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BM ADATFELDOLGOZÓ CSOPORTFŐNÖKSÉG 
LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG TITKÁRSÁGA_____

5 30/1979. számú IRÁNYMUTATÁS ÉS ÁLLÁSFOGLALÁS

a 0011/196 3. számú BM-Legf.Ü . Közös utasítással bevezetett 
egységes rendőrségi és ügyészségi bünügyi statisztika módo

sítása tárgyában

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.tv., az ennek 
hatálybaléptetése és végrehajtása tárgyában kiadott 1979. 
évi 5.sz.tvr., a Büntető eljárásról szóló 1973. évi I.tv-t 
módositó 19 79. évi 4.sz. tvr. szükségessé tették az egysé
ges rendőrségi és ügyészségi bünügyi statisztika "B" és "T" 
adatlapjainak, valamint kitöltési szabályainak a módosítá
sát. A változások a gépi adatfeldolgozást is érintik.

A Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész 0011/1963. számú 
Közös Utasításának 8.§-ában kapott felhatalmazás alapján 
a statisztikai megfigyelést az alábbiak szerint

m ó d o s í t j u k  :

1. Nem kell adatot gyűjteni a "B" lapon a következő ismérv
változatokra: társadalmi bírósághoz áttéve 4., fegyelmi 
hatósághoz áttéve 5., kioktatásban részesítve 6., társa
dalmi bírósághoz áttéve 27., fegyelmi hatósághoz áttéve
28., figyelmeztetésben részesítve 29., elmebetegség, gyen
geelméjűség, tudatzavar 32. /4.sz. adatlap 6. rovat/? 
vétségi eljárás bűntettben 4. /4.sz. adatlap 7.rovat/.

2. Uj ismérvváltozatok a 11B" lapon: ügyészség külföldi igaz
ságügyi hatóság kezdeményezése alapján R. /5.sz. adatlap
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5. rovat/; megrovásban részesítve 4., próbára bocsátás 
indítványozása 19., alkoholisták kényszergyógyitásának 
indítványozása 20., megrovásban részesítve 39., kóros 
elmeállapot 42. /5.sz. adatlap 6.rovat/; egyéb módon, 
éspedig 9. /5.sz. adatlap 23.rovat/.

3. A ”6” lapon az egységes értelmezés érdekében az alábbi 
szövegkiegészitésekre került sor: "/vagy más belügyi 
szerv/" /5.sz. adatlap 5.rovat 7, és 8. kódszámú ismérv
változatoknál/; személyi szám /5.sz. adatlap 8.rovat/;
"vagy más belügyi dolgozó /önkéntes segítő/" /5.sz. adat
lap 10. rovat 4. kódszámú ismérvváltozatnál/? "a sértett 
/károsult, áldozat/ részéről fennforgó" /5.sz. adatlap
16. rovat/; "természetes személy" /5.sz. adatlap 20. ro
vat/; "a megtérítés érdekében" /5.sz. adatlap 22/b. rovat/.

4. Nem kell adatot gyűjteni a "T" lapon a következő ismérv
változatokra: társadalmi bírósághoz áttéve 1., fegyelmi 
hatósághoz áttéve 2., kioktatásban részesítve 3., társa
dalmi bírósághoz áttéve 2 3., fegyelmi hatósághoz áttéve
24., figyelmeztetésben részesítve 25., elmebetegség, gyen
geelméjűség, tudatzavar 27. /4.sz. adatlap 11.rovat/; vétsé- 
gi eljárás bűntettben 4. /4.sz. adatlap 12.rovat/; korábban 
közlekedési bűncselekmény miatt büntetve 2., különösen ve
szélyes visszaeső 4. /4.sz. adatlap 23. rovat/; nyilván - 
tartott veszélyes bűnöző 1., nyilvántartására intézkedés 
történt 2., nem kell nyilvántartásba venni 3. /4.sz. adat
lap 24.rovat/.

5. Uj ismérvváltozatok a "T" lapon: megrovásban részesítve
1., próbára bocsátás inditványozása 19., alkoholisták 
kényszergyógyitásának inditványozása 20., megrovásban ré
szesítve 41., kóros elmeállapot 43. /5.sz. adatlap 11.rovat/;
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Ill

korábban gondatlan közlekedési bűncselekmény miatt 
büntetve 2., különös visszaeső 4., többszörös vissza
eső 5. /5.sz. adatlap 23.rovat/; nem kell nyilvántartás
ba venni 1., nyilvántartására intézkedés történt 2., 
nyilvántartott veszélyes bűnöző 3., nyilvántartott külö
nösen veszélyes bűnöző 4. /5.sz. adatlap 24. rovat/,

6* A 11T11 lapon az egységes értelmezés érdekében az alábbi 
szövegkiegészitésekre került sor: "vagy a felajánlás 
elfogadásáig" /5.sz. adatlap 9.rovat 1. kódszámú ismérv
változatánál/; "vagy ideiglenes kényszergyógykezelés" 
/5.sz. adatlap 9.rovat 3. kódszámú ismérvváltozatánál/; 
személyi szám /5.sz. adatlap 13.rovat/; "a bűnelkövetés 
helyén tartózkodás jellege" /5.sz. adatlap 27.rovat "la
kóhelyén" szó helyett/; "/az elkövető a sértettnek/"
/5.sz. adatlap 28.rovat/.

7. A "B" és "T" lapokon az 1974. január 1. napjától alkal
mazott azonosítási számot 1979. december 31-ig kell fel
tüntetni. 19 80. január 1-től a "B" és "T" lapokra az e- 
lobbi helyett a személyi szám kerül, a kitöltési tájékoz
tatóban részletesen leirt módon.

8. Az uj Büntető Törvénykönyv és hozzá kapcsolódó jogsza
bályok alapján, a fenti módosításoknak megfelelően:

- uj 5. számú "B" és "T" adatlapokat rendszeresítünk;

- módosítjuk a bűncselekmények kódszámjegyzékét /l.sz. 
melléklet/, a kiemelt bűncselekmények táblázatát /3. 
sz. melléklet/, és a Kitöltési Tájékoztatót.

é

9. Az egységes szerkezetbe foglalt Kitöltési Tájékoztatót 
és mellékleteit kiadjuk, s az egységes rendőrségi és
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ügyészségi bünügyi statisztika adatszolgáltatását 
19 79. július 1-től ezeknek megfelelően kell telje
slteni.

B u d a p e s t ,  1979. május hó 25.

Dr. Balogh Sándor r.ezredes sk. Dr. Borsi Zoltán sk.
csoportfőnök helyettes főosztályvezető ügyész

r
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T Á J É K O Z A T Ó

a OO.ll/i963. számú Bil-Legf.Ü. közös utasítással rendszere
sített egységes rendőrségi, ügyészségi bünügyi statisztikai

adatlapok kitöltéséhez

ÁLTALÁNOS KITÖLTÉSI SZABÁLYOK

1. A Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség egységes 
bünügyi statisztikai beszámoló rendszerének megfigye
lési egységei:

a/ a bűncselekmény
b/ a bűnelkövető /gyanúsított/

2. A^statisztikai adatokat ennek megfelelően egyéni kér
dőiveken a bűncselekményre B lap-on és a bűnelkövetőre 
/gyanúsitottra/" ̂T^lap-on kell felvenni a rendőr, a ~ 
vám- és pénzügyőr es az ügyész megállapitásai alapján. 
Az adatlap kódnégyzetébe értékelhető számot /jelet/ 
kell irni, kivéve, ha a kitöltési utasítás a kódnégy
zetek üresen hagyását vagy vízszintes vonallal áthúzá
sát irja elő.
Az eljáró rendőri és ügyészi szervek a megkülönböztet- 
hetőség céljából eltérő színnyomású B és T lapot / a 
továbbiakban: adatlapot/ használnak.

3. Egy B és egy T lapot a rendőrségen a bűnügyi iktató, 
az ügyészségen a lajstromvezető adminisztrátor a bün
tető feljelentés iktatásával egyidejűleg csatol az 
ügyirathoz. Az ügyészségi iroda csak akkor csatolhat 
saját színnyomású adatlapokat az ügyirathoz, ha a 
nyomozást ügyészi szerv kezdi meg. A feljelentés adat
lapokkal együtt kerül a nyomozást folytató rendőrhöz 
/nyomozóhoz/, illetve ügyészhez. Több bűncselekmény
és több elkövető esetén a szükséges további adatlapo
kat a kitöltést végzők csatolják az iratokhoz.

^• Az adatlapokat mindig az a rendőrsé,rí, vám- és pénz
ügyőrségi T ü^yeszse^i szerv ~tölti‘ kiY amelyik az ügy
ben a nyomozást befejezte.Eza' szabály a rendőri es 
ügyészi szervek egymás közötti áttétele esetén is.
Az adatlapok kérdéseinek megválaszolásánál a bűncselek
mény elkövetésekori állapotokat kell figyelembe venni.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /8



-  2  -

JJlL ■ i > J ^  -U -U u u y  U \  1.'.̂ » .1 CA «C, u w  V

oTIasTóglala's alapján ujabb 6 lapot kell pótlólag kiál
lítani, rendőrségi színnyomásút kell használni, mivel 
az ügyet nem az ügyészség, hanem a rendőrség nyomozta 
és fejezte be.
Amennyiben az ügyész a saját maga által foganatosított 
bizonyitáskiegészités során uj személyt von be gyanú
sítottként az eljárásba, vagy uj bűncselekményt derít 
fel, saját színnyomású adatlapokat köteles kiállítani. 
Ha viszont- az ügyész által felvett bizonyítás uj gya
núsítottnak az eljárásba való bevonását és ujabb bűn
cselekmény felderítését nem eredményezi, akkor a rend
őrségi színnyomású statisztikai lapokat ügyészségi 
színnyomásúra kicserélni nem szabad.
Nagánvádas ügyekben adatlapokat kiállítani csak akkor 
kolIT ha a rendőrseg vagy ügyészség folytatta a nyomo-------- — ■ ....... í r  ■■■ > ' ............ W-U----v M M  . .  ... „...yr  ,.<V' ■"-' ■■■!>»...zast es az ügyész vadat emelt. Ha az ügyész maganva-
miatt indult ügyben csak magánvádas bűncselekmény ál
lapítható meg, a már kiállított B és T lapokat nem 
kell továbbítani, hanem meg kell semmisíteni.
Áttétel esetén a félig kitöltött lapokat a kitöltés 
megkönnyítése céljából az iratokkal kell továbbítani.
A nyomozást tovább folytató befejező szerv az átkül
dött adatlapokat köteles kicserélni, saját szerve 
megjelölésével, iktatószámával ellátni, és a kitöl
tést átmásolás mellett kiegészíteni. Ha az áttételre
- további nyomozás céljából - rendőrségi és ügyészsé
gi szervek között kerül sor, az adatlapokat saját 
színnyomásúra kell kicserélni.
Eszerint a szabály szerint kell eljárni akkor is, ha 
a Be. 16.§. /3/ bekezdése alapján más államigazgatá
si szervek is végeztek nyomozási cselekményeket#
A pótnyomozás és bizonyitáskiegészités nem tekinthe
tő a nyomozás befejezésének, ezért azadatlapokat az 
iratokban kell hagyni. Ilyenkor az adatlapokat csak 
akkor kell javítani, ha az uj adatok a B és T lapo
kon feltüntetett információktól eltérőek.
Az egységes rendőrségi, ügyészségi bünügyi statiszti
kai beszámoló rendszer a bűncselekményeket és a gya
núsítottakat csak a nyomozási szakban kívánja megfi
gyelni, ehhez pedig a nyomozási szakon egyszer már 
túljutott, de valamilyen okból visszaérkezett ügyek-
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ben a bűncselekmények és gyanúsítottak statisztikai 
számbavétele nemcsak nem szükséges, hanem zavarólag 
is hatna, ezért a bíróság által elrendelt pótnyomo
zás okról B és T lapokat kiállítani nem kell.''
A pénzügyi bűncselekmények /Btk. XVII* Fejezet IV* 
Cím/ nyomozását általában a Vám- és Pénzügyőrség 
végzi* A pénzügyi bűncselekmények nyomozásáról szó
ló 32/197^* /X*22./ PM számú rendelet 2. §-a értel
mében a Vám- és Pénzügyőrség nyomozó szerveit a ha
táskörükbe tartozó pénzügyi bűncselekmények nyomo
zása során megilletik mindazok a jogok és köteles
ségek, amelyeket a Be* a nyomozó hatóságok részére 
biztosit, illetőleg előir* Ezeket a rendelkezése - 
két úgy kell értelmezni, hogy az eddigi gyakorlat
nak ̂ megfelelően az ilyen ügyekben a Vám- és Pénz
ügyőrség nyomozó szervei ügyészségi 'adatlapokat 
töltenek ki*A kitöltött statisztikai 'adatlapok he
lyességéért a kitöltő és az ellenőrzést végző 
ügyész tartozik felelősséggel.
Ha az elkövető jogszabály megszegésével vagy ki
játszáséval külföldön tartózkodik és a nyomozás le
folytatására távollétében kerül sor, nemcsak B la
pot, hanem T lapot is ki kell tölteni.

