsátani az I. fejezetben fog
lalt rendelkezésekre figyelemmel nem szabad, a Lakcímnyilvántartó 
Hivatalt a terhelt bejelentkezésének figyelésére kell felhívni (lak
helykutatás).
Lakhelykutatást kell elrendelni akkor is, ha az elfogatóparancs ki
bocsátásának feltételei fennállnak ugyan, de kétséget kizáróan meg
állapítást nyert, hogy a terhelt külföldön tartózkodik és kiadatásá
nak helye nincs (Bp. 235. §.).

IV.

Elfogatóparancs kibocsátására, lakhelykutatás elrendelésére jogosult
hatóságok.

12. Terhelt ellen elfogatóparancsot (Bp. 106. §.) a 12— 14. pontok
ban felsorolt eseteket kivéve polgári és katonai büntető eljárásban 
egyaránt csak az ügyész, illetőleg az ügyész előzetes írásbeli hozzá
járulásával a belügyminisztérium államvédelmi és rendőri szervei, 
továbbá az illetékes katonai alakulat parancsnoka bocsáthatnak ki. 
A belügyminisztérium államvédelmi és rendőri szervei, valamint az 
illetékes katonai alakulat parancsnoka az ügyész előzetes hozzájá
rulása nélkül elfogatóparancsot bocsáthatnak ki halasztást nem tűrő 
sürgős szükség esetén; így különösen, ha őrizetből megszökött, vagy 
olyan terhelt kézrekerítése iránt kell intézkedni, aki a rendelkezésre 
álló adatok szerint külföldre igyekszik távozni. Ezekben az esetek
ben az elfogatóparancsot jóváhagyás végett utólag kell az ügyész
nek bemutatni.

13. A bíróság csak akkor bocsát ki elfogatóparancsot, illetve rendel el 
lakhelykutatást, ha szabadságvesztésbüntetés foganatbavétele iránt 
kell intézkedni (Bp. 239/A. §.), vagy ha kiadatásnak van helye 
(Bp. 235. §.).

14. Ha börtönből megszökött terhelt elfogása iránt kell intézkedni, a 
börtönparancsnok a szökés felfedezése után nyomban értesíteni kö
teles a legközelebbi rendőri szervet. Minthogy a börtönből való 
szökés bűntett (1950. évi 11. tvr. 1. §.), mely miatt külön büntető 
eljárásnak van helye, az elfogatóparancs kiadására a belügyminisz
térium — börtön területe szerint illetékes — járási (városi, városi
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kerületi) osztályának vezetője, illetőleg helyettese jogosult. A z el
fogatóparancsot ezekben az esetekben — a 12. pontban foglaltakra 
figyelemmel — utólag kell jóváhagyás végett az ügyésznek bemu
tatni.

15. Előzetes tájékozódást és lakhelykutatást bármely nyomozóhatóság 
elrendelheti.

16. A bíróság tárgyalási szakban, mielőtt az iratokat elfogatóparancs 
kibocsátása, illetőleg lakhelykutatás elrendelése végett az ügyész
ségnek visszaküldené, köteles lefolytatni az előzetes tájékozódást.

V.
Elfogatóparancs kibocsátásának, lakhelykutatás elrendelésének rendje.

17. A belügyminisztérium államvédelmi szervei által nyomozott bűn
ügyekben kibocsátott elfogatóparancsot a belügyminisztérium fő-, 
önálló- és operatív osztályainak a megyei (budapesti) főosztályok
nak vezetői, illetve operatív helyettesei írják alá, s jóváhagyás végett 
Budapesten a Legfőbb Ügyészség különleges ügyek osztálya veze- 
zetőjének, vidéken pedig a megyei ügyésznek mutatják be.
A rendőri szervek által nyomozott ügyekben az elfogatóparancsot 
a BM. Országos Rendőrkapitányságának vezetője, helyettesei, bűn
ügyi osztályok vezetői és helyettesei, vagy a megyei (budapesti) 
főosztályok vezetői, a rendőrkapitányság vezetője, a vizsgálati 
osztályok vezetői, a kerületi és járási osztályok vezetői vagy helyet
tesei, illetőleg a BM. V II. Főosztály vezetőjének rendőri helyet
tese, a BM. V II. Főosztály területi és bűnügyi osztályának vezetője, 
valamint a BM. V II. Főosztály budapesti és vidéki osztályának 
vezetői írják alá, attól függően, hogy az ügyben a BM. Országos 
Rendőrkapitányság, a megyei főosztály, vagy a járási osztály, ille
tőleg a BM. VII. Főosztály vagy szerve folytatja a nyomozást. Az 
elfogatóparancsot jóváhagyás végett a konkrét ügyben hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező ügyésznek kell bemutatni.

18. Elfogatóparancs alapján elrendelt körözést a BM. Országos 
Rendőrkapitányság V I/2 . alosztálya foganatosítja. Az elfogató
parancsot az ügyészségek, a bíróságok, a rendőri szervek, posta, 
illetve a futár útján közvetlenül küldik meg a BM. Országos Rend
őrkapitányság V I/2 . alosztályának. Halasztást nem tűrő sürgős 
szükség esetén az ügyészségek, bíróságok és rendőri szervek az el
fogatóparancs adatait vidéken a megyei főosztályokkal, Budapesten 
pedig közvetlenül a BM. Országos Rendőrkapitányságának V I/2 . 
alosztályával közöljék. Az elfogatóparancsot pótlólag ilyen esetek
ben is meg kell küldeni.
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19. A belügyminisztérium államvédelmi szervei által nyomozott ügyek
ben az elfogatóparancsot a belügyminisztérium X. osztályának kell 
megküldeni, illetőleg halasztást nem tűrő esetekben a X. osztály- 
lyal kell közölni az elfogatóparancs adatait. A körözés foganatosí
tása iránt a belügyminisztérium X. osztálya intézkedik a BM. Or
szágos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztályánál. Különleges esetek
ben — fontos állami érdekre való tekintettel — a belügyminiszté
rium X. osztálya a körözés foganatosítására a jelen utasításban fog
laltaktól eltérő rendelkezéseket is adhat.

20. Az elfogatóparancsot és a lakhelykutatást elrendelő határozatot az 
I. és II. sz. minta szerinti nyomtatványon kettő példányban kell el
készíteni. Az eredeti példányt a bűnügyi iratok mellett kell meg
őrizni, míg a másolatot a BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . 
alosztályának (Budapest 53. Postafiók 212.), illetőleg a Lakcím
nyilvántartó Hivatalnak kell megküldeni. Azokban az esetekben, 
amikor az elfogatóparancs kibocsátásához az ügyész jóváhagyása 
szükséges, az elfogatóparancs mindkét példányára az ügyészi jóvá
hagyást rá kell vezetni.

VI.
Elfogatóparancs, lakhelykutatás tartalmi kellékei.

21. Az elfogatóparancsnak tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, 
amelyek az ismeretlen helyen tartózkodó, vagy szökésben lévő ter
heltről megállapítást nyertek, s amelyek terhelt személyazonosságá
nak megállapításához szükséges adatokat: nevét (asszonyoknál 
leánykori név is), születési helyét, idejét (év, hó, nap), szülei nevét, 
felesége nevét, foglalkozását, utolsó lakcímét, munkahelyét, személy
leírását, különös ismeretetőjeleket. Közölni kell az elfogatóparancs 
kibocsátásának okát, a bűntett rövid tényállását, törvényi minősíté
sét, terhelt elfogásánál követendő magatartást befolyásoló körülmé
nyeket (pl. fegyver van nála, ellenállást fejt ki stb.). Meg kell je
lölni azokat a helyeket is, amelyeken terhelt akár rokonság és baráti 
kapcsolatok, — illetőleg egyéb ismeretség alapján, akár bármely 
más okból megfordulhat. Tartalmaznia kell az elfogatóparancsot ki
bocsátó hatóság megnevezését, illetőleg annak a hatóságnak a meg
jelölését, ahová a terheltet elfogása után elő kell állítani; meg kell 
jelölni a terhelt ellen folyamatban lévő bűnügy rendőrségi és ügyész
ségi számát. Az elfogatóparancsot eredeti aláírással és hivatalos bé
lyegzővel kell ellátni.

22. Előzetes tájékozódás és lakhelykutatás elrendelése esetében azokat a 
személyi adatokat kell közölni, amelyek a terhelt személy azonosságá
nak megállapításához szükségesek. Az ilyen határozatnak is tartal
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maznia kell a kibocsátó hatóság megnevezését, a bűnügy rendőrségi 
és ügyészségi számát, amely alatt a terhelt ellen az eljárás folya
matban van, továbbá eredeti aláírást és a kibocsátó hatóság hivata
los pecsétjét.
Az elfogatóparancsot és a lakhelykutatást elrendelő határozatot min
den esetben írógépen, ennek hiányában nyomtatott betűvel kell el
készíteni.

VII.

Hatóságok és hatósági közegek kötelessége elfogatóparancs kibocsátása 
és lakhelykutatás elrendelése alapján.

23. A körözéseket a BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztá
lya „Körözési Értesítő"-ben és „Mutató"-ban teszi közzé, amely
nek alapján valamennyi érdekelt hatóság és hatósági közeg értesül 
a körözésekről. A „Körözési Értesítődben és „Mutatódban körö
zést közzétenni csak a beküldött elfogatóparancs alapján szabad.
A BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztálya hetenként 
köteles összeállítani és kinyomatni a „Körözési Értesítő”-t  havon
ként, illetve három havonként pedig köteles kiadni a „Körözési Mu
tató”-t. Körözési Értesítővel és Mutatóval el kell látni az illetékes 
ügyészségi, bírósági, államvédelmi és rendőrségi szerveket, valamint 
a börtönök parancsnokait.

24. Azt a terheltet, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, megta
lálása esetén bármely hatóság és hatósági közeg köteles őrizetbe 
venni és ha terheltet nem az ügyészi szervek, a belügyminisztérium 
államvédelmi szervei, vagy a rendőri szervek vették őrizetbe, a leg
közelebbi rendőri szervnek haladéktalanul át kell adni. A  rendőri 
szervek kötelesek az elfogatóparancs alapján őrizetbe vett terheltet 
haladéktalanul az elfogatóparancsot kibocsátó, illetve a Körözési 
Értesítőben megjelölt hatósághoz előállítani.
A  belügyminisztérium államvédelmi szervei által körözött terhelt el
fogásáról az elfogatóparancsot kibocsátó hatóság a belügyminisz
térium X. osztályát haladéktalanul értesítse.
Az elfogatóparancs alapján kézrekerült terheltet — elfogásától szá
mított 72 órán belül —- előzetes letartóztatásba kell helyezni, vagy 
szabadon kell bocsátani. Ha az elfogott terheltet 72 órán belül — 
elháríthatatlan akadály miatt — az illetékes hatósághoz előállítani 
nem lehet, az elfogatóparancsot kibocsátó vagy jóváhagyó ügyész
től távbeszélőn a terhelt letartóztatása vagy szabadlábra helyezése 
kérdésében való döntést kell kérni, s erről hivatalos feljegyzést kell 
készíteni.
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25. A BM. Országos Rendőrkapitányság Lakcímnyilvántartó Hivatala, 
valamint minden hatóság és hatósági közeg köteles a lakhelykuta
tást elrendelő hatósággal terhelt tartózkodási helyét közölni, mihelyt 
a lakhelykutatásról és a terhelt tartózkodási helyéről tudomást sze
rez. Ha a terhelt bejelentkezésének nyilvántartását a nyomozóható
ság vagy a bíróság más ügyben már elrendelte, erről a terhelt lak
helyét tudakoló nyomozóhatóságot, bíróságot értesíteni kell.

V III.

A nyomozás továbbfolytatása, az elfogatóparancs kibocsátása, lakhely
kutatás elrendelése után.

26. Nyomozás befejezése előtt kibocsátott elfogatóparancs, lakhelyku
tatás esetében a nyomozást tovább kell folytatni és mindazokat a 
bizonyítékokat meg kell szerezni, amelyek kétségtelenül igazolják 
azt, hogy a bűncselekményt az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt 
követte el. Ha terhelt elfogása a bizonyítékok megszerzésének és 
biztosításának befejezéséig nem történik meg, a nyomozás felfüg
gesztése felől kell határozni és az erre vonatkozó határozatterveze
tet jóváhagyás végett az ügyésznek kell bemutatni.
A nyomozásnak ügyészi jóváhagyással történt felfüggesztése eseté
ben az iratokat — a bűncselekmény elévüléséig — nyilvántartásba 
kell helyezni. Ha terheltet az elévülési időn belül kézrekeríteni nem 
lehet, az elévülési idő eltelte után terhelttel szemben a nyomozást 
meg kell szüntetni és az elfogatóparancsot, illetve a lakhelyfigyelést 
vissza kell vonni.

27. Nyomozás felfüggesztése esetén a bűnügyi iratokat az a hatóság 
őrzi, amelyik az elfogatóparancsot kibocsátotta, feltéve, hogy a ter
heltet elfogása után ehhez a hatósághoz kell előállítani. Ha az is
meretlen helyen tartózkodó terheltet nem az elfogatóparancsot kibo
csátó hatóság elé kell kísértetni, a bűnügyi iratokat ilyenkor ahhoz 
a hatósághoz kell áttenni, amelyikhez az elfogatóparancs rendelke
zése szerint a kézrekerült terheltet elő kell állítani.

IX.

Elfogatóparancs, lakhelykutatás visszavonása.
28. Az elfogatóparancsot, lakhelykutatást elrendelő határozatot azon

nal vissza kell vonni, mihelyt az elfogatóparancs, lakhelykutatás cél
ját elérte, vagy ha az elfogatóparancs kibocsátásának, a lakhelykuta
tás elrendelésének oka megszűnt.
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Az elfogatóparancs, lakhelykutatás célját elérte, ha az ismeretlen 
helyen tartózkodó terheltet őrizetbe vették és az elfogatóparancsot 
kibocsátó, illetve az elé a hatóság elé állították, amelyiket az elfo
gatóparancs megjelölt, vagy ha a terhelt a hatóság előtt megjelent. 
Az elfogatóparancs kibocsátásának, a lakhelykutatás elrendelésének 
oka megszűnt, ha a bűntett, illetőleg a kiszabott büntetés, amelynek 
alapján a terhelt ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, vagy lak
helykutatást rendeltek el, elévült, kegyelem hatálya alá esik, továbbá, 
ha megállapítást nyert, hogy a bűntettet nem a terhelt követte el, 
vagy ha a terhelt nem büntethető.

Az a szerv, amelyik a terheltet elfogta, köteles erről a BM. Orszá
gos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztályát haladéktalanul értesíteni. 
Közölni kell azt is, hogy az elfogott terheltet melyik hatósághoz 
állította elő. A  BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosz
tálya ennek alapján ellenőrizni köteles, hogy a terhelt ellen kibo
csátott elfogatóparancs visszavonása megtörténik-e, ha az őrizetbe
vételtől számított nyolc napon belül visszavonás nem történik meg, 
erre a kibocsátó hatóságot fel kell hívni.

29. Az elfogatóparancs visszavonása iránt a kibocsátó hatóság, illetve 
az a hatóság köteles intézkedni, amelyiknek a terheltet elfogása ese
tében átadták. Az elfogatóparancs, lakhelykutatás visszavonását 
írásbeli határozattal kell elrendelni. A  határozat eredeti példányát 
a bűnügyi iratok mellett kell megőrizni, másik példányát pedig ha
ladéktalanul a BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztályá
nak, illetve a Lakcímnyilvántartó Hivatalnak kell megküldeni. 
A  BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztálya az elfogató
parancs visszavonását elrendelő határozatot a Körözési Értesítő leg
közelebbi számában közzétenni, a Lakcímnyilvántartó Hivatal pedig 
a nyilvántartási anyagából a figyelőlapot kiemelni köteles.

Az elfogatóparancs visszavonásához az ügyész jóváhagyását besze
rezni nem kell.

30. Az elfogatóparancs visszavonása esetén erről a terheltnek határoza
tot kell átadni, letartóztatása esetén személyi iratai között elhelyezni. 
A  határozatnak tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyek ki
zárják azt, hogy a már visszavont elfogatóparancs alapján a terhel
tet ismét elfogják.
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Vegyes rendelkezések.

31. A  BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztálya körözés 
közzététele előtt a büntetésvégrehajtási nyilvántartás alapján köteles 
ellenőrizni azt, hogy a terheltet valamely letartóztató intézetben nem 
tartják-e fogva. Ha a terhelt fogva van, körözést kibocsátani nem 
szabad, hanem erről a körülményről az elfogatóparancs visszavo
nása végett a kibocsátó hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. 
Gyanús személyek igazoltatása alkalmával a rendőrség tagjai köte
lesek a rendelkezésükre álló Körözési Mutatóból meggyőződni, hogy 
az igazoltatott személyt valamely hatóság nem körözi-e. Amennyi
ben az igazoltatott személy ellen elfogatóparancs van kibocsátva, úgy 
vele szemben a V II. fejezet 24. pontja szerint kell eljárni.
A  nyomozóhatóságok minden előállítás, őrizetbevétel, illetve letar
tóztatás elrendelésekor, a büntetésvégrehajtási szervek pedig a ter
heltnek a büntetésvégrehajtási intézetbe való befogadása előtt köte
lesek a Körözési Értesítő és a Mutató segítségével megállapítani, 
hogy az illető személyt nem körözik-e. Ha az őrizetbevett, vagy le
tartóztatott terheltet körözik, a terhelt őrizetbevételéről, vagy letar
tóztatásáról az elfogatóparancsot kibocsátó hatóságot, valamint a 
BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztályát haladéktala
nul értesíteni kell.

