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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

A HONVÉDELMI MINISZTER

és a
BELÜGYMINISZTER 

1/1978. (HK 1.) HM— BM számú 

EGYÜTTES UTASÍTÁSA

az engedély nélkül távollevő katonák felkutatásával 
és körözésével kapcsolatos feladatokról

Budapest, 1978. évi január hó 10-én.

Az utasítás célja az engedély nélkül távollevő katonák felkuta
tásával és körözésével kapcsolatos katonai és rendőri feladatok 
egységes rendszerbe foglalása, a parancsnokok felelősségének, 
kezdeményezésének és irányító tevékenységének növelése, to
vábbá az eljárás gyorsabbá és szakszerűbbé tétele.

A fegyveres erőktől engedély nélkül távollevő katonák felkuta
tásának és körözésének rendjét — figyelemmel a vonatkozó jog
szabályok rendelkezéseire — a legfőbb ügyésszel egyetértésben 
a következők szerint állapítjuk meg.
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

1. Minden olyan esetben, amikor a fegyveres erők tényleges ál
lományú katonája elhelyezési körletéből, helyőrségéből és 
szolgálati helyéről (a továbbiakban: szolgálati hely) engedély 
nélkül eltávozik, vagy távolmarad — a rend és a fegyelem 
fenntartása, a szolgálat folyamatos teljesítésének biztosítása 
érdekében — késedelem nélkül intézkedni -kell a távollevő 
felkutatására, elfogására és előállítására, szükség esetén kö
rözésének elrendelésére.

2. A szolgálati helyről való távoliét jogszerűségének folyama
tos vizsgálata — a szolgálati alárendeltek tekintetében — a 
parancsnok (vezető) és az illetékes ügyeleti szolgálat feladata.

2. §.

1. Az utasítás alkalmazásában
a) az önkényesen eltávozott vagy engedély nélkül távolma

radó katona felkutatása a katonai szerveknek az a tevé
kenysége, amelyet a távollevő katona tartózkodási helyé
nek megállapítása és a szolgálati helyre történő mielőbbi 
visszakerülése érdekében tesznek;

b) körözés az engedély nélkül távollevő (szökésben levő) ka
tona elfogására te tt összehangolt katonai és rendőri intéz
kedések sorozata;

c) körözési akció („K” akció) a rendőri szervek olyan tevé
kenysége, amikor önállóan vagy más karhatalmi és rend
őri erők, illetve a fegyveres erők és testületek meghatáro
zott egységeinek bevonásával tesznek összehangolt azonna
li intézkedéseket a közbiztonságra fokozott veszélyt jelen
tő körözött személy elfogására;

d) kiemelten kezelt körözési ügy a Rendőrség Körözési Mun
kájának Szabályzatában meghatározott sürgősség és so
ronkívüliség;

e) illetékes parancsnok alatt a nyomozási utasításban foglalt 
parancsnokok körét kell érteni.

2. Ahol az utasítás katonákat, vagy katonai szerveket említ, az 
alatt a határőröket, illetve a határőrség szerveit is érteni 
kell.
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AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL TÁVOLLEVŐ KATONÁK 
FELKUTATÁSA

3. §

1. Az önkényesen eltávozott vagy engedély nélkül távolmaradó 
katona felkutatását a szolgálati helyről való távoliét észle
lését követően azonnal meg kell kezdeni.

2. Az 1. bekezdésben szereplő esetekben az engedély nélkül tá 
vollevő katona felkutatása az illetékes parancsnok, az illeté
kes helyőrség, határőr kerület, valamint a hadkiegészítési és 
területvédelmi parancsnok hatáskörébe tartozik.

4. §

Ha az illetékes parancsnok tudomást szerez arról, hogy aláren
deltje a szolgálati helyéről engedély nélkül eltávozott vagy tá
vol maradt, haladéktalanul intézkedni kell a felkutatás megszer
vezésére, a szükséges adatgyűjtésre, valamint a távoliét okának 
és körülményeinek felderítésére.

5. §

A felkutatás gyors és szervezett végrehajtása érdekében
a) ki kell jelölni az engedély nélkül távollevő katona felkutatá

sában résztvevőket, illetve meg kell határozni azok feladata
it, valamint tájékoztatni kell a szerv elhárítótisztjét;

b) halaszthatatlan nyomozási cselekményként meg kell hallgat
ni az érintett ügyeleti szolgálatot ellátó személyeket, vala
mint az engedély nélkül távollevő katona közvetlen parancs
nokát, alegységének tagjait és baráti körét, továbbá át kell 
vizsgálni a távollévő személyi tárgyait, felszerelését, fegyver
zetét és közvetlen szolgálati helyét;

c) meg kell állapítani az engedély nélkül távollevő katona lakó-, 
illetve a feltehető tartózkodási helyét, rendelkezik- vagy rend
delkezhet-e útlevéllel, továbbá tájékozódni kell arról, hogy 
nincs-e kórházban, katonai vagy rendőri szervek őrizetében.

6. §
Az engedély nélkül távollevő katona felkutatására te tt helyi in
tézkedések mellett — szükség szerint — az illetékes parancsnok
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távbeszélőn vagy géptávírón a távollevő feltételezett tartózko
dási helye szerint illetékes helyőrségparancsnok, határőr kerületi 
vagy a megyei hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok felé 
a távollevő katona felkutatására kutatási kérelmet bocsát ki. (1. 
számú melléklet.)

V. §

1. A megkeresett helyőrség, határőr kerület, illetve a megyei 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok a kutatási kére
lem alapján tegyen intézkedést a távollevő katona felkutatá
sára.

2. A távollevő katona lakóhelyéhez vagy feltehető tartózkodási 
helyéhez legközelebb eső katonai szerv állományából a 
felkutatáshoz rendészeti erők vehetők igénybe.

3. A felkutatás eredményéről a kutatást kérő parancsnokot fo
lyamatosan (távbeszélőn vagy géptávírón) tájékoztatni kell. 
Az első tájékoztatást a kérelemtől számított hat órán belül 
kell megtenni.

8. §
A távollevő katona felkutatását meg kell szüntetni, ha
a) elfogták (megkerült) és előállították a felkutatást kérő pa

rancsnokhoz, illetve őrizetbe vették;
b) önként jelentkezett szolgálati helyén, vagy más katonai pa

rancsnokságon;
c) megállapítást nyert, hogy meghalt, illetve beteg vagy bal

esetet szenvedett és kórházi kezelés alatt áll, vagy
d) elrendelték a körözést.

A KÖRÖZÉS ELRENDELÉSE

9. §

1. Ha az engedély nélkül távollevő katona felkutatása a katonai 
szervek részéről 72 órán belül nem járt eredménnyel, vagy a 
10. §-ban meghatározott körülmények forognak fenn, az ille
tékes parancsnok a büntető eljárásról szóló 1973. évi I. tör
vény (Be.) 119. § (1)—(2) bekezdése alapján elfogatóparancs 
kibocsátásával elrendeli a körözést. (2. számú melléklet.)

_  4 _
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2. Az elfogatóparancsot a körözés végrehajtására a területileg il
letékes járási, városi és járási, városi (kerületi) rendőrkapi
tánysághoz kell továbbítani.