5• Az adatlapokat a nyomozást folytató rendőr, vám- és
pénzügyőr, illetve ügyész tölti ki a nyomozás elő
rehaladásával párhuzamosan, grafit ceruzával.

6. A revíziót ellátó parancsnok és a nyomozás törvé
nyességi felügyeletét ellátó ügyész az adatszol
gáltatás teljesítésének teljességét és az adatla
pok kitöltésinek helyességét az ügyirat alapján 
köteles ellenőrizni?
- minden bejegyzett kódszámnak azonosnak kell lenni 
azzal a büntető anyagi jogi, büntető eljárásjogi, 
kriminológiai, kriminalisztikai, demográfiai fo
galommal, amelyet a kódszám kifejez;

- eltérés esetében a téves bejegyzéseket helyesbíte
ni kell;

- helyesbítés esetén a javításoknak a logikai ösz- 
szefüggésekre is ki kell terjedni,

A rendőrfőkapitánysági bünügyi nyilvántartó, illetve 
a főügyészségi információs /fő/előadó az adatszolgál
tatás helyességét a logikai összefüggések alapján el
lenőrizze*

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /10



- 4 -

Az ellenőrzést végzők a hibás adatokat, kódszámokat 
vagy javítják, vagy javítás végett a kitöltőnek 
visszaadják. A javításokat soron kivül kell elvégez
ni és az adatlapokat a továbbítás idejének bizonyít
ható feljegyzése mellett újból*át kell adni, illetve 
felterjeszteni.
A kitöltött statisztikai adatlapokat a kitöltést vég
ző, valamint az ellenőrzést ellátó személy köteles 
keltezéssel ellátva, tintával aláírni és a felter
jesztő, megküldő szerv bélyegzővel ellátni.
A statisztikai adatlapok kitöltésének helyességéért 
a kitöltő és az ellenőrző felelősséggel tartozik.

7. A statisztikai adatlapok feldolgozása gépi utón tör
ténik, ezért az egyes adatokat az adatlapokon kód- 
számokkal /kódjelekkel/ kell kifejezni.
Kitöltéskor a választ - ha azt a rovat tartalmaz
za -  ̂az egyes rovatok válaszfogalmainak aláhúzásá
val és a hozzátartozó kódszámmal /kódjellel/ kell 
megadni, olymódon, hogy a kiválasztott kódszámokat 
/kódjeleket/ a sorszámmal ellátott rovatok mellett 
elhelyezett kódnégyzetekbe kell bejegyezni. Az adat
lapok azon rovatait, ahol válaszfogalmak nem szere
peinek, a kódszámjegyzék figyelembe vételével kell 
kitölteni, a megfelelő válasznak a rovatba, a kód- 
számnak /kódjelnek/ pedig a kódnégyzetbe történő be
írásával. Ezzel a téves bejegyzések kiküszöbölését 
és a bejegyzések helyessége ellenőrizhetőségét kí
vánjuk biztosítani. Ha a kódnégyzetekbe bejegyzendő 
számok kevesebb számjegyből állnak, mint a rendelke
zésre álló kódnégyzetek száma, a bejegyzést úgy kell 
elvégezni, hogy a kódnégyzet csoport elején levő 
/baloldali/ kódnégyzetek maradjanak üresen.

8. Az adatlapokat a rendőrségen ügyészi jóváhagyás nél
kül irattározható ügyekben /Be. 152.§./, a rendőrsé
gi bünügyi iktatókönyv vezetője a parancsnok /vezető/; 
az ügyészi jóváhagyást igénylő ügyekben és a vádeme
lési javaslattal az ügyészséghez áttett ügyekben a 
büntető lajstrom vezetője az ügyintéző utasítására -
a^kiemelésnek az iktatókönyvben /lajstromban/ törté
nő feljegyzése mellett - az iratokból köteles ki
venni és folyamatosan a megyei /budapesti/ rendőrfő
kapitánysági bünügyi nyilvántartónak, illetve a me
gyei /fővárosi/ főügyészségi információs előadónak 
megküldeni.
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Ha az ügyben ügyészi elbírálást igénylő határozat van, 
valamennyi adatlapot az ügyészségre kell továbbítani*

9* Vegyes ügyekben, ha a fiatalkorúak ügyésze a fiatal
korúval szemben megszünteti a nyomozást és a felnőtt- 
korúval szemben átteszi az iratokat a hatáskörrel és 
illetékességgel biró ügyészséghez, a fiatalkorúra vo
natkozó adatlapokat is a felnőttkoruval szemben eljá
ró ügyész emelteti ki.

10* A hamis vád és a hamis tanuzás bűncselekményei miatt 
tett feljelentések esetében, ha az ügy, amelyben a 
hamis vádolás, vagy hamis tanuzás a feljelentés sze
rint történt, még jogerős befejezést nem nyert, a 
nyomozást a Btk. 236*§. /l/ bekezdés, illetve a 240. 
$-ára figyelemmel a Btk. 22.§. i/ pontjában foglalt 
büntethetőséget kizáró egyéb ok alapján meg kell ta
gadni .
Az ilyen körülmények között hozott nyomozást megtaga
dó határozat, valamint a határozatban megjelölt nyo
mozást megtagadó ok csupán ideiglenes jellegűek, mert 
az ügyész a hozott határozata ellenére a feljelentést 
köteles nyilvántartásba helyezni és az alapeljárás 
jogerős befejezését követően abban újólag és érdemben 
állást foglalni. A kétszeres statisztikai adatszol
gáltatás elkerülése végett a B és T statisztikai adat
lapokat csupán az érdemi elbírálásnak tekintendő má
sodik állásfoglalás után kell kitölteni az érdemi 
határozat jellegének és adatainak megfelelően.

11. Abban az esetben, ha a korábbi gyanúsítottnak ujabb 
bűncselekménye nyer^felderítést, az uj bűncselekmény
ről B lapot kell kiá3.1itani és a 8. rovatba az elkö
vető személyi /azonosítási/ számát kell beírni. Ha az 
újonnan felderített bűncselekményt több személy követ
te el £ a B lap 8. rovatába az újonnan felderített el
követő személyi /azonosítási/ számát kell beírni, mig 
a ’’személyi /azonosítási/ számok” adatlapot^a már ko
rábban leadott T lap/ok/ személyi /azonosítási/ száma 
alapján kell kitölteni,

12. A megyei /budapesti/ rendőrfőkapitánysági bünügyi 
nyilvántartók, illetve megyei /fővárosi/^főügyészségi 
információs előadók az adatlapokat ellenőrzés után kö
telesek hetenként és a hó utolsó napján a BM Adatfel
dolgozó Csoportfőnökség Értékelő és Tájékoztató Osztá
lyához /1903. Bp<* 62. Pf. 314/^8/ felterjeszteni, il
letve megküldeni, A küldeményeket kisérő jegyzékkel 
kell ellátni.
A hiányosan vagy hibásan kitöltött adatlapokat hiba
jegyzékkel a megküldő szerv részére helyesbítés végett 
vissza kell küldeni.
Az adatlapokat feldolgozás után á feldolgozó szerv a 
beküldő szervnek visszaküldi.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /12
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A B ICAP KXTÖIffÉSÉJEK SZABÁLYAI

1° Általános szabályok

1, B lapot kell kitölteni, ha a feljelentett cselekmény miatti
a/ nyomozásmegtagadásía,
b/ nyomo zás be fej ezé are, elkobzás! indítványra,
c/ nyomozásmegszüntetésre

került sor,' az adatlap 6* számú rovatában felsorolt valamilyen módon*
2* B lapot minden bűncselekményről /a Be, 32*§. alapján egyesí

tett ügyekben is/ ki kell tölteni®
3. Egy bűncselekményként kell értékelni és ennek megfelelően 

egy B lapot kell kiállítani, ha
a/ az elkövető egységes cselekménye Tagy cselekményei ugyan

azon törvényi tényállást valósítják meg, köztük szoros az időbeli 
és térbeli kapcsolat /természetes egység/,

b/ áss elkövető egységes akaratelhatározással, azonos személy- 
sérelmére, szoros időbeli és térbeli kapcsolatban valósítja meg 
ugyanazon törvényi tényállást,/folytatólagos egység/,

c/ az elkövető két vagy több külön-külön is bűncselekménynek 
minősülő, de egy másik tényállásban összefoglalt bűncselekményt
valósit meg /törvényi egység/,

4c Több bűncselekményként kell értékelni és ennek megfelelően 
a rendbeliségtől függően több B lapot kell kiállítani alaki vagy
anyagi halmazat megvalósítása esetén*

5* Külön B lapot kell kitölteni a járulékos büncselekényekről 
/például* orgazdaság, bűnpártolás, feljelentési kötelezettség el
mulasztása/#

6« Ujabb B lapot kell kiállítani azokról a bűncselekményekről, 
amelyekben a nyomozást korábban azért szüntették meg, mert az el
követő kilétét nem állapították meg /B lap 6« számú rovat 40, kód-

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /16



10

számú válasz/ és az újabb eljárás során vádemelésre vagy a koráb
bitól eltérő nyomozásmegszüntetésre, katonai ügyészséghez áttétel
re kerül sor. /Utólagos felderítés/

7. Ugyancsak ujabb B lapot kell kiállítani a felfüggesz
tés esetén az eljárás befejezésekor, a befejezés módjának megfele
lően*

8* Ha egy bűncselekménynek több elkövetője van, a B la
pon azt a nyomozás befejezési módot kell jelölni, amelyik a bűnel
követőkről kiállított T lapokon a legsúlyosabb. Pl. ha két elköve
tő közül az egyiket megrovásban részesítik, a másikkal szemben vá
dat emelnek, akkor a B lapon a vádemelést kell jelezni.

9. Ha egy bűncselekménynek több sértettje /károsultja, 
áldozata/ van, a B lap 30. számú rovatát annak az adatai alapján 
kell kitölteni, aki a legnagyobb sérelmet, /kárt, sérülést, stb./ 
szenvedte el.

lo. Azonos módon, önálló bűncselekményként el
követett köz - és magánokirathamisitás bűntettének halmazata ese — 
tén elég egy B lapot kiállítani, de a lap 4. rovatába a bűntett 
megnevezésénél, valamint az adatlap felső szélén piros ironnal két 
pontozott vonalközi nagyságban fel kell tüntetni a rendbelisóget®
/ pl. ”220 rb." magánokirathamisitás /♦

ABTL - 4.2. -sz.il.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /17



- 11 -

I1* A B lap kitöltése.

1. Eljáró szerv

Az eljáró szervek kódszámjegyzéke alapján kell kitölteni*

Az eljáró szerv jelölésére szolgáló 1*3Z* rovatba szövegesen, 
a mellettük levő valamennyi /4-8. számú/ kódnégyzetbe pedig a 
központilag meghatározott kódszámok szerint kell megjelölni a nyo
mozást megtagadó, befejező vagy megszüntető rendőrségi /Vám és 
pémzügyőrségi/, ügyészségi szerveket.
Pl,___________________

...

ÚQ

R ENDŐRFÖK AP1TANYS AG (FŐÜGYÉSZSÉG) 
___ RENDŐRKAPITÁNYSÁG (ÜGYÉSZSÉG)
______ ___ _szó lg Alkati Ag

RENDŐRŐRS (NEM KELL KÖDOLNI!)

2. Iktatószám /lajtromszám/

z s
4 - 5

Bffl
6—7

1

Az ügyirat iktatószáma, lajstromszáma /továbbiakban: iktató
szám/ alapján kell kitölteni.

Az adatlapok és ügyiratok azonosításának megkönnyítése cél
jából a 2. számú rovatba a rendőrségi /vám- és pénzügyőrségi/ és 
ügyészségi iktatószámot is be kell irai.

Az iktatószára bejegyzésére szolgáló 9-15* számú kódnégyzetek
be mindig a nyomozást befejező szerv iktatószámát kell bejegyezni.
Ka a nyomozást rendőrőrs folytatja, akkor az illetékes rendőrkapi
tányság /főkapitányság/ iktatószámát kell feltüntetni.

Ha az adatlapon szerepel rendőrségi /vám és pénzügyőrségi/ 
iktatószám, azt kell kódolni. Ha ilyen nincs, az ügyészségi lajstrom
számot kell a kódnégyzetekbe beimi.

Az iktatószám kódolása úgy történik, hogy a rovathoz tartozó 
9-13* számú kódnégyzetbe az iktatószámot, a számú kódnégyzetbe
pedig a folyó év két utolsó számjegyét kell beírni,
Pl.!

2. JKTATÖSZAM Rendőrségi:_
Ügyészségi:_

5 o o  _ / . » w r i  n n s m - m
: a o 5 2 o  M ~ W

14— 15

Utólagos felderítés esetén azt az iktatószámot kell a 9-15* 
számú kódnégyzetbe irai, amely alatt az utólagos felderítés folyik*

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /18
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3. rovat Utólagos felderítés*

Utólagos felderítés esetén a 16* számú kódnégyzetbe az eredeti 
nyomozás évének utolsó számjegyét kell beírni.
Pl* 1978-ban indított nyomozás és 1979-ben történt utólagos felderí
tés esetén:

16

Eredeti nyomozás befejezésekor a kódnégyzetet vízszintes vonal
lal át kell húzni, korábban felfüggesztett nyomozás befejezésekor pe
dig R kódjelet kell beimi.

4• rovat A bűncselekmény megnevezése

A bűncselekmények . kódszóm.1 egyzéke alapján kell kitölteni.
A bűncselekmény megnevezésére szolgáló 4.sz. rovatba a bűn- 

cselekménynek a Btk. szerinti megnevezését, valamint a megfelel J sza
kasz, bekezdés, pont, alpont számát vagy betűjelét kell bejegyezni*

A rovathoz tartozó 17-20. 3zámú kódnégyzetbe a bűncselekménye
ket a kódszámjegyzékben található, megfelelő kódszámúnál kell jelöl
ni* / l*sz. melléklet/

Ha a feljelentett cselekmény nem bűneselelemény és ezért a nyo
mozás megtagadására, megszüntetésére kerül sor, a feljelentésben 
szereplő vélt bűncselekményt kell jelezni és kódolni*.

Pl.:

UÜf f l )
17 — 20

5* rovat A nyomozás kezdeményezése

A rovatban található megfelelő válasz aláhúzásával és a megfe
lelő kódszámnak a 21. számú kódnégyzetbe beírásával kell válaszolni. 
A rovatot és kódnégyzetet nyomozásmegtagadás esetén is ki kell töl
tem' -

A 7* és 8. kódszám azokat a bűncselekményeket jelenti, amelyek nyo
mozását a rendőrség, vagy más belügyi szerv saját maga kezdeményez
te* Akkor kell ezekkel a kódszámokkal válaszolni, ha a rendőr, vagy 
más b&lügyi szerv saját felderítése, észlelése vagy értesülése alap
ján került sor a feljelentésre*

3. UTÓLAGOS FELDERÍTÉS (Csak utólagos felderítés és korábban felfOtf£esztett nyomozás be
fejezése coetén kell kitölteni!)

ÁBTL - 4.2. -sz.il.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /19



Pl.:

A NYOMOZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE: uEyészsé8 é r t e t t ,  károsult fe lje le n té se  alapján 1 ., 
^ e n d ^ e ^ B é r t ^ ^ á r o a u l t  f e l j elentése alapján 2 ..  Ügyészség h ivatalos szerv fe lje len tés*  
alapján 3», rendőrség h ivatalos szerv fe lje le n té se  a lk já n  4 . ,  rendőrség s é r te t t ,  károsult fel-

* ?y°®9z^6Begtagadás flgyészl megváltoztatásával 5 ..  rendőrség hivatalos 
tzerv fe lje le n té se  alqpján a nycciozásnieKtngadás ügyészi megváltoztatásával L *  rendőrség

/va§y más belügyi szerv/ sa já t kezdeményezése alqpján 7 ,.  rendőrség /varv más belücvi azerW 
i i 6 J^oíMZáSBegi ocadán ügyész! Bérváltoztatásával 8 .,  vfm- és

Dt-nzügyórs&g fe lje le n té s  alapján vám- és pénzügyőrség sa já t kezdeményezése a lk já n  X., 
észség külföld i ig azságügyi hatáság kezdeményezése a lk já n  R.

6# rovat A njomozáermefttaf̂ adás, nyomozásbefejezés, 
nyomozd gme&s ssünte té s.

A rovatban és a hozzátartozó 22-23* számú kódnégyzetekben a 
nyomozás megtagadását, befejezését, illetve megszüntetését kell 
jelezni. A megtagadási, befejezési, illetve megszüntetési módok
nak megfelelő válászfogaÍrnat alá kell húzni és az utána követke
ző kódszámot a rovathoz tartozó kódnégyzetekbe kell Imi.
Pl.:

HTCHüZÁSHEGTAGADÍS: ne® bűncselekmény 1 ., new bűncselekmény, de szabálysértés 2 ., korábban 
már, jogerősen elbírálták 3 ,, megrovásba* részesítve 4 .,  gyermekkorú elköveti 5 ., büntethe
tőségei kizáró egyéb ok ’ az elkövető halála 7 . ,  kegyelem 8. ,  elévülés 9. .  MntethetősH  
get megszüntető egyéb ok 10, ,
K lOMOZÍSBÍ PEJ fcZÉS
Vádemelést yádjrgt j/ja* vádlnditvány l 6*‘, biróság elé á llítá s  1? ., tárgyalás mellőzésével 
pénzbüntetés kiszabására indítvány 18,. próbára bocsátás inditványozása. 19., alkoholisták 
kényszergyógyitásának ipííitványoztísa 20, ,  kényszergyógykezelés elrendelésere indítvány 21, 
Igyéb* elkobzás! indítvány 26. ,  vádemelés Mellőzése 2? ,t katonai ügyészséghez áttéte l 28., 
felfüggesztés 29 ., büntetőeljárás felajaniasa 30,
Sy-CHOẐ SHEGSZOfiXEIES: ne® bűncselekmény 35*t Deo bűncselekmény, de szabálysértés Jfe*, 
büncselekaény elkövetése nem állapitneté meg 37. ,  korábban már jogerősen elbírálták 38, ,  
megrovásban részesítve 39, ,  az «ikövotő üilfrte nem állapítható meg 40. # gyormwkkoró 
elkövető 41 ,, kóros airesál lapot 42,f kényszer, fenyegetés 43, ,  büntethetőcéget kizáró 
egyéb ok 44,# az elkövető halála 45. ,  kegyelem 46 ,, elévülés 47 ., büntethetőséget 
megszüntető egyéb ok 48,

A 6. számú rovat 6a és 44. számú /büntethetőséget kizáró 
egyéb ok/ válaszlehetőségei tartalmilag eltérnek egymástól. A 
44. számú válaszlehetőség szükebb, nem tartalmazza az önállóan 
felsorolt: kóros elmeállapot /42./ és a kényszer, fenyegetés 
/43*/ kategóriáikat.

A 27. kódszámú, /vádemelés mellőzése/ választ kell jelölni 
és kódolni nyomozás mellőzése esetén is.

Csak az ügyész alkalmazhatja a 18. számú /tárgyalás mellőzé
sével pénzbüntetés kiszabására inditvány/, a 19. számú /próbára 
bocsátás inditványozása/, a 20. számú /alkoholisták kényszergyó
gyitásának inditványozása/ és a 30. számú /büntetőeljárás fel
ajánlása/ válaszokat, az eredeti kitöltés /pl. vádirat/ megvál
toztatásával.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. 120
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7. rovat A nyomozás jellege

Nyomo záswegtagadós esetén mindig az 1. /nyomozásmegtagadás/ 
választ kell aláhúzni és kódolni.

Hyonozás boTojezés és nyomoz-' smegsziintetéa esetén a megfele
lő válasz aláhúzásaival és a hozzátartozó kódszámnak a 24 • számú 
kódnégyzetbe történő beírásával kell az adatlapot kitölteni
Pl.:

7. A NYOMOZÁS JELLEGE: nyomozásmegtagadás l.f bfintctU _ eljárás bűntettben 2., büntetti el- ___
járás vétségben 3.>ŷ gg j[ eljárás vétcceben ____________ •_________________ [ 24

A B lap 1-7. számú rovatait valamennyi nyomozásmegtagadás, 
nyomozásbefejezés, nyornozásmegszüntetés esetén ki kell töl
teni. Ha a 6. számú rovat 22-23» számú kódnégyzeteibe:

- 1., 2., 3» /bűncselekmény-hiányos nyonozásmegtagadáso'k/;
“ /katonai ügyészséghez áttétel, felfüggesztés/;
- 33♦ j 36. , 37., 38«/bí'mc3clekmény-hiányos nyomozásmegszün- 
tet'.ések/ kodVz'jmok valamelyike került, az adatlap további 
kérdéseire ne'i kell válaszolni, hanem a 23. szó.mú. kódnégy
zetbe X jelzést kell irai!

Egyéb válaszok esetén az adatlap kitöltését tovább kell 
folytatni.

8. rovat . Személyi szám
/Azonosítási szám/

A bűncselekmény elkövetőjéről kiállított T lapon feltüntetett 
tett személyi számot / azonosítási számot / kell beimi a 25 - 35« 
számú kódnégyzetekbe. Ha a bűncselekményt társtettesi, felbujtói, 
bünsegédi minőségben többen követték el, annak az elkövetőnek a 
személyi számát /azonosítási számát/ kell a B laprt. irai, akinek 
a cselekménye a legsúlyosabban minősül, egyenlő súly esetén a leg
jellemzőbbet. A többi T lap személyi számát /azonosítási számát/ 
a ’’Személyi számok” /’’Azonosítási számok’’/ cimtt külön lapra /la
pokra/ kell imi. Ezt a lapot a B laphoz kell csatolni /tűzni/.

Amikor az ügy több gyanúsítottja követ el több bűncselekményt, 
annyi "Személyi szánok11 /’'Azonosítási számok1*/ lapot kell ki
tölteni, ahány, bűncselekmény vonatkozás:'.baa a többes elkövetés 
felmerül, és a lapokat a vonatkozó B laphoz kell tűzni.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /21
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Az olyan bűncselekményről kiállított B lapon, amelynek az el
követője ismeretlen, a 25-35 számú kódnégyzetet vízszintes vonallal 
át kell húzni.

Személyi mentesség hatálya alá tartozó személyekre vonatkozó
an a B lap 8. rovatához tartozó 25. számú kódnégyzetbe l,9w kódszámot 
kell bejegyezni* A személyi /azonosítási/ számhoz tartozó további ** 
kódnégyzeteket át kell húzni* T lapot nem kell kiállítani*
/A B lap 25-35* szónú kódkookái ldLtöltésének és az azonosítási szám 
képzésének a részletes magyarázata a T lap kitöltésére vonatkozó 
szabályok leírásánál, a Tájékoztató 46-47 * oldalán található*

9. rovat Az eljárás megkezdésekor az elkövető

A rovatban található megfelelő válasz aláhúzásával és a hozzátarto
zó kódszámnak a 36. számú kódnégyzetbe történő beírásával kell ki
tölteni.

A 36. számú kódnégyzetbe 1., 2. vagy 3- kódszámot kell írni mindig 
/még nyomozásmegtagadás esetén is!/, ha a 25* számú kódnégyzetben 
X jelzéssel a kitöltést nem zárták le*

Pl.:
9. AZ! ELJÁRÁS MEG KEZDÉSEKOR AZ ELKÖVETŐ: ismert volt ismeretlen volt és az te 

maródi 2., ismeretlen volt, de felderítették 3.

10* rovat A büncselelanény megvalósulási szakaszai /stádiumai/

A B lapon található megfelelő válaszfogalom aláhúzásával és a 
hozzátartozó kódszámnak a 3 7. számú kódnégyzetbe írásával kell ki
tölteni.

10 A B Ü N C S ^K M fiT O  MEGVAbOSÜLASI SZAKASZAT
lo t, az elkoveto o lá llt  2 ., k ísé rle t, a c e rte tt Eegnkadályozta j m% Ju&érlet, renaur, v 
belügyi dolgozó /önkéntes se g ítő / megakadályozta 4», k ísérle t, más személy megzavarta 
Bérlet, riasz tó - va.gy jelzőberendezés megzavarta 6 ,, k ísérle t, egyéb körülmény megzavarta 7*t 
előkészületben maradt 8*____________________ ________________ ______

, ,  k isór- agy más 
5 .. k i-

A 2-7. számú válaszlehetőségek a bűncselekmény kísérleti sza
kaszára vonatkoznak. A 2. számú /kísérlet, az elkövető elállt/ vá
laszlehetőséget akkor kell alkalmazni, ha: a befejezéstől az elkö
vető önként elállt; az eredmény bekövetkezését önként elhárította; 
a kísérletet alkalmatlan tárgyon vagy alkalmatlan eszközzel követte 
el.
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Élőké:?sülétben maradtt/Q. kódszám/ csak az alábbi bűncse
lekményeknél irható be: összeesküvés, lázadás, kártevés, rombolás, 
merénylet, hazaárulás, aa ellenség támogatása, kémkedés, izgatás, 
egyéb béke és emberiség elleni büncselekraények /háborús uszítás, nép
irtás/, emberölés, tiltott határátlépés* éllomtitoksértés, £ogol.yzen~ 
dülés, közreszélyokozás, terrorcselekmény, légi jármű jogellenes Ha
talomba kerítése, visszaélés kábltószerrel, pénzhamisítás.

11* rovat A tüneselekmény elkövetésének helye

A Központi Statisztikai Hivatal által összeállított te
rületi számjelrendszer, valamint a külföldi államok kódszámjegyzéke 
/2.sz* melléklet/ felhasználásával kell kitölteni.

Az adatlapot kitöltő rendőr, vám-és pénzügyőr, nyomozó 
ügyész a 11. számú rovat a., b. és c. alrovataiba betűvel irja be a 
bűncselekmény elkövetésének helyét. A 30-44. számú kódnégyzetekbe a 
válaszoknak megfelelő kódszámokat a megyei /budapesti/ rendőrfőkapi- 
tánysági bünügyi nyilvántartó, főügyészségi információs előadó köte
les beírni.

A bűncselekmény elkövetésének helye az az ország, illet
ve magyarországi államigazgatási egység /főváros, megye, fővárosi ke
rület, járás, város, község/, amelynek területén a bűncselekményt el
követték, illetve befejezték, abbahagyták. Ha ez a nyomozás során nem 
állapítható meg, az a hely, ahol a feljelentést tették, illetve a bűn
cselekményt felderítették.

A területi számjelrendszer a területi számjelből és a községi 
számjelből áll. A területi számjel első két száma a fővárost és a 
megyét jelöli. A harmadik és negyedik számjegy a fővárosi kerület, 
járás, város, városkörnyék és a megyei város jelzésére szolgál./vá
roskörnyéki község az a község, amelynek területén a járási hivatalt 
va{$y annak elnökét megillető hatáskört a városi tanács végrehajtó 
bizottságának titkára, illetőleg szakigazgatási szervei gyakorolják./
A községi számjel három száma a községet jelöli. Ezek adják egyben a 
területi számjelrendszer ötödik, hatodik és hetedik számjegyét.

Az a/ alrovatba és a 38-39. számú kódnégyzetekbe a főváros, 
megye vagy külföldi állam megnevezését és kódszámát kell beírni. Ha 
a bűncselekmény külföldön történt, a b/ és c/ rovatokat át kell húz
ni, o. 40-44. számú kódnégyzetekbe 0 jelzést kell irai.

A b/ alrovatba a fővárosi kerület, járás, városkörnyéki 
község /röviden városkörnyék/, város vagy megyei város megnevezé
sét, a hozzátartozó 40-41. számú kódnégyzetekbe a megjelölt h e l y 
ség kódszámát kell beírni.

A c/ alrovatban és a hozzátartozó 42-44 számú kódnégyzetek
ben a bűnelkövetés szerinti községet kell jelezni.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /23



17 -

Példák a 11. rovat kitöltésére:

' JELI KM EN Y ELK Ö V I 11 11. A  BO í < . F LEK I É N \  E LK Ö V E TI '
NEK HELYE: NEK HELYE:.

(Államigazgatási terület szerint) _ ___ (Állami,^azgatási terület s/erint)

Főváros, megye, külföldi állam : f 0  \ \  j Főváros, megye, külföldi állam : JjV !

b u d j J p e i t  38-39 _a> o.Aftffi.. 38 ~M
Fővárosi kerület, járás, városkor- I !r n  O  I Fővárosi kerület, járás, városkor- \ f )  \ Á 1
nyák, város, megvei város: lÁ r WJJ. tiyck vár<-.>. rru'!,v«i .vára;: l v l ) / L J

M í x m a M .....................  'b u d o X  # m .

T “ ..— -  • 'WM o >w y  ..ÍÖW1Ö1
....... ............................«  -  ** ViJJ ids ................. tó -  44

12. rovat A bűncselekmény elkövetésének ideje

ti bűncselekmény elkövetésének időpontját /dátumát,/ e rovat b- 
kell beirni. A rovathoz tartozó kódnégyzetekbe Icódszámoldcal is jó
lesni kell az időpontot. A 45-46. számú kódnégyzetbe a bűncselek
mény elkövetési évének két utolsó számjegyét, a 47. számú kódné y- 
zetbe pedig a hónapólrat kell bejegyezni. Á hónapok kódolására 
szolgáló kódnégyzet előtt szaggatott vonallal határolt kódnégyzet 
található. Ebbe csak akkor kell számot irai, ha a hónap csak kétjegyű 
számmal jelölhető.

Pl.:

12. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ

NEK IDEJE: , ^  _,,...m s :..
hónapja: ...... Ú M M é S H . ..............

napja; Á S ... (NEM KELI, KÓDOLNI!)

12. A BONCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSE

IK Ar NEK IDEJE: .m s
j  h ó n a p ja : ... W^lCJUXb

47 napja: A  (NEM KELL KÓDOLNI!)

K J9J
■15— 56

47

A bűn csele kmény elkövetésének nap ját csak a rovat ba 1 cell 
beirni, de kód számmal nem kell, j elölni - kódnégyzet nem ál '1 ren
delkezésre erre a célra.

Minden esetben arra kell törekedni, hogy a bűncselekmény 
elkövetésének évét, hónapját megállapítsuk. Ha az évet nem sike
rül tisztázni, a valószinüsitett év két utolsó számjegyét kell 
kódolni. Ha hónapra nem sikerűi tisztázni a bűncselekmény elkö
vetési időpontját, csak az évet kell jelezni a 45-46. számú kód
négyzetekben, a 47. számú kódnégyzetet pedig vízszintes vonallal át kell húzni.
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A bűncselekmény elkövetési idejének pontos meghatározása 
érdekében az alábbiakra kell figyelemmel lenni. A bűncselekmény 
elkövetése naptári időpontjának tekintjük:

a/ előkészület esetén a bűncselekmény előkészületének 
minősülő utolsó tevékenység napját;-

b/ kísérlet esetén a bűncselekmény végrehajtására irá
nyuló utolsó tevékenység napját;

c/ befejezett bűneselelemény esetén általában azt az 
. időpontot, amikor az elkvető a tényálláshoz tarto
zó tevékenységet kifejtette.

Tiszta mulasztásos bűncselekményeknél /ha kizárólag a 
kötelesség teljesítésének az elmulasztása által valósulnak meg/ 
az elkövetés időpontjának tekintjük azt a napot, amelyen az el
követő kötelességének a Btk-ban megállapított következmény nél
kül még eleget tehetett volna; állapot bűncselekményeknél a jog
ellenes állapot megszűnésének napját; folytatólagos egységben 
elkövetett bűncselekményeknél pedig azt a napot, amikor az elkö
vető a tényálláshoz tartozó utolsó tevékenységet kifejtette.

A felbujtó és a bűnsegéd tevékenységének időbeli beha
tárolását mindig a tettes /elkövető/ cselekménye határozza meg.

A B lap 8-12. számú rovatait - ha a 25» számú kódnégy
zetben X jelzéssel nem zárták le - mindig ki kell töl
teni.

A 13-23* számú rovatokat csak a ’.'Táblázat a kiemelt bűn- 
cselekményekről "című segédletben felsorolt bűncselekmé
nyekről és az ott jelzett kérdéskörükben kell kitölteni. 
/ 3. sz. melléklet/

Nem kiemelt bűncselekmények esetén az adatlap további 
kérdéseire nem kell válaszolni, hanem a 48. számú kód
négyzetbe X jeltést kell I m i !

13* rovat A bűncselekmény elkövetésének időpontja

A kiemelt bűncselekmények táblázatán jelzett esetekben 
kell kitölteni. Azon kiemelt bűncselekményeknél, ahol a rovat 
kitöltését a számú segédlet nem irja elő, a kódnégyzeteket 
vízszintes vonallal át kell húzni.
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a/ alrovatban a bűncselekmény elkövetési időpontját a 
hét napjainak megfelelően a válasz aláhúzásával, s a hozzátar
tozó kódszámnak a 48. számú kódnégyzetbe Írásival kell jelölni.

^ h/ alrovatba a választ szövegesen is be kell imi 
/pl.: három/, az elkövetés idejének megfelelő óra számát pedig a 
49-50. számú kódnégyzetekbe kell imi. A kódnégyzetekben 00 kód- 
számot irai nem szabad! 24 vagy 01 órával kell jelölni azt az 
időpontot, ha éjfél és éjjel egy óra között követték el a bűncse
lekményt. Nemleges választ /ha nem állapítható meg a bűncselek
mény elkövetésének ideje/ 25. kódszámraal kell jelezni, az alro
vatba pedig nnem állapítható meg” szöveget kell imi.

Pl.:

13. A BONCSELEKMÉNY' ELKÖVETÉSÉ
NEK IDŐPONTJA:

hétfő 1., kedd 2.. szerda 3.. csütörtök
a) 4., péntek 5.. szombat, 8.. vasárnap 7., 

ismeretlen 8.

kódsrám az óra, amelyben f a bűn-

b) cselekményt elkövettek:

48

wm
49—50

13. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK IDŐPONTJA:

a)

b)

hétfő 1., kedd 2., szerda 3., csütörtök 
4., péntek 5., szombat 6., vasárnap 7., 
ismeretlen 8.

kódszám az óra, amelyben a bűn

cselekményt eUíővették: ...

14. rovat A bűncselekmény elkövetésétől a feljelentésig 
eltelt idő.

A rovatban szereplő 
megfelelő válasz aláhúzá
sával és a hozzátartozó* 
kódszámnak az 51* számú 
kódnégyzetbe Írásával 
kell kitölteni valameny- 
nyi kiemelt bűncselek
mény esetében

Pl.:
14. A BONCSELEKMÉNY . ELKÖVETÉSÉ

TŐL A FELJELENTÉSIG ELTELT
ÍDÖ: l“3 naP között
2., 4—10 nap között 3., 11—30 nap kö
zött 4., 1—3 hónap között 5., 3—6 hó
nap között 6., 6—12 hónap között 7., 
1—3 év között 8., 3 éven túl 9.

aj
48

u § :\
49—50

UJ
51

15* rovat A bűncselekmény elkövetésének helyszíne

A kiemelt bűncselekmények táblázatában felsorolt bűncse
lekményekről kell kitölteni. A megfelelő válaszfogalmat a ro
vatba, a hozzátartozó kódszámot pedig az 52-53* számú kódnégy
zetbe kell imi#

‘ l , :  15. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK HELYSZÍNE:

JUbtCXL If b -
52—53

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /26



2o !-

Azon kiemelt bűncselekményeknél, amelyek kitöltését a segéd
let nem irja elő, az 52-53*számú kódnégyzetet vízszintes vonallal át 
kell húzni.

A válaszfogalmak közül mindig azt kell kiválasztani, amely 
az adott bűncselekmény jellegének, a kérdés céljának leginkább meg
felel. A válaszlehetőségek között szerepel például: a tér és a piac 
is. Ha mozgalmas piaci napon a vásárlók között zsebtolvajlás tör
ténik, a válasz akkor lesz helyes, ha "piac" kerül kódolásra. De 
ugyanezen piactéren elkövetett éjszakai rablás esetében a "tér” fe
jezi ki jobban az elkövetési helyszín jellegét. Gépkocsiból elköve
tett lopás esetén a bűncselekmény elkövetésének helyszine helyesen 
”ut, utca, tér”, stb. és nem a gépkocsi*

A 15. rovat kitöltésénél alkalmazható válaszlehetőségek és kódszámok:

Kereskedelmi egység területe: iparcikk áruház 1*, iparcikk áruház ön- 
kiszolgáló rendszerű részlege 2., élelmiszer áruház 3* , élelmiszer 
áruház önkiszolgáló rendszerű részlege 4., iparcikk bolt, üzlet 5.* 
iparcikk bolt, üzlet önkiszolgáló rendszerű részlege 6., élelmiszer 
bolt, üzlet 7 ., élelmiszer bolt, üzlet önkiszolgáló rendszerű részle
ge 8., ABC áruház, szövetkezeti áruház, vegyes bolt 9#, egyéb áru
ház, üzlet, bolt, pavilon /árusitó bódé/ 10., piac, vásár, vásárcsar
nok 1 1., egyéb kereskedelmi egység 12.

Vendéglátóipari egység területe: étterem 13*, bisztró, büfé 14#, 
bár 15., eszpresszó, cukrászda 16., italbolt 17*, borozó 18., szál
loda, motel 19#, egyéb vendéglátóipari egység 20.

Kulturális intézmény területe: szinház, cirkusz, mozi 21., művelődé
si ház 22., kiállítási terület, kiállitóterem, tárlat, képcsarnok 23* j 
múzeum, templom, műemlék 24#, oktatási, nevelési célra szolgáló épü
let /egyetem, iskola, óvoda/ 25#, egyéb kulturális intézmény 26.

Egészségügyi intézmény területe: kórház, klinika, szanatórium 27., 
orvosi rendelő, rendelőintézet 28., bölcsőde 29*, egyéb egészség- 
ügyi intézmény 30.

Sportolásra, pihenésre, üdülésre szolgáló létesítmény és területe: 
stadion, sportpálya, sportcsarnok 31*, strand, uszoda /nyitott/ 32* 9  

fürdő, uszoda /fedett/ 33* > szabad strand 34*, csónakház 35*» üdülő 36., 
turistahéz, camping 3 7*, vikkendház /hozzátartozó terület, létesit- 
mény/ 38., egyéb létesítmény 39*
Közlekedési és szállítási eszköz, jármű: állati erővel vont jarmü 40., 
taxi 41*, közületi személygépkocsi 42., magán személygépkocsi 43* > 
lakókocsi 44•, teherautó /camion/, tehertaxi 45*, munkagép és külön
leges jármű 46., autóbusz /helyi járatú, városi/ 47*, autóbusz /távol
sági/ 48., villar.103 /trolibusz, HbV/ 49*, metró, földalatti vasút 50., 
vasúti jármű 51*, vizi jármű 52., légi jármű 53*» egyéb közlekedési és 
szállítási eszköz 54.
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Közlekedési szál 1 i t/írd ŝjs1rö_zök te 1 ephelyei, megáilói, várótermei 
és ryyéb ió?;r>:;j i;;.iót\yei: köziekedési és szállítási vállalat telephe - 
lye í?'5., garázs 56., autóbusz /helyi, városi/ megálló, állomás 57., 
autóbusz /távolsági/ megálló, váróterem, pályaudvar 58., villamos 
/trolibusz, HÉV/ megálló /állomás/ 59., metró, földalatti vasút meg
álló /állomás/ 60., vasúti megálló, állomős, pályaudvar /váróterem/
61., hajóállomás, váróterem 62., repülőtér 6%, benzinkút 64., egyéb 
1 é t e s i tm én v 6 5 *

T*Iezőgazüaságl terule<:■: mezőgazdasági üzemegység 66., tanya, borpince, 
présház 67., erdő, •gyümölcsös, szőlő 68., legelő /mező, rét/, szántó
69., egyéb terület 7 0.

Közút, közterület; autópálya, autóút 71., országút 72., dülőút 73., 
körút, út, utca /főútvonal/ 74., körút, út, utca /mellékútvonal/7 5., 
lér, park 76., aluljáró 77., vend ég1á t é i pari egység előtti út, utca, 
tér 78., útkereszteződés /torkolat, elágazás/ 79., közúti vasúti út
kereszteződés /vasúti átjáró/ 80., vasúti pályatest 81., tó, folyó, 
patak /és portja/ 82., határállomás 8 3., temető 84., egyéb terület 85

}<>:yéh terület: építkezés 86., gyár, üzem, telephely, műhely 8 7., 
posta, MNB-fiók, OTP-fiók, takarékszövetkezet 88., irodaház /üzemen 
belüli iroda/, középület 89., raktár, raktárépület 90., pénztár, 
pénztárhelyiség 91., öltöző /gyári, üzemi/ 92., lakóház, magánlakás, 
kertesház /a hozzájuk tartozó udvar, mellékhelyiségek/ 93., munkás- 
szálló 94., diákotthon, diákszálló, kollégium 95., nevelőotthon 96., 
lépcsőház, pince, padlás 97., telefonfülke 98., egyéb, a felsorolás
ban nem szereplő terület 99.

16* rovat A bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő - a sér
tett /károsult# áldozat/ - részéről fennforgó föl
tétel / ok és körülmény 7

A. kiemelt bűncselekmények táblázatán jelzett bűncselekmények
re kell kitölteni. Egyéb esetekben az 54-55. számú kódnégyzeteket 
vízszintes vonallal át kell húzni.

íía a lehetővé tevő feltételt 
pontosan kifejező válaszfoga
lom nincs, "egyéb” jelölés 
mellett a tényleges okot vagy 
körülményt kell bejegyezni a 
rovatba.

Pl.:
16. A BONCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉT 

LEHETŐVÉ TF,VŐ ~ «■ sé r te tt/k á ro su lt, 
aldozat/ -reszeró l fennforgó fe lté te l  
/ok és KöriilBfíny/
M a *  d M o f o o t  ,................. 54—55

—  16. rovat kitöltésénél alkalmazható válaszlehetőségek és kódszámok

A sértett /áldozat, károsult/ személyével kapcsolatos körülmények; 
betegség 1., kóros elmeállapot 2., ittas állapot 3., gyógyszer hatá
sa 4., egyéb védekezésre képtelen állapot 5., kiszolgáltatottság 6., 
provokáló magatartás 7 ., kapzsiság 8., életvitelből adódó veszélyez
tetettség 9., foglalkozásból adódó veszélyeztetettség 10.,környezet 
közömbössége 1 1., ittas személy kiszolgálása 12., vagyoni értékeinek
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feltűnő mutogatása 13#, óvatosság hiánya 14., hanyagság 15., 
fogyelmetlenség 16., lakáskulcs őrizetlenül hagyása L7.,egyéb 
körülmény 18.

A. sértett /károsult/ szervvel /  \orA személlyel/ kapcnolntos kö~ 
.niJjnények; biztonsági rendelkezés be nem tartása 21., elemi 
biztonsági berendezés hiánya 22., ellenőrzés hiánya 23., szak
szerűtlen ellenőrzés 24., felületes ellenőrzés 25., felügyelet 
hiánya 26.,* felettes szerv utasításának végre nem hajtása 27., 
előirt őrzés hiánya 28., kezeléssel megbízott figyelmetlensége
29., kezeléssel megbizott hanyagsága 30., kezeléssel megbizott 
ittas állapota 3 1., szervezeti vagy ügyviteli rendelkezés hiá
nya 32., helytelen szervezeti vagy ügyviteli rendelkezés 3 3., 
szervezeti vagy ügyviteli rendelkezés be nem tartása 34., rak
tározási hiányosság 3 5., ellenőrzésre hivatottak részvétele a 
bűncselekményben 36.,-szakképzetlen személy megbízatása 3 7., 
pénz- vagy anyagkezelő büntetett előélete 38., egyéb körülmény 
39.

Természetes és jogi személlyel kapcsolatos körülmények: rendőri 
intézkedés elmulasztása, hiányossága 41., terület elhagyatott- 
sága, lalcatlansága 42., terület kivilágitatlansága, gyenge vi
lágítása 43., záratlan helyiség 44., záratlan jármű 45, jelző - 
riasztókészülék használhatatlan állapota 46., jelző - riasztó- 
készülék üzembe helyezésének elmulasztása 4 7., jelző - riasztó
készülék hatástalanítása 48., nem állapítható meg 49*

17. rovat A bűncselekmény elkövetésének módszere 
és körülménye

A kiemelt bűncselekmények táblázatán jelzett esetekben kell 
kitölteni. Ha a kitöltési utasítás értelmében a rovat kérdésére 
nem kell válaszolni, az 56-58 számú kódnégyzeteket vízszintes 
vonallal át kell húzni.

Az alábbi válaszfogalmak közül mindig azt kell kiválasztani, 
amelyik a legjobban kifejezi a tényleges helyzetet. Ha az alkal
mazott módszert pontosan kifejező válaszfogalom az adott bűncse
lekményeknél nem található, az "egyéb módon” jelölés mellett -a 
ténylegesen alkalmzott módszert kell bejegyezni.
Pl.: súlyos testi sértés 

esetén: szomszédok, 
társbérlők veszeke
dése során

17. A BONCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK MÓDSZERE ÉS KÖRÜLMÉNYE-

soKfri
\j i

5G
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A 17« rovat kitöltésinél alkr*Imádható válaszlehet.önének ás kódszámok

A zárójelben:a vonatkozó kulcssr-ámok és a kiemelt rovatszámok.

Emberölés /Vódr: n.nok? 1101-1109, 1110, 1120, 1131-1132,/
/kiemelt rovatok: 13., 14., 15., 16., 17., 18. és 20./

újszülött sérelmére /gyermekülés/ 101., családi veszekedés kapósán
102., szórakozás, mulatozás során 103., szexuális indítékkal 104., 
anyagi haszonszerzés célzatával 105., szerelemféltésből /féltékeny
ségből 106., bosszúból /vélt vagy valódi sérelem miatt 107*, moti- 
vum nélküli, garázda elkövetés 108., egyéb módon, éspedig 109.
Testi sértés /tódszámok* 1161-1169/

/kiemelt rovatok: 13#, 14., 15*, 16., 17*, 18. és 20./
családi veszekedés kapcsán 113*, szórakozás, mulatozás során 114*, 
szomszédok, társbérlők veszekedése során 115., vélt, vagy valódi 
sérelem miatt /bosszúból/ 116., nemi betegséggel megfertőzés 117*, 
egyéb módon, éspedig 118*
Segítségnyújtás elmulasztása /kódszámok: 1181-1184/

/kiemelt rovatok: 13., 14., 15* és 17*/
közúti közlekedés körében 121., egyéb módon, éspedig 122.

Vasúti-, légi-, vízi közlekedési bűncselekmények /eredmény/ 
/kúassá'ttoks 2111-2112, 2211-2212, 2311-2312/

/kiemelt rovatok: 13., 14., 15., 16., 17., 18. és 20*/
/ kódsEámok: 2122, 2132, 2222, 2232, 2322, 2332/
/kiemelt rovatok* 13*, 14., 15., 17* és 2o./
súlyos testi sértést okozó 340., maradandó fogyatékosságot, súlyos 
egészségromlást vagy tömegszerencsétlenséget okozó 341., halált 
okozó 342., kettőnél több ember halálát, vagy halálos tömegszeren
csétlenséget okozó 343*, sérülés nélküli alapeset 344. /Csak a 
2111-2112, 2211—2212, 2311—2312.kódszámú esetekben alkalmazható/
Közúti közlekedési bűncselekmények 
/kódszámok* 2411-2415, 2421-2424/ 
kiemelt rovatok* 13., 14., 15-, 16., 17*, 18. és 20./
/kódszámok:* 2432-2436 , 2442-2444/

/kiemelt rovarok* 13*, 14., 15*, 17* és 20./
gyorshajtás a megadott vagy előirt sebesség túllépésével 11., gyors
hajtás a körülményekhez képest 12., elsőbbségi jog meg nem adásával 
13*, követési távolság be nem tartásával 14., szabálytalan előzéssel
15., szabálytalan kitéréssel 16., szabálytalan kikeiüléssel 17.,
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szabálytalan kanyarodással 18*, szabálytalan fordulásul 19*, szabály
talan tolatásra! 20*, srabálytalnn baloldali baj tárni 21*, forgalmi 
r*ár nrabálytalan válton atnsával 22-, kötele;ő megállón elmúlásztásá- 
val. 23* f kötelező jelzósadás elmulasztásával 24*, jelzőt Ablak, utbuiv 
kolat.i jelek jelzéseinek megszegésével 25*, forgalemirányi tó-rendőr 
varry jela5 l/'-̂ a j elzér ének megszegésével 26-, fényszóró tompítására 
vonatkozó kötelesség elmulasztásával 27*, jármű kivilágításának hiá
nyával vsgy szabálytalan kivilágításával 23., személyszállításra, a 
jármüvek terhelésire vonatkozó szál ályok figyelmen kívül hagyásával 
29*, egyéb módon, éspedig 30 *

Krős~~ kos közösülés / /kóds.-írnok: 3201—3203/
/kiemelt rovatok: 13*, 14*, 15*, 16*, 17* és 20*/

ut<>aá llásszorüen, fizikai erőszakkal 129*, utonállésszoriien fenyege
téssel 130*, alkalmi ismerős sérelmére, fizikai erőszakkal 131*, al
kalmi irrerős sérelmére, fenyegetéssel 132*, sértett öntudatlan álla
potba helyezésével /leitatás, Íoíbitószer alkalmazása stb*/l33*,
12 éven aluli sérelmére csábítással, Ígérgetéssel 134*, öntudatlan 
vrgy védekezésre képtelen állapotban lévő sértett helyzetének ki- 
használás ával 135 *, egyéb módon, éspe dig 136 *
Tilt ot t határátlépés _ /kód számok: '4251-4255, 4250-4259/

/kiemelt rovatok: 14*, 15* és 17*/

Ausztria felé 34*, Csehszlovákia felé 35*, Szovjetunió felé 36*, 
Romania felé 37*, Jugoszlávia felé 30*, befelé 39.

Hivatalos személy, közfeladatot ellátó személy, és hivatalos 
ía elleni erőszakos bűncselekmények 

kódszi aokí/4501-4505, 4511-4512, 4521-452^7™
/kiemelt rovatok: 13*, 14*, 15*, 17* és 20*/
erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozva 350*, intézkedésre kénysze
rítve 351*, eljárása alatt bántalmazva 352*, eljárása miatt bántalmaz
va 353*, csopcrtoGon 354*, felfegyverkezve 355*, hivatalos személy el
leni erőszak elkövetésére irányuló csoportosulás tagjaként 356*, hiva
talos személy elleni erőszak elkövetésére Irányuló csoportosulás szer
vezőjeként, vezetőjeként 357*, az elkövetés időpontjában már nem hiva
talos személy sérelmére, eljárása miatt elkövetve 358*, csoport veze
tője és szervezője 359*
Kor.veőzélyokozde /kódszáaokt : 5101-5103/

/kiemelt rovatok: 14 *, 16* és 17*/
gyújtogatással 1*, árvíz okozással 2*, gázzal, robbnnósnyaggal 3*, su- 
gérzórrveggnl 4*, egyéb anyaggal, energiával 5*, közveszély elhárítá-
sának vngy következményei enyhítésének ak íályosdsával 6*, egyéb mó
don, éspedig 7*
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<.ktrazdasáfi /kódojufenolrs 5- '!“!? .*'.»/
/ k ie m e lt  rovo  hol : l o - 1 k i . ,  M>., 1 7 . ,  18 . <':•

20.oa./

mo.-: inlokír.d an Cred ádtagok, lak.Vfcár:-ak • :. k.vdtti vészekéi'!''::, v-are- 
; odds 41*, egyéb, n ;o nyilvános he l.yen elkövetett gardzda;,á/;
• ♦ együtt italozoK között nyilván or; helyen veszekedés * vereke—

• és 45- , nyilvános helyen ismeretlen személyek sértegetése, szi
dalmazása 44., -nyilvános helyen verekedés* kezdeményezése 45.,
■ !<---retlen nők .molesztálása 46., egyéb. személy elleni erőszak-
• ’-n megnyilvánuló garázdaság 4 7., kizárólag dolog elleni t ' tu
dásban megnyilvánuló garázdaság 48., egyéb módon, éspedig'49*

i

• sorkodé s , Aódssámckt 6201-6206/
/kiefaelt rovatok: 14. és 17.sz./

jogosítvány nélküli külkereskedelmi tevékenység folytatása 51., 
.jogosítvány nélküli vállalkozás fenntartása 52., indoko
latlan közbenső kereslcedóa, közvetítés 53., devizagazdálkodd st 
rtő bűncselekménnyel összefüggően elkövetve 54., vámböncso- 

i edénnyel összefüggően elkövetve 55., egyéb módon, éspedig 56.

/kódezámok* 6 211-6 214/
/ki eme i t róvatok: 14., 15., 17.sz./ 

hatósági árnál, magasabb ár követelést'vei, kikötésével vagy el
fogadásával 6 1 ,-̂ reá nézve kötelezően megállapított 'írnál maga
sabb -ír követelésével, kikötésével vagy elfogadásával 62., ha
tósági ár hiányában tissztességtelen módon elért, vagy indokolt 
hasznot meghaladó nyereséggel 63., a tényleges minőségnél jobb 
minőségű áru hatósági árának megfelelő ár követelésével, kikö
tésével vagy elfogadáséval 64.

Devizagazdálkodást sértő blincse 1 el-anény 
kódszámok* 64 ('1-6405/

/kiemelt rovatok: 14. és 1 7.sz./

nemesfém jogtalan birtoklása 7 5., deviza, devizaérték jogtalan 
birtoklása 76.,, nemesfém /nemesfém-tárgy/ jogtalan, belföldi 
forgalomba hozatala 7 7., deviza, devizaérték jogtalan forgalom
ba hozatala 7 8., jogtalan ajándékozás, zálogbaadás 79., nemes
fém külföldinek való jogtalan átadása, értékesítése CO., deviza, 
devizaérték, belföldi fizetőeszköz külföldi feló való jogtalan 
átad''sa, értékesítése 0 1., nemesfém jogellenes kivitele 02.,
CAsebőeszköz jogellenes kivitele 8 3., fizetőeszköz-jogellenes 
behozatala 84., nemesfém, külföldi fizetőeszköz vételre fel- 
a;j eilásának elmulasztása 35., kiutalt, de fel nem használt kül- 
kkk ; fizetőeszköz vételre fclajánlás;»nak elmulasztása $6.,
■" :\edé lyhez kötött áru engedély nélküli kivitele 07., forintki- 
a i ’ -Iá-: 88., külföldi követelés ív jelentésinek elmulasztása 89., 
egyéb mi'dón, éspedig 90.
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Csemuészet /• ködszámok: 6431-6433/
/kiemelt rovatok: 1.4., 17* és 19-sz./

ellenőrzés alóli elvonással 91., valótlan nyilatkozattétellel 92*,

Vámorgazdaság / kódszámok: 6441-6443/
/kiemelt rovatok: 14., 17* és 19*sz«/

megszerzéssel 95., elrejtéssel 96., elidegenitésben közreműkö
déssel 97.

Lopás / ' kódszámok: 7101-7103, kiemelt rovatok: 13*, 14., 15*, 16*,
17*» 19«, 21. és 22-23*sz. j

8101-8103, kiemelt rovatok: 13*, 14., 15*, 16.,
17.♦ 19., 20. és 22-23.sz./ .

baromfi 141., egyéb állat 142., erdei falopás 143*, mezei termény- 
lopás 144., villamos áram és egyéb energia 145*, személygépkocsi
146., tehergépkocsi 147., egyéb gépjármű 148*, gépkocsiból 149*, 
gépjárműről /alkatrész, tartozék/ 150., motorkerékpár /4I0PED/ ,
151., kerékpár 152., zsebtolvajlás vasúton, pályaudvaron /szem.túl./
153., csomaglopás vasúton, pályaudvaron /szem. túl./ 154., munkás
szállói 155*, romkahelyi 156., üzleti 157., öltözői 158*, Zárt 
üzemből, raktárból való kidobással 159., zárt üzemből, szállítók 
részvételével 160., portai ellenőrzés kijátszásával 161., alkalma
zotti 162., besurranásos 163*, házalással elkövetett 164., ittas 
személy kárára /markeoolás/ 165*, kéjlopás 166., zsebtolvajlás
167., automata-feltöréssel 168., telefon-persely feltöréssel 159.» 
hivatalos személyként, e jelleg felhasználásával, hatósági megbí
zás vagy jelleg színlelésével elkövetve 170., közüzem megbízott
jaként vagy ilyen megbízatás színlelésével 171., alkalmi 172., 
egyéb lopás, éspedig 173*

Vasúti lopás /csal: társadalmi tulajdon elleni/
/ kódszámok: 7101-7103/ - -- —
/Kiemelt rovatok: 13., 14., 15., 16., 17., 19.* 19*, 21* és 22-23*sz./

feladási helyen felvétel után vagy rakodás közben dézsmálva 177., 
feladási helyen nyitott vagon dézsmálása 178., feladási helyen 
zárt vagon dézsmálása 179., szállitás közben /közbeeső állomáson/ 
nyitott vagon dézsmálása 180., szállitás közben /nyi’lt vonalon/ 
nyitottvagon dézsmálása 181., szállitás közben /közbeeső állomá
son/ zárt vagon dézsmálása 1.82., szállitás közben /nyilt vonalon/ 
zárt vagon dézsmálása 183., célállomáson nyitott vagon dézsmálása
184., célállomáson zárt vagon dézsmálása 185., célállomáson kiadás 
előtti vagy rakodás közbeni dézsmálás 186.
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iöréses lopás /' kód számok: *7111-7113, kiemelt rovatok: 13*, 14*,
15., 16., 17., 18., 19.,
21. és 22-23./

Ó111-8H3, kiemelt rovatok: 13., 14., 
15*, 16., 17., 18#, 19.,
20. és 22-23./

ajtóbetöréssel 205., aj tőbetét kivágással 206., ajtóról rácsfeszi- 
t'irsel 207., ajtóról rácsfűrészeléssel 203., ajtóról rácsvágással
209., riglihuzással 210., ablakbetöréssel 211., ablakrács-feszi-
l.é issei 212., ablakrács-fűrésze léssel 213*, ablakrác 3-vágással 214., 
bemászás nyitott ablakon, szellőzőn 215., drótháló, müanyagháló ki- 
vinuj, kifeszités 216., kirakatbetörés üvegbezúzássál 217., kirakat
betörés pattintással 218., kirakatbetörés üvegvágássa. 219., kira
katbetörés rácsfeszitéssel 220., kirakatnyitás hamis, lopott vagy 
álkulccsal 221., tetőbontással 222., mennyezetbontással 223*, ineny- 
nyezetbontás tetőbontással 224., falbontással 225., pincei mennye - 
zetbontássál 226.,lopott kulccsal /zár, lakat/ 227., álkulccsal - 
biztonsági/zár, lakat/ 228., álkulccsal - sima /zár, lakat/229., 
hamis kulccsal /zár, lakat/ 230., redőnyzár feltörésével 231., re
dőny felfeszitésével 232., zárfeszitéssel 233., zárkivágással 234., 
lakatlefeszitéssel 235., lakatlevágássál 236., lakatlefürészeléssel
237., páncélszekrény, lemezszekrény, széf, kassza hidegbontásával
238., páncélszekrény, lemezszekrény, széf, kassza melegbontásával
239., páncélszekrény, lemezszekrény, széf, kassza lopott vagy meg
talált kulccsal való nyitásával 240., páncélszekrény, lemezszekrény, 
széf, kassza elszállításával 241., egyéb módon, éspedig 242.

Sikkasztás / kódszámok: 7121-7123, kiemelt rovatok: 14., 16., 17.,
19., 21. és 22-23.sz.;

8121-8123, kiemelt rovatok: 14., 16., 17.,
19., 20. és 22-23.sz./

kölcsönző vállalattól kölcsönzött tárgyat 246., egyéb kölcsönzött 
tárgyat vagy pénzt 247., feldolgozásra átadott, illetve javitásra 
átvett anyagot vagy tárgyat 248., értékesítésre átvett anyagot 
vagy tárgyat 249.,beszedett dijak elidegenítésével 250., bevételi 
bizonylat hamisításával 251., fiktiv szerződéskötéssel 252., üz
leti bevételt 253., postafeladásra átvett pénzt 254., társadalmi 
tulajdon kárára önbetöréssel 255., kálóval történt visszaéléssel
256., raktári többlet létrehozásával 257. leltárhiány eltitkolása 
258-, szabálytalan leértékeléssel 259., tsz-talaarmány saját állat
tal történő feletetésével 260., tsz-vetőmag saját célra való fel- 
használásával 261., munkavégzésre kiadott, szerszámot, munkaesz
közt 262., egyéb módon, éspedig 263*
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Csalás / kódszámok: 7131-7133, kiemelt rovatok: 14., 16,, 17.,
19., 21. és 22-23.sz./ 

8131-8133, kiemelt rovatok: 14., 16., 17.,
19., 20. és 22-23.sz./

állásszerzési Ígérettel 266., totó-lottószelvény hamisítással
267., lopott vagy hamis személyi igazolvány felhasználásával el
követett áruhitel, vásárlás 268., áruleminősitéssel 269., átjá
róházi csalás 270., biztosítási csalás 271., blokkcsalás 272., 
élelmiszercsalás 273., fiktív munka elszámolásával /munkabércsa
lás/ 274., gépkocsiszerzés meséjével 275*, gyürücsalás /gagyizás/
276., házassági Ígérettel 277., pénzváltásnál csalás /hilózás/
278., hitelezési csalás 279., hivatalos jelleg színlelésével,
280., hivatalos személyként, e jelleg felhasználásával 281., já
randóság eladásával 282., kártyacsalás 283., egyéb hamis szeren
csejáték 284., kórház, börtön szabadulási mesével 285., közületi 
csekkre vásárlással 286., lakásszerzési vagy lakásátadási Ígéret
tel 287*, megrendelés gyűjtéssel 288., pénzfelvétel vásárlás
ra, javításra vagy vállalkozásra 289., rabtársra hivatkozással
290., közös ismerősre hivatkozással 291., számlacsalás /túlszám
lázás/ 292., szerződéses kedvezménnyel visszaélve 293., takarék- 
betétkönyv hamisítással 294., táppénzcsalás önsebzéssel 295., 
táppénzcsalás egyéb módon 296., tüzelőanyag-csalás 297., újítási 
csalás 298., üzlettárs kereséssel 299., örökségre való hivatko
zással 300., külföldi csomag kiváltására való hivatkozással 301., 
egyéb módon, éspedig 302.

Hűtlen kezelés / kódszámok: 7141-7142, kiemelt rovatok: 14., 16.,
17., 21. és 22-23.; 

0141-8142, kiemelt rovatok: 14., 16.,
17., 20. és 22-23./

áruk alacsonyabb osztályozású értékesítésével 305., anyagok és 
eszközök jogtalan kölcsönzésével 306., jogtalan premizálással 
vagy nyereségrészesedés kifizetésével 307., jogtalan munkaegy
ség juttatással 308., engedély nélküli hitelben árusítással 309., 
gépjármű jogtalan igénybevétele magáncélra /feketefuvár/ 310., 
magáncélra való dolgozás /fusizás/ 3 11., egyéb módon, éspedig 312.

Rablás /''kódszámok: 7150, kiemelt rovatok: 13., 14., 15., 16., 
17., 18., 19., 21. és 22-23.J 

8150, kiemelt rovatok: 13., 14., 15., 16.,
17., 18., 19., 20. és 22-23.sz./ 

utonállásszerűen, lőfegyverrel 315., utonállásszerüen, egyéb 
fegyverrel 316., utonállásszerüen, fizikai erőszakkal 317., nem 
utonállásszerüen, fizikai erőszâ x̂ tal 318., utonállásszerüen, 
fenyegetéssel 319.j nem utonállásszerüen fenyegetéssel 320., .

í bódult állapotba helyezéssel 
/altató-, kábítószer beadással/ 322., lopott dolog megtartása ér
dekében alkalmazott erőszakkal 323., egyéb módon, éspedig 324.
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Kifosztás / kódszámok: 7160, kiemelt rovatok: 1 3,, 14., 15.,
16., 17*, 18., 19., 21. és 22-23.; 

Q160, kiemelt rovatok: 1 3., 14., 15.,
16*, 17., 13., 19., 20. es 22—23./

lerészegitéssel 325., má3 bűncselekménnyel kapcsolatos erőszak, vagy 
fenyegetes hatása alatt álló sérelmére 326., bűnszövetségben* 
vagy csoportosan 327.

Rongálás / kódszámok: 7211-7214, kiemelt rovatok: 14., 16., 17.,
21. és 22-23.J 

8201-8203, kiemelt rovatok: 14., 16., 17., 
20. és 22-23./

üzemben, gyárban, műhelyben /stb./ belső szállitás során 329., 
üzemben, gyárban, műhelyben /stb./ munkaművelet során 330., rak
tározás közben 331., közlekedési baleset kapcsán 332., közleke
dési eszközön 333., garázda jellegű /motiválatlan/ rongálás 334., 
tüzokozással 335., egyéb módon, éspedig 336.

Jármű önkényes elvétele / kódszámok: 7221-7223,
/kiemelt rovatok: 13., 14 , 15., 16., 17.,
21., 22-23./

/ kódszámok ! 8211-8213,
/kiemelt rovatok: 13., 14., 15., 16., 17.,
20., 22-23.sz./

ajtó kifeszitésével, feltörésével 190., ajtót hamis, lopott vagy 
álkulccsal kinyitva 191., ablak betörésével, kifeszitésével, ki
emelésével 192., tetőnyilás felfeszitésével, felvágásával 193., 
záratlan állapot kihasználásával 194., ponyva felvágásával 195., 
motorkerékpár /MOPSD/ hamis, lopott vagy álkuccsal történő indí
tásával 196., motorkerékpár záratlan állapotának kihasználásával
197., lezárt kerékpár ellopásával 198., kerékpár záratlan álla - 
potának kihasználásával 199., lezárt vizi jármű ellopásával 200., 
vizi jáimü záratlan állapotának kihasználásával 201., személy 
elleni erőszak alkalmazásával 202., egyéb módon, éspedig 203.

Vásárlók mfegkárositása /kódszáraokt 7231-7232,/
/kiemelt rovatok: 14., 15., 17., 21., 

22-23.;
/kódszámok: 8221-8222,/

/kiemelt rovatok: 14., 15., 17., 20., 
22-23./

hamis méréssel 68., hamis számolással 69., minőség rontásával 70., 
egyéb módon, éspedig 71.
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A kiemelt bűncselekmények táblázatán jelzett esetekben kell 
kitölteni . 'fa. n, ki töltési utasítás értelmében n  rovat, kérdésére 
nem kell válaszolni, az 59-60 számú kódnégyset.eket vízszintes vo
nallal át kell húznia

Az alább felsorolt válaszfogalmak közül mindig azt kell 
kiválasztani, amelyik leginkább kifejezi a ténylegea helyzetet

Pl.* 18. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK ESZKÖZE: HDQ

59—60

Ila az alkalmazott eszközt pontosan ki "fejező válaszfogalom 
a felsorolásban nem szerepel, az "egyéb" jelölés mellett a tény
legesen alkalmazott eszközt kell bejegyezni, illetve, ha az "nem 
állapítható meg", akkor ezt kell feltüntetni.

A 18. rovat kitöltésénél alkalmazható válaszfogalmak és kódszámok

Eszköz nélkül: kéz, ököl 1., láb 2., fog 3., egyéb testrész 4*,
testrész és eszköz nélkül 5.

Lőfegyver, robbanóanyag, lőszer: engedélyezett vadászfegyver 11., 
engedély nélküli vadászfegyver 12., engedélyezett pisztoly 1 3., 
engedély nélküli pisztoly 14., engedélyezett egyéb lőfegyver 15., 
engedély nélküli egyéb lőfegyver 16., engedéllyel tartott robbanó 
anyag 17., engedély nélkül tartott robbanóanyag 18., gyári készi- 
tésü lőszer 19., házi készitésü lőszer 20., fegyver /robbanóanyag^ 
utánzat 21., egyéb.
Közlekedési és szállítási eszköz, jármű: állati erővel vont jármű 
31., kerékpár 32., motorkerékpár /110PED/ 33*, személygépkocsi, 
lakókocsi 34., teherautó /camion/ 35*, munkagép és különleges 
jármű 36., autóbusz 3 7., villamos /trolibusz, metró, földalatti, 
HÉV/ 38., vasúti jármű 39., vizi jármű 40., légi jármű 41., egyéb 
jármű 42* *

Vegyi anyag: gyógyszer 51., kábítószer 52., engedéllyel tartott 
méreg, mérgező anyag 5 3*, engedély nélkül tartott méreg, mérgező 
anyag 54., maró anyag /például: lúg,sav, HYPO/ 55., gáz 56., sze
szesital 5 7., egyéb vegyi anyag 58.

Állat: ló, öszvér, szamár 61., szarvasmarha 62., kutya 63., egyéb 
állat 64.
Szerszám, egyéb tárgy: fejsze 71., csavarhúzó 72., fúró 73., re
szelő 74., fogó 75., olló, drótvágó olló 76., fűrész 7 7., kala
pács 78., feszitővas 79., hidegvágó, véső 80., ácskapocs 81.,
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gépkocsi eiuelő 82., gépkocsi abroncs szerelővas 83., francia
kulcs, villáskulcs /egyéb kulcs szerszám/ 84-., ásó, kapa, csá
kány 85., kasza, vasvilla 86., tőr 8 7., rugóskés 88., kés, 
zsebkés 89., boxer 90*, bot, dorong, szerszámnyél 91., kő, 
tégla 92., palack 93., kötél 94., üvegvágó 95., elektromosság
96., iiamis, ál vagy lopott kulcs 97., egyéb szerszám, tárgy 98,, 
nem állapítható meg 99.

19. rovat Az értékesítés módja

A kiemelt bűncselekmények 
táblázatán jelzett bűn
cselekményekre vonatkozó
an, a rovatban szereplő 
megfelelő válasz aláhúzá
sával és a hozzátartozó 
kódssimnak a 61-62. számú 
kódnégyzetbe Írásával 
kell .kitölteni*

Azon kiemelt bűncselekmé
nyeknél, ahol a segédlet 
a rovat kitöltését nem 
irja elő, a 61-62. számú 
kódnégyzetet vízszintes 
vonallal át kell húzni.

Pl.;
19 AZ ÉRTÉKESÍTÉS MÓDJA: érttki-dí- 

lés nem történt 1., nem volt megálla
pítható 2., történt: bizományi áruház
ban 3., zálogházban 4.. állami vagy sző 
vetkezeti óra- és ékszerboltban 5., MÉH 
vállalatnál 6., engedélyes használtcikk 
kereskedőnél 7., engedéllyel nem ren
delkező kereskedőnél (neppernél) 8.. 
kisiparosnál 9.. piacon 10.. ócskapiocon 
11., vásárban 12.. italboltban 13.. mun
kahelyen 14., ismerősök, rokonok köré
ben 15t. házalással 16., egyéb módon, 
éspedig

17.

17 5
61— 82

20. rovat1 A sértett /károsult, áldozat// természetes személy/

A kiemelt bűncselekmények táblázatán jelzett esetekben 
kell kitölteni. Ha egy bűncselekménynek több sértettje /károsult
ja, áldozata/ van, a rovatot annak az adatai alapján kell kitöl
teni, aki a legnagyobb sérelmet /kárt, sérülést stb./ szenvedte 
el. Ha a kitöltési utasítás értelmében a rovat kérdéseire nem kell 
válaszolni, a 63-66 számú kódnégyzeteket vizszintes vonallal át 
kell húzni. r~

Az a/ alrovatban a sértett nemét és életkorát kell meg
jelölni a megfelelő válaszfogalom aláhúzásával, s a hozzátartozó 
kódszámnak a 63. számú kódnégyzetbe Írásával. Ha a sértett isme
retlen, az utolsó válaszlehetőséget kell aláhúzni és a kódnégyzet
be R .jelzest kell imi.
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Előfordulhat, hogy a bűncselekmény következtében sérülést senki 
sem szenvedett, /pl. közúti veszélyeztetés esetén valaki köz
vetlen veszélyhelyzetbe kerül ugyan, de az ijedtségen kivül 
sen'tiai baja nem t~ört7énikj/ 'ilyénkor arra vonatkozóan kell vála
szolni, aki sérülést szenvedhetett volna*
Amikor a kiemelt bűncselekménynek nem természetes személy a 
sértettje, károsultja, áldozata /pl. dolog elleni garázdaság 
esetében/. Akkor a 63* számú kódnégyzetet vízszintes vonallal 
át kell húzni.

A b/ alrovatba a sértett /károsult, áldozat/ foglalkozá
sát, a hozzátartozó 64-66. számú kódnégyzetekbe a foglalkozást 
jelölő kódszámokat kell beimi. A foglalkozásokra a népgazdasá
gi szektor, továbbá a népgazdasági ág /ágazat/, illetve a konk
rét munkakör megjelölésével kell adatot szolgáltatni a foglal- 
kozások kád számjegyzéke alapján./*., Tájékoztató 33-35.old./
Ennek megfelelően a 64. számú kódnégyzetben a népgazdasági 
szektort, a 65. számú kódnégyzetben a népgazdasági ágat /ágaza
tot/, a 66. számú kódnégyzetben pedig a konkrét munkakört kell 
megfelelő kódszáminal jelölni.

A 64. számú kódnégyzetben kell jelölni a szektoron kí
vülieket is, vagyis a nyugdijasokat és eltartottálcát, a fog- . 
lalkozás nélkülieket, az iskolai tanulókat, valamint a kül
földi állampolgárokat. A 65* és 66. kódnégyzetbe csak akkor 
kerül kódszám, ha a 64. számú kódnégyzetbe 1., 2. vagy 3. kód
szám került. A 64. számú kódnégyzetben a 7. kódszám a, szak
munkás tanulókat jelöli. Ilyenkor mindig ki kell tölteni a 65. 
számú kódnégyzetet is, a 66. számú kódnégyzetet azonban viz- 
szintes vonallal át kell húzni.

Pl^jA sértett 30 éves 
férfi, az állami 
iparban szakmunkás

20. A SÉRTETT (KÁROSULT. ÁLDOZAT)
/természetes személy/

|

m
63

a)

neme, életkora: gyermekkorú fiú 1., 
gyermekkorú lány 2., fiatalkorú fiú 

3., fiatalkorú lány 4., 18—24 éves 
férfi 5., 18—24 éves nő G., 25—59 
éves férfi 7., 25—59 éves nő 8., 60 
éves és idősebb férfi 9., 60 éves és 
idősebb nő X., a sértett ismeretlen R.

b)
foglalkozása

^ lű J v m M /n J h u
/
64

I-EZ3 m
65 66
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Ha például: ”AM sértett a Ganz-Má.vagl>aTt dolgozik, mint üzemvezető;
MB" sértett a Badacsonyi Állami Gazdaságban, mint mezőgazdasági 
munkás; ”0" sértett; egy lakatos kisiparosnál, mint negéd; "nH sér~ 
l;ett középiskolai tanuló; ’’IS11 sértett ped >g egy cseh szí ovák tuii nt-r- f 
,rFlf sértett egy katonatiszt, aki a HM~ben osztályvezető, akkor a 
64*, 65* és 66* számú kódnégyzetekbe a következő kódszámok kerülnek*

- ’lfA” sértett esetében a 64. számi kódnégyzetbe 1. kódsz?un, 
a 65* számú kódnégyzetbe ismét 1. kódszám, a 66. szám éi kódnégyzetbe 
pedig 6. kódszám, mivel állami iparban vezetőként dolgozik.

ffl" Ül L&J;
64 65 m;

- "B" sértett esetében a 64. szám éi kódnégyzetbe 1. kódszám, 
a 65. számú kódnégyzetbe 3. kódszára, a 66. számú kódnégyzetbe pedig 
I. kód szám, hiszen az állami mezőgazdaságban dolgozik szalaiiunkásként

IIH JJ -IJ] -
04 65 66

- MCM sértett esetében a 64. számú kódnégyzetbe 3. kódszám, 
a 65* számú kódnégyzetbe 1. kódszám, a 66. számú kódnégyzetbe pedig 
újra 1. kódszám, hiszen az ipar magánszektorában szakmunkásként dol
gozik • ______ ;

131- LŰ Uj ;
64 65 f}6

Ha nem a segédet, hanem a magánkisiparost kