
SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA

A SZEMÉLY- 
ÉS TÁRGY KÖRÖZÉS 

ÜGYVITELE

KIADJA
BM TANULMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

1967

ÁBTL -  4.2. -  sz.n. -  A személy -és tárgykörözés ügyvitele -1967 /1



SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA

A SZEMÉLY- 
ÉS TÁRGY KÖRÖZÉS 

ÜGYVITELE

KIADJA
BM TANULMÁNYI ÉS KIKÉPZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

1967

ÁBTL -  4.2. -  sz.n. - A  személy és tárgykörözés ügyvitele -1967 /2



S Z E R Z Ő K :

DR. HUBERT MIKLÓS 
DR. LÁ ZÁR BERTALAN

L E K T O R Á L T A :  

ÉRCHEGYI FERENC

A kézirat leadásának ideje: 1967. III. hó. Kiadásért fe le lő s: Rózsa Andor. 
M egjelenik: 1967. VI. hó. Terjedelem : 4 A/5 ív. K észült: íves m agasnyom ással,

linó szedéssel

6701321/1 -  Zrínyi Nyom da, Budapest. F. v . : Bolgár I.

ÁBTL -  4.2. -  sz.n. -  A személy -és tárgykörözés ügyvitele -1967 /3



I. FEJEZET

A KÖRÖZÉSEK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL ÁLTALÁBAN

A bűnüldöző m unkában -  m in t közismert -  alapvető érdek 
fűződik ahhoz, hogy minél rövidebb idő a la tt kézre kerüljön az 
a személy, aki azért, hogy m agát a büntetőeljárás, illetve követ
kezményei alól kivonja, elrejtőzik, megszökik.

Az „eltűnt” személyek tartózkodási helyének megállapításához 
mindenekelőtt életbiztonsági érdek fűződik, de a bűnmegelőzés, 
felderítés és nem utolsó sorban a közhangulat szempontjából is 
igen fontos, hogyha valamely állampolgár megszokott környeze
téből „eltűnik”, annak oka, körülményei, az eltűnt személy ta r
tózkodási helye, minél rövidebb időn belül ism ertté váljék hozzá
tartozói és a nyomozószervek előtt.

E követelmények, célok megvalósítását szolgálja a személyek.
-  a bűncselekmény ú tján  szerzett vagy annak elkövetéséhez 
felhasznált dolgok felkutatását pedig a tárgyak -  körözése.

A személyek, tárgyak felkutatásának sikere, gyorsasága, min
denekelőtt annak a tevékenységnek alaposságától, időszerűségé
től függ, amelyet a kutatásban, körözésben résztvevők kifej
tenek. A célirányos körözésnek alapvető feltétele azonban a he
lyes adatokat tartalm azó ér pontosan vezetett nyilvántartás.

Ebben a tanulm ányban éppen ezért a személy- és tárgykörözés 
adminisztrációjával, m int a körözést elősegítő, és korántsem 
másodlagos követelményeivel kívánunk foglalkozni. Nem ok nél
kül tesszük, hogy a körözés ügyviteléről beszélve egyszer nyil
vántartást, másszor adm inisztrációt em lítünk. Tesszük ezt azért, 
m ert lényegében a körözés ügyvitelét súllyal a személy és tárgy
körözések nyilvántartása képezi.

Természetesen a nyilvántartás hasznosíthatóságának bem utatá
sánál nem  tiadjuk, de nem is akarjuk elkerülni azt, hogy ne 
érintsünk olyan kérdéseket is, amelyek a körözött személyre, 
tárgyra vonatkozó adatgyűjtéshez tartoznak. Tehát nem csak azt
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szándékozzuk megismertetni, hogy a körözési nyilvántartás ho
gyan tagozódik, a  különböző okmányokat, kartonokat hogyan 
kell kiállítani, a nyilvántartásba besorolni, hanem azt is, hogy 
nyilvántartási szempontból a körözött személyre, tárgyra vo
natkozóan milyen adatok lényegesek, ezeket hogyan kell fel
tárni, beszerezni.

Talán felvethetné valaki szükséges-e, hogy a körözések nyil
vántartásával foglalkozókon kívül, a gyakorlati körözésben 
résztvevők is ismerjék a körözés nyilvántartásának rendszerét, 
formáját.

Ügy véljük, a válasz éppen a körözési m unka színvonalának 
emelése érdekében, csak igenlő lehet, m ert a körözésben részt
vevők a nyilvántartás részére -  m inthogy erre kötelezettek -  
csak akkor tudnak ténylegesen hasznosítható adatokkal szol
gálni, és a nyilvántartás adata it m unkájukban csak akkor tudják  
tökéletesen felhasználni, ha annak célját, feladatát és rendszerét 
ismerik.

*

A teljesség igényére való törekvés nélkül ejtsünk néhány szót 
arról, hogyan alakult ki Magyarországon a modern, korszerű 
nyilvántartás, m iként tették a jelenlegi gyakorlat előtt közzé a 
körözéseket.

A m últ század végén az 1880-as években a  főváros, de más 
városok rendőrségein i s jelentős számban voltak olyan feljegy
zések, amelyek a visszaeső bűnözők, azok csoportosulásai, felta
lálási helyei, továbbá a bűnözők által eltulajdonított tárgyak ada
tait tartalm azták. Ezek a feljegyzések képezték az alapját annak 
az első, hivatalos jellegű bűnügyi- és egyben a felkutatást elő
segítő körözési nyilvántartásnak, m elyet a budapesti rendőrsé
gen 1885-ben megszerveztek.

Ezek a kezdetleges formák természetesen nem elégítették ki 
az igényeket. A bűnözők elleni védekezés hatékonyabbá tétele 
érdekében, egyre sürgetőbben m erü lt fel egy központilag irányí
to tt országos bűnügyi nyilvántartás felállításának szükségessége.

Az Országos Bűnügyi Nyilvántartó H ivatal megszervezésére -  
a 24 300 I. M. számú rendelet alapján -  1908-ban került sor.
E rendelet szabta formák között m űködött a felszabadulásig az 
igazságügyminiszter és a belügyminiszter felügyelete és a buda
pesti rendőrfőkapitány vezetése alatt az Országos Bűnügyi Nyil
vántartó Hivatal, m int országos hatáskörű szerv. Az Országos 
Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal a körözött személyeket azonban
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csak nyilvántartotta. A körözési m unka irányítása a  csendőrség 
vezetése a la tt állt.

A felszabadulást követően, a dem okratikus rendőrség megszer
vezése u tán  -  a bűnüldözés, a szökésben levő bűnőző tartózko
dási helyének felkutatása előmozdításához -  a  belügyminiszter 
elrendelte az Országos Belügyi Hírközpont felállítását, amely 
működését 1945 szeptemberében kezdte meg. 1948 márciusában, 
a hírközpont nyilvántartó h ivatalát az Országos Bűnügyi Nyil
vántartó  Hivatalhoz csatolta a belügyminiszter, és egyben előírta 
a „Rendőri Körözések Csoportjá”-nak létrehozását.

A Rendőri Körözések Csoportjának feladata volt a bűntett el
követésével gyanúsított, ism eretlen helyen tartózkodó személyek 
körözése és nyilvántartása. A körözések közzététele híradástech
nikai eszközökön (rádió), é s körözési segédletekben (időszakos la
pok, könyvek) történt.

A felszabadulást követően a körözések közzétételének -  a kö
rözési rádión (híradástechnikai eszközön) kívül -  három alap
vető eszköze, egyúttal nyilvántartási form ája volt:

-  a  Rendőri Nyomozati Értesítő,
-  a Bűnügyi Körözések Lapja és
-  a Körözési Mutató.
Ezeket a  körözési segédleteket az Országos Bűnügyi Nyilván

tartó  Hivatal Rendőri Körözési Csoportja adta ki.
A  Rendőri Nyomozati Értesítő a körözések mennyiségétől 

függően jelent meg hetenként három-négy alkalommal. A lap
ban jelentek m eg a  rendőrség, bűnügyi és közigazgatási ható
ságok (fiú- és lánynevelő intézetek), valam int polgári szervek 
(kórház, elmegyógyintézet) által kibocsátott személykörözések, a 
lovak, a gépjárm űvek és a termelés szempontjából fontos gépek, 
anyagok, felszerelések, valam int az elveszett vagy eltulajdonított 
útlevelek körözései, és a körözések visszavonásai.

A közzétett körözések alapján a nyomozó szervek hatóságuk 
területén nyomozást folytattak a körözött személy vagy tárgy 
felkutatása céljából. Az eredményről jelentést tettek  felettes 
hatóságuknak esetleg közvetlenül a körözést kibocsátó ható
ságnak.

A  Bűnügyi Körözések Lapja hetenként egyszer jelent meg. 
A lapban a polgári és a katonai bírórágok, ügyészségek, büntető
intézetek és javító-nevelőintézetek körözéseit (személyleírás-kö- 
rözések, elfogatóparancsok, nyomozólevelek, valam int az ország 
területéről való kiutasítások) és visszavonásait, továbbá a kato-
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nai parancsnokságok és hatóságok szökési tájékoztatásait és azok 
visszavonásait tették közzé.

M indkét körözési segédlet időszakos lap volt, adatai éppúgy, 
mint az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal minden egyéb 
adata, hivatali titkot képeztek. Ezeket a lapokat csak a rendőri 
szervek, az igazságügyi és katonai hatóságok kaphatták meg, 
illetve -  a Bűnügyi Körözések Lapja esetében -  fizethették elő.

A priorálás megkönnyítése és a körözési lapok könnyebb ke
zelhetősége végett a Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal Rendőri Kö
rözések Csoportja hat értesitőben m egjelent körözésről, valam int 
a Bűnügyi Körözések Lapjában ez idő a la tt m egjelent anyagról 
Kis M utatót, minden három hónapban Mutatót, minden félévben 
Nagy Mutatót, és minden évben egyszer összesített M utatót je
lentetett meg. Ez utóbbi tartalm azta az összes hatályában fenn
álló személykörözéseken kívül az ellopott gépjárm űvek felsoro
lását is.

A m utatók rendszere megegyezett a ma is használatos könyv- 
formájú Mutatóval. Az eltérés csupán a körözöttek számában, 
azaz a M utató terjedelmében volt.

Azt hisszük, szerénytelenség nélkül em líthetjük meg, hogy 
míg az 1948. évi (A/5 formátumú) Nagy M utató 1112 könyv
oldalon 34 944 személykörözést, addig az 1965. évi (A/6 form á
tumú) Nagy M utató 28 oldalon 672 személy és 356 oldalon 10 000 
tárgykörözést tartalm az. (Az 1948. évi M utatóban tárgykörözések 
még nem szerepeltek.)
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II. FEJEZET

A SZEMÉLY- ÉS TÁRGYKÖRÖZÉSEK 
NYILVÁNTARTÁSA, CÉLJA ÉS FELADATA

Mielőtt a személy- és tárgykörözések nyilvántartásának cél
járó l és feladatáról szót ejtenénk, foglalkoznunk kell azzal a kér
déssel, hogy nyilvántartás szempontjából, de egyébként is, m it 
értünk körözés alatt.

Körözésnek nevezzük az ismeretlen helyen tartózkodó szemé
lyek tartózkodási helyének m egállapítására vagy az 1 évnél sú
lyosabb büntetéssel fenyegetett vagy ilyen bűn te tt m iatt elítélt, 
szökésben levő személy kézrekerítésére tett, a bűn tett elköve
tése ú tján  szerzett vagy azzal kapcsolatban álló tárgy felkutatá
sára irányuló

-  az ország vagy annak m eghatározott területére kiterjedő 
intézkedéseket. Ezek szerint beszélhetünk

-  országos -  ezen belül helyi hatályos -  és
-  helyi vonatkozású személy és tárgykörözésekről.
A személykörözéseket feloszthatjuk
-  elfogatóparancs kibocsátásával,
-  körözőlevél (Körözőlevél eltűn t személyről) kiadásával, va

lam int
-  lakhelykutatás elrendelésével elrendelt körözésekre.
A személykörözés általában ism ert egyén felkutatására irá

nyul.
A személykörözés elrendelésének alaki, jogi követelménye az 

elfogatóparancs, illetve körözőlevél („Körözőlevél eltűn t sze
m élyről”) kibocsátása, továbbá a lakhelykutatás elrendelése.

* E könyv egyes fejezeteiben a  közeljövőben hatályba lépő új 
Bűnügyi N yilvántartási U tasítás rendelkezéseit ism ertetjük , de az új 
Bűnügyi N yilván tartási U tasítás m a m ég nem  hatályos rendelkezéseit 
külön is m egem lítjük.
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Tárgykörözés elrendeléséhez -  ha közzétételét nem híradás- 
technikai eszközön kérik -  az „I” Tárgykörözés elrendelés” el
nevezésű nyom tatvány (karton) szolgál, amelyet a tárgykörözés 
elrendelésére jogosult szerv állít ki.

Az elfogatóparancs és körözőlevél, valam int a tárgykörözés 
közzététele a Körözési Értesítőben, sürgős esetben híradástech
nikai eszközön történik.

A Körözési Értesítőben közzétett vagy a híradástechnikai esz
közön továbbított körözés országos hatályú, azaz a körözés telje
sítése valamennyi rendőri szervre nézve általános hatályú ren
delkezés.

Az országos személykörözések egy vagy több rendőri szerv ha
tósági területén helyi hatályosak. Ez azt jelenti, hogy a rra  a 
szervre, amely a körözést elrendelte, vagy amelynek területén 
a körözött személy rokonai, barátai, k iterjed t ismeretségi köré
nek tagjai vagy bűnös kapcsolatai élnek, a körözött kézre kerí
tésében fokozott feladat hárul. Azért háru l fokozott feladat, m ert 
bár a körözött megjelenésével az ország bármely területén szá
molni lehet, elfogása, tartózkodási helyének megállapítása szem
pontjából mégis azoknak a helyeknek ellenőrzése kecsegtet el
sősorban sikerrel, ahol a körözött személy- vagy helyismerettel 
rendelkezik.

A helyi hatályos körözés -  nyilvántartás szempontjából -  
nem téveszthető össze (az eset összes körülményei figyelembe
vételével) egy meghatározott terü le t rendőri szervei számára el
rendelt és rendszerint híradástechnikai eszközön közzétett 
h e l y i  vonatkozású körözésekkel.

A helyi vonatkozású -  egy vagy több városi, járási, kerületi 
kapitányság, főkapitányság hatósági területére kiterjedő -  kö
rözést ugyanolyan eljárásjogi előfeltételek esetén lehet elren
delni, m int az országos körözést. Egy m eghatározott területen 
ugyanazokat az intézkedéseket kell a helyi vonatkozású körözé
sek alapján foganatosítani, m int az országos körözés esetén. 
Azonban ezek a körözések 14 napnál tovább nem tarthatók ha
tályban. A körözött személy elfogása, tartózkodási helyének meg
állapítása, a keresett tárgy biztosítása esetén a 14. nap letelte 
előtt vissza kell vonni a  körözést. 14 nap elteltével a körözés -  
minthogy híradástechnikai eszközön közzétett körözésnek tekin
tendő -  visszavonás nélkül is hatályát veszti.

A helyi vonatkozású körözés anyagát a híradástechnikai esz
közön közzétett körözési anyagok között kell elhelyezni, külön 
nyilvántartani nem kell.
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A körözöttek elfogásának számbavételénél m indig különbsé
get kell tenni az országos és helyi vonatkozású (helyi) körözött 
személy elfogása, illetőleg tartózkodási helyének megállapítása 
között, annál is inkább, m ert a BM Bűnügyi Nyilvántartó 
és Statisztikai Osztály a helyi vonatkozású körözések számát -  
m inthogy ezek a nyilvántarto tt körözöttek között nem szerepel
nek -  nem ismeri.

Tehát, amíg a helyi hatályos körözést az országos körözések 
nyilvántartási segédletein tú l (Körözési Értesítő, Mutató) egy 
vagy több rendőri szervnek külön-külön is nyilván kell tartania, 
a helyi vonatkozású körözés -  m in t az elfogatóparancs, köröző
levél kiadását megelőző intézkedés -  a körözési nyilvántartás 
rendszerében nem szerepel.

Nem szerepel a körözöttek nyilvántartásában az sem, akivel 
szemben a nyomozószervek vagy bíróságok, lakhelyének megál
lapítása végett lakhelykutatást rendelnek el. (Be. 129. § (1) bek.)