3. Az elfogatóparancs kibocsátásával egyidejűleg a Be. 130. §-a 
alapján el kell rendelni a nyomozást.

10. §
1. Az engedély nélkül távollevő katona körözését azonnal el kell 

rendelni és kiemelten kell kezelni, ha
a) a felkutatására irányuló eljárás kezdetén — az eset összes 

körülményeiből —: megállapítható a katonai szolgálat tel
jesítése alóli kibúvás (szökés) vagy a külföldre szökés szán
déka;

b) lőfegyverrel rendelkezik, vagy a bűncselekményt lőfegy
verrel követte el;

c) őrhelyét vagy ügyeleti szolgálati helyét elhagyta;
d) súlyos bűncselekményt követett el, vagy annak elköveté

sére készül;
e) jelentős államtitkok birtokában van;
f) őrizetből vagy előzetes letartóztatásból szökött meg;
g) katonai harc- vagy gépjárművel szökött meg és azzal me

nekül, vagy
h) hivatásos katona.

2. Az (1) bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha a katonák cso
portosan szöktek meg.

3. Az illetékes parancsnok — az (1)—(2) bekezdésben meghatá
rozott sürgős esetekben — a legfontosabb adatok közlésével 
távbeszélőn is elrendelheti a körözést. Az elfogató parancsot 
ebben az esetben is legrövidebb időn belül el kell juttatni az 
illetékes rendőrkapitányság vezetőjéhez.

11. §

1. A területileg illetékes rendőrkapitányság vezetőjének az el
fogatóparancs alapján a körözött katona felkutatására, elfo
gatására és a szükséges intézkedések megtételére azonnal in
tézkednie kell.
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2. Az illetékes parancsnoknak és a katonai szerv elhárító 
tisztjének a rendőrkapitányság vezetőjével szorosan együtt 
kell működnie. A körözési feladatok eredményes megoldásá
hoz szükséges személyi és technikai eszközöket az érintett pa
rancsnoknak a rendőri szervek rendelkezésére kell bocsá
tania.

12. §

1. Az elfogatóparancson vagy távbeszélőn érkezett körözési in
tézkedést a rendőrkapitányság vezetője azonnal köteles gép
távírón a BM Bűnügyi Nyilvántartó Osztálynak felterjeszteni, 
amit az azonnal (géptávírón) továbbít, illetve közzétesz.

2. A géptávírón elrendelt körözést a BM Bűnügyi Nyilvántartó 
Osztály a „KÖRÖZÉSI ÉRTESÍTŐ”-ben „TG”, „H” és csil
lag (*) jelzéssel teszi közzé.

3. Az elfogató parancs mindaddig hatályban marad, amíg a jog
ellenesen távollevő katonát nem fogták el, illetve az nem ke
rült meg.

13. §

1. A körözést azonnal vissza kell vonni, ha a kibocsátás oka 
megszűnt.

2. A körözés visszavonására az a katonai nyomozó hatóság in
tézkedik, aki a körözést kibocsátotta. (3. számú melléklet.)

14. §

Az elfogatóparancs kibocsátásával egyidejűleg a területileg ille
tékes katonai ügyészséget tájékoztatni kell az elfogatóparancs 
kiadásáról és a nyomozás elrendeléséről. Ezt követően feljelen
tést kell tenni a körözött katona ellen. A feljelentéshez csatolni 
kell az elfogatóparancs, a parancsnoki jellemzés, valamint a di
cséreti és fenyítési lap másolatát.

15. §

1. A szökésben levő katona fényképes körözésének szükségessé
ge esetén, a területileg illetékes rendőrkapitányság a körö
zött katona fényképét beszerzi és a megfelelő szöveggel ellátva
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a Rendőrség Körözési Munkájának Szabályzata szerint jár 
el. Szükség esetén egyenruhás fénykép is közzé tehető.

2. A kiemelten kezelt körözéseken a BM Bűnügyi Nyilvántartó 
Osztály feltünteti a körözött katona bűnügyi előéletét és a je
lenlegi, valamint az összes előző lakcímét.

16. §

1. A kiemelten kezelt körözési ügyben az illetékes budapesti, 
megyei rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztálya — a köz- 
biztonsági és a közlekedési osztállyal együttműködve — szer
vezi, koordinálja és irányítja a körözött katona felkutatására, 
elfogására irányuló tevékenységet, gyűjti és értékeli a beér
kező adatokat, és folyamatosan tájékoztatást ad az illetékes 
szerveknek. Szükség esetén elrendeli a lakásbiztosítást és fi
gyelést. A körözés helyzetéről folyamatosan jelentést tesz a 
BM Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Bűnüldözési Osz
tályának.

2. Az (1) bekezdésben foglalt feladatok végrehajtása annak a 
rendőr-főkapitányságnak a hatáskörébe tartozik, amelynek 
működési területén az elfogató parancsot kibocsátották, de a 
feladat végrehajtására más rendőr-főkapitányság is kijelöl
hető.

17. §

A kiemelten kezelt körözési ügyekben felderített címek és kap
csolatok ellenőrzéséről az illetékes rendőrkapitányság gondos
kodik. Az ellenőrzés eredményét és annak kapcsán megtett in
tézkedéseket: a ,,K” akció elrendelését, a lakásfigyelést, a blok
kolást, az újabb kapcsolatokat a körözés irányításáért és koordi
nálásáért felelős rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályával 
közölni kell.

18. §.

1. A kiemelten kezelt körözési ügyben az illetékes budapesti, 
megyei rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztálya a körözött 
katona felkutatása és elfogása érdekében szorosan együttmű
ködik az együttműködésre kijelölt katonai szerv parancs
nokával és elhárító tisztjével.
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2. Az együttműködésre kijelölt katonai szerv parancsnoka — 
az egységes irányítás és végrehajtás érdekében — a körözés 
befejezéséig egy megbízottat vezényel az illetékes rendőr-fő
kapitányság bűnüldözési osztályára.

19. §
A körözött katona felkutatásának, elfogásának irányítására vo
natkozó tevékenységet a BM ORFK Bűnüldözési Osztály koor
dinálja és ellenőrzi.

20 . §

1. Amennyiben a kiemelt katonai körözés több rendőr-főkapi
tányságot érint, valamint az egész ország területére kiterje
dő „K” akció esetében a BM ORFK Bűnüldözési Osztályon a 
körözés koordinálására és irányítására bizottságot kell létre
hozni.

2. Az 1. bekezdésben meghatározott bizottság vezetője: a BM 
ORFK bűnüldözési osztályvezető. Tagjai: a BM IIÍ/IV. Cso
portfőnökség törzsosztályvezető; a BM ORFK közbiztonsági 
osztályvezető és a BM ORFK közlekedési osztályvezető.

3. A 2. bekezdésben meghatározott vezetők helyett a bizottság
ban a megbízottaik is részt vehetnek.

4. A bizottság a szükségtől függően más rendőri vagy katonai 
szerv állományából is kiegészíthető.

21. §

1. A 20. §-ban meghatározott bizottság az ország területére ki
terjedően koordinálja, irányítja és segíti az érintett rendőr
főkapitányságnak a körözött katona felkutatására és elfogá
sára irányuló tevékenységét. Továbbá gyűjti és értékeli a be
érkező adatokat és meghatározza az újabb feladatokat.

2. A bizottság vezetőjétől kapott rendelkezéseket a főkapitány
ságok kötelesek azonnal végrehajtani és annak eredményét, 
illetve az annak kapcsán te tt intézkedéseket jelenteni.

3. A bizottság rendszeres kapcsolatot tart fenn a Magyar Nép
hadsereg Hátországvédelmi Parancsnoksággal, az MN 1214 
Ügyeleti Szolgálatával és a Határőrség Központi Ügyeletével.

4. A bizottság a tevékenységének befejeztével a körözés ered
ményéről összefoglaló jelentést készít.

—  8 —
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. §

Az engedély nélkül távollevő katona felkutatása és körözése so
rán a tevékenységgel kapcsolatos más hatályos rendelkezéseket 
mind a katonai, mind a belügyi szerveknek értelemszerűen alkal
mazni kell.

23. §
1. A felkutatás és a körözés során az éberségre és a titoktartásra 

vonatkozó rendelkezéseket szigorúan be kell tartani. Ügyelni 
kell arra, hogy az államtitkot, illetőleg szolgálati titkot képező 
adatok ne kerüljenek közzétételre, valamint ne váljanak ille
téktelenek számára hozzáférhetővé.

2. A titokvédelmi rendelkezések figyelembe vételével nem lehet 
közzé tenni olyan adatokat, amelyek a katona beosztására, a 
katonai szerv rendeltetésére és belső viszonyaira, a fegy
verzet pontos típus szerinti megnevezésére vonatkoznak.

24. §

Az utasítás rendelkezései nem érintik a katonai fegyelem érté
kelésének főbb elveiről, módszereiről és az információs rend
szerről szóló 023/1973. HM számú parancsot.

25. §

A néphadsereg csapatainak a katonák körözéséhez történő igény- 
bevételét a jelen utasításban meghatározott követelmények sze
rint az MN VKF szabályozza.

26. §

A büntetésvégrehajtási testület állományából történő szökés ese
tén a körözést az 1/1977. BM—IM számú együttes utasításban 
foglaltak szerint kell elrendelni.

27. §

A Belügyminisztérium és az irányítása alatt álló — de a jelen 
utasítással nem érintett — szervek állományába tartozó szemé
lyek körözését a Belügyminisztérium katonai nyomozó hatósá
gairól szóló 4/1974. BM számú utasításban meghatározott illeté
kes vezetők rendelik el.

—  9 —
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Az utasításban foglaltakat a  parancsnokok (vezetők) és az ügye
leti szolgálatot ellátó állomány részére — a rájuk vonatkozó 
mértékben — oktatás tárgyává kell tenni.

28 .  §

29. §

Ez az utasítás 1978. március hó 1. napján lép hatályba. Egyide
jűleg a fegyveres erők és testületek szökevényeinek körözéséről 
szóló 0010/1966. belügyminiszter-helyettesi utasítás és az önké
nyesen eltávozott katonák felkutatásáról szóló 041/1962. MN 
VKF számú utasítás hatályát veszti.

CZINEGE LAJOS s. k., BENKEI ANDRÁS s. k.
vezérezredes belügym iniszter

honvédelmi m iniszter

Készült: 5320 példányban. 
K apják: elosztó szerint.

10 —
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A kibocsátó parancsnokság;
N yilvántartási szám:

1. számú m elléklet az 1/15)78. (UK 1.) HM—BM számú
együttes utasításhoz

KUTATÁSI KÉRELEM
(távbeszélőn vagy géptávírón továbbítandó)

Az engedély nélkül távollevő katonák ku tatásával és körözésével kapcso
latos feladatokról szóló 1/1978. (HK 1.) HM—BM számú együttes utasítás 
fi. §-a alapján kutatási kérelm et bocsátok ki

(név) .......................................................................  (rendfokozat) ...................  ellen,
m ert ......................................................................................................................................

1. Á llom ányilletékesség: .............................................................................................
2. Születési hely: ............................................................................................................
3. Születési idő: ............... év .......................................................  hó ........... nap
4. A nyja neve: ........ .......................................................................................................
5. Polgári foglalkozása: .............................................................................................
fi. Iskolai végzettsége: ................................................................................................
7. Á llandó és ideiglenes lakása: ...............................................................................

8. Szüleinek, testvéreinek neve és lakása:

9. Felesége, élettársa leánykori neve: ......................................................
születési éve: ................... hó ...........................................................  nap
lakása: .............................................................................................................

10. Az engedélyezett távoliét le jártának  ideje: .......................................
11. A szolgálati helyéről való távoliét körülm énye és esetleges oka:

12. Szem élyleírása:

13. Ruházata:
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14. Rendelkezik-e fegyverrel:

15. F elkutatására te tt eddigi intézkedések:

l 6. Elfogás esetén hová kell előállítani:

17. Egyéb közölni valók:

, 19....... év ...............................  hó ....... nap.

parancsnok

Kitöltési utasítás:
A nyom tatványt egy példányban kell kitölteni. A felhasználás után a 
bűnügyi és a szabálysértési iratok ny ilván tartására szolgáló okmányok 
közé kell elhelyezni.

(Színe: fehér)

R aktári szám : 34—1265
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Kibocsátó parancsnokság:
N yilvántartási szám :

ELFOGATÓPARANCS

A Be. 119. § (1)—(2) bekezdés alap ján  ...................................................................
...........................................................  bűntettének alapos gyanúja m iatt elfoga
tóparancsot bocsátok ki (név) ...................................................................................
(rendfokozat) .......................................  ellen, m ert ...................................................

2. számú m elléklet az 1/1978. (HK 1.) HM—BM számú
együttes utasításhoz

I. Személyi adatok

Születési hely: ................................................................................................................
Születési idő: ................... év ...........................................................  hó ........... nap
A nyja n ev e: ........................................................................................................................
Polgári foglalkozása: .....................................................................................................
Iskolai végzettsége: ........................................................................................................
Nyelv ism erete: ................................................................................................................
Állandó és ideiglenes lakása: ....................................................................................
Szülei, testvérei neve, ezek lakóhelyei: ...................................................................

É lettársa, felesége leánykori neve: ...........................................................................
Születési éve: ................... hó .......................................................  nap ...........
Á llandó és ideiglenes lakása: ...........................................................................

Gúnyneve: ..........................................................................................................................
Á lneve: ................................................................................................................................
Á llományilletékessége: ..................................................................................................
Fegyverzete: ......................................................................................................................
Öltözete: ............................................................................................................................
A szökés ideje: ............... év .......................................  hó ........... nap ........... óra
A szökés körülm ényei és végrehajtásának m ódja: ...........................................
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Az intézkedés során várható m agatartása:

Milyen intézkedés szükséges? ..............................
Felkutatása, elfogása esetén k it kell értesíteni?

(a katonai szerv megnevezése és távbeszélő számai stb.) 
Egyéb hivatalos feljegyzések, megjegyzések: ...................

G épjárm űvet tud-e vezetni? ..........................................................................

................................................... , 19.......  év ...............................  hó ....... nap

parancsnok

II. Személyleírás

1. Testm agassága: (150 cm alatt, 151—155 cm, 156—160 cm, 161—165 cm, 
166—170 cm, 171—175 cm, 176—180 cm, 181—185 cm, 186—190 cm, 190 
cm felett)

2. Testalkata: (sovány, kövér, — gerincoszlop feltűnő görbületei —, fé l
vállas, csapott-, egyenes-, felhúzott váll, egyéb éspedig ...........................

............................................................................. )
3. H aja: (világos szőke, barna, vörös, fekete, őszbevegyülő, fehér, festett, 

hullámos, göndör, kopaszodó, kopasz)

4. Feje: (a fej form ája és sapka szerinti mérete, m űtéti hegek, gyógyult 
csonttörések a koponyán, egyéb éspedig ....................................................... )
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5. Homloka: (hátrahajló, előreugró, egyenes, alacsony, magas, szűk, szé
les kifejezett homlokdudorok, sekély-mély, homlokárok, kifejezett fel
sőszemgödrök, egyéb éspedig ........................................................................... )

6. Arca: (beesett, kerek, hosszúkás, széles, szögletes, ragyás, vörös, szep
lős, himlőhelyes, májfolt, sebhely, szemölcs, bal—jobb oldalon: bo
rotvált, bajuszos, szakállas, feltűnően idegen típusú, egyéb éspedig ... 

................................................................... )
7. Szeme: (kidülledt, bal—jobb, egymáshoz feltűnően közel, vagy távol 

elhelyezkedő szemek, szürke, kék, barna, fekete, felemás, foltos, bal— 
jobb, egyéb: szemöldöke keskeny, széles, összenőtt, ívelt, kiszélese
dő stb.)

íi. Füle: (fülkagylói: kicsi, nagy, állása: elálló, fejhez simuló, fülcim pa: 
lenőtt, szabad, kicsi, nagy stb., csonkulás bal—jobb, egyéb jellegze
tesség éspedig ................................................................... )

í). O rra: (egyenes, befelé hajló, homorú, törtvonalú, hullámos, o rrhát: 
egyenes, lefelé—felfelé hajló, orralap, tág, nagy orrlyukak stb., feltű
nően nagy orr, görbe orr, domború, egyéb éspedig ................................... )

10. Szája: (kicsi, nagy, nyitott, zárt ajkak, előreálló alsó—felső ajak, vas-.
tag, vékony, nyul-ajak, ferde, egyenes, ívelt száj, egyéb éspedig ...........

..................................................................)

11. Fogazat: (hiánytalan fogsor, kiálló apró, nagy fogak, foghiányos, tö
més, pótlás, műfogak, rossz vagy sérült fogak, protézis pontos m egha
tározása)

12. Álla: (előreugró, hátrahúzódó, hegyes, gömbölyű, szögletes, állgöd-
röcske, függőlegesen barázdával kettéosztott, egyéb éspedig ...................
......................................................)

13. Nyaka: (rövid, hosszú, feltűnően vastag, nagy gégefő, egyéb éspedig 

............................................................... )

14. Felső végtagok: (bal—jobb kar, sérülési heg, m űtéti heg, gyógyult 
csonttörés, tetoválás, anyajegy, májfolt, szemölcs elhelyezkedése bal—
jobb karon, ujjhiány, ujjtöbblet, bal—jobb kézen, egyéb éspedig .......
......................................................................)
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15. Alsó végtagok: (dongaláb, „O” láb, „X” láb, lúdtalp, bal—jobb láb, sé
rülési heg, m űtéti heg, gyógyult csonttörés, tetoválás, anyajegy, m ájf
olt, szemölcs elhelyezkedése bal—jobb lábon, viszér bal—jobb lábon, 

egyéb éspedig ............................................................... )

1(5. Azonosításra alkalm as jellegzetességek a törzsön:
[sebhely, m űtéti heg, tetoválás, (felsorolva) anyajegy, májfolt, egyéb 
éspedig ........................................................... ]

17. Egyéb azonosításra alkalm as jellegzetességek: nyelvismeret, beszédhi
ba (raccsol, dadog, selypít, terhes állapot, egyéb éspedig .......................
..........................................................)

18. Ruházata: (a ruhadarabok színe, m intázata, fazonja, szabócímkék, mo
nogramok, a lábbelik részletes leírása, egyéb éspedig ...........................)

19. A körözöttnél levő, illetve testén viselt tárgyak részletes leírása: (kar
óra, gyűrűk, lánc, fülbevaló, paróka, szemlencse, hallókészülék, zseb
ben található tárgyak stb.)

Visszavonva: 19........... év ...............................................................  hó ........... nap

........................................................................................................................ szám alatt.

aláírás

Kitöltési utasítás:
A nyom tatványt három példányban kell kitölteni. Az egyik példányt 
továbbítani kell az illetékes rendőrkapitányságra, a m ásik példányt 
pedig csatolni kell a katonai ügyészségre te tt feljelentéshez. A rova
tot a válasz bejegyzésével, illetve a megfelelő szöveg aláhúzásával kell 
kitölteni. Ha az illetékes parancsnok a 10. § (1)—(2) bekezdésében 
meghatározott sürgős esetekben távbeszélőn rendeli el a körözést — a 
titoktartás érdekében —, távbeszélőn sem közölhet több adatot, mint 
amit az elfogatóparancs tartalmaz.
A felhasználás során kitöltött harm adik  példányt a bűnügyi és a sza
bálysértési iratok nyilván tartására szolgáló okm ányok között kell el
helyezni.

(Színe: rózsaszín) 
Raktári szám : 34— lü(><>
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Kibocsátó parancsnokság: 
N yilvántartási szám:

3. számú m elléklet az 1/1978. (H K 1.) HM—BM számú
együttes utasításhoz

H A T A H O Z A T
elfogatóparancs visszavonásáról

Név: ...................................................................................  rendfokozat: ...................
(Szül.: ............................................... , 19.......  év ...................................  hó ....... nap
Anyja neve: .....................................................................................................................
Állom ányilletékessége: ..................................................................................................
Lakása: ..............................................................................................................................)
ellen ...........................................  szám alatt kibocsátott elfogatóparancsot a Be.
119. § (5) bekezdése alapján azonnali hatállyal visszavonom.

I n d o k o l á s :

, 19....... év ............ ..........................  hó ....... nap

parancsnok

Kitöltési utasítás:
A nyom tatványt három  példányban kell kitölteni. Az egyik példányt 
továbbítani kell ahhoz a rendőrkapitánysághoz, ahol a körözést elren
delték, a m ásik példányt pedig meg kell küldeni a területileg illeté
kes katonai ügyészségre. A felhasználás során kitöltött harm adik pél
dányt a bűnügyi és a szabálysértési iratok ny ilván tartására szolgáló 
okm ányok között kell elhelyezni.

(Színe: rózsaszín)
Raktári szám: 34—1267
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A HM JOGI ÉS IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY 
K Ö Z L E M É N Y E

az engedély nélkül távollevő katonák felkutatásával és körözésével 
kapcsolatos feladatokról szóló 1/1978. (HK 1.) HM—BM számú 
együttes utasítás oktatásáról és a nyomtatványok igényléséről

Az engedély nélkül távollevő katonák felkutatásával és körözésével kap
csolatos feladatokról szóló 1/1978. (HK 1.) HM—BM számú együttes u ta 
sítás 28. §-ában foglalt oktatási feladatok végrehajtása érdekében szük
séges, hogy az utasításban szereplő illetékes parancsnokok és nyomozó 
tisztek szám ára a hadosztályparancsnokságok, a seregtest-parancsnoksá
gok, illetve a m inisztérium i főnökségek a hatálybalépés előtt 6 órában (2 
óra előadás, 4 óra konzultáció) szervezzék meg az u tasításban foglaltak 
oktatását. Az alsóbbszintű parancsnokok, és az ügyeleti szolgálatot ellátó 
személyek szám ára pedig a reájuk  vonatkozó m értékben az egységeknél, 
intézeteknél és más szerveknél a helyi igényeknek megfelelő óraszám ban 
tartsák  meg az oktatást.

Az illetékes parancsnokok és nyomozó tisztek részére tartandó  oktatás 
megszervezéséhez a HM Jogi és Igazgatási Főosztály és a BM illetékes 
szervei az elhárító  tisztek ú tján  az igényeknek megfelelően segítséget 
nyújtanak.

Az utasítás m ellékleteként rendszeresített nyom tatványokból az első e l
látm ányt térítésm entesen központilag biztosítjuk. Ezt követően a vonat
kozó rendelkezések alapján  az MN Ruházati Ellátó Központtól kell igé
nyelni: a Kutatási Kérelmet 34—1265, az Elfogatóparancsot a 34—1266. és 
az elfogatóparancs visszavonásáról szóló Határozatot a 34—1267 raktári 
számon.

A felhasználás során kitöltött nyom tatványoknak a katonai szervek
nél m aradt példányait a bűnügyi és a szabálysértési iratok ny ilván tartá
sára szolgáló okmányok között helyezzék el.
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