32. Azok a hatóságok, amelyek elfogatóparancsot bocsátanak ki, lak
helykutatást rendelnek el, az általuk kibocsátott elfogatóparancsról, 
lakhelykutatásról — külön utasításban meghatározott — nyilván
tartókönyvet kötelesek vezetni. A nyilvántartókönyv az elfogatópa
rancs kibocsátására, lakhelykutatás elrendelésére, valamint azok 
visszavonására vonatkozó legfontosabb adatokat tartalmazza. A ható
ság vezetője köteles legalább negyedévenként a nyilvántartókönyv 
szabályszerű vezetését ellenőrizni és meggyőződni arról, hogy a ha
tályukat vesztett elfogatóparancsok és lakhelykutatások visszavonása 
iránt történt-e intézkedés.
Ha a terheltet nem az elfogatóparancsot kibocsátó hatósághoz kell 
előállítani, a bűnügyi iratoknak az illetékes hatóságokhoz történt át
tétele után ezt a körülményt a nyilvántartókönyvbe be kell jegyezni 
és az elfogatóparancsot annak a hatóságnak a nyilvántartó könyvébe 
kell feljegyezi, amelyikhez a bűnügyi iratokat áttették és amelyik
hez a terheltet őrizetbevétele esetén elő kell állítani.

33. A nyomozás törvényessége feletti felügyelet során az ügyészek 
rendszeresen ellenőrizzék ennek az utasításnak pontos és maradék
talan végrehajtását.
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34. Ennek az utasításnak — az ügyészségeknél, a bíróságoknál, a bel
ügyminisztérium államvédelmi szerveinél, a rendőri szerveknél, a 
börtönparancsnokságoknál a BM. Országos Rendőrkapitányságnál, 
valamint a Lakcímnyilvántartó Hivatalnál való — végrehajtásával 
kapcsolatos ügyviteli szabályokat külön utasítások állapítják meg.

33. Az utasításban foglaltakat 1956. október 1. napjától kell alkal
mazni.

Budapest, 1956. szeptember hó 5. napján. 
Piros László s. k. Szalay József s. k. Molnár Erik s. k.

belügyminiszter a legfőbb ügyész igazságügyminiszter
első helyettese
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LEGFŐBB ÜGYÉSZ „SZIGORÚAN TITKOS!”

A Legfőbb Ügyész, a Belügyminiszter 
s az Igazságügyminiszter 

 1956. TÜK. 00521/2. Legf. Ü. sz.
e g y ü t t e s  u t a s í t á s a  

az elfogatóparancsok felülvizsgálatáról.

A belügyminiszternek, igazságügyminiszternek és a legfőbb ügyésznek 
az elfogatóparancsok kibocsátásáról és visszavonásáról szóló 0142/154. 
Legf. Ü. számú együttes utasítása messzemenően szem előtt tartotta a 
személyes szabadság védelmét, rendelkezésével elejét kívánta venni az 
állampolgárok zaklatásának és megteremtette annak lehetőségét, hogy az 
ismeretlen helyen tartózkodó vagy szökésben lévő terheltek felkutatása 
és a bíróságoknak való átadása a lehető legrövidebb időn belül megtör
ténhessék.
Az a körülmény, hogy a nyomozóhatóságok, ügyészségek és a bírósá
gok az elfogatóparancsok kibocsátására és visszavonására vonatkozó 
szabályokat gyakran nem tartják meg, a bűnügyi körözések eredményes
ségét. veszélyezteti és az állampolgárok zaklatására, sőt nem egyszer a 
személyes szabadság törvénysértő korlátozására vezet.
A hatóságok olyan esetben is bocsátanak ki elfogatóparancsot, amikor 
arra törvényes lehetőség nincs. Előfordult például, hogy 10 éves gyer
mek ellen közveszélyes munkakerülés és lopás bűntette miatt elfogató
parancsot bocsátottak ki.
Gyakori az olyan elfogatóparancs, amely nem tartalmazza személy- 
azonosság kétségtelen megállapításához nélkülözhetetlen személyi 
adatokat.
A nyomozóhatóságok, ügyészségek és bíróságok a hatályukat vesztett 
elfogatóparancsok visszavonását gyakran elmulasztják, s ennek követ
keztében a rendőri szervek állampolgárokat törvénytelenül fosztanak meg 
szabadságuktól.
Egyes hatóságok a BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztálya 
helyett a BM. megyei főosztályának küldik meg az elfogatóparancsot, 
ami nagymértékben késlelteti a körözés eredményességét és zavart okoz 
a körözési munka rendszerében.
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Az elfogatóparancsok kibocsátása és visszavonása terén a szabálytalan
ságok elterjedését elősegítette az a körülmény, hogy a vezetők a 0142/ 
1954. Legf. Ü. számú utasítás rendelkezése ellenére az utasítás meg
szegői ellen fegyelmi eljárást nem indítottak.
Az elfogatóparancsok kibocsátása és visszavonása terén a törvényesség 
megszilárdítása, a körözések rendjének biztosítása végett az 1956. T ÜK. 
00 521. — Legf. Ü. számú utasítással büntető ügyekben újra szabályoz
tuk a személykörözés rendjét, ezzel az utasítással pedig valamennyi ha
tályban lévő elfogatóparancs felülvizsgálatát rendeljük el.
Az elfogatóparancsok felülvizsgálatát a következő szabályok szerint 
kell végrehajtani:

1. Minden hatóság köteles az általa kibocsátott és hatályban lévő vala
mennyi elfogatóparancsot megalapozottság és törvényesség szempont
jából felülvizsgálni és a felülvizsgálat megtörténte után minden elfo
gatóparancsot visszavonni.
A visszavonással egyidejűleg új elfogatóparancsot kell kibocsátani, 
illetve lakhelykutatást kell elrendelni, ha megállapítást nyert, hogy 
terhelt a büntető eljárás, illetve a büntetésvégrehajtás meghiúsítása 
céljából megszökött vagy elrejtőzött.
Az elfogatóparancs újbóli kibocsátásánál, illetve a lakhelykutatás el
rendelésénél az 1956. T Ü K. 00 521. Legf. Ü. számú utasítás rendel
kezései szerint kell eljárni.

2. A  felülvizsgálatot a bűnügyi iratok alapján kell elvégezni. Ha az ira
tok már nincsenek az elfogatóparancsot kibocsátó hatóságnál, azok 
haladéktalan beszerzése iránt — lehetőleg rövid úton — kell intéz
kedni.
A  bűnügyi iratok alapján elsősorban azt kell elbírálni, hogy az el
fogatóparancs kibocsátásának oka időközben nem szűnt-e meg. Visz- 
sza kell vonni az elfogatóparancsot, ha a bűnügyi iratok alapján meg
állapítható, hogy a terhelt időközben kézrekerült, illetve önként jelent
kezett, a cselekmény, amely miatt a büntető eljárást folyamatba tették 
elévült, kegyelem hatálya alá esett, vagy ha utóbb megállapítást nyert, 
hogy a bűntettet nem a terhelt követte el, illetve az elkövető nem bün
tethető. Vissza kell vonni az elfogatóparancsot azokban az esetekben 
is, amikor megállapítható, hogy az iratok megsemmisültek, illetőleg 
elvesztek, továbbá, ha a terhelt személyazonosságának megállapításá
hoz szükséges legfontosabb adatok ismeretlenek. Ezekben az ügyek
ben az elfogatóparancs visszavonásakor — az erre a célra rendelt 
nyomtatványon — fel kell tüntetni azt is, hogy a bűnügyi iratok felül
vizsgálatának eredményeképpen az elfogatóparancs újabb kibocsátá
sára, illetőleg a terhelt bejelentkezése figyelésének elrendelésére .jog
alap nincs.
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3. Ha a bűnügyi iratok szerint az elfogatóparancs kibocsátásának oka 
időközben nem enyészett el, azt kell beható vizsgálat tárgyává tenni, 
hogy az elkövetővel szemben egyévi vagy azt meghaladó szabadság
vesztésbüntetés kiszabása várható-e.
Vissza kell vonni az elfogatóparancsot, de egyidejűleg lakhelykuta
tást kell elrendelni, ha a terhelttel szemben egy évi vagy azt megha
ladó szabadságvesztésbüntetés kiszabására előreláthatóan nem kerülhet 
sor. Az elfogatóparancs visszavonását rendelő határozaton fel kell 
jegyezni, hogy a hatóság egyidejűleg lakhelykutatást rendelt el.
Nem vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, amikor az 1956. 
TŰK. 00 521. Legf. Ü . számú utasítás 3. pontja szerint elfogató
parancs kibocsátásának — a várható szabadságvesztésbüntetés tar
tamára tekintet nélkül — van helye.

4. Azokban az ügyekben, amelyekben a 2—3. pontban foglaltak alap
ján az elfogatóparancsot visszavonni nem lehet, az újabb elfogató
parancs kibocsátása előtt meg kell állapítani, hogy a terhelt a büntető 
eljárásnak, illetőleg szabadságvesztésbüntetés végrehajtásának meg
hiúsítása céljából megszökött, illetőleg elrejtőzött-e. A Lakcímnyilván
tartó Hivatal útján meg kell állapítani a terhelt bejelentett lakásának 
címét, s azt követően a területileg illetékes rendőri szervet előzetes 
tájékozódás (1956. TŰK. 00 521. Legf. Ü. számú utasítás 8— 10. 
pont) lefolytatására kell felhívni. -
Ezekben az ügyekben csak az előzetes tájékozódás befejezése után 
szabad az elfogatóparancsot visszavonni. Ha a terhelt lakó-, illetve 
tartózkodási helye ismeretessé vált, ezt a körülményt a visszavonást 
elrendelő határozaton fel kell tüntetni, ellenkező esetben egyidejűleg 
újabb elfogatóparancsot kell kibocsátani. Az újabb elfogatóparancs 
kibocsátását a visszavonásról szóló határozatban közölni kell.

5. A felülvizsgálat végrehajtásának felügyeletével a megyei ügyészség
nek nyomozás feletti felügyeleti csoportjának vezetőjét bízzuk meg. 
Az elfogatóparancsoknak megyénként csoportosított jegyzékét egy
idejűleg a megyei ügyészségnek megküldjük, s a megyei ügyészség 
közli a kibocsátó hatóságokkal azoknak az elfogatóparancsoknak 
adatait, amelyeket ennek az utasításnak megfelelően felül kell vizs
gálni. Az egyes hatóságok az elfogatóparancs visszavonására és 
újabb elfogatóparancs kibocsátására vonatkozó határozataikat közvet
lenül a BM. Országos Rendőrkapitányság V I/2 . alosztályának 
(Budapest, 53. Postafiók 212.), míg a lakhelykutatást elrendelő ha
tározatokat a Lakcímnyilvántartó Hivatalnak kötelesek megküldeni. 
A  BM. államvédelmi szervei az államvédelmi ügyekben elrendelt 
körözéseket továbbra is a BM. X. osztályán keresztül rendeljék el. 
A kibocsátó hatóság köteles az illetékes megyei ügyészség nyomo-
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zás feletti felügyeleti csoportjának vezetőjével közölni, hogy az elő
írt határidőre mely ügyekben és milyen ok miatt nem történt meg 
az elfogatóparancs felülvizsgálata.

6. A  hatályban lévő elfogatóparancsok felülvizsgálatát általában 1956. 
évi október hó 30-ig be kell fejezni. Azokban az ügyekben, amelyek
ben az iratok beszerzése, előzetes tájékozódás vagy egyéb ok miatt 
a felülvizsgálat eddig az időpontig nem történhetett meg, intézkedni 
kell, hogy a felülvizsgálat a lehető legrövidebb időn belül, de leg
később december hó 15-ig befejezést nyerjen.
A  megyei ügyészségnek nyomozás feletti felügyeleti csoportjának ve
zetője 1956. évi november hó 15. napjáig a Legfőbb Ügyészséghez 
jelentse, hogy mely hatóság, mely ügyekben és milyen ok miatt nem 
végezte el az elfogatóparancs felülvizsgálatát.

7. Utasítjuk a rendőri szerveket és a Lakcímnyilvántartó Hivatalt, hogy 
az elfogatóparancsok felülvizsgálatával kapcsolatos megkereséseket 
soronkívül teljesítsék.

Budapest, 1956. évi szeptember hó 5. napján.

Piros László s. k. Szalay József s. k. Molnár Erik s. k.
belügyminiszter a legfőbb ügyész igazságügyminiszter

első,helyettese
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Eltűnt személyekkel kapcsolatos eljárás 
szabályozása.

Megállapítottam, hogy rendőri szerveink az eltűnt személyekkel kapcso
latos eljárásaikban nem követnek egységes gyakorlatot. Az ilyen ügyek
ben folytatott eljárások nem alkalmasak az eltűnt személyek eredmé
nyes felkutatására.
Az eltűnésekről szóló bejelentések felvételét sok rendőri szerv bürokra
tikusan kezeli, panaszjegyzőkönyvet csak az eltűnést követő 48 vagy 
72 óra elteltével vesznek fel. Ez az eljárás alkalmas arra, hogy meg
ingassa a dolgozóknak a rendőrségbe vetett bizalmát és visszatartja a 
lakosságot attól, hogy eltűnt hozzátartozóik felkutatására igénybe ve
gyék a rendőrség segítségét.
Komoly hibák vannak az eltűnt személyek felkutatására tett intézkedé
sekben is. Ezek az intézkedések általában mechnikusak, lélektelenek és 
sok esetben a szakszerűséget is nélkülözik. Nem használják fel a nyil
vántartást az eltűnt személyek felkutatása és a talált ismeretlen holttes
tekkel való azonosítás érdekében.
A hiányosságok megszüntetése érdekében

e l r e n d e l e m :

1. Az eltűnésekről szóló bejelentéseket a legalaposabban meg kell 
vizsgálni abból a szempontból, hogy azzal kapcsolatban bűncselek
mény gyanúja felmerül-e. Ha erre nézve alapos gyanú van, a nyo
mozást haladéktalanul el kell rendelni és a szükséges operatív intéz
kedéseket megtenni.

2. Az első bejelentéskor, ha nincs is bűncselekményre alapos gyanú, 
az alábbiakat a bejelentő jelenlétében kell elvégezni:
— érdeklődni kell a helyi mentőknél, kórházakban, Budapesten — 

ha fiatalkorúról van szó — ezenkívül a Gyermekvédelmi alosz
tálynál is,

— meg kell nézni az őrizetesek névsorában és a helyi bejelentőben 
Ha ezek az intézkedések nem vezetnek eredményre és bűncselek
ményre nincs alapos gyanú, az eltűnésről szóló bejelentésekről egy
ségesen, akár fiatal, akár felnőttkorú eltűntről van szó, azonnal 
panaszjegyzőkönyvet kell felvenni. A  panaszjegyzőkönyvnek az 
alábbiakat kell tartalmaznia:
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— az eltűnt személy összes személyi adatait;
— az eltűnt személy pontos személyeírását;
— az eltűnt személy eddigi magatartásának, szokásainak, szenve

délyeinek részletes leírását;
— az eltűnés részletes körülményeinek leírását;
— az eltűnés esetleges előzményeit és a bejelentő által esetleg fel

tételezett vagy ismert okait;
— az eltűnt személy rokoni, baráti, ismeretségi körét, ezek lakhe

lyét és munkahelyét (ha ezeket a bejelentő ismeri, ha nem: ezt 
nyomozással kell megállapítani);

— az eltűnt személy esetleges betegségére vonatkozó adatokat.

3. A panaszjegyzőkönyv felvételével egyidejűleg ki kell állítani a D. 
68. sz. körözőlevelet.

4. A bejelentőtől vagy egyéb úton az eltűntről fényképet kell besze
rezni.

5. A panaszfelvétel után alapos puhatolást kell végezni az eltűnt sze
mély megtalálása érdekében. Az eltűntről környezettanulmányt kell 
készíteni és ennek, valamint a bejelentő által közölt adatoknak alap
ján feltevéseket kell felállítani az eltűnés okára vonatkozólag. A fel
tevéseket az erre vonatkozó szabályok és módszerek szerint gondo
san ellenőrizni kell. Ennek során ismételten puhatolni kell mindazo
kon a helyeken, ahol az eltűnt személy megjelenése feltételezhető.

6. Ha a puhatolás 3 napon belül nem vezet eredményre, a bejelentőt 
ismét be kell idézni vagy felkeresni és kikérdezni arra vonatkozó
lag, hogy időközben nem került-e meg az eltűnt, - vagy nem jutot
tak-e újabb adatok tudomására.

7. Ha a puhatolás eredménytelen marad és a bejelentő sem közölt 
újabb adatokat, 3 nap elteltével az eltűnt lakhelykutatását el kell 
rendelni és ezt a D. 68-as körözőlevéllel és fényképpel együtt az 
ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályhoz kell felküldeni.
Az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya a beküldött anyagot 
nyilvántartásba veszi, priorálja az ismeretlen holttestek nyilvántar
tásában is és eredmény esetén a beküldő rendőri szervet értesíti.

9. Az eltűnési bejelentést felvevő rendőri szervnél az életvédelmi vo
nalat tartó operatív beosztott az eltűnési bejelentést köteles határ
időbe tenni és a bejelentő személyt kéthetenként beidézni vagy fel
keresni és tőle tájékozódni arról, hogy időközben nem jutottak-e 
tudomására újabb adatok, esetleg nem került-e meg az eltűnt. Az
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eltűnt személy felkutatására valamennyi rendelkezésre álló operatív 
eszközt fel kell használni.

10. Az ismeretlen holttesteket — akár szárazföldön talált, akár vízből 
kifogott halottról van szó — minden esetben le kell fényképezni. 
A  holttestre vonatkozó összes rendelkezésre álló adatokat azonnal 
jelenteni kell az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályának, a fény
kép egy példányát pedig — a negatívval együtt — 24 órán belül 
az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályának fel kell terjeszteni. 
A fényképhez jelentést kell csatolni. A  jelentés tartalmazza:
a) a holttest megtalálásának pontos helyét és idejét;
b) a holttest nemét, ruházatát és különös ismeretetőjeleit, 
c) a holttest korát és állapotát, a halál bekövetkeztének feltehető 

időpontját az orvosi szakvélemény alapján;
d) minden egyéb körülményt, mely a személyazonosság megállapí

tásához segítséget nyújthat.
16 éven felüliek esetében 2 példányban ujjnyomatot kell felvenni 
és azt is csatolni kell a jelentéshez.

11. Az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya az ismeretlen holttes
tek fényképeit az eltűnt személyek nyilvántartásában lévő fényké
pekkel hasonlítsa össze annak megállapítása érdekében, hogy a holt
test az eltűnt személyek valamelyikével nem azonos-e. Amennyiben 
az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya a beküldött fénykép és 
egyéb adat alapján megállapítja az ismeretlen holttest azonosságát, 
illetve hasonlóságát valamely nyilvántartásban szereplő eltűnt sze
méllyel, küldje meg az ismeretlen holttestről készült fényképet és 
egyéb ismertető adatot annak a rendőri szervnek, amely az eltűnt 
személy lakhelykutatását elrendelte.

12. A  megyei és járási (városi, városi kerületi) rendőri szervek az 
ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya által megküldött, ismeretlen 
holttesteket ábrázoló fényképeket az eltűnést bejelentő személynek 
azonosítás végett mutassák be.

13. Valamennyi rendőri szerv az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztá
lya által külföldi személyek eltűnésével kapcsolatban tett megkere
sésének haladéktalanul köteles eleget tenni és az eredményt 3 napon 
belül jelenteni.

14. Az eltűnés bejelentésekor a bejelentőt fel kell hívni, hogy ha az el
tűnt személy időközben megkerül, ezt köteles azonnal annak a rend
őri szervnek jelenteni, ahol az eltűnés miatt az első bejelentést tette.
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15. Amennyiben az eltűnt személy megkerült, vagy az ismeretlen halott 
személyazonosságát megállapítják, a kiadott lakhelykutatás vissza
vonása iránt az erre vonatkozó utasítások szerint haladéktalanul in
tézkedni kell. A nyilvántartásból a fényképeket a visszavonás alap
ján ki kell venni és holtanyagként kezelni. Ha az eltűnt személy 
tartózkodási helyét nem a lakhelykutatást elrendelő rendőri szerv 
állapítja meg, a tartózkodási helyről a kibocsátó szervet haladék
talanul értesíteni köteles a visszavonás elrendelése érdekében.

Utasításomat valamennyi bűnügyi beosztott előtt tegyék alapos oktatás 
tárgyává és végrehajtását rendszeresen ellenőrizzék. (20—911/1955. 
ORFK. T Ü K.)

Pőcze Tibor s. k. vezérőrgy. 
miniszterhelyettes
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TÁRGY: Nyíltszövegű rádiókörözések szabályozása.

Az elmúlt hónapokban a körözések rádió útján történő továbbítása szü
netelt. Az egyes rendőrfőkapitányságok közvetlenül rendeltek el géptáv
író útján, az összes rendőri szerv felé, személy és tárgykörözéseket. 
Ennek a következménye az volt, hogy sürgős esetekben a körözés nem 
érte el célját, mert a főkapitányságok által géptávírón vett körözések, 
nem egyszer 14—20 nap alatt érkeztek csak le az alsóbb rendőri szer- 
vekhez.
Gyakran előfordult, hogy azonosításra alkalmatlan adatokkal rendelik 
el személyek, tárgyak körözését, előfordul továbbá az is, hogy az el
rendelt személy és tárgykörözéseket visszavonni elmulasztják. Nem egy
szer olyan ügyekben is elrendeltek géptávírón körözést, amelyeknél a 
sürgősség nem indokolta ezt.
A körözés meggyorsítása érdekében elrendelem, hogy a sürgős jellegű 
személy és tárgykörözéseket nyíltszövegű rádióadás útján kell a rendőri 
szervekhez eljuttatni. A körözésnek rádión történő továbbítását a rendőri 
szerveknek az ORFK. bűnügyi nyilvántartó osztályától kell kérniük.
A végrehajtás egységessé tétele érdekében a rendőri szervek vezetőit az 
alábbiak betartására

u t a s í t o m :

I.

1. A körözés elrendelésére (elfogatóparancs kibocsátására) jogosult
rendőri szervek csak a sürgős esetekben és a törvényes előfeltételek 
megléte esetén kérjenek személyek ellen nyíltszövegű rádiókörözést. 
A  körözés elrendelése tekintetében alapul szolgál a BM. IM. és a 
Legfőbb Ügyészség 00521/1956. TŰK. sz. utasítása (megjelent 
a RUT. 9/1956. számában). 

2. Személykörözés rádión nyíltszöveggel elrendelhető általában akkor:
a) ha a tettes (terhelt) súlyos bűncselekményt követett el, vagy ha 

súlyos bűncselekmény elkövetése miatt elítélt személy a letartóz
tatásból megszökött és mielőbbi elfogása érdekében szükséges, 
hogy az ország különböző részein a rendőri szervek erről gyor
san tudomást szerezzenek;

b) ha az adatok szerint a tettes (terhelt) olyan járművel menekült, 
melynek segítségével rövid időn belül nagy távolságra érhet;
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c) ha adatok vannak arra, hogy a tettes (terhelt) újabb bűncselek
ményt akar elkövetni;

d) olyan eltűnt személyek mielőbbi feltalálása érdekében (gyerme
kek, gyengeelméjűek, magatehetetlen aggok), akik magukról gon
doskodni nem tudnak.

3. Nem szabad rádión nyíltszöveggel elrendelni személykörözést akkor: 
ha a nyíltszövegű rádióadásból adódó esetleges dekonspiráció fontos 
államérdeket veszélyeztetne. Különösen vonatkozik ez a BHÖ. I. fe
jezetébe felvett politikai jellegű bűncselekmények elkövetői, továbbá 
a katonai bíráskodás hatálya alá tartozó személyek ellen kibocsátott 
körözésekre.
Amennyiben ilyen jellegű bűncselekmény elítéltje börtönből szökik 
meg, rádiókörözésben azt, hogy milyen bűncselekmény miatt töltötte 
büntetését, nyíltszöveggel közölni nem szabad.

4. A dekonspirációk elkerülése érdekében valamennyi nyíltszövegű 
rádiókörözést, az ORFK. Bűnügyi Nyilvántaró osztályához való to
vábbítás előtt, a kapitányság vezetőjének, főkapitányságokon a bűn
ügyi osztályvezetőnek, felül kell vizsgálnia és láttamoznia kell.
A géptávíróval nem rendelkező rendőrkapitányságok a rádiókörözé
seket a főkapitányság géptávíróján keresztül továbbítsák az ORFK. 
Bűnügyi Nyilvántartó osztályához.

5. Tárgyak országos körözését rádión (fónián) elrendelni csak az alábbi 
meghatározott esetekben szabad:
a) ha az azonosításra alkalmas tárgy súlyos bűncselekményből szár

mazik és szükséges, hogy a tettes mielőbb elfogása érdekében az 
ország rendőri szervei erről gyorsan tudomást szerezzenek;

b) gépkocsi, motorkerékpár és bemutatóra szóló takarékbetétkönyv, 
utalvány ellopás, elvesztése esetén;

c) súlyos bűncselekményből származó olyan tárgyak ellopása esetén, 
melyek gyorsan, feltűnés nélkül, az ország bármely területén ér
tékesíthetőek.

6. A  megyei rendőrfőkapitányságok vezetői — a törvényes feltételek 
megléte esetén — a jövőben is közvetlenül elrendelhetik személyek 
és tárgyak körözését géptávírón egyes főkapitányságok felé.
a) Ha a rendelkezésükre álló adatok szerint a körözött személy ott 

tartózkodik,
b) ha a bűncselekményből származó tárgyakat a rendelkezésre álló 

adatok szerint ott kísérlik meg értékesíteni, vagy azok ott felta
lálhatok.
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A rádión, vagy géptávírón elrendelt körözések alapját képező elfo
gatóparancsokat, körözőleveleket az elrendelés után azonnal továbbí
tani kell az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályhoz, amely azokat a 
Körözési Értesítőben megjelenteti.

II.

Az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztály vezetője a nyíltszövegű 
rádiókörözések adását az alábbiak szerint szervezze meg:

1. A  rendőri szervektől érkezett rádiókörözéseket értékelés után a leg
gyorsabban továbbítsa, nyíltszövegű rádióadással, a meghatározott, 
vagy valamennyi rendőri szerv felé.
A  hivatali idő után érkező ilyen megkereséseket az ORFK. Központi 
ügyeletének vezetője értékelje és továbbítsa. Ezért a hivatali idő 
után szükségessé váló rádiókörözési megkereséseket az ORFK. Köz
ponti Ügyeletéhez kell címezni. 

2. A  nyíltszövegű rádióadásokat — munkanapokon és munkaszüneti na
pokon egyaránt — az alábbi időpontokra kell beállítani: 
első adás kezdete 9 órakor
második adás kezdete 12 órakor
harmadik adás kezdete 15 órakor
negyedik adás kezdete 18 órakor
ötödik adás kezdete 21 órakor
hatodik adás kezdete 23 órakor

Az adások anyagát úgy kell összeállítani, hogy a tárgykörözés elrende
léseket, továbbá személy és tárgykörözés visszavonásokat általában a 
nappali órákban adják le.
Az előző 24 óra alatt leadott valamennyi híranyagot a reggel 9 órakor 
kezdődő adás során kell megismételni.

III.

A  megyei rendőrfőkapitányságok vezetői a rádióhíranyagok vételét va
lamennyi vevőállomáson az alábbiak szerint szervezzék meg:

1. A  rádiókészülékeket az őrsök az adások kezdeti időpontjában kap
csolják be és állítsák be az adás, illetve a szünetjel vételére.
A  készülékeket függetlenül attól, hogy szöveges adás van-e, 20 percig 
vételen kell tartani és figyelni kell, hogy a szöveges adás megkez- 
dődik-e. Amennyiben a szöveges adás 20 perc alatt nem kezdődött 
meg, a készülékeket ki kell kapcsolni.

— 26 —

ÁBTL - 4.2. -8  -99/4  /1957 /28



Ha a szöveges adás elkezdődött, a leadott szöveget fel kell jegyezni 
és a rádión kapott utasítás értelmében kell eljárni. A  híranyagokat 
a Z. 14. sz. híranyagkönyvbe kell bejegyezni.
A  megyei, városi, illetve járási székhelyen lévő vevőállomások a kö
rözési híranyag 1 — 1 példányát a vétel után sürgősen továbbítják a 
megyei főkapitányság, a városi és járási kapitányságok bűnügyi osz
tályvezetőihez. A  kapitányságok a rádiókörözési híranyagok 1— 1 
példányát sürgősen továbbítsák azokhoz a rendőrőrseikhez is, ame
lyek — átmenetileg — még vevőkészülékkel nem rendelkeznek.

2. Az őrsparancsnok, vagy helyettese ellenőrizni köteles a reggel 9 óra
kor kezdődő híranyagismétlő adáson, hogy az előző 24 óra alatt le
adott híranyagok vétele megtörtént-e.
Az őrsparancsnoknak gondoskodnia kell arról is, hogy a bármi okból 
fel nem vett híranyagokat a kapitányság székhelyén lévő vevőállo
mástól pótlólag beszerezzék.

3. A  rádiókészülékek kezelése, a híranyagok vétele a napos feladata. 
A híranyagok pontos, rendszeres vételéért az őrsparancsnok is felelős.

4. Amennyiben a rádiókészülék elromlik, vevésre képtelen állapotba ke
rül, az őrsparancsnok azonnal jelentse ezt a megyei főkapitányság 
hírcsoport vezetőjének, akinek sürgősen gondoskodnia kell az állomás 
megjavításáról, illetve kicseréléséről.

IV.
Az 1956. október 23-a előtt kelt valamennyi személy és tárgykörözési 
ráidóhíranyagot e parancs hatálybalépésével egyidejűleg meg kell sem
misíteni.
A rendőri szervek a jövőben a rádiókörözési híranyagokat, dobozban, 
priorálásra alkalmas módon gyűjtsék. A  rádión leadott személykörözési 
híranyagokat 14 nap után meg kell semmisíteni.
A  Tárgykörözési Mutató, illetve Értesítő megérkezése után azokat a 
tárgykörözési híranyagokat, amelyek azok lezárása előtti keltezésűek, 
szintén meg kell semmisíteni.
Az utasítás 1957. március 25-én lép életbe és ezzel egyidejűleg a nyílt
szövegű rádiókörözésre vonatkozó valamennyi korábbi utasítás hatályát 
veszti.
Budapest, 1957. március 19.

Garamvölgyi Vilmos s. k.
r. vezérőrnagy,

Országos Rendőrfőkapitányság vezetője 
miniszterhelyettes
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Tájékoztató a személykörözési nyilvántartások 
felfektetéséről, vezetéséről.

1. A  megyei rendőrfőkapitányságokon, a városi, járási, kerületi rendőr- 
kapitányságokon, a helyi vonatkozással rendelkező valamennyi körö
zés alatt álló személyről (kiknek körözése a Körözési Értesítőben 
megjelent) ki kell állítani a „D. 71 ”-s körözési nyilvántartó kartont. 
Ügyelni kell arra, hogy a többneves (álnév, asszonynév) személyek
ről mutató kartont is állítsanak ki, annak érdekében, hogy a személyt 
adott esetben bármely nevén priorálni lehessen.

A  „D. 71 ”-s karton nyilvántartást szükség esetén fel lehet bontani 
járási, kerületi ill. rendőrőrs területére. Ez a felbontás megkönnyíti 
az alárendelt szervek körözési munkájának ellenőrzését ezen a vona
lon is.
A  rádión illetve távgépírón kapott körözésekről „D. 71”-es kartont 
kiállítani nem szükséges. Ilyen esetekben magát a híranyagot kell be- 
sorolni a kartonok közé. Az ilyen vonatkozású híranyagot 14 nap 
múlva minden további nélkül el kell távolítani a ,,D. 71 ”-s nyilván
tartás anyagából.

A  nyilvántartásból a körözött személy elfogása, az eltűnt személy tar
tózkodási helyének felderítése, ill. a körözés visszavonása esetén a 
kartont ki kell emelni és a holt anyagba kell elhelyezni. A  kartonnak 
a holt anyagba helyezése előtt fel kell jegyezni a. megfelelő rovatban;
a) a személyt mikor, hol fogták el és elfogás után vele milyen in

tézkedés történt. Eltűnt személy feltalálása esetén mikor, mely 
szervnek, személynek küldtek értesítést;

b) a körözés visszavonása a Körözési Értesítő mely számában je
lent meg.

Ügyelni kell arra, hogy ilyenkor a személyre illetve a körözésre vo
natkozó valamennyi karton kikerüljön az élő nyilvántartásból, a „holt” 
anyagba.
A  „D. 71 ”-s karton nyilvántartásból körözés viszavonása esetén 
könnyebben el lehet távolítani (megtalálni) a kartonokat, ha már a 
karton kiállításával egyidejűleg a körözési híranyagban (Körözési 
Értesítő, Mutató stb.) megjelöltük, hogy a személyt felvettük s sze
repel a „helyi” karton nyilvántartásban.
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2. A  rendőrőrsök, körzeti megbízottak a „D. 72”-s nyilvántartó lapra 
vegyék fel a Körözési Értesítőben megjelent helyi vonatkozással ren
delkező körözött személyeket, időrendi sorrendben. Ebben a nyilván
tartó füzetben helyezzék el a rádión illetve távgépírón érkezett sze
mélykörözési híranyagokat is.
A visszavonások tekintetében lényegileg úgy kell eljárni, mint a kar
ton nyilvántartásánál ,azzal a különbséggel, hogy itt az anyag eltávo
lítása helyett színes ironnal át kell húzni (az eredmény bejegyzése 
után) a személyre vonatkozó adatokat.

3. A  Körözési Értesítőben a súlyos bűncselekményt elkövetett szemé
lyekről fényképes körözés jelenik meg.
A  megjelent fényképes körözést ki lehet vágni és így elhelyezhető a 
fényképtartóba (zsebalbum) illetve a Fényképes Körözési Értesítőbe. 
Visszavonás esetén, a fényképes körözés a Körözési Értesítő vissza
vonás rovatában külön jelzéssel pl.:  F. 13. | stb. jelenik meg.
A visszavont fényképes körözést ki kell emelni a fényképtartóból, 
(zsebalbumból) illetve a Fényképes Körözési Értesítőből és meg kell 
semmisíteni.
Valamennyi körözési Mutatóval ellátott beosztottnak vezetni kell a 
Mutatót az alábbi tájékoztató szerint:

TÁ JÉ K O Z T A T Ó  A KÖRÖZÉSI M U TA TÓ  K EZELÉSÉH EZ. 
I. A Mutató tartalma és rendszere.

A Mutató tartalmazza mindazon személyek adatait, akik ellen valamely 
hatóság által kibocsátott körözőlevél, elfogatóparancs hatályában fennáll 
és a körözőlevél, elfogatóparancs a körözési lapokban „Rendőri Nyo
mozati Értesítő” (RNY É.), a Bűnügyi Körözések Lapja” (BKL.) és 
a „Körözési Értesítő” (KÉ.)-ben megjelent.
A  Mutató tartalmazza ezen felül azon elítélt, letartóztatott személyek 
adatait, kik az 1956. október 23-át követő események folytán a börtö
nökből megszöktek, vagy törvényellenesen szabadultak. A  szökött rabok 
nevei előtt mínusz (— ) jel szerepel a Mutatóban.
A  Mutató végén az elveszett szolgálati igazolványok körözése szerepel.

Adatai az alábbiak:
Az elfogatóparancs, körözőlevél, hatálya alatt álló személyek neve és 
egyéb azonosításra alkalmas adatai, valamint annak megjelölése, hogy 
az elfogatóparancs, körözőlevél mely körözési lap, mely számában, tétel
szám alatt jelent meg.
A Mutató a „Szökött rabokra vonatkozó (rendelkezésre álló) vala
mennyi ad atot tartalmazza. Ezekre vonatkozó egyéb adat a körözési la
pokban nem jelent meg és a jövőben sem fog megjelenni.

— 29 — '
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A Mutató szoros a—b—c szerinti összeállításban tartalmazza a szemé
lyek neveit.
A többneves (álneves) személyek a Mutatóban annyi néven szerepel
nek, ahány nevük ismeretesé vált a körözést elrendelő hatóság vagy 
szerv előtt.
Férjezett személyek körözése külön az asszony és külön a leánykori ne
vén szerepel, Pl:
Kiss Jánosné, Pécs, 1922. V. 16. Nagy Anna. KÉ . V. 14. 9283.
Kovács Teréz, Pécs, 1922. V. 16. Nagy Anna. K£. V. 14. 9283.
Kivételt képeznek a szökött rabok, ahol minden személy (férjezett nő 
az asszonynevén) egy néven szerepel.
Egy személy ellen elrendelt több körözés esetén minden körözés külön 
jelenik meg a Mutatóban. Pl:

Kovács Dezső, Bp. 1900. V. 12. Nagy Teréz. KÉ. I. 2. 156. 
Kovács Dezső, Bp. 1900. V. 12. Nagy Teréz. KÉ. III. 2. 532.

Az elfogatóparancs hatálya alatt álló (a személyadatok végén csillag
gal megjelölt) személyeket el kell fogni és a körözési lapban megjelölt 
hatósághoz kell kísérni

A  szökött rabokat (— jelzés) el kell fogni és a legközelebbi ügyész
ségre, börtönbe elő kell állítani, kivéve ha a személy:

a ) kétséget kizáró módon igazolni tudja, hogy 1956. november 20-a 
után büntetésének letöltése (ügyének rendezése) végett már önként 
jelentkezett, illetve előállították valamely ügyészségre, börtönbe ahon
nan őt ügyének végleges elintézéséig meghatározott vagy meghatáro
zatlan időre szabadon bocsátották;

b) igazolni tudja, hogy valamely börtönből (kegyelem, büntetésének le
töltése, kedvezmény alapján) 1956. október 23-át megelőző, legfel
jebb 2 hónapon belül törvényesen szabadult.

Igazolásul ilyen esetekben csak az ügyészség, illetve a börtönparancs
nokság által kiállított hivatalos pecséttel, aláírással ellátott okmány fo
gadható el.

A  körözőlevél hatálya alatt álló eltűnt személyeket (a Mutatóban jelzés 
nélkül) őrizetbevenni nem kell, kivéve ha ezt ezen személyek (gyermek, 
magatehetetlen agg, vagy gyengeelméjű) érdeke megköveteli, ettől füg
gően értesíteni kell a körözőlevelet kibocsátó hatóságot, az eltűnést be
jelentő hozzátartozót, illetve a saját érdekében őrizetbevett személyt oda 
kell kísérni.
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II. A Mutató használata és kezelése.

A Mutató segédeszköz, melynek alapján útmutatást kapunk annak meg
állapítására, hogy a körözött személyről bővebb adatokat melyik körö
zési lapban, hol találunk, tehát amennyiben az igazoltatott személy a 
Mutatóban előfordul, meg kell nézni a jelzett körözési lapban, hogy az 
illető személlyel mi a teendő, mely hatóság, milyen szám alatt, miért 
körözi és ennek alapján kell vele szemben eljárni.
A Mutató adatai állandóan változnak, annak megfelelően, hogy a kö
rözött személyeket a szolgálat elfogja illetve egyéb úton a nyomozó ható
ságok, bíróságok elé kerülnek, (büntetésüket letöltik, cselekményük el
évül stb.), tehát a körözés további fenntartásának oka megszűnt. A Mu-. 
tatót ennek megfelelően vezetni kell. A  visszavonás eseteiben a Mutató
ban szereplő nevet és adatokat színes ironnal át kell húzni, és az áthú- 
zott szöveg elé, illetve a szöveg után kell írni a Körözési Értesítő szá
mát, melyben a visszavonás megjelent. Pl:

32. Tóth János Pákozd 1935. I. 16. Szűcs Mária, KÉ. VI. 12. 3356;
A körözés visszavonások hetenként jelennek meg, a Körözési Értesítő
ben, melynek alapján kell a visszavonásokat a fenti módon átvezetni a 
Mutatón is, mert ennek elmulasztása esetén a törvényesség súlyos meg
sértése fordulhat elő, mikor a rosszul, hiányosan vezetett Mutató alap
ján személyes szabadságában korlátozunk olyan személyeket, akikkel , 
szemben a körözési eljárásnak már helye nincs.
A Mutató, a priorálások helyi eszköze (körözött személyekkel szemben). 
E feladatnak azonban csak abban az esetben felel meg, ha a megjelenő 
Körözési Értesítő alapján azonnal átvezetjük a visszavonásokat. Ebben 
az esetben a Mutató mindig pontos tájékoztatást nyújt arról, hogy kik 
azok a személyek, akikkel szemben a körözés fennáll és akikkel szem
ben a rendőri szolgálat minden tagja intézkedni köteles.
A Mutató pontos vezetése szolgálati kötelesség. Annak elmulasztása 
miatt, bekövetkezett törvénysértésért a mulasztást elkövető rendőrt fe- 
gyelmileg felelősségre kell vonni.
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Beküldő szerv:
Ü g y s z ...—  ----- Csak borítékban küldhető.

Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság
Bűnügyi Nyilvántartó Osztály

B U D A P E S T ,  53.
Postafiók: 212.

Értesítés körözött személy elfogásáról.
Hatóságom 19 .................................................— „— ...... . -n elfogta
Név:_____________________ ___— szül. h. : _____ ___________
idő:..... ................... .......... . anyja neve : ....................... ...................
Körözése megjelent:...... ............. évf : .................— sz.................. tsz.
A nevezettet  ..... .............. .......... ......................— . kísértettem át.
19........................—- n.

P. H .

aláírás
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Országos Helyi
Körözött neve:

Körözés oka:

Előírt intézkedés:
Születési helye 
és ideje (év, hó, nap):

Apja, anyja neve:
Szociális szárm azása, tan u lt 
m est., foglalkozása:

Volt lakhelye:

Vélt feltalálási helye:

Megkerült, hol, mikor:
Körözést e lrend . hat..: 
Ü gyirat száma:

Körözés megjelent: 
Visszavonása megjelent:

R . D . 71. r .  sz . — K ö rö z é s i k a r to t é k  n y i lv á n ta r tó . 3285/5 Z r ín y i  N y o m d a , B u d a p e s t  (M) 413



sz. Kibocsátó hatóság, szerv

K Ö Z P O N T I  L A K C Í M  H I V A T A L
B u d a p e s t

LAKCÍM FIGYELŐLAP
Név:...................................... .................................  Álnév : ... ......................................

Szül. helye: ____ 1................. ....................... Idő:.............................Fogl............ ..................... .

Előző (leánykori) neve : ..... ........................................................................................................

Anyja neve :........................... ...........................Apja neve :

Utolsó ism. lakcíme : /....... ..........

Kérem a fentnevezett személy lakcímének közlését.
Kérem a fentnevezett személy újabb bejelentkezésig a figyelőt nyilvántartási anyagában elhelyezni és 
új bejelentkezés esetén az eredeti figyelőlapon közölni a személy újabb lakcímét.

a lá írá s
Felesleges szöveg k ih ú z a n d ó . Író g ép p e l ill . n y o m ta to t t  b e tű k k e l tö l te n d ő  ki.

R. L. 4. r . sz. — (L ak c ím  fig y e lő  lap ) — 3356/5 Z r ín y i  N y o m d a , B u d a p e s t  (M) 1669
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KÖZPONTI LAKCÍM HIVATAL
Értesítése

Bejelentkezett: ___ -én.

Lakása: város — község,

ker, út sz.

Ideiglenes lakása : város —- község

ker. út sz.

19_

P. H.

aláírás



szám.

1. Lássa iroda:
A figyelőlapot küldje meg a Központi 
Lakcím Hivatalnak.

2. Lássa nyilvántartó:
A figyelőt vegye nyilvántartásba. Vá
lasz beérkezése után törölje nyilván
tartásából.
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szám. Kibocsátó hatóság, szerv

Határozat
Név : .......... ..................................................................  Álnév: ....................................................................

Szül. helye: .......................-.................................  Idő :......................................  Fogl.: ............................

Házastársa neve : ................................................ ........ .......... Apja neve : ................................................

Anyja neve : ............................................................ -...............

A nevezett ellen 19.........................................................-án ...... ............. sz. alatt kibocsátott elfogató
parancsot, körözőlevelet visszavonom.

A visszavonás oka : ............ -.................-........................................................................................................

19..
P. H.

Író g ép p e l, il l . n y o m ta to t t  b e tü k k e l tö lte n d ő  ki. 
F e lesleges szöveg  k ih ú z a n d ó . a lá írás

R . D . 70. r . sz. — Határozat elfogatóparancs, körözőlevél visszavonásáról.
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szám.

Határozat
ELFOGATÓPARANCS-KÖRÖZÖLEVÉL vissza
vonásáról.

1. Lássa iroda:
A határozatot küldje meg a BM. Országos 
Rendőrkapitányság VI. osztályának.

2. Lássa nyilvántartó:
A visszavonást vezesse át nyilvántartásá
ban.

Kiadóhoz érkezett: 19..... —......................-...............

A  felesleges szöveg  k ih ú z a n d ó .

1834 5 — Z r ín y i  N y o m d a , B u d a p e s t .  (M) 1670



Feltalálása esetén a ...... ........ szám,

értesítendő, kell átkísérni.

............................................... ......................

osztályvezető

Ph.

Visszavonva : 19......... ....  ..............

..... ................................................. sz. alatt.

aláírá s

KÖRÖZŐLEVÉL 
ELTŰNT SZEMÉLYRŐL

1. Lássa iroda:
A körözőlevelet küldje meg a 
BM. Országos Rendőrkapitányság 
VI. osztályának.

2 Lássa nyilvántartó:
A körözőlevelet vegye nyilván
tartásba.

Kiadóhoz érkezett :

16811/5 — Vörös Csillag Nyomda Budapest (lM )
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s z á m .

Fénykép csatolandó!

KÖRÖZŐLEVÉL
e ltü n t s z e m é ly r ő l

Név (asszonyoknál leánykori név) .............. ....................... ................... - ...............................- ------ ----------
Születési hely: ......................................   ............................... hó nap.

Foglalkozása: ......................................................  Anyja neve:........ ..........

Szem. ig. szám : ......................................................  Apja neve: ..............................-.....................................

Utolsó ismert tartózkodási helye : ...................................................................................................
Az eltűnést bejelentő személy neve:............—..................................... ...............................................

Lakása: .............................................  .............. ........................................... —-.................... -..... .......................-
\z eltűnthöz való kapcsolata: (szülő, gyám, testvér, stb.) ........................ ....

\z eltűnés ideje: ............................................................................................................................................
Az eltűnés körülményei, feltehető oka, eltűnés előtti magatartása, szándéka: ........ ........................

Kibocsátó hatóság, szerv: ...................... ...........

Rokonai, barátai neve, azok lakásai: .....................

Az e l t ű n t sz e m é ly  l e í r á s a

1. T e r m e t e : ........ ........................................................................................................

2. Mozdulatai: ....

4. Beszéde: ............... .....

5. Szeme: ... ................

6. Szája, fogai: __

7. Orra, füle: .....

8. Arcának egyéb része:
9. Haja: ..........................

10. Szemöldöke:...............
11. Bajusza, szakálla:
12. Nyelvismerete: .........

13. Ruházata: ...............

14. Különös ismertető jele (testi, szellemi fogyatékossága, sebhely, tetoválás, csonkulás, beszéd
hiba stb.):.............. ........................... ................................................. ........................... ;............ '...........

Irógéppel, illetve nyomtatott betűkkel kell kitölteni! 
R, D. 68. r . sz. (K öröző lev é l e l tű n t  s ze m é ly e k rő l.)
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1. Termete:..........................

2. Mozdulatai:...........................

3. Kezei:.....................................

4. Beszéde: ....................... .........

5. Szeme:....________________

6. Szája, fogai:......... .......... ...... .

7. Orra, fü lei:...........................

8. Arcának egyéb része: ____

Személyleírása

1. Lássa iroda:
Az elfogatóparancsot küldje meg a BM. Orszá
gos Rendőrkapitányság VI. Osztályának.

2. Lássa nyilvántartó:
Az elfogatóparancsot vegye nyilvántartásba.

9. Haja: ...................

10. Szemöldöke:.........

11. Bajusza, szakálla:

12. Nyelvismerete:

szám.

Elfogatóparancs

3. Ruházata:

4. Különös ismertető jele (testi, szellemi fogya

tékossága, sebhely, tetoválás, csonkulás, be

szédhiba stb.

Kiadóhoz érkezett:................................ ....................
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szám. Kibocsátó hatóság, szerv: ....

Elfogatóparancs

Név (asszonyoknál leánykori név): ............................................. .....

Álnév: .............

Születési hely:

Foglalkozása:...

Házastárs neve:

Szem. ig. szám:

A nevezett ellen

év .......................................................... hó .........nap.

Anyja neve:._.......................... ...................... .................

Apja neve: ...................................................................

........................................ ......................................................................... ......... miatt eljárás van folyamatban.

A ........................................... ........................................... bíróság ................... ............................. sz. ítéletével

.......................... ............ ..................................... büntetésre ítélte.

Őrizetből, letartóztatásból, börtönből, külmunkahelyről megszökött.

Elfogása esetén ................ /....... .......... ............. ............................................................................ kell előállítani.

Utolsó ismert tartózkodási helye: ................................................................... -............ ...... .............................

Ismert munkahelyei: .............. _............... ,........................ ...... ............................................................................

.............................................................................................................................................................................
Rokonainak, szüleinek, barátai, nőismerőseinek neve, azok ismert tartózkodási helyei:...........................

Várható magatartása elfogása esetén (pl. fegyver van nála, ellenáll, szökést kisérel meg stb.):

................................................. ..... . 19________________ __

osztályvezető ügyész

P. H. P. H.
Felesleges szöveg kihúzandó.
Írógéppel, ill. nyomtatott betűvel kell kitölteni.
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Körözött személy 
neve

Körözés
oka,
előírt
int.

Szül. éve 
(hó, nap), 

helye
Apja, anyja 

neve
Szociális

származása,
tanult

mestersége
Volt lakhelye Vélt feltalálási 

helye

Körözést
elrendelő
hatóság
száma

Körö

elrendelő

zését
-------------- -
visszavonó

Megkerült
hol,

mikor
Az elfogásra tett intézkedések 

év, hó, nap Megjegyzés

elrend. visszav. K. É. sz. ssz. K. É. sz. ssz.

\

*

•

-

*

ÁBTL - 4.2. - 8 - 9 9 / 4  /1957 /45



Sorszám
Körözött személy 

neve
Körözés

oka,
előírt
int.

Szül. éve 
(hó, nap), 

helye
Apja, anyja 

neve
Szociális

származása,
tanult

mestersége
Volt lakhelye Vélt feltalálási . 

helye

Körözést 
elrendelő . 
hatóság 
száma

Körö

elrendelő

zését

visszavonó
Megkerült

hol,
mikor

Az elfogásra tett intézkedések 
év, hó, nap Megjegyzés

elrend. visszav. K. É. sz. ssz. K. É. sz. ssz.
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