A lakhelykutatások nyilvántartása a BM Központi Lakcím 
Nyilvántartó Osztály feladata. A BM Központi Lakcím Nyilván
tartó  Osztály értesíti a nyomozóhatóságokat, bíróságokat arról, ha 
a terhelt -  akivel szemben lakhelykutatást rendeltek el -  az is
m ert lakáson kívül, újabb lakásba be- vagy kijelentkezik.

Maga az  eljárásjog (Be. 129. § (4) bek.) e vonatkozásban az 
alábbiak szerint rendelkezik:

„A hatóságok és hivatalos személyek, ha olyan terhelt tartóz
kodási helyéről szereznek tudomást, akivel szemben lakhely
ku tatást rendeltek el, kötelesek a "terhelt tartózkodási helyéről a 
lakhelykutatást elrendelő hatóságot értesíteni.”

A tvr. szövege itt többre utal a hatóságokat és hivatalos sze
m élyeket illetően, m in t a BM Központi Lakcím N yilvántartó Osz
tálya. Jóllehet, az aktív körözésben résztvevők -  az eddigi gya
korlat szerint -  a  lakhelykutatás elrendeléséről csak a BM Köz
ponti Lakcím Nyilvántartó Osztály tájékoztatása alapján érte
sültek, s így nem ism erhetik azt, hogy -  a nyomozószervek, bí
róságok -  kivel szemben rendeltek el lakhelykutatást.

Tekintettel arra, hogy a lakhelykutatás a személykörözés egyik 
form ája, nem tartanák  a szerzők feleslegesnek, ha a lakhelyku
tatások elrendeléséről az aktív  körözésben részt vevő nyomozó- 
szervek -  a Körözési Értesítőben közzétett körözésekhez ha
sonlóan -  bizonyos időszakonként tájékozódhatnának.

Fentiek figyelembevételével, a személy- és tárgykörözési nyil
vántartások célja és feladata, hogy a bűntettek  elkövetése vagy
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eltűnés m iatt országos körözés a la tt állókat elfogásuk, illetve 
tartózkodási helyük megállapítása céljából: a bűncselekmény ú t
ján eltulajdonított vagy bűntettel kapcsolatban álló, egyedi sajá
tosságokkal rendelkező tárgyakat pedig felkutatásuk érdekében 
számon tartsa.

A körözések nyilvántartására kartonok (lyukkártyák), eredeti 
okmányok, szolgálati feljegyzések (híradástechnikai eszközön to
vábbított szövegek), nyilvántartó ívek, könyvek, körözési é rte 
sítők, m utatók szolgálnak. A magasabb fokú rendőri szervnél a 
nyilvántartás- részletesebb, m íg az alacsonyabbaknál egyszerűbb.

Az elrendelt körözéseket egyrészt országosan, m ásrészt m ind
azoknál a rendőri szerveknél nyilván kell tartani, m elyeknek ha
tósági területével a körözött bármilyen form ában kapcsolatban 
áll vagy állott.

A körözések nyilvántartására szervenként a következő nyil
vántartási eszközök szolgálnak:

1. A  BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztályon
„Elfogatóparancs” (NR. 1141 sz. ny.), „Körözőlevél eltűnt sze

m élyről” (NR. 1140 sz. ny.) és „I. Tárgykörözés elrendelés”
(NR. 1120 sz. ny.) elnevezésű karton, továbbá peremlyukasztású 
kártya és nyilvántartó lap.

2. A rendőr (fő-)kapitányságokon
A személykörözésekre „Nyilvántartó k a r to n " (NR. 1143), a 

tárgykörözésekre (a főkapitányságokon) „II. Tárgykörözés vissza
vonás” elnevezésű karton.

3. A közrendvédelmi alosztályokon, rendőrőrsökön:

Csak a személykörözéseket kell nyilvántartani és erre „Kö
rözést N yilvántartó (ív) könyv” (NR. 1144. sz. ny.) szolgál.

4. A  körzeti megbízottnál

„A Körzeti megbízott nyilvántartó könyv” (NR. 2024 sz. ny.) 
személykörözések c. része képezi a ny ilvántartást.

A félreértések elkerülése végett i t t  jegyezzük meg, hogy a 
rendőrőrsök és körzeti megbízottak is nyilvántartanak egyes 
tárgykörözéseket. (Az ezzel kapcsolatos feladataikra a híradás- 
technikai eszközön elrendelt körözéseknél térünk vissza.)

A személykörzések elrendelésére az „Elfogatóparancs”, illetve 
a „Körözőlevél eltűnt személyről” c. nyom tatványok szolgálnak.
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Elfogatóparancs kibocsátása

Abban az esetben, ha kétséget kizáróan m egállapítást nyert, 
hogy a terhelt a büntetőeljárás elől megszökött vagy elrejtő
zött, a tartózkodási helyének m egállapítására te tt intézkedések 
nem vezettek eredm ényre és az eljárás olyan bűn tett m iatt fo
lyik, m elyre a törvény egy évi szabadságvesztésnél súlyosabb 
büntetést rendel el (Be. 129 § (1) bek., 183. § (1) bek., 221 §-(1) 
bek., 346. § (1) bek.), elfogatóparancsot lehet kibocsátani.

Az elfogatóparancs kibocsátása tehát csak akkor indokolt, ha 
a terhelt ellen folyam atban levő bűnügyre a törvény -  az ügy 
összes körülményeire figyelemmel -  egy évi szabadságvesztésnél 
súlyosabb büntetést rendel (Be. 129. § (1) bek.).

Az elfogatóparancsnak tartalm aznia kell m indazokat az adato
kat, am elyek az ism eretlen helyen tartózkodó vagy szökésben 
levő terheltről ismertek, s  amelyek a terhelt személyazonosságá
nak m egállapítását és elfogását elősegítik. A terhelt személy
azonosságának m egállapításához szükséges adatok: neve (asszonyoknál

 leánykori név is), születési helye, ideje (év, hó, nap), 
szülei és házastársa neve, foglalkozása, utolsó lakcíme, m unka
helye, személyleírása, különös ismertetőjelei stb. Ezen kívül fel 
kell tün tetn i az elfogatóparancs kibocsátásának okát, a bűntett 
rövid tényállását, törvényi minősítését, a  terhelt elfogásánál kö
vetendő m agatartást befolyásoló körülm ényeket (pl.: a terhelt
nél fegyver van, ellenállást fe jt ki stb.). Meg kell jelölni azokat 
a helyeket is, amelyeken a terhelt ak á r rokonság és baráti kap
csolatok, illetve egyéb ismeretség alapján, akár bármely más ok
ból m egfordulhat. Tartalm aznia kell az elfogatóparancsot kibo
csátó hatóság megnevezését, illetve annak megjelölését, ahová a 
terheltet elfogása után elő kell állítani, és meg kell jelölni a ter
helt ellen folyam atban levő vagy folyam atban volt bűnügy szá
mát.

A bíróságok halasztást nem tű rő  esetekben az elfogatóparancs 
adatait vidéken a megyei rendőrfőkapitányságokkal, Budapesten 
pedig közvetlenül a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai 
Osztályával szóban (távbeszélő útján) -  az elfogatóparancs hír
adástechnikai eszközön való közzététele érdekében -  közölhetik.
Az elfogatóparancsot pótlólag ilyen esetekben is meg kell küldeni 
(IM. 112) 1963 sz. ut. III. fejezet 11. pont).

A bűn te tt elkövetésével gyanúsított vagy ezért elítélt sze
mély körözésének m ás form ája a lakhelykutatás, m elynek célja
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az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, elkövető, tartózkodási 
helyének megállapítása.

Lakhelykutatás elrendelésére akkor kerül sor, ha m egállapítást 
nyert, hogy a terhelt a büntetőeljárás, illetve a büntetésvégre
hajtás meghiúsítása céljából megszökött vagy elrejtőzött; ha a 
nyomozóhatóságnak, a bíróságnak a  BM Központi Lakcímnyil
vántartó Osztályához, illetve a személy felkutatásában feltehe
tően segíteni tudó rendőrkapitánysághoz intézett megkeresése 
eredménytelen m aradt, és elfogatóparancs kibocsátásának nincs 
helye. Ilyen esetben a tanács elnöke, a nyomozóhatóság vezetője 
a BM Központi Lakcímnyilvántartó Osztályt a terhelt bejelent
kezésének figyelésére hívhatja fel (Be. 129. § (3) bek., 183. § (1) 
bek., 221. § (1) bek., 246. § (1) bek. és 306. §).

Lakhelykutatást kell elrendelni akkor is, ha olyan külföldön 
tartózkodó terhelt ellen folyik a büntetőeljárás, akivel szemben 
nincs helye kiadatásnak, kivéve, ha a tárgyalás a terhelt távol
létében is m egtartható (Be. 198. § (4) bek.) Pl.: a hazatérés meg
tagadása (Btk. 205. §) m iatt lefolytatott eljárások. Ezekben az 
esetekben is lakhelykutatást rendel el a bíróság.

A lakhelykutatást elrendelő határozatnak tartalm aznia kell a 
nyomozószerv, bíróság megnevezését, az ügy számát, a tanács 
elnökének (a szerv vezetőjének) aláírását és hivatalos pecsétjét. 
A határozatban közölni kell azokat a személyi adatokat is, am e
lyek a terhelt személyazonosságának megállapításához szüksé
gesek. Az erre a  célra rendszeresített lakhelykutatást elrendelő 
határozat nyom tatványt írógéppel vagy nyom tatott betűvel kell 
kitölteni, és egy példányát a BM Központi Lakcímnyilvántartó 
Osztálynak kell megküldeni, az eredeti példányt pedig az ügy 
irataihoz kell csatolni.

K örözőlevél k ib o csá tása

Amint az erre a célra rendszeresített nyom tatvány címéből is 
kitűnik, a „Körözőlevél eltűnt személyről” kiadása az eltűn t sze
mélyek felkutatása érdekében történik. Abban az esetben kerül
het sor a körözőlevél kibocsátására, ha a rendőrség bejelentés 
ú tján  vagy egyéb módon tudom ást szerez egy vagy több személy 
eltűnéséről, és az elsődleges intézkedések nem tisztázzák az el
tűn t személy hollétét.

Az eltűn t személy mielőbbi felkutatásának biztosításához 
szükséges, hogy a körözőlevél az eltűn t személyi adatain kívül
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tartalm azza a részletes személyleírást és az eltűnéskor viselt ru 
házat legteljesebb leírását, az eltűnés időpontját, körülm ényeit 
és feltehető okát is. A nyom tatvány kérdései az adatok bejegy
zéséhez segítséget nyújtanak, csupán értelemszerű választ igé
nyelnek. A pontos és megbízható adatokra azért is szükség van, 
m ert az országos nyilvántartásban az eltűnt személyi adatait 
összeegyeztetik a talált, ism eretlen holttestekről rendelkezésre 
álló adatokkal.

Az eltűn t személy kutatását a megtalálásig, illetve tartózkodási 
helyének pontos m egállapításáig kell folytatni. Az eltűntek kuta
tása közben -  természetszerűleg -  soha nem hagyható figyel
men kívül, hogy az eltűn t bűncselekmény áldozata is lehet.

Az eltűn t m egtalálásakor csak tartózkodási helyéről kell érte
síteni a körözőlevelet kibocsátó szervet.

-  V isszatartásra; csak gyermek és fiatalkorú, vagy magatehe
tetlen, agg:

-  őrizetbevételre; ön- és közveszélyes állapotban levő, javító- 
intézetből szökött, vagy időközben bűn tette t elkövető eltűnt sze
mély esetében kerülhet sor.

A büntetőeljárásban részt vevő szervek által körözésre kibo
csátott (rendőri szervek esetében a  területileg illetéke? ügyész 
által jóváhagyott) „Elfogatóparancs” és a  rendőrség által kiadott 
„Körözőlevél eltűnt személyről” c. nyom tatványok eredeti példá
nyait -  az esetleg rendelkezésre álló fényképpel együtt - , a kö
rözések közzététele céljából (és nyilvántartásba vételére) a BM 
Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztályhoz kell felterjesz
teni, illetve megküldeni. A m ásolati példányokat pedig az ügy
irathoz kell csatolni.

A BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály az elfogató
parancsok és körözőlevelek rovatainak helyes kitöltését ellen
őrzi, és a hiányosan kitöltötteket (vagy megalapozatlanokat) -  
a  hiányok pótlása érdekében -  az elrendelő szervnek vissza
küldi. A elfogatóparancsokat az osztály mellé kirendelt és a tör
vényességi felügyeletet gyakorló ügyésszel -  a törvényi meg
alapozottságuk elbírálása érdekében -  felülvizsgáltatja.

A felülvizsgálat után, a körözés közzététele, illetve nyilvántar
tásba vétele előtt a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osz
tály priorálja a körözni kért személyt az IM Büntetésvégrehaj
tási Parancsnokság által az elítéltekről vezetett nyilvántartásban 
is. Amennyiben valamely büntetésvégrehajtási intézet a priorált 
személyt befogadta, értesíti a  körözést kibocsátó szervet, a kö
rözéselrendelési okmány egyidejű visszaküldése mellett.
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A  BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály a közzéte
hető -  törvényileg megalapozott -  körözések nyilvántartásba 
vételéhez az alábbi nyilvántartási anyagokat készíti el:

a) Ideiglenes kartont a bűntettesek nyilvántartása úgynevezett 
„előprioráló” anyagának részére. Olyan személyről, akit több 
szerv köröz (külön-külön minden körözésről), az álnevet hasz
nálók valamennyi álnevéről.

A karton azért ideiglenes jellegű, m ert csak a körözés vissza
vonásáig van a nyilvántartásban, ezt követően megsemmisítik. 
Erre a kartonra -  ami egyébként méretében megegyezik a  bün
tetett előéletűek nyilvántartásában szereplők előprioráló karton
jával -  azért van szükség, hogy a BM Bűnügyi Nyilvántartó és 
Statisztikai Osztály akkor is fel tud ja  hívni a körözés tényére az 
eljáró szervet, ha annak figyelmét -  valamilyen okból -  elke
rülte volna, hogy a prioráltatni kívánt személy hatályos körözés 
alatt áll.

b) Nyilvántartólapot (az asszonynevekről és álnevekről külön- 
külön) két példányban. Az eredeti példány -  gyorsfűző dosszié
ban ábécé rendben kezelve -  a körözési nyilvántartás anyagát, 
a másodpéldány a Körözési Értesítő és a  Mutató, naprakész 
nyomdai kéziratát képezi.

Lényegében ezek a nyilvántartó lapok képezik a BM Bűnügyi 
Nyilvántartó és Statisztikai Osztályon a körözött személy nyilván
tartását. A többi nyilvántartási eszköz m int az „Elfogatópa
rancs” , a „Körözőlevél eltűn t személyről” , az ideiglenes előprio
ráló karton, a perem lyukkártya, a figyelőlap csupán csak kise
gítő. Ezek rendeltetése az, hogy az osztály más nyilvántartá
sában is m egállapítható legyen m eghatározott személy körözése.

c) Perem lyukkártyát kizárólag a BM Bűnügyi Nyilvántartó és 
Statisztikai Osztály részére összeállított „Kódmutató” alapján, az 
eltűntként körözöttekről és az elfogatóparancs hatálya a la tt ál
lókról, ha 30 nap alatt nem tudták m egállapítani tartózkodási 
helyüket vagy nem fogták el őket. A perem lyukkártya a Körö
zési Értesítőben a körözés elrendeléséről közzétett szöveget, to
vábbá a személyleírás és más, az azonosításhoz felhasználható 
adatok kódjeleit tartalmazza.

A perem lyukkártyákat a holtan talált ism eretlenekről veze
tett, ugyancsak kódjeles nyilvántartásban végzendő rendszeres 
azonosítási kísérlethez használják. Ezek nem önálló nyilvántar
tások. Külön, nevek szerint nem készül perem lyukkártya.
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d) Figyelőlapot az „Elfogatóparancs” alapján elrendelt sze
mélykörözésekről, melyet, ha a  körözés a la tt álló személy sze
mélyi igazolványának száma ismeretlen, ennek m egállapítására 
a BM Központi Lakcímnyilvántartó Osztálynak küld meg. A BM 
Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály a személyi igazol
ványszámmal ellátott figyelőlapot az országos értesítési nyilván
tartás  anyagában helyezi el.

Ezeknek a nyilvántartási anyagoknak elkészítése u tán a körö
zési okm ányokat („Elfogatóparancs” , „Körözőlevél eltűnt sze
m élyről”) a bűntettesek nyilvántartásának törzsanyaggyűjtemé
nyébe sorolja be, a körözést pedig, a Körözési Értesítőben közzé
teszi.

A  rendőr-főkapitányságokon  a  körözési előadó feladata, hogy 
m indazokat a személyeket nyilvántartásba vegye -  a rendsze
resített kartonnyilvántartást elkészítse - , akik a Körözési Érte
sítőben közzétett adatok szerint a főkapitányság területén (szüle
tési hely, lakhely, munkahely, családi, rokoni, baráti, bűntársi 
kapcsolat stb. révén) tartózkodhatnak, továbbá, akik ellen a fő- 
kapitányság területén folytatnak büntetőeljárást. (Tehát azokat 
a személykörözéseket, amelyek a főkapitányság területére helyi 
hatályosak.)

A kartonokat járásonként, ezen belül, a körözött nevének meg
felelő ábécé rendben kell a  nyilvántartásban elhelyezni.

A  rendőrkapitányságok (közrendvédelmi alosztályok), a rend
őrőrsök és a körzeti megbízottak  az előbbiek értelem szerű alkal
mazásával ta rtják  nyilván a terü le tükre hatályos körözött sze
mélyeket. A rendőrkapitányságok kartonon, a rendőrőrsök nyil
vántartó  íven, a körzeti megbízottak nyilvántartó könyvben ve
zetik  ezeket a  nyilvántartási adatokat az elrendeléseknek és visszavonásoknak

 megfelelően, naprakész állapotban.
A főkapitányság körözési nyilvántartásából -  szervenkénti 

bontásban -  minden esetben megállapítható a főkapitányság te
rületére hatályos körözöttek száma; a rendőrkapitányságokon 
pedig őrsök, illetve körzeti megbízottak szerinti bontásban a  
hatósági területére vonatkozók.

A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a bíróság is nyilván
ta rtá s t vezet a „N yilvántartó Könyv”-ben (BÜSZ. 96. §) az ál
tala kibocsátott elfogatóparancsokról. Ebben a könyvben tartja  
nyilván a lakhelykutatások elrendelését is. A nyilvántartó könyv 
az elfogatóparancs kibocsátására, a lakhelykutatás elrendelésére, 
valam int az azok visszavonására vonatkozó legfontosabb ada
tokat (a te rh e lt személyi adatai, az ügy száma, a  bűn tett meg-
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nevezése, a lakhelykutatás és elfogatóparancs száma, kibocsátá
sának időpontja, a visszavonás száma, kelte, a visszavonás oka) 
tartalmazza.

A bíróság elnöke köteles legalább negyedévenként ellenőrizni 
a nyilvántartó könyv szabályszerű vezetését, és meggyőződni 
arról, hogy a hatályukat vesztett elfogatóparancsok és lakhely
kutatások visszavonása irán t történt-e intézkedés (IM. 112/1963 
sz. ut. IV. fejezet 16. pont). Ha a terheltet nem az elfogatóparan
csot kibocsátó hatósághoz kell előállítani, a bűnügyi iratoknak 
az illetékes hatósághoz történ t áttétele u tán  ezt a körülm ényt 
a nyilvántartó könyvbe be kell jegyezni.

A körözött személyek figyelése a lakcímnyilvántartásokban

A Körözési Értesítőben megjelent személykörözésekről a BM 
Központi Lakcímnyilvántartó Osztály és a városi-járási rendőr- 
kapitányságok igazgatásrendészeti alosztályai „Figyelőlap”-ot ál
lítanak ki, és azt a nyilvántartási anyagokba haladéktalanul be
sorolják, a körözött Szem ély nevének megfelelően.

A BM Központi Lakcímnyilvántartó Osztály a „Körözési Fi
gyelőlap” c. nyomtatványon azonnal értesíti a körözést kibocsátó, 
illetve az elfogásra területileg illetékes rendőrfőkapitányság bűn
ügyi osztályát, Budapesten a Körözési Alosztályt a szükséges 
intézkedés megtétele végett, ha a figyelőlapon fe ltün te te tt sze
mély

-  előzetes letartóztatásba vagy börtönbe került,
-  újabb állandó ideiglenes lakásba be- vagy lakásból kije

lentkezett,
-  neve megváltozott (névváltoztatás, ú jra  anyakönyvezés, há

zasságkötés stb.),
-  az ország területét engedély nélkül elhagyta (disszidált),
-  meghalt.
A városi, járási rendőrkapitányságok lakcím nyilvántartói, 

am int a kapitányság területére körözés a la tt álló személy beje
lentkezik, a kapitányság vezetőjének, illetve a bűnügyi alosztály 
vezetőjének azonnal jelentik.

A személykörözés visszavonására -  amennyiben annak to
vábbi fenntartása indokolatlanná válik -  az elrendelő szerv, 
illetve annak felettes hatósága jogosult. A visszavonás írásbeli 
„H atározat” alapján történik.

Abban az esetben, ha a körözött személyt az a szerv fogja el
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-  vagy állapítja meg tartózkodási helyét - , amelyik a körözést 
kibocsátotta, a körözés visszavonására „H atározat”-ot (hoz) ké
szít. A határozat eredeti példányát felterjeszti (megküldi) a BM 
Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztálynak, a másodpél
dányt az ügyiratokhoz csatolja, a harm adik példányt pedig a 
terhelt részére kézbesíti. Magától érthetődik, hogy az eltűntként 
körözött személy a körözés visszavonásáról nem kap határozatot.

Ha a keresett személyt nem a körözést kibocsátó szerv fogja 
el, vagy nem ez állapítja meg tartózkodási helyét, erről a tény
ről a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztályt az „Ér
tesítés körözött személy elfogásáról” c. nyom tatvány kiállításá
val kell haladéktalanul értesíteni. A BM Bűnügyi Nyilvántartó 
és Statisztikai Osztály híradástechnikai eszköz ú tján  tájékoz
ta tja  a körözést elrendelő szervet, és m ár a határozat beérkezése 
előtt intézkedik, a körözés visszavonásának közzétételéről.

Abban az esetben, ha a körözést a bíróság bocsátotta ki, a 
terheltet elfogó hatóság -  a terhelt őrizetbe vételét követő leg
rövidebb időn belül -  megkeresi az elfogatóparancsot kibocsátó 
bíróságot, és közli, hogy az elfogatóparancs hatálya a la tt álló 
személyt elfogta.

Ha az elfogott terhelte t bíróság elé állítják, a bíróság azonnal, 
de legkésőbb a terhelt őrizetbe vételétől számított 72 órán belül
-  zárt ülésen -  határoz a terhelt előzetes letartóztatásának el
rendelése vagy szabadonbocsátása felől, illetve intézkedik, hogy 
a terheltet átadják  a börtönnek.

A bíróság az elfogatóparancs visszavonását írásbeli határozat
tal rendeli el. A határozatnak tartalm aznia kell azokat az ada
tokat is, amelyek kizárják, hogy a m ár visszavont elfogató
parancs alapján a terheltet ismét elfogják. A határozat egy pél
dányát kézbesíteni kell a terheltnek.

Több szerv által körözött személy elfogása esetén az eljáró 
hatóság az „Értesítés körözött személy elfogásáról” c. nyom tat
vány kiállításával és megküldésével tájékoztatja a BM Bűnügyi 
Nyilvántartó és Statisztikai Osztályt. Az elfogott személyt pedig 
átkísérteti a legközelebbi, körözést elrendelő szervhez. Ha a kö
rözés-eket különböző szervek (bíróság, ügyészség, rendőrség) bo
csátotta ki, az elfogottat minden esetben a körözést elrendelő 
rendőri szervhez kell átkísém i. Ezenkívül köteles minden -  a 
körözést kibocsátó -  szervet az elfogás m egtörténtéről értesí
teni.

A BM Bűnügyi nyilvántartó és Statisztikai Osztály valamennyi 
körözés visszavonását ellenőrzi, és ezt követően gondoskodik a
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személlyel kapcsolatban keletkezett valamennyi körözés nyilván
tartási anyagának irattározásáról.

A Körözési Értesítőben közzétett körözésvisszavonások alapján 
a rendőr(fő)kapitányságok a személyekről kiállított nyilvántartó 
kartonokat nyilvántartásaikból kiemelik és megsemmisítik. 
A rendőrőrsök és körzeti megbízottak pedig az általuk vezetett 
nyilvántartó könyvekben a személy körözésére vonatkozó rovatot 
színes ironnal áthúzzák. (Természetes, hogy ezzel egyidejűleg 
a M utatóban is á t kell húzni a visszavont körözés szövegét.)

A Körözési Értesítő visszavonási rovata alapján a lakcím
nyilvántartásokból ugyancsak ki kell emelni a személy figyelő
lapját, és meg kell semmisíteni.

A személy- és tárgykörözések közzététele és visszavonása

A BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály az elren
delt körözéseket és azok visszavonásait -  a szükséges m érték
ben, de legalább kéthetenként három alkalommal -  közzéteszi 
a Körözési Értesítőben.

KÖRÖZÉSI ÉRTESÍTŐ

Ez a körözési szaklap az előző Körözési Értesítő megjelenése 
óta elrendelt, illetve közzététel végett a BM Bűnügyi Nyilván
tartó  és Statisztikai Osztályhoz érkezett személy- és tárgykörö
zéseket, valam int az időközben tö rtén t visszavonásokat tarta l
mazza. A nyilvántartásba vétel megkönnyítésére a Körözési é r
tesítőben a körözések tételszámai megyék szerint is csoporto
sítva vannak. Tartalmazza a K. É. a súlyos bűn tettet elkövető, 
illetve eltűnés m iatt körözött (magatehetetlen, gyermekkorú, 
gyengeelméjű, agg) személyek fényképeit is, amennyiben azok 
beszerezhetők.

A BM Bűnügyi N yilvántartó és Statisztikai Osztály évente 
egyszer -  az év végén -  a hatályos körözések teljes szövegét 
tartalmazó, összesített Körözési Értesítőt készít. Ennek megjele
nése után a megelőző értesítők használata szükségtelen.
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MUTATÓ

A BM Bűnügyi Nyilvántató és Statisztikai Osztály szerkesz
tésében -  havonta -  kerül kiadásra. Szoros ábécé rendben 
azoknak a személyeknek az adatait (név, születési hely, születési 
idő, anyja neve) tartalm azza, akik elfogatóparancs vagy köröző
levél hatálya alatt állnak és körözésük valamelyik Körözési 
Értesítőben megjelent. A körözés a la tt állók adatai m elle tt a 
m utatókban megtalálható, hogy a körözés a  Körözési Értesítő 
melyik számában és milyen tételszám a la tt jelent meg.

Több nevet (álnevet) viselő személyek a M utatóban a körözést 
elrendelő hatóság vagy szerv előtt ism ertté vált valamennyi 
nevükkel -  tehát több helyen -  szerepelnek, abból a meggon
dolásból, hogy igazoltatás során, a személyazonosításuk meg
történhessen. Férjezett nők körözése -  külön az asszony és kü
lön a leánykori néven is -  szerepel. Pl: „Kiss Jánosné, Pécs, 
1922. V. 16., Nagy Anna, KÉ. XV. 14 9284” ; „Kovács Teréz, 
Pécs, 1922. V. 16., Nagy Anna, KÉ. XV. 14 9284”

Egy személy ellen, ha több hatóság rendelt el körözést, a Mu
tató valamennyi körözéselrendelést feltünteti. Pl: „Kovács Dezső 
Budapest, 1900. V. 12., Nagy Teréz, KÉ. III. 2 532., KE. IV. 5 
633”.

A M utatóban az elfogatóparancs hatálya a la tt állók személyi 
adatai előtt csillag van. Az így jelölt személyeket -  megtalálásuk 
esetén, ha a körözés hatálya fennáll -  őrizetbe kell venni, és 
haladéktalanul az elfogatóparancsot kibocsátó, illetve a Körö
zési Értesítőben megjelölt hatóság elé kell állítani (Be. 129. § 
(5) bek.). Különös körültekintéssel kell eljárni a „Fegyveres” 
jelzéssel körözött személyek elfogásánál, akiknek ellenállásától 
minden esetben tartan i kell. A M utatóban -  az új Bűnügyi 
N yilvántartási U tasítás életbelépése u tán  -  a veszélyes bűnö
zők neve előtt „V” jelzés szerepel. Ez a jelzés szintén a körül
tekintő eljárásra hívja fel az intézkedők figyelmét.

A körözőlevél hatálya a la tt álló eltűn t személyek adatai előtt 
a M utató semmiféle jelzést nem tartalm az. Ebből következik, 
hogy ezeket a személyeket csak akkor kell őrizetbe venni, ha az 
őrizetbe vételt a saját érdekük (gyermek, magatehetetlen, agg 
vagy gyengeelméjű) megköveteli.

Az eltűn t személy tartózkodási helyének m egállapításáról a 
körözést kibocsátó hatóság értesítésével egyidejűleg értesíteni 
kell a BNy-t is az NR. 1149. sz. nyomtatványon. Az őrizetbe
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vett eltűnttel kapcsolatban a Körözési Utasítás rendelkezéseinek 
megfelelően kell eljárni.

A M utatóban a körözés hatálya a la tt álló egyes személyek 
adatai előtt bekeretezett sorszám, p l : |  F- 1 |  vagy |  F- 2 |  található.
Ezek a  jelzések azt jelentik, hogy a körözött személyről a Kö
rözési Értesítőben fénykép jelent meg.

A Mutató nem tartalm azza azt, hogy a körözést melyik szerv 
vagy hatóság rendelte el, valam int azt sem, hogy az elfogató
parancs vagy a körözőlevél hatálya a la tt állóval milyen további 
intézkedést kell foganatosítani. Ezért a M utatóban előforduló 
személyekkel szemben foganatosítandó további intézkedéseket a 
Körözési Értesítőből kell megállapítani.

A M utató adatai a körözésvisszavonások következtében állan
dóan változnak, s így a M utatót valamennyi ezzel ellátott rend
őrnek folyamatosan vezetnie kell úgy, hogy a körözés vissza
vonása esetén a M utatóban szereplő személy nevét színes iron
nal áthúzza.

A M utató rendszeres helyesbítésének elmulasztása törvény- 
sértést eredményez, mivel szabadságukban korlátozhatnak olyan 
személyeket, akikkel szemben a körözéssel kapcsolatos eljárás
nak m ár nincs törvényes alapja.

Meg kell em lítenünk a gyakorlatban hasznosnak bizonyult, 
úgynevezett M utató betétlapok felhasználását. A BM Bűnügyi 
Nyilvántartó és Statisztikai Osztály minden Körözési Értesítő 
megjelentetésével egyidejűleg m ellékletként -  az újabb Mu
tató megjelenéséig hézagpótló jellegű -  Mutató betétlapot ad 
ki. Ezek a betétlapok ábécérendben tartalm azzák (azonos módon 
és szöveggel, m int a Mutatóban) az adott Körözési Értesítőben 
megjelent összes személykörözéseket. A betétlapokat be kell he
lyezni a M utatóba és mindaddig ott kell kezelni, amíg az újabb 
Mutató meg nem jelenik. Természetesen az időközben eszközölt 
körözés visszavonásokat a betétlapokon is á t kell vezetni.

KÖRÖZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ismeretlen elkövetők eredményes felderítése, gyors elfo
gása érdekében, szükség szerint kerül kiadásra, elsősorban a 
különösen súlyos társadalm i veszélyességű bűntetteknek a rész
letes leírását és a nyomozás során felmerülő olyan újabb ada
tokat tartalm azza, amelyek a Körözési Értesítő, illetve a h ír
anyagok kereteit meghaladják, azonban közlésük mégis szük
séges, m ert ismeretükben az eljáró szerv m unkáját más rendőri
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szerv is segítheti. A tájékoztatóban vázlatokat, fényképeket is 
lehet közölni.

A tájékoztató hasznosítására, minthogy nem (körözési) nyil
vántartási segédlet, az általános ügyintézési elvek az irányadók.

Híradástechnikai eszközön elrendelt körözések

A rendőri szervek gyors tájékoztatása érdekében a sürgős 
személy- és tárgykörözéseket, a törvényes előfeltételek megléte 
esetén, híradástechnikai eszközökön is közzé lehet, illetve kell 
tenni. A sürgős vagy különösen súlyos bűncselekményekkel kap
csolatos személy- és tárgykörözések híradástechnikai eszközökön 
történő továbbítását hivatalos idő a la tt a BM Bűnügyi Nyilván
tartó  és Statisztikai Osztályától, hivatalos idő után  pedig a BM 
Főügyeletétől kell kérni. A körözés híradástechnikai eszközökön 
történő közzétételét az elfogatóparancs és a körözőlevél kibocsá
tására  jogosult szervek vezetői kérhetik.

A személykörözés nyílt és rejtjeles szöveggel egyaránt közzé
tehető általaban akkor, ha:

-  a tettes (terhelt) súlyos bűncselekményt követett el, vagy 
ennek elkövetése m iatt elítélt személy a büntetésvégrehajtási 
helyről megszökött, és mielőbbi elfogása érdekében indokolt, 
hogy erről az ország egész területén gyorsan tudomást szerezze
nek a rendőri és határőrizeti szervek:

-  a rendelkezésre álló adatok szerint súlyos bűncselekményt 
elkövetett tettes (terhelt) olyan járm űvel m enekült, melynek 
segítségével rövid időn belül nagy távolságra érhet;

-  adatok vannak arról, hogy a szökésben levő személy újabb 
bűncselekményt akar elkövetni;

-  olyan eltűn t személyeket kell mielőbb megtalálni (gyerme
kek, gyengeelméjűek, m agatehetetlen, aggok stb.), akik nem 
tudnak magukról gondoskodni vagy eltűnésükkel kapcsolatban 
bűncselekmény alapos gyanúja áll fenn.

A géptávírón leadott valamennyi körözést -  az új Bűnügyi 
N yilvántartási U tasítás szerint -  kivonatosan -  hogy a  rend
őrőrsök időben értesüljenek róla -  rádión is leadják. A rádión 
leadott híranyag azonban nem tartalm az mást, m int a körözött 
személy adatait, továbbá a bűncselekményének Btk. szerinti 
m inősítését és a szükséges intézkedést. (Pl: Kovács Péter Salgó
tarján , 1901, Nagy Borbála, lopás -  elfogandó; Tóth József. 
Budapest, 1947. XI. 19., Kiss Jolán -  eltűnt).
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A körözés teljes szövegét csak kivételesen, különösen súlyos 
esetben (emberölés, rablás, szökés, és súlyos k árt okozó egyéb 
bűn tett m iatt) elrendelt körözések alkalm ával és a konspirációra 
vonatkozó szabályok figyelembe vételével lehet rádión leadni.

Nem szabad rádión -  teljes szöveggel -  közzétenni a sze
mélykörözést akkor, ha a nyílt szövegű rádióadás fontos állam
érdeket veszélyeztetne. Különösen vonatkozik ez a Btk. IX. és 
X. fejezeteiben m eghatározott bűntettek elkövetői, továbbá a 
fegyveres testületek tagjai ellen kibocsátott körözésekre.

A szolgálati titok megsértésének elkerülése végett valamennyi 
teljes szövegű rádiókörözést a BM Bűnügyi Nyilvántartó és 
Statisztikai Osztályhoz, illetve a BM Főügyeleti Osztályhoz való 
továbbítás előtt, a kapitányság vezetőjének vagy megbízottjának, 
főkapitányságokon az illetékes osztályvezetőnek vagy helyette
sének felül kell vizsgálnia és láttam oznia kell.

A rendőr(fő)kapitányságok a géptávírón leadott körözések 
szövegével ellátják azokat a rendőri szerveket, közrend- 
védelmi alosztályokat, őrsöket, amelyek nem rendelkeznek a 
géptávíró szövegének vételéhez szükséges technikai eszközökkel. 
A híradástechnikai eszközökön leadott körözésekben szereplők 
személyadatait az elfogásukban, felkutatásukban résztvevőknek, 
hatályos körözésként kell ismerniük. (Az utóbbi időben 
több vonatkozásban csökkent az adminisztráció, amely a körözé
sek nyilvántartása tekintetében, az aktív körözésben résztvevő
ket terheli. A híradástechnikai eszközön közzétett körözés azon
ban még mindig sok -  gyakran a  várt eredménnyel arányban 
nem álló -  adminisztrációval jár. A m utató-betétlapok pl. szük
ségtelenné teszik a két M utató megjelenése közötti Körözési Ér
tesítőben való priorálást. A híradástechnikai eszközökön leadott 
körözéshez idáig nem készült Mutató, bár az eligazodás ezekben 
nehezebb, m int a Körözési Értesítőben. E probléma megoldása
-  az ügyvitel egyszerűsítésének technikai fejlődése arányá
ban -  perspektivikus feladat.)

A híradástechnikai eszközökön közzétett személy- és tárgy
körözéseket -  ha nem látták  el „Visszavonásig érvényes” jel
zéssel -  14 nap elteltével selejtezni kell. „Visszavonásig ér
vényes” jelzéssel csak azok a körözések láthatók el, amelyek 
anyaga -  a szolgálati titok megsértése nélkül vagy a körözés 
jellegénél fogva -  a Körözési Értesítőben nem közölhető. (Pl. 
ismeretlen tettes vagy tettesek körözése.)
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A körözések géptávírón (rádión) vett vagy adott szövegének 
eredeti (sokszorosított) példányait, ábécé rendben, ezen belül 
időrendi sorrendben gyorsfűző dossziéba gyűjtve kell kezelni.

A BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály -  priorálás 
esetén -  a  körözésről történő értesítés biztosításához minden 
híradástechnikai eszközön közzétett személykörözésről ideigle
nesen, „Elfogatóparancs” vagy „Körözőlevél eltűnt személyről” 
c. nyom tatványt állít ki, és azt elhelyezi a  „Bűntettesek nyilván
tartásá”-nak törzsanyaggyűjteményében. Ezeket az ideiglenes 
okm ányokat 14 napig, illetve addig kezelik a nyilvántartásban, 
amíg a körözést vissza nem vonják, vagy amíg az elrendelő szerv 
által kiállított okmány be nem érkezik.

A tárgyak országos- körözését híradástechnikai eszközön álta
lában csak akkor lehet elrendelni, ha:

-  a tárgy azonosításra a lk a lm a s  és súlyos bűncselekmény 
elkövetéséből származik és szükséges, hogy a tettes mielőbbi 
elfogása érdekében az ország rendőri szervei gyorsan tudomást 
szerezzenek róla;

-  gépjárm űvet, bem utatóra szóló takarékbetétkönyvet, utal
ványt lopta k el vagy vesztettek el;

-  súlyos bűncselekmény elkövetéséből származó olyan tárgya
k a t keresnek, amelyek gyorsan, feltűnés nélkül értékesíthetők 
az ország bármely területén.

(Részleteiben a „Körözési U tasítás”-ban foglaltak az irány
adók.)

A rendőrfőkapitányságok -  a törvényes feltételek megléte 
esetén -  egyes főkapitányságokhoz -  híradástechnikai eszkö
zön -  közvetlenül is továbbíthatnak személy- és tárgykörözé
seket, ha:

-  a  ren d e lk e z é sü k re  álló  a d a to k  sz e r in t a k ö rö zö tt Szem ély 
o t t  ta r tó z k o d ik ;

-  a bűncselekményből származó tárgyakat a beszerzett adatok 
szerint o tt kísérlik meg értékesíteni, vagy ott megtalálhatók.

A híradástechnikai eszközökön közzétett körözések alapját 
képező elfogatóparancsokat, körözőleveleket az elrendelés után 
azonnal továbbítani kell a BM Bűnügyi N yilvántartó és Statisz
tikai Osztályhoz, amely azokat a Körözési Értesítőben megje
lentetni.

A közzétett -  „titkos”-nak nem m inősített -  személykörözé
sekről a szállodákat, a campingek, turistaszállók és a fizető
vendég-szolgálatot szervező IBUSZ vezetőit; a tárgykörözé-
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sekről a tárgyak értékesítése tekintetében számításba vehető 
kereskedelmi egységek vezetőit (BÁV, Óra- és Ékszerkereske
delmi Vállalat stb.) rendszeresen szóban vagy írásban (mutatók 
kivonatai, tárgyleírások stb. átadásával) tájékoztatják a megyei 
(budapesti) rendőri szervek.

A tárgykörözés elrendelése és visszavonása

A rendőrség bűnüldöző szerveinek a tárgykörözések elrende
lésével és visszavonásával kapcsolatos ügyintézése -  m int is
meretes -  nem egységes. Az ezzel kapcsolatos ügyintézés szinte 
ötletszerű és kevésbé ellenőrizhető. Az ügyintézés hiányosságai
nak fő oka, hogy nem áll rendelkezésre egységes nyom tatvány 
és ennek következtében -  sok esetben -  hiányos vagy túlzott 
és nagy mennyiségű, de érdektelen adatok leírása mellett kérik 
a tárgykörözés közzétételét, s ez gátolja a körözés megismerését.

Példaként szó szerinti másolatban közlünk két tárgykörözést: 
„Szám: 18/37- 1966 -  Hatóságomhoz talált tárgyként beszolgál
tattak  1 db Csepel gyártm ányú C- 10003-as számú, piros színű 
kerékpárt. Kérem a tulajdonosának körözését elrendelni. Székes- 
fehérvár, 1966. március 15. Kapitányság vezetője. Olvashatatlan 
aláírás sk. P H.”
..BM Budapesti Rendőrfőkapitányság V. kerületi kapitánysága. 
Szám: 359 1966. Tárgykörözési Értesítő.
Budapest Panaszos neve: Tóth László, lak.: Budapest, k er. V. 
utca. Képíró sz ám: 1. ajtó, telefon. Bűncselekmény helye: sér
te tt lakása, város, V. ker. Vállalat (intézmény). Bűncselekmény 
elkövetésének neme: személyek javait károsító lopás. Tárgy
leírás: szabványos, nyitott, fehér színű, borításos, világoskék 
szegéllyel. Alacsonyrugózású, az első két rugó törés m iatt ki volt 
lágyítva. A kék szegély egy U-alakú szeggel 40 cm széles. A toló
lécek és sárvédők nikkelezettek. Tárgy megnevezése: Ism ertető
jel: Fenti tárgykörözés távbeszélőn 1966. IV. 1-én 8 órakor Cím
nek leadva. Vette: O lvashatatlan aláírás sk. r. őrnagy. P.H.”

Sem az első, sem a második körözés közzététele a kért szö
veggel nem történ t meg. Az első példa esetében azért, m ert nyil
vánvalóan törvénysértő le tt volna; a második példa zavaros 
szövegéből pedig nem tűn t ki, hogy tulajdonképpen mit loptak 
el, illetve, hogy m it akartak  közölni.
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Rendszeresen előfordul az is, hogy a körözést kibocsátó szervek 
a feleslegessé vált körözések visszavonásáról nem intézkednek.
Ez a m ulasztás gátolja az aktív körözési m unkát és egyben ne
hezíti a nyilvántartás áttekinthetőségét. Több esetben bizonyí
to tta ezt a körözések felülvizsgálása, melynek során kiderült, 
hogy az egyes tárgyfajták  több m int 40 százalékának körözése 
felesleges.

A fennálló hiányosságok m egszüntetése érdekében kerül sor
-  az új Bűnügyi N yilvántartási U tasítás hatálybalépése u tán-  
a tárgykörözések elrendelésére, visszavonására és nyilvántartá
sára szolgáló, középen perforált. „I. Tárgykörözés elrendelés" 
és „II. Tárgykörözés visszavonás” elnevezésű karton-nyom tat
vány rendszeresítésére.

A karton -  am int az elnevezésből is kitűnik -  két részből 
áll. Az I-es jelzésű részt a körözés elrendelésére és nyilvántar
tására, a Il-es pedig (az I-sel megegyező rovatokkal) a körözés 
visszavonására szolgál. M indkét részt -  két példányban egy
idejűleg kell kitölteni.

Minden egyedi sajátossággal rendelkező tárgyról -  függetlenül 
attól, hogy azokat egy bűn tett során tulajdonították-e el -  kü
lön-külön kell kiállítani.

A körözés közzététele érdekében az I. sz. karton eredeti pél
dányát közvetlenül a  BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai 
Osztálynak kell felterjeszteni, a másodpéldányt pedig a  főkapi
tányság értékesítési nyilvántartásában történő elhelyezés végett 
a főkapitányság bűnügyi nyilvántartójának -  Budapesten az 
értékesítési alosztálynak -  kell megküldeni.

Az elrendeléssel egyidejűleg kiállított II. sz. karton eredeti 
példányát az eljáró szervnél m aradó iratok másolati példányaihoz 
kell csatolni, a m ásodpéldányokat ugyancsak meg kell küldeni a 
megyei bűnügyi nyilvántartónak (Budapesten a Tájékoztató és 
Nyilvántartó Osztály N yilvántartó Alosztályának). A megyei 
bűnügyi nyilvántartó a „II. Tárgykörözés visszavonás” megjelö
lésű kartonok alapján vezeti a főkapitányság területén elrendelt 
tárgykörözések nyilvántartását, és ezek alapján rendszeresen 
ellenőrzi, hogy a főkapitányság szervei a szükségtelen tárgy- 
körözéseket visszavonják-e.

A BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály az elrende
lés végett hozzá érkezett kartonok adatait ellenőrzi, hogy ta rta l
mazzák-e a tárgy olyan egyedi sajátosságait, melyek alapján 
lehetséges a felismerés és azonosítás. A hiányosan kitöltött kö-
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körözés elrendeléseket tartalm azó kartonokat -  a hiányok pót
lására -  az elrendelő szervnek visszaküldi.

A körözésre alkalmas tárgyak kartonjait:
-  tárgyfajták,
-  gyártmányok, ezen belül gyári számok szerint elhelyezi az 

országos nyilvántartásban.
A körözött tárgyakat az országos értékesítési nyilvántartás

ban „Figyelőkarton” kiállításával figyelőzteti. Egyidejűleg a 
tárgykörözést közzéteszi a Körözési Értesítőben.

Tekintettel arra, hogy a tárgykörözés elrendelésének csak 
egyik eszköze a m ár em lített „I. Tárgykörözés elrendelés” elne
vezésű karton (nyomtatvány), a híradástechnikai eszközön (gép-, 
távíró) továbbított körözés közzététele iránti kérelem (távirat) 
esetén az egyébként nyilvántartási célt is szolgáló „I. Tárgy- 
körözés elrendelés”, „II. Tárgykörözés visszavonás” elnevezésű 
kartonok kiállítása, nyilvántartásban való elhelyezése az alábbiak 
szerint történik:

A BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály a híradás
technikai eszközön közzétenni kért körözés szövege alapján ki
állítja az egyedi sajátosságokkal rendelkező tárgyakról -  külön- 
külön -  az „I. Tárgykörözés elrendelés” elnevezésű kartont és 
a nyilvántartásban elhelyezi.

A megyei bűnügyi nyilvántartó (Budapesten a Bűnügyi Tájé
koztató és Nyilvántartó Osztály Nyilvántartó Alosztálya) a 
híradástechnikai eszközön közzétett tárgykörözés alapján kiál
lítja az egyedi sajátosságokkal rendelkező tárgyról -  egy pél
dányban -  a „I. Tárgykörözés elrendelés” , a „II. Tárgykörözés 
visszavonás” elnevezésű kartont. Az I-es jelzésűt az értékesítési 
nyilvántartásba helyezi (Budapesten átadja az értékesítési al
osztálynak), a II-es jelzésűt pedig a főkapitányság által elrendelt 
tárgykörözések nyilvántartásába.

A tárgykörözést, ha annak oka megszűnt, vissza kell vonni. 
Az aktív körözési m unkát gátló, szükségtelen tárgykörözések 
rendszeres visszavonása érdekében a megyei bűnügyi nyilván
tartó  (Budapesten a Tájékoztató és Nyilvántartó Osztály Nyilván
tartó Alosztálya) nyilvántartása alapján -  negyedévenként -  
felülvizsgálja a főkapitányság szervei által elrendelt tárgykörö
zéseket és a felesleges tárgykörözések visszavonása érdekében in 
tézkedik.

A felülvizsgálat során vissza kell vonni a  tárgykörözést, ha:
1. a  körözött tárgy időközben -  bárm i módon -  előkerült;
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2. a lefolytatott büntetőeljárás során a tettest felderítették, 
de a körözött tárgy lefoglalását valamilyen okból nem lehetett 
foganatosítani (pl: a tettes az ellopott kerékpárt szétszedte, és 
alkatrészenként ismeretlen személyeknek értékesítette) és a 
tárgykörözéshez nem fűződik különös érdek;

3. a bűn tett -  amellyel kapcsolatban a körözést elrendelték -  
üldözhetősége elévült;

4. a nyomozás megszüntetésére azért került sor, m ert a f el
je lentett cselekményt fegyelmi vagy szabálysértési úton bírál
ták  el;

5. a körözött tárgy -  általános megítélése szerint -  időköz
ben elhasználódott, felismerésre alkalm atlanná vált. (Olyan tá r
gyakra nem vonatkozik, amelyek tartásá t a törvény tiltja.)

6. a körözött tárgy bármely oknál fogva -  különösen a ke
rékpárokra vonatkoztatva -  a BÁV-on keresztül értékesítésre 
került.

(Az értékesítés m egtörténte m egállapítható: a rendőrség által 
a BÁV-nak átadott tárgyak jegyzéke és a nyilvántartó kartonok 
összehasonlítása alapján.)

A tárgykörözések felülvizsgálata alkalmával ellenőrizni kell 
a bűnjelkam rákban levő bűnjeltárgyakat és a ta lá lt tárgyként 
kezelt dolgokat is, hogy ezek a megyei bűnügyi nyilvántartó 
(Budapesten a Bűnügyi Tájékoztató és Nyilvántartó Osztály. 
Nyilvántartó Alosztály) nyilvántartásában szerepelnek-e. A bűn
jeltárgy, a ta lált tárgyként, kezelt vagy értékesítés végett a 
BÁV-nak átadott tárgyak esetében -  ha ezek körözését a Mutató 
szerint más főkapitányság rendelte el -  a tárgykörözés vissza
vonása érdekében az elrendelő szervet kell értesíteni arról, hogy 
a körözött tárgy a megkereső hatóság őrizetében van, vagy an
nak korábbi értékesítéséről m ár intézkedés történt.

A tárgykörözés visszavonását a II. sz. karton felhasználásával 
kell foganatosítani.

A II. sz. karton iratoknál kezelt példányát a körözést elrendelő 
szerv -  a körözés visszavonásának közzététele céljából -  a m e
gyei bűnügyi nyilvántartónak (Budapesten, a Bűnügyi Tájékoz
tató  és Nyilvántartó Osztály, Nyilvántartó Alosztályának) küldi 
meg, amely a tárgykörözési és az értékesítési nyilvántartásban 
elhelyezett kartonokat a nyilvántartásból kiemeli és megsemmi
síti, m ajd a körözést elrendelő szerv által hozzá küldött II. sz. 
kartont a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztálynak 
felterjeszti. A BRFK Bűnügyi Tájékoztató és Nyilvántartó Osz-
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tály, Nyilvántartó Alosztálya a tárgykörözési nyilvántartásból 
kiemelt II. sz. kartont nem  semmisíti meg, hanem átadja az Ér
tékesítési Alosztálynak. Az Értékesítési Alosztály az á tvett karton 
segítségével távolítja el a nyilvántartásból a visszavont tárgy- 
körözés- figyelőlapját képező I. sz. kartont. Ezt követően m indkét 
(I. és II. sz.) kartont megsemmisíti.

Híradástechnikai eszközön k ért tárgykörözés közzététele ese
tén a nyomozati iratok másolati példányai között nincs II. sz. 
karton. Ilyen esetben átiratban, géptávírón kell a megyei bűn
ügyi nyilvántartót (Budapesten a Bűnügyi Tájékoztató és Nyil
vántartó Osztály, N yilvántartó Alosztály) értesíteni, ahol a to
vábbiakban úgy járnak el, m intha a II. sz. kartont kapták volna 
meg a  körözés visszavonásáról való értesítésként.

A BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály -  a II. 
sz. karton beérkezése u tán  -  az országos körözési, valam int az 
értékesítési nyilvántartásból kiemeli a tárgyra vonatkozó „I. sz. 
Tárgykörözés elrendelés” elnevezésű, illetve a Figyelő kartont, 
és a legközelebb kiadásra kerülő Körözési Értesítőben közzé
teszi a tárgykörözés visszavonását.

TÁRG YKÖ RÖ ZÉSI MUTATÓ

A BM Nyilvántartó és Statisztikai Osztály a tárgykörözésekről 
negyedévenként és minden év végén -  a személykörözési M utató 
egy részét képező -  Tárgykörözési M utatót ad ki.

A negyedévenként kiadásra kerülő M utató a kiadás évében 
elrendelt, az éves pedig a megjelenés időpontjában hatályban 
levő összes tárgykörözést tartalmazza. A M utatóban a  körözés 
alatt álló tárgyak tárgyfajták  szerint (órák, ékszerek, fény
képezőgépek, kerékpárok stb.) és ezen belül a gyártm ányok 
(márkák) ábécé rendjében csoportosítva ism ertetőjel (gépszám, 
monogram stb.) szerint vannak besorolva.

Amennyiben egy m egtalált tárgy a M utatóban szerepel.
-  a közölt ismertetőjel alapján a m egtalált és körözött tárgy 
azonosítása m egtörtént -  a körözött tárgyat biztosítani kell. 
Ennek m egtörténte u tán  az intézkedésről azonnal értesíteni kell 
a körözést elrendelő hatóságot, és a körözést elrendelő hatóság 
válaszától függően kell a törvény alapján a körözött tárgy b ir
lalójával szemben eljárni.

A tárgykörözési visszavonásokat folyamatosan á t kell vezetni 
a M utatóban. A Tárgykörözési M utató vezetésére a rendőrőrsök 
és a körzeti megbízottak nem kötelezettek. Ezért kétség esetén,
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hogy egy-egy m eghatározott tárgy körözve van-e vagy sem, a 
főkapitányság vagy a kapitányság ad választ.

A Tárgykörözési M utatók vezetésére kötelezett -  főkapitány
ság és kapitányság -  szerveknél a M utató vezetése ugyanúgy 
történik, m int a  személykörözéseket tartalm azó m utatóké.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy a M utató pontos veze
tése szolgálati kötelesség. Ennek elmulasztása m iatt bekövet
kezett törvénysértésért a m ulasztást elkövető fegyelmi felelős
séggel tartozik.
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III. FEJEZET

A SZEMÉLYLEÍRÁS ÉS A TÁRGY EGYEDI SAJÁTOSSÁGAI 
A KÖRÖZÉSI MUNKÁBAN

A személyleírás a nyomozás eszközei között a legrégibb. A 
személyleírás alapján történő azonosítás megelőzte az írásbeli
séget. Az ember külső jellegzetességei m ár a nyomozás prim itív 
szakaszában alkalmas segítségül kínálkoztak.

A személyleírás készítésének előírásait e könyv keretében 
nem ism ertetjük, hiszen e vonatkozásban számos hazai és 
külföldi könyv, tanulm ány áll rendelkezésre.

Egyetlen egy szakember sem tagadhatja a személyleírás je
lentőségét, mégis, azt kell mondanunk, hogy hazánkban, de más 
országokban sem tulajdonítanak a személyleírásnak -  m int k ri
minalisztikai eszköznek -  olyan jelentőséget, am ilyet alkalmas
ságának kihasználása megkövetel. Ez nemcsak abban m utat
kozik meg, hogy a személyleírásokat az általánosság és a hasz
navehetetlenség jellemzi, hanem abban is, hogy a szakoktatás 
keretében a személyleírás taktikájának és technikájának taní
tása jóformán alig kap teret.

Ugyancsak a személyleírás lebecsülésének a következménye 
az is, hogy a bűnüldöző szerveknél használatos nyom tatványok 
ma még úgy vannak m egkonstruálva, m intha a szokásos ada
tokon kívül (a magasság, alak, arc form ája, a haj és a  szem 
színe, a beszéd, nyelvjárás [dialektus] és a különös ism ertető
jelek) semmiféle egyéb, részletes és sajátos adat nem léteznék. 
Történetesen a személyleírásnál hiányoznak az olyan kérdések, 
mint az arcjáték, taglejtés, személyi szokásokat illetően pedig 
az olyan leírási lehetőségek, hogy valaki a kezével „beszél”, 
szemével hunyorgat, pislog vagy az arcát bizonyos, különleges 
módon elhúzza. Jóllehet, az ember ilyen jellemzőiből gyakran 
többet lehet megállapítani, m int a fejnek vagy az arcnak le
írásából. Nincsenek kérdések a le írt személy bizonyos meg-
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szokott kifejezéseiről, beszédmódjáról sem. Pedig közismert, 
hogy a személyleírásnál éppen az a lényeges, hogy a személy 
tipikus vonásait vegyük fel adatként.

Tudomásul kell venni végre, hogy bűnügyi szempontból nem 
kirakatbábúkat kell leírni, hanem  húsból és vérből alkotott 
embereket. Olyan embereket, akik mozognak, bizonyos megha
tározott módon beszélnek, akiknek nemcsak fejük van, hanem 
kezük és lábuk is, és akik mindazt, am it tesznek, többé vagy 
kevésbé olyan módon teszik, ami egyénileg és sajátságosan ép
pen rá juk  jellemző.

Természetesen annak, hogy a krim inalisztikai személyleírás
nak a bűnüldöző m unkában nincs megfelelő helye, megvan a 
történelm i és nagyjából a személyleírás készítésének nehézsé
geiből eredő oka.

A személyleírás (portrait parié) m egalapítójának ta rto tt Al- 
phonse Bertillon (1885) rendszerét számos állam rendőrsége át
vette, azonban a daktiloszkópia, de különösen a fényképezés 
bevezetésével háttérbe szorult.

A személyleírásnak a tudomány, a technika fejlődése folytán 
való háttérbe szorulása korántsem  nevezhető szerencsésnek. En
nek következménye a m odem  bűnüldöző m unkában -  külö
nösen a körözésben -  érezhető. Érezhető, m ert sem a dakti
loszkópia, sem a fényképezés nem pótolja azokat az irányítá
sokat, amelyeket a helyes személyleírás ad. Különösen akkor, 
ha az néhány nagyon feltűnő jegyet foglal magában, am i az 
adott személyre karakterisztikus és individuális. Távol áll tő
lünk, hogy a daktiloszkópia vagy a fényképezés felhasználható
ságát lebecsüljük, de a személyleírás fölé mégsem helyezhet
jük  minden fenntartás nélkül ezeket az azonosítási eszközöket, 
m int ahogy a nyomozási gyakorlat ezt tette, illetve teszi. Ugyan
is azonosítási szempontból hol egyiknek, hol m ásiknak ju th a t 
nagyobb szerep. Kétségtelen, hogy egy karakterisztikus leírást 
az emberek többsége jobban megjegyez, m int egy fényképet. 
A papilláris vonalrajzolatok pedig, am ennyire megbízhatók az 
azonosításhoz, legalább annyira használhatatlanok a felisme
résben. Az, hogy a daktiloszkópia és a fényképezés a személy
leírást a történelem  során a krim inalisztika mindennapos esz
közei közül csaknem kiszorította, a helyes személyleírás elké
szítésének nehézségeiből fakad.

Hozzáértő em ber -  ha  a leírandó személy előtte áll, ha 
a leíráshoz egységesen értelm ezett fogalmak állnak rendelke-
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zésre -  könnyen készíthet jó, használható személyleírást. Ter
mészetesen a kriminalisztika, személyleírások nagyobbik há
nyada emlékezetből (emlékezel portré) készül.

Az emlékezeti portrék -  még akkor is, ha jólképzett szak
emberek közreműködésével készültek -  többségükben töké
letlenek. Fogyatékosságaikat fokozza a tanúvallomások fogyaté
kosságain túl, hogy nem fordítunk kellő súlyt a személyleírás 
technikájának, tak tikájának fejlesztésére és ezek oktatására.

Az elmondottak helytállóságáról meggyőződhetünk, ha meg
próbáljuk emlékezetből leírni valamelyik ismerősünk külsejét. 
Még akkor is, ha egy jelenlevő személy leírását kíséreljük meg, 
legtöbbször csak általános, igen tökéletlen leírást adunk, ha nem 
ism erjük az emlékezeti portré elkészítésének részletes követel
ményeit, előírásait.

K ísérletek tömegei is ugyanezt igazolják. Dr. Heindl, drezdai 
rendőrtanácsos húszezer személyleírást gyűjtött össze kétféle
képpen :

1. A kiszemelt embert bevezette iskolákba, kaszárnyákba és 
egyleti helyiségekbe. Az ember négy-négy percig állt úgy, hogy 
mindenki teljes egészében megszemlélhette. Természetesen az 
egyes helyiségekben együtt levők közül senki sem tudta, hogy 
az illető em bert le kell írnia.

2. Olyan távollevő em berekről k ért leírásokat, akiket a le
írók jól ism ertek és akikkel hosszabb időt töltöttek együtt. így 
az iskolákban az iskolaszolgát, a kaszárnyában a parancsno
kot, az egyletekben pedig az egylet gondnokát kellett leírni.

M indkét kísérletnél csak a leírt egyén testm agasságáról, korá
ról, hajáról és arcának form ájáról kellett adatokat adni. A kísér
let eredménye alapján Heindl megállapította, hogy az adatok 
nagy része alig közelítette meg a valóságot.

Dr. Gross gráci egyetemi tan ár egy alkalom m al kivégzés
nél volt jelen. A hóhér, m ielőtt munkájához látott, kesztyűt 
húzott. A kivégzés u tán  Gross a négy jelenlevő tisztviselőtől 
megkérdezte, hogy milyen színű volt az a kesztyű, am it a hóhér 
felhúzott. Mind a négy tisztviselő a hóhér közvetlen közelében 
állt, habozás nélkül válaszoltak, de mind a négy más színt 
mondott.

A század elejéről jöjjünk vissza napjainkba. A közelmúlt
ban börtönökben ellenőriztük, hogy az elfogott körözöttek sze
mélyleírása mennyiben helytálló. Meg kell mondani, hogy ta
pasztalataink általában megegyeznek Heindl és dr. Gross ta-
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pasztalataival. Vizsgáltuk azt is, hogy hány körözöttet fogtak 
el a m egadott személyleírás segítségével. A tapasztalat az, hogy 
a körözöttek elfogását nem a személyleírás segítette elő, hanem 
a személyi igazolvány és a Körözési M utató adatainak össze
hasonlítása.

Visszatérve a személyleírásnak, m int krim inalisztikai segéd
eszköznek a nyomozásban, a körözésben biztosított szerepéhez, 
hangsúlyoznunk kell, hogy a  vázolt -  a személyleírás felvéte
lével kapcsolatos -  problémák nem igazolják a személyleírás 
lebecsülését, egyéb krim inalisztikai eszközök mögé sorolását, 
m ég akkor sem, ha nálunk jó, kialakult személyi igazolvány
rendszer van, és ha elenyészően kevés is a hamis okmányokkal 
élő bűnöző.

A személyleírás során -  m int közismert -  a leírandó személyt 
statikus és dinamikus (funkcionális) jellegű vonások alapján kell 
ábrázolni.

Az első csoportba tartozó vonások morfológiai tulajdonságok
kal, valam int a bőr, a hajzat és bizonyos szövetek külsejével, a 
másik csoportba tartozók az emberi test mozgásával kapcsola
tosak. A személyleírás tulajdonképpen leltári felsorolása az áb
rázolt személy azonosítását elősegítő sajátosságainak.

A leltározás, minthogy leírja  az ábrázolandót, nem tesz kü
lönbséget jelentős vagy kevésbé jelentős ism ertetőjelek között. 
Ezért körözési szempontból feltétlenül helyes a személyleírást 
a prozopológia módszerén alapuló leírási formával kezdve köz
zétenni. A prozopológia nem „leltározza” a jelentőség nélküli 
ismertetőjeleket, lemond az olyan ismertetőjelekről, amelyek tu 
lajdonképpen semmi közelebbit sem m ondanak a szóban forgó 
személyről. A prozopológia -  az em ber tanulmányozása alap
ján  -  az emlékezeti portré meghatározásain belül csak azokra 
az ism ertetőjelekre fordít figyelmet, amelyek jellemzői a szóban 
forgó személynek. Egy adott személy három-négy ilyen sajátos 
ismertetőjele olyan nem ismétlődő együttest ad, amely segítségé
vel a szóban forgó személyt minden más embertől meg lehet 
különböztetni. A prozopológia a rra  helyezi a  súlyt, hogy néhány 
jellegzetes vonással közvetlenül határozza meg az emberi arcot 
úgy, ahogy azt egy jó karikaturista teszi. A prozopológia szem
pontjából a tartósabb külső tulajdonságoknak van jelentősége, 
am elyeket könnyebb megfigyelni és körvonalazni. 

Tehát körözési szempontból az tekinthető helyes és az emberi 
megfigyelőképességet számításba vevő személyleírásnak, amely
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először a személy főbb sajátos jellemzőit adja, m integy karika
túra, aztán az ism ert részletes leírást. Történetesen a cigány
típus, m int jellemző, könnyebben emlékezetbe vésődik, és át
fogóbb képet ad e vonatkozásban, m int az e fogalmat fedő, 
részletező leírás (sötét bőrszín, fekete haj és fekete szem); az ele
gánsan, divatosan öltözött meghatározás többet mond, m int az 
egyébként is változtatható öltözet részletező leírása. Ez a le
írási módszer bizonyítja, hogy a megfigyelők könnyen felis
m erjék a keresett személyt. Ha ezt sikerül elősegíteni, a leltár
szerű személyleírási adatoknak csak azonosságot kizáró vagy 
megerősítő szerep ju t. A körözés közzétételénél ezeket szükséges 
mértékben kell ism ertetni. A szükséges m érték m eghatározásá
val azért élünk, m ert az új Bűnügyi Nyilvántartási Utasítás 
életbelépésével -  esetleg előbb is -  használatba kerülő „El
fogatóparancs” , „Körözőlevél eltűnt személyről”, „Jelentés is
meretlen, holttestről” elnevezésű nyom tatványok teljes kitöl
tésük után bővebb személyleírási adatot tartalm aznak, mint 
amennyi a felismeréshez, az azonosításhoz feltétlenül szükséges. 
Összegezve, a személyleírásnak, különösen, ha az adatok a kö
rözött személyre vonatkozóan individuálisak, nagy jelentősége 
van a bűnüldözésben, történetesen a körözésben. Nem az adatok 
mennyisége, hanem sajátossága adja a személyleírás értékét, 
használhatóságát. Elképzelhető, hogy egyetlen egy karakterisz
tikus adat is biztosítja a  felismerést.

Tényként állapíthatjuk meg tehát, hogy a körözési m unka 
eredményére -  akár pozitív, akár negatív értelem ben -  ki
hatással van a személy vagy a tárgy leírása. A jó  személy- és 
tárgyleírás mindig m eggyorsítja a keresett személy fe lkutatá
sát, s fordítva, a rossz személy- és tárgyleírás vagy a leírások 
hiánya lelassítja a  kutatóm unkát, esetenként meg is hiúsítja 
az eredményt.

Az egységes megjelöléssel történő egyedi m eghatározás -  fő
ként a személykörözési m unkában -  a leírás használhatóságának 
alapvető követelménye. Az egységes megjelölés biztosítása nél
kül félreértések fordulhatnak elő, ezért azokat -  a leírás rend
szeressége m ellett -  egyértelműen kell használni. Ennek figye
lembevételével készültek el az ú jfa jta  körözési nyomtatványok 
az eltűnt vagy bűncselekményt elkövetett személy körözésének 
elrendeléséhez és holtan talált ism eretlen személyek leírá
sához. E nyom tatványoknak a felismerés vagy azonosítás, szem
pontjából jelentős kérdései megegyeznek. Az azonos és legtöbb
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esetben a válaszokat is tartalm azó kérdések -  mindhárom nyom
tatvány esetében -  biztosítják az olyan személyleírás elkészíté
sét, amelyben a személyt jellemző egyéni jellegzetességek vilá
gosan tükröződnek.

Bűncselekmény elkövetésével összefüggésben keresett tárgyak 
azonosítása egyedi jelzések alapján

Am int erre m ár utaltunk, a bűncselekmény elkövetése során 
elv itt tárgy felkutatása, azonosítása általában csak akkor já r 
eredménnyel, ha ism ertek az egyedi sajátosságai. Kriminaliszti
kai szempontból a tárgyak egyedi azonosításához szükséges kü
lönös ism ertetőjeleket alapjában véve négy nagy csoportra oszt
hatjuk.

Ezek a következők:
1. A tárgyak m árkája és gyártmányszáma.
2. A tárgyakat használó vállalatok, intézmények, szövetkeze

tek külön jelzései.
3. A tá rg y a k  ja v ítá s á t ,  tis z tí tá sá t végző v á lla la to k , s zövetke

ze tek , k is ip a ro so k  jelzései.
4. A tárgyak tulajdonosai által eszközöltetett bevésések, mono

gramok és általuk ism ert esetleges sérülések nyomai.
A gyárak, a kisipari szövetkezetek és a magánkisiparosok álta

lában különféle jelzéseket alkalm aznak a  tárgyakon termékeik 
készítésekor és az általuk végzett javítások, szolgáltatások esetén. 
A jelzések kereskedelmi és ügyviteli jellegűek. Kriminalisztikai 
szempontból e gyakorlat ismerete sok esetben gyümölcsöztethető.

Természetesen ahhoz, hogy a körözésben, a bűnmegelőzés, fel
derítés egyéb feladatainak végrehajtása során ezek a jelzések a 
nyomozószerveknek adatu l szolgálhassanak, a tárgyak különle
ges ism ertetőinek tekinthető jelzéseket, az ezekre vonatkozó 
szabványokat, előírásokat, gyakorlatot ismerni kell.

Manapság a különböző használati tárgyak számos jelzéssel, fel
ira tta l kerülnek forgalomba. A körözési nyilvántartásban dol
gozók a megmondhatói, hogy gyakran azonos gyártm ányú, már
kájú tárgy más és m ás m árkajelzés alatt szerepel, m int a körözött 
dolog. Éppen ezért nem lenne haszontalan, ha a nyomozószervek 
rendelkeznének bizonyos gyártm ányok -  mindenekelőtt az órák, 
rádiók, kerékpárok katalógusaival. Az ilyen katalógusok bizto-
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síthatnák, hogy a sértett és a panaszát felvevő a keresett tárgyat 
illetően „egy nyelven'’ beszéljen, illetve, hogy az aktív körözés
ben résztvevők ténylegesen azt a tárgyat keressék, am it a sér
tettől eltulajdonítottak és ne másikat.

Természetesen ilyen katalógusok csak bizonyos gyártmányok 
egyértelmű meghatározásához nyújthatnak segítséget. Azt, hogy 
különböző tárgyakon -  munkaeszköz, javítás-szolgáltatás tá r
gyai -  vállalatok, intézmények, szövetkezetek, kisiparosok hol, 
hogyan milyen jelzéseket alkalmaznak, nemcsak, hogy nem le
het katalogizálni, de nem is célravezető. A nyomozószerveknek 
jól felfogott érdeke, hogy a hatósági területükön dolgozó szö
vetkezetek, kisiparosok stb. jelzéseit megismerjék.

A vállalatok, intézmények, szövetkezetek munkaeszközei -  
am int em lítettük -  egyedi jelzéseik alapján ugyancsak azono
síthatók. Ezekre a különös ism ertetőjelekre azonban sohasem le
het olyan biztonsággal építeni, m int a m árkákra, a gyártm ány
számokra.

A különböző jelzések számításba vételéhez vagy adandó alka
lommal való megismeréséhez, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A m árkák tisztázása a tárgy vagy annak fényképrajza láttán 
viszonylag könnyű. A gyártó cégek a m árkaneveket igyekeznek 
a term ékeken úgy elhelyezni, hogy azok szembe tűnjenek és fel
ismerhetők legyenek. A gyártmányszámok megállapítása sem 
okoz különösebb nehézséget. A probléma itt abban jelentkezik, 
hogy a bűncselekmények sértettjei elenyésző kivétellel -  és ez 
alól, mi rendőrök sem vagyunk kivételek -  nem emlékeznek, 
illetve nem tudják az ellopott tárgyaik gyártmányszámát. Ezért 
a keresett tárgyak m árkáinak és gyártm ányszám ainak pontos 
megállapítása végett minden esetben célszerű megkísérelni a tá r
gyak garancialeveleinek beszerzését. Ha a sértettnek m ár nincs 
meg a kért garancialevele, adatokat szolgáltathat a tárgyat érté
kesítő, javító szerv, ha a könyvelési rendszere ezt lehetővé teszi.

A szakminisztériumok a társadalm i tulajdon fokozottabb vé
delme érdekében, minden vállalat számára kötelezően előírják az 
általuk használt szerszámok, műszerek jelzését, számozását. 
A Kohó- és Gépipari M inisztérium 6/ 1959. sz. rendelkezésének
4. §-a, a megjelölésen kívül azt is előírja, hogy a szerszámokon
-  beütéssel, marással, gravírozással vagy ráfestéssel -  feltün
tete tt számot vagy jelzést, és a  felvételező nevét, a kiadási okmá
nyon fel kell tüntetni. Több vállalatnál azonban az em lített ren-
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delkezések ellenére sem fordítanak gondot a szerszámok, műsze
rek egyedi jelzéssel való ellátására. Hasonló a helyzet a kisipari 
termelőszövetkezetek gyakorlatában is. Minthogy e jelzések a 
bűnüldöző m unkában hasznosak, nemcsak a körözés, de tényle
gesen a társadalm i tulajdon védelmében folyó rendőri megelőző 
tevékenység, szignalizációk vagy egyéb intézkedések folytán is 
szorgalmazni kell, hogy a gazdasági szervek tegyenek eleget a 
szakminisztériumok rendelkezésének.

A javítást, tisztítást végző vállalat, kisipari szövetkezet vagy 
magánkisiparos jelzéseinek -  m int azonosítási tényezőknek -  
megismerése és figyelembevétele általában kétféle módon történ
het. Az egyik ú t az, hogy a gazdasági, kereskedelmi szerv, ma
gánkisiparos, kereskedő telephelye szerinti rendőri szervek az 
állandó jellegű jelzések form áját, m ódját az illetékes nyomozó- 
szervek tudom ására hozzák, a másik pedig az, hogy konkrét ügy
ben a javítást, tisztítást végző szolgáltató szervtől, személytől sze
rednek be arra vonatkozóan adatot, hogy a kérdéses tárgyon -  
ha a sértett azt jav ítta tta  vagy tisztítta tta  -  ügyviteli vagy ga
ranciális szempontból hol, milyen megkülönböztető jelzést alkal
maztak. Ezek a szolgáltató szervek, személyek, az esetek több
ségében választ adhatnak a tárgy m árkájára, gyártm ányszám ára 
vonatkozóan is.

A tárgyak tulajdonosai által eszközöltetett bevéséseket, mono
gram okat és az esetleges sérülések nyom ait a sértettek, de gyak
ran a hozzátartozóik is ismerik. Ezek azonosítás céljából való 
hasznosítását a sértett tanúk -  monogramok, vésések esetében 
pedig a készítők -  kihallgatása során készített részletes leírás 
biztosítja.

A továbbiakban azokat a leggyakrabban előforduló jelzéseket 
ism ertetjük, amelyeket a tárgyak elkészítésekor, használatba vé
telekor, javításakor és tisztításakor egyes vállalatok kisipari szö
vetkezetek és magánkisiparosok alkalmaznak.
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Nemesfémek fém jelei és ötvösjegyei

A Pénzügyminiszter az 1965. évi 14. sz. tvr. végrehajtása tá r 
gyában kiadott és 1966. jan u ár 1-én hatálybalépett 11/1965 (VIII.
3.) sz. rendeletével szabályozta a nemesfémek fémjelzéseit.

Az új rendezés értelmében -  am ely az elavult 1936. évi IV. 
törvény helyébe lépett -  az aranyból, platinából és ezüstből ké
szült tárgyakat a felhasznált nemesfémek finomsági fokának 
megfelelően, fémjellel kell ellátni. Az ilyen tárgyak finomsági 
fokát a „Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet” állapítja meg 
és ennek megfelelően látja el a fémjellel. Megjegyezzük, hogy a 
külföldről behozott nemesfém tárgyakat is csak az idézett ren
deletben megállapított jellel ellátva hozzák forgalomba. Az ezüst
tárgyakon a finomságot jelző fémjeleken kívül rendszerint meg
találhatók a készítők ötvösjegyei is.

A nemesfém tárgyak korábbi és jelenlegi fémjeleit, valam int 
a  régebbi legismertebb ötvösjegyeket a következő táblázatok 
szemléltetik:

40

ÁBTL -  4.2. -  sz.n. -  A személy -és tárgykörözés ügyvitele -1967 /39



NEMESFÉMEK FÉMJELEI ÉS ÖTVÖSJEGYEI
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ÖTVÖSJEGYEK I.

A) Kys (Kiss Lőrinc, Kassa, 1539 + 86
B) L iebhard t M átyás, Pozsony, 1601- 16
C) M athiasch János, K ésm árk, 1589- 95
D) Bloss A ntal, Nagyszeben, 1608-ban le tt m ester
E) W üstem ann E rhard, Lőcse, 1612- 67
F) nem es K ram er Pál, Lőcse, 1626- 68
G) Benedick János, Frigyes, Nagyszeben, 1632- 51
H) nemes Filstich Lőrinc, Kolozsvár, 1633- 41
I) Schm idt András, Brassó, 1635- 1639 
J) T ar Illés, Kecskem ét, 1640- 63

K) Bergm ann Erazmus, Besztercebánya, 1643 +1647 
L) W üstem ann Áron, Lőcse, 1662 +1685 
M) H ann Sebestyén, Nagyszeben 1675 +1713 
N) nemes Szilassy János, Lőcse, 1729 +1782
O) Csonka István, Debrecen, 1744- 52 
P) L iedem ann János, B ernát, Igló, 1758- 62,

Lőcse 1763- 82 
R) nem es M észáros János, Nagyvárad, 1792 +1851 
S) S zent-Pétery  József, Rimaszombat. 1809- 18,

Pest, 1810- 1862 
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ÖTVÖSJEGYEK II.

a) K assa 1558
b) Pozsony 1554
c) N agyvárad XVI. század vége
d) Lőcse 1600
e) Győr 1634 
i) P ápa 1657

g) Selm ecbánya 1670
h) K om árom  1683
i) K ésm árk 1686
j) B esztercebánya 1689 
k) P est 1750 körül
1) Szom bathely 1777

m) A rad XVIII. század 2. fele
n) B uda 1800
o) Óbuda 1820
p) Eperjes 1850 körül
r) Eger 1830
s) S zatm ár 1842
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FÉMJELEK RAJZAI 1937-TŐL
I .  TABLA

p l a t i n a t á r g y a k r a

ezredrész finomság 

NAGYOBB ARANYTÁRGYAKRA

ezredrész finomság 

KISEBB ARANYTÁRGYAKRA

ezredrész finomság 

NAGYOBB EZÜSTTÁRGYAKRA
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ezredrész finom ság 

KISEBB EZÜSTTÁRGYAKRA

45



FÉMJELEK RAJZAI 1937-TŐL

II. TÁBLA

HATKARÁTOS TÁRGYAK JELEI 

Jelenleg használatos 1937- 1951-ig érvényes

ezredrész finomság 

HIVATAL JEL

KÜLFÖLDRŐL BEHOZOTT NEMESFÉMTÁRGYAK JELEI
(Behozatali fémjel)

Platinatárgyakra

ezredrész finomság

A ranytárgyakra

ezredrész finomság

46

E züsttárgyakra

ezredrész finomság
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III. TÁBLA

A BELFÖLDÖN KÉSZÜLT NEMESFÉMTÁRGYAK
FÉMJELEI 1966. JANUÁR 1-TŐL

1. PLATINATÁRGYAKRA

2. ARANYTÁRGYAKRA

3. NAGYOBB EZÜSTTÁRGYAKRA

4. KISEBB EZÜSTTÁRGYAKRA
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A KÜLFÖLDRŐL BEHOZOTT NEMESFÉMTÁRGYAK
FÉMJELEI 1966. JANUÁR 1-TÖL

IV. TÁBLA

1. PLATINATÁRGYAKRA

2. ARANYTÁRGYAKRA

3. EZÜSTTÁRGYAKRA

C. EGYÉB HIVATALOS JELEK

AZONOSSÁGI JEL

A NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTŐ INTÉZET JELE
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Irodagépek jelzései

Az Irodagép Technikai Vállalat m inden általa jav íto tt gép vá
zára -  a hátsó rész alján  -  m indkét végén félkör alakban vég
ződő, 50x14 mm nagyságú fém lapkát erősít fel.

A fémlapka tartalm azza:
-  a javítási év szám ának utolsó két tag já t (66, azaz 1966);
-  hónapját (2, vagyis február);
A fémlapka elhelyezési m ódja vízszintes irányú. Ezért 2 db 

2 mm-es lyukat fúrnak a vázba -  a két lyuk közötti távolság 
34 mm -  és a  fémlapot 2 db alumíniumszegeccsel rögzítik a 
gépre.

Az Irodagép Technikai Vállalat munkaeszközeibe az 1959 és 
1960-as évek elején „IG” jelet gravíroztak. Ezt követően a m ár 
ism ertetett okokból, a használatba vett új szerszámoknál a jelek 
grav írozását elhanyagolják, jelzést nem alkalmaznak.

A z órák javítása esetén eszközölt jelzések

A z  Óra- és Ékszeripari Vállalat a javításra átvett órák köny
veléséhez gépi számozással ellátott m unkalap-töm böket használ. 
A tömbök sorszámai 5 éven belül nem ismétlődnek.

A jav íto tt óra hátsó fedőlapjának belső oldalára a javítást 
végző bekarcolja a m unkalap számát és a m onogram ját pl: 
85621 K. L.

Az Órások Ktsz-ben a  javítandó órákat gyártm ányszám uk sze
rin t úgynevezett Vállalási könyvbe vezetik be. Az óra hátsó fedő
lapjának belső oldalára egy törtszám ot írnak, melynek számláló
já t  a vállalási könyv tételszáma, nevezőjét pedig az  átvevő fiók 
száma képezi, pl.: 5640/15.

Az órajavító magánkisiparosok a fentiekkel megegyező helyre 
a javítás keltét és szignójukat karcolják.

A  híradástechnikai, az elektromos készülékek, a fo tó- és optikai
cikkek javítása

Megkülönböztető jelzések alkalm azására kialakult gyakorlat 
nincs, de a magánkisiparosok -  rendszerint azért, hogy őket, 
m int korábbi jav ító t nehogy becsméreljék -  egyéni jelzéseket 
alkalmaznak. Ezek segítséget nyújtanak a tárgy azonosításához.

A javításokkal foglalkozó állami vállalatok és szövetkezetek
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(a Gépipari Elektromos K arbantartó  Vállalat (GELKA), vala
m int a Rádió- és Villamossági Szolgálat Ktsz (RÁVISZ) és az 
Elektromos Ktsz) az általuk javíto tt berendezéseken nem alkal
maznak m aradandó jelzéseket. Vonatkozik ez a teljes felújítási 
m unkálatokra is.

Egyes dolgozóik ugyan kézjegyükkel vagy egyéb teljesen ötlet
szerű jelekkel látják  el az általuk javíto tt készülékeket. Ezekből 
azonban nem lehet következtetni a jav ítást végző vállalatra.

Mind a három  vállalat kéziszerszámait -  alacsony értékük
nél fogva -  fogyóeszköznek tekinti, nem alkalm aznak ra jtuk  
jelzéseket. Nagyobb és értékesebb műszereiket egyszerű, kön
nyen eltávolítható leltári számmal látják  el.

A híradástechnikai berendezések javításával foglalkozó m agán
kisiparosok leggyakoribb egyéni jelzése a következő:

a) A rádió vagy televízió készülék hátsó borítólapján írónnal 
vagy rajztűvel tün tetik  fel a javítás dátum át, a javíto tt alkat
részeket, a feljegyzett adatokat a kézjegyükkel vagy egyéb jellel 
látják  el.

b) A készülék alépítm ényére (sasszé) tűvel bekarcolják a ja 
vítás keltét, a m unkadíjat, továbbá a kézjegyüket.

c) A készülék dobozára számot ütnek be. A számok jelentése 
egyéni, pl.: az első két szám a javítás éve, a  további számok a 
tárgyévben javíto tt készülékek sorszámai stb.

d) A könnyen eltávolítható, értékes alkatrészeket sajátos jelek
kel látják  el, így pl.: a csöveket, transzform átorokat stb.

Bár ezek a jelzések teljesen egyéniek, rendőri szempontból 
mégis jelentősek, m ert segítségükkel a kisiparosoknál vezetett 
nyilvántartásból visszakereshető a megrendelő.

A fototechnikai eszközök javításával állami vállalat nem fog
lalkozik, az ilyen javításokat csak szövetkezetek, illetve m agán
kisiparosok végeznek.

A Foto Optika Ktsz az általa jav íto tt cikkeken -  fényképe
zőgép vagy optika -  semmilyen jelzést sem alkalmaz, és kézi- 
szerszámaikat sem jelöli meg.

A magánkisiparosok viszont az általuk jav íto tt -  nagyobb 
értékű -  gépeken re jte tt jelzéseket alkalmaznak. A jeleiket 
csak saját maguk ismerik fel, s azokból az állapítható meg, hogy 
a kérdéses gépet valam ikor javították. Az alkalm azott jelzés lehet 
egy pontbeütés (pontozóval) vagy bizonyos alakú karcolat. A jel 
elhelyezése ugyancsak egyéni, pl.: állványcsavarhelyen, filmszo
rítólemezen stb.
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Általában szakértő közreműködése szükséges annak megállapí
tásához hogy a fényképezőgépeken felfedezhető jelzések szán
dékos vagy véletlen behatás eredményeképpen jöttek-e létre. 
Ennek tisztázása igen fontos, m ert a sajátként felismert jelzés és 
a gép száma alapján a magánkisiparos könyveléséből évekre 
visszamenőleg megállapítható a megrendelő neve és lakcíme.

Kelmefestés, vegytisztítás során alkalmazott jelzések

A ruhanem űek tisztításával és festésével foglalkozó legnagyobb 
állami üzem a Patyolat Vállalat, jelzései az átvett ruhaneműtől, 
a  tisztítás m ódjától függőek, m ásképp jelzik a vegytisztításra és 
m ásképp a mosásra átvett ruházati cikkeket.

V E G YTISZTÍTÁ S

A ruhanem ű -  főként a felsőruházat -  átvételekor sorszámos 
vállalási jegyet állítanak ki, amely tartalm azza a megrendelő ne
vét és lakáscímét. Ezt követően a ruhanem űre fehér vászon
anyagon, fekete színű -  csak textíliákon alkalmazható -  pig
mens festékkel írott, többszámjegyű jelzés kerül. Mivel a felső
ruháknál általában két darabbal kell számolni (zakó és pantalló, 
kosztüm kabát és alj), a jelzés ikernyomással készül olyképpen, 
hogy m inden számsort egymás a la tt helyeznek el egy vászon
lapra és két példányban nyomják. A vásznat kettévágják és a 
felsőruha m indkét darabjára felvarrják. Egy darab tisztítása ese
tén a két azonos számsort kettévágás nélkül erősítik fel.

A számsor első három  számjegye az átvevő fiók szám át jelenti, 
a számsor következő tagjai pedig -  am it az elsőtől kötőjel vá
laszt el -  a vállalati jegy sorszámával egyezik meg. E jelzéssel 
együtt -  m éretben megegyező -  színes vászoncsíkot is felerő
sítenek a ruhára, amely a  vállalás nap já t jelöli, 12 színt napon
ként változtatnak. Megjegyezzük, hogy az expressz m unka jele 
az eddig ism erteitekkel megegyezik, csupán a számjelzés alap
jául szolgáló vászon színe sárga.

Az átvevő fiók valam ennyi jelzést a ruha m eghatározott ré
szére erősít fel, s a ruha a m unka befejezéséig nem kap egyéb 
jelzést.
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M OSÁS

A mosásra átvett ruházati cikkek -  főként fehérnemű -  jel
zése ugyancsak kétféle, éspedig látható és szabadszemmel nem 
észlelhető. A két jelzés rendeltetése megegyezik. Egyik vagy m á
sik alkalmazása attól függ, hogy az az üzemegység, ahová a ru 
házati cikket beadták, rendelkezik-e a látható jelzést készítő Po
lym ark géppel.

LÁTHATÓ JELZÉSEK

A mosást végző telepen -  a nagyteljesítm ényű gépek kapaci
tásának megfelelően -  kb. 150 kg ru h á t mosnak egyszerre. 
Az expressz mosáshoz a  közelmúltban francia és holland mosó
gépet szerzett be a vállalat, az előbbi egy forduló, azaz 50- 60 
perc alatt 190 kg, az utóbbi 320 kg ruhanem ű tisztítását végzi. 
Ennek megfelelően alakították ki a jelzést is. A ruházati cik
kekre egy 10x20 mm-es nagyságú, acetonos eljárással felerősí
te tt ragszalag kerül. A ragszalagon alkalm azott jelölés betűből 
és számból áll. A betű az egyszerre m osott tételt, a szám pedig 
a ruhanem ű tulajdonosát jelzi.

Az egy személy által beadott valamennyi fehérnem ű ugyanazt 
a számot kapja. Ez a szám az egyszerre gépbe helyezett tétel -  
parti -  jelölőlapjára kerül, ahol m ellette szerepel az átvevő fiók 
vállalási jegyének száma is.

SZABAD  SZEMMEL NEM ÉSZLELHETŐ JELZÉSEK

A  fehérnem űre úgynevezett „ tinopál” -  csak HgV-lámpa fé
nyében látható -  anyaggal tün tetik  fel a jelzést. A jelzés szá
mokból, illetve a számsort megosztó, valamilyen jelből áll, pl.: 
342 □  5672.

Az első számcsoport az előbbi eljárásnál is alkalm azott betű
jelzés megfelelője, a  középső jel az üzemegység jele, a második 
számcsoport pedig a  parti jelölőlap száma.

A Patyolat Vállalat esetében tehát az ism ertetett háromféle 
jelölés alapján ju thatnak  el a vállalási jegyhez, amelyből a tisz
títta tó  által bem ondott név és lakáscím m egállapítható.

A ruházati cikkek tisztításával és festésével foglalkozó -  e 
területen egyedüli szövetkezeti szerv -  a Ruhatisztító Ktsz jelö
lési rendszere -  az alábbi eltérésekkel -  megegyezik a Patyolat 
Vállalatnál alkalmazottakkal:
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a) A felsőruhákra erősített fehér, illetve sárga vászoncsíkokon 
levő számok vörös színűek. Festékanyaguk Rapid-Echt Rot.

b) Csak szabadszemmel észlelhető jelzést alkalmaznak.
c) Függöny és munkaköpeny tisztításoknál a vállalás napját 

jelző színes vászoncsíkot nem alkalmazzák.
Megjegyezzük, hogy a Ruhatisztító Ktsz jelenleg 82 fiók-üzlet

tel rendelkezik, tehát a vászoncsíkban levő számsor első két 
tagja, ennél magasabb szám nem lehet.

Néhány szót a m agánkisiparosok jelöléseiről. A kialakult gya
korlat szerint a m agánkisiparosok a tisztításra á tvett ruházati 
cikkekre -  színes fonallal, hosszú szálöltéssel -  k ivarrják  a vál
lalási jegyük számát. Az egyes kisiparosokat az általuk használt 
fonal színe és anyag különbözteti meg.

Befejezésül jegyezzük meg, hogy a kelmefestő és vegytisztító
ipar számára előírt technológiai szabályok kötelezővé teszik az 
általuk alkalm azott jelek eltávolítását. A gyakorlat azt bizo
nyítja, hogy a kelmefestő és vegytisztítóipar dolgozói a jelzések 
eltávolítását általában a m egrendelőre hagyják. Következéskép
pen a körözési m unkában a különböző, látható jelzések ismerete 
elsősorban addig nyújthat segítséget, amíg a tárgy a szolgáltató 
vállalatnál, szövetkezetnél, kisiparosnál van. Nem szabad azonban

 számításon kívül hagyni a megrendelők felületességét. An
nak ellenére, hogy az em berek általában eltávolítják a  jelölést, 
sok esetben előfordul, hogy nem  veszik észre, vagy a fehérnemű 
gyári jelzésével tévesztik össze, így ezek a jelzések a  nyomozás 
során adatul szolgálhatnak. A jelzések közül -  rendőri szem
pontból -  legjobban hasznosíthatók a „tinopal” anyaggal felvitt 
jelölések. Ezek szabadszemmel nem láthatók, ezért ritkán kísér
lik m eg az eltávolításukat.

A  tárgykörözések alapvető követelm ényei, súllyal a
kerékpár-körözésekre

A rendőrség által körözött tárgyak nagy részét a kerékpár-kö
rözések képezik. Ezért a kerékpár körözés problémájával, az azo
nosítást biztosító ismérvek, jelek számbavételével, vagyis azok
kal a követelményekkel, amelyek teljesítése nélkül a  kerékpár 
körözése el sem rendelhető, részletesebben foglalkozunk.

Ha több évre visszamenően vizsgáljuk a hatályban volt, vagy 
hatályában fennálló tárgykörözéseket, akkor azt tapasztaljuk, 
hogy több, m int a felét a kerékpár-körözések teszik ki. A körö-
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zött kerékpárok száma állandóan növekszik, pedig nem arról van 
szó, hogy egyre több kerékpárt lopnak el, s ezzel egyidejűleg 
mind kevesebb a felderített kerékpártolvaj. Valójában a kerék
párlopások száma nemigen szaporodik, a  felderítések aránya pe
dig határozottan javul.

Véleményünk szerint a kerékpár-körözések magas száma azzal 
magyarázható, hogy a körözés elrendelése idején az eljáró szer
vek pontatlanul közlik az azonosítást biztosító ismérveket, követ
kezésképpen azonosításuk nem történhet meg. Közismert pedig, 
hogy egy m eghatározott kerékpárt csak azonosításra alkalmas 
ismertetőjelei alapján lehet a kerékpárok közül kiválasztani.

Az ilyen jellegű fogyatékosság abból ered, hogy egyrészt a Cse
pel kerékpárokat forgalomba hozó belkereskedelmi szervek sem 
ismerik a gyári számozás előírásait (szabványát), így az eladási 
okmányokon hiányosan tün te tik  fel, m ásrészt a rendőri szervek 
sem tulajdonítanak kellő jelentőséget a gyári számozásnak a kö
rözések elrendelésekor.

E nyilvánvalóan hibás gyakorlat a körözési m unkában annál 
inkább veszélyes, m ert a  belföldi forgalomba kerülő kerékpárok 
90 százalékát a Csepel K erékpár- és Varrógépgyár készíti.

Az 1950-től 1955-ig terjedő időben -  a korábbi gyakorlatot 
nem érintjük, m ert egy kerékpár üzemeltetési ideje hazánkban 
átlagosan 10 év -  a Csepel kerékpárokat a jelenleginél (4,5 mm) 
nagyobb (6 mm), betűjelzés nélküli gyári számmal látták  el. 1956- 
ban a gyári szám előtt a férfi kerékpárokon „A”, a női kerékpá
rokon pedig „B” betűjelzést alkalm aztak. A gyári számozás -  
az em lített évben -  az év végéig a férfi kerékpároknál 
181 500-ig, a női kerékpároknál 100 500-ig ju to tt el. Az 1957-től 
a kerékpárok gyári száma előtt, B-től kezdve az ábécé egy-egy 
betűjelét alkalmazták.

Az 1961. július 1-én a Csepel Kerékpár- és Varrógépgyár új 
háziszabványt készített, az új szabvány az alábbiak szerint sza
bályozza a gyári számozást:

Minden kész kerékpárvázba két betű t -  az első betű a típus
család, a második pedig a gyártási év betűjelzése - , kettőspontot 
és a soron következő számot kell beütni. A gyári szám három 
tagnál kevesebb nem lehet. A számozást minden évben és min
den kerékpárcsaládnál elölről kell kezdeni.

A háziszabvány öt típuscsaládba osztotta a gyártott kerékpá
rokat. Ennek megfelelően a típuscsaládok betűjelzései a követ
kezők:
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1. T =  Carica,
Mátra,
Puma,
Robusta,
Toldi,
Túra

2. S =  Budapest,
R. 26.
SR. 26.
Superla,
Superla-Sport

3. J  =  Junior,
Pajtás

4. P  =  Prototípus
5. H =  D uplahajlított férfi és női, valamint

gyermekkerékpárok.

A gyártási évek betűjelzései a következők:

A 1961 F 1966 K 1971 P 1976 U 1981
B 1962 G 1967 L 1972 Q 1977 V 1982
C 1963 H 1968 M 1973 R 1978 W 1983
D 1964 I 1969 N 1974 S 1979 X 1984
E 1965 J 1970 O 1975 T 1980 Y

Z
1985
1986

A gyári számban szereplő betűket, valam int az utánuk követ
kező kettőspontot m indig a családnak és az évnek megfelelő pá
rosítással, egy betűszerszámmal ütik be.

A számozást „családonként” minden évben 001-gyel kezdik. 
Ennek megfelelően a számok a következőképpen kerülnek a 
vázra: 100-on alul 001, 002 stb.; 100-on felül a  természetes szám
sor szerint 101, 102 stb.

A betűk és számok alakja álló, magasságuk 4,5 mm, szélessé
gük pedig 3 mm. A betűk, a kettőspont és hat szám leütése esetén 
a jelzés teljes hossza: 36 mm.

Igen fontos annak ismerete, hogy hibás számozás esetén a szá
m okat vassal felhegesztik, sim ára lereszelik és ú jra  számozzák. 
Az 1966. április 1. óta az így jav íto tt számsor u tán * (csillag) jel
zést ütnek be. Erre a külön jelzésre azért van szükség, m ert a
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szabvány szerinti javítást is ki lehet m utatni m etallográfiai vizs
gálattal.

Az előrebocsátottak figyelembevételével a TB:012 kerékpár
szám jelentése a következő:

T B
Túra típusú kerékpár 1962-ben készült

012
a 12. kerékpár.

A gyári szám a Túra típusú gépeknél a nyeregbilincsen, az ösz- 
szes többi típusnál a bal oldali hátsó kidobóvilla-sarú külső olda
lán található.

Ha tehát a körözést elrendelő vagy közzétevő szerv nem  veszi 
figyelembe az ism ertetett gyári számozási gyakorlatot, és a ke
rékpárkörözést a betűjel elhanyagolásával, de a kerékpárcsalád 
(Csepel, Túra) feltüntetésével rendeli el, kb. öt, ha pedig csak 
a gyártm ányt (Csepel) jelöli meg, kb. 25 kerékpárt köröztet egy
idejűleg anélkül, hogy ezt akarná.

Hasonló problém át okoz az egy tagból álló betűjelzés elhagyása 
az 1957-től 1961 közepéig nagyobb szériában legyártott kerékpá
rok körözésénél is.

Nem egyedi az olyan kerékpár körözés sem, amelyben 1 mil
liós nagyságrendet meghaladó gyári szám van feltüntetve, ma
gyar gyártm ányú kerékpár esetében az ilyen gyártási szám eleve 
kizárt, m ert milliót meghaladó számmal nem láttak  el kerék
párt, A felszabadulás előtt (1942-ben), am int a  kerékpárgyártás 
az 1 milliomodikat elérte, a számozást ú jra  kezdték. A Csepel 
kerékpárvázon levő millión felüli számjegy ham isításra, a körö
zési segédletben pedig felületes m unkára utal.
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IV. FEJEZET

A HOLTAN TALÁLT ISMERETLEN SZEMÉLYEK 
NYILVÁNTARTÁSÁNAK JELENTŐSÉGE

A holtan talált ism eretlen személyek személyazonosságának 
megállapítása nem  körözési feladat, de jellegénél fogva szoros 
összefüggésben van a  körözési tevékenységgel. Ebből adódóan 
a  holtan ta lált ism eretlen személyek szám ontartása a körözöt
tek nyilvántartását vezetők m unkakörébe tartozik.

A nyilvántartás célja és feladata, hogy segítse a holtan talált 
ismeretlen személyek személyazonosságának megállapítását, füg
getlenül attól, hogy természetes halállal haltak-e meg vagy bal
esetek, bűncselekmények áldozatai.

A nyilvántartás rendszere, a nyilvántartásba vétel módja és
folyamata

Valamennyi holtan ta lá lt személy esetében halottszem lét ta rta 
nak. (A halottszemle lefolytatását részletesen a 9/1965 (VIII. 23.) 
IM. sz. rendelet szabályozza.) A halottszemlét általában a hely
színen (az elkövetés helyén, a holttest m egtalálási helyén) foga
natosítják. Ennek során -  lehetőségekhez képest -  meg kell 
állapítani a halott személyazonosságát, a halál bekövetkezésének 
időpontját és egyéb lényeges körülményeit. A halálesettel kapcso
latos tárgyi bizonyítékokat pedig lehetőség szerint fel kell ku
ta tn i és biztosítani.

A halottszemléről jegyzőkönyv készül. Ebben a jegyzőkönyv
ben fel kell sorolni a halottszemlén részt vevő személyek (az el
járó  hatósági személy, a közreműködő orvos) nevét és m unka
helyét, valam int a jelenlevő kezelőorvos nevét és lakóhelyét.

A jegyzőkönyvnek tartalm aznia kell az elhunytra vonatkozó és 
rendelkezésre álló személyi adatokat, valam int a halottszemle 
minden lényeges m ozzanatát és valamennyi észleletét. Különö
sen fontos és fel kell tüntetn i:
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a) a holttest állapotát, a ra jta  levő sérülések leírását;
b) a holttesten levő ruhát, illetőleg a  ruhában talált tárgya

kat, az azon levő esetleges sérüléseket, illetve szennyeződéseket;
c) a holttest környezetében talált -  és a halálesettel kapcsola

tos -  szennyeződést;
d) a halálesettel kapcsolatos tárgyi bizonyítékokat;
e) a halál időpontját, körülm ényeit és feltehető okát.
A halottszemle jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg -  a nyil

vántartás és azonosítás céljára -  ki kell állítani a „Jelentés is
meretlen holttestről” c. nyom tatványt (NR. 1135. r. sz.) két pél
dányban. A nyom tatvány kérdéseire a feleletet a válasz bejegy
zésével, esetenként az előrenyomott szöveg aláhúzásával kell 
megadni. Külön jelentést tehát nem kell készíteni, m ert azt, ez 
az em lített nyom tatvány kitöltése pótolja.

Ezt követően, ha az eljáró rendőri szerv a rendelkezésre álló 
valamennyi eszközzel és módon m egkísérelte a területén holtan 
talált ismeretlen személy azonosságának m egállapítását, és az 
nem vehetett eredményre, az alábbi intézkedéseket kell tenni:

a) A megyei tanács vb igazgatási osztályát 24 órán belül meg 
kell keresni az elhunyt ism eretlen személy anyakönyvezése érde
kében ;

b) A rendelkezésre álló adatok egyidejű közlésével -  géptáv
írón -  fel kell kérni valamennyi rendőri szervet az azonosítás
ban való közreműködésre. A fennálló rendelkezések értelmében 
a felkért rendőri szervek haladéktalanul kötelesek eleget tenni 
a felhívásnak és a te tt intézkedésekről, illetve annak eredményé
ről -  nemleges esetben is -  72 órán belül tájékoztatni -  ugyan
csak géptávírón -  a megkereső szervet.

Ha a holtan talált ismeretlen személyt sem az eljáró, sem a 
közreműködésre felkért szerv (szervek) nem tudják azonosítani, 
nyilvántartásba vétel és a további személyazonosítási kísérletek 
végett, a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztályhoz kell 
felterjeszteni az alábbiakban felsorolt okmányokat:

a) a holttest megtalálásakor kiállított „Jelentés ismeretlen 
holttestről” c. nyom tatvány egy példányát;

b) a halottszemle, a helyszíni szemle és a boncjegyzőkönyv 
másolati példányát;

c) a holttestről -  az arc helyreállítása u tán -  készített fény- 
képfelvételek egy példányát;

d) a holtan talált ismeretlen személy ujjairól (ha ennek aka
dálya nincs) felvett u jjnyom atokat;
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e) a holttesten, a ruházatában vagy közvetlen környezetében 
talált használati tárgyak (ékszerek, műfogsor stb.) fényképeit;

f) a halotti anyakönyvi kivonat egy példányát.
A felsorolt okmányok eredeti példányait a holttest megtalálási 

helye szerint illetékes, eljáró rendőri szervnek dossziéba befűzve 
kell kezelni. A holttest fertő tlen ített ruházatát, használati tá r
gyait pedig -  az azonosítás m egtörténtéig -  becsomagolva, a 
bűnjelkezelés általános rendelkezései szerint kell megőrizni.

A BM Bűnügyi N yilvántartó és Statisztikai Osztály a felter
jesztett iratok alapján perem lyukkártyát készít, amely a követ
kező adatokat tartalm azza:

a) a holtan talált ism eretlen személy ujjnyom atainak képletét;
b) a holttest nemét, körülbelüli életkorát, személyleírását, külö

nös ism ertetőjeleit és m egtalálásának pontos helyét, idejét;
c) a halál bekövetkeztének az orvos által m egállapított tény

leges vagy valószínűsíthető időpontját.
A nyilvántartásba vett adatok alapján a holtan talált ism eret

len személy személyazonosságának megállapításáig a BM Bűn
ügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály -  ha a halott dakti
loszkópiai és antropológiai azonosítása nem vezetett eredményre
-  rendszeres azonosítási kísérletet folytat az eltűnt, illetve bűn- 
cselekmény elkövetése m iatt körözött személyek adatai alapján 
készített, illetve készítendő perem lyukkártya gyűjteményben.

Az azonosság vélelmezése és megállapítása

Amennyiben a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osz
tály az általa végzett személyazonosítási eljárás során megálla
p ítja a holtan talált ism eretlen személy azonosságát, illetve ha
sonlóságát valamely -  a nyilvántartásban szereplő -  körözött 
személlyel, a rendelkezésre álló adatokat és fényképeket meg
küldi annak a rendőri szervnek, amely a személykörözést el
rendelte.

Ha a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály által 
kezdeményezett személyazonosítási eljárás sem vezetett ered
ményre, az ott kiállított perem lyukkártyát a holtan talált isme
retlen személyekről vezetett nyilvántartásban helyezik el.

Természetes, ha a holtan talált ism eretlen személy azonosságát 
kétséget kizáróan m egállapítja az eljáró szerv, ezt a  körülm ényt 
haladéktalanul jelenteni köteles a BM Bűnügyi Nyilvántartó és 
Statisztikai Osztálynak. Egyidejűleg intézkedni kell a megtalálás
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helye szerint illetékes rendőrkapitányságon keresztül a megyei 
tanács VB igazgatási osztályánál a halotti anyakönyv -  a megál
lapított személyadatoknak megfelelő -  kiigazításáról. A rendőr
főkapitányságon a dossziéban kezelt iratokra fel kell jegyezni az 
azonosítás tényét és az anyagot ira ttá rb a  kell helyezni.

Gyakran előfordul, hogy a holtan ta lá lt ism eretlen személlyel 
kapcsolatban beszerzett adatok nem m agyar állam polgárra u tal
nak. Ezekben az esetekben ugyanazokat az okm ányokat kell elkészíteni

, m int a m agyar állam polgárra utaló adatok esetében, az
zal a különbséggel, hogy pl.: csehszlovák állampolgár esetében 
az e célra rendszeresített kétnyelvű -  m agyar és cseh -  „Jelen
tés ismeretlen holttestről” c. nyom tatványt kell kiállítani, és ha 
az azonosítás nem já rt eredménnyel, a ruházatból vett m intákat 
és a m eghalt személy használati tárgyait a  BM Bűnügyi Nyilván
tartó  és Statisztikai Osztálynak kell felterjeszteni.

A BM Bűnügyi N yilvántartó és Statisztikai Osztály a holtan 
talált ismeretlen személy külföldi állampolgárságát valószínűsítő 
körülmények felülvizsgálata után, a rendelkezésre álló adatokról
-  a BM Ügyrendjének megfelelően -  tájékoztatja az érin te tt 
államok illetékes szerveit, és szükség esetén rendelkezésükre bo
csátja az azonosítást elősegítő tárgyakat i s.

Amennyiben az illetékes állam a holtan talált ism eretlen sze
mély azonosságát kétséget kizáróan megállapítja, a BM Bűn
ügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály felhívja a megtalálás 
helye szerint illetékes rendőrfőkapitányságot, hogy intézkedjék 
a halotti anyakönyvi bejegyzés módosításáról és egyidejűleg sze
rezze be a külföldre továbbítható anyakönyvi kivonatot három 
példányban.

A BM Bűnügyi N yilvántartó és Statisztikai Osztály, a halotti 
anyakönyvi kivonatok megérkezése után, egy példányt az ügy 
irattárba visszamaradó anyagához csatol, két példányt pedig az 
iratokkal együtt az illetékes külállamhoz továbbít.

A BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztályt rendszere
sen megkeresik -  a nemzetközi egyezmények alapján m eghatá
rozott formában -  a külállamok, ha annak lehetősége m erül fel, 
hogy külföldön eltűnt vagy bűncselekmény, baleset áldozatául 
esett személy holttestének megtalálása Magyarország területén 
várható. Ilyen esetben a BM Bűnügyi N yilvántartó és Statisztikai 
Osztály a rendelkezésre álló adatok alapján ugyanúgy folytatja 
az azonosítási kísérleteket, m intha az ismeretlen személy holt
testét Magyarországon találták volna meg. Amennyiben a  felku
tatásra és azonosításra m egtett intézkedések tíz év elteltével sem
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vezettek eredményre, a külállam megkeresése alapján készített 
perem lyukkártyát eltávolítja a nyilvántartásból.

Előfordulhat, hogy külföldön -  feltehetően -  m agyar állam
polgár holttestét találják  meg és az azonosítását kérik. Ilyen eset
ben a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály felhívja 
a rendőri szerveket az azonosítás megkísérlésére az ismeretlen 
személlyel kapcsolatban rendelkezésre álló adatok alapján. Ter
mészetesen a BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály 
ebben az esetben is elkészíti a holtan talált ismeretlen személy 
lyukkártyáját, hogy a később bejelentett eltűnések -  elfogató
parancsok kibocsátása alapján készülő lyukkártyák segítségével
-  esetleges azonosítás lehetőségét biztosítsa.

A BM Bűnügyi Nyilvántartó és Statisztikai Osztály az orszá
gos nyilvántartásába felvett, holtan talált ismeretlen személy 
azonosságának m egállapítását az ira ttá ri anyagra feljegyzi és a 
perem lyukkártyát megsemmisíti. Mind a BM Bűnügyi Nyilván
tartó  és Statisztikai Osztályon, mind a rendőrfőkapitányságokon 
az ira ttárba  helyezett anyagok selejtezésére az „Általános Ügyvi
teli Szabályzat” előírásai vonatkoznak.

ÁBTL -  4.2. -  sz.n. -  A személy -és tárgykörözés ügyvitele -1967 /60



ÁBTL -  4.2. -  sz.n. -  A személy -és tárgykörözés ügyvitele -1967 /61



Előszó -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  3

I. fe jezet. A  körözések nyilvántartásáról általában  -  -  -  -  5

II. fejezet. A  szem ély- és tárgykörözések nyilvántartása, célja
és feladata  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  9
E lfogatóparancs kibocsátása -  -  -  -  -  -  -  -  13
Körözőlevél kibocsátása -  -  -  -  -  -  -  -  -  14
A körözött szem élyek figyelése a  lakcím nyilvántartásokban -  18
A személy- és tárgykörözések közzététele és visszavonása -  20
H íradástechnikai eszközökön elrendelt körözések -  -  -  23
A tárgykörözés elrendelése és visszavonása -  -  -  -  26

III. fe jezet. A  szem élyleírás és a tárgy egyedi sajátosságai a kö
rözési m unkában  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  32
Bűncselekm ények elkövetésével összefüggésben keresett tá r 
gyak azonosítása egyedi jelzések a lap ján  -  -  -  -  -  37

I V. fejezet. A  holtan talált ism eretlen  szem élyek nyilvántartásá
nak jelentősége -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  57
A ny ilván tartás rendszere, a ny ilván tartásba vétel m ódja és
folyam ata -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  57
Az azonosság vélelm ezése és m egállapítása -  -  -  -  -  59

TARTALOMJEGYZÉK

63
ÁBTL -  4.2. -  sz.n. -  A személy -és tárgykörözés ügyvitele -1967 /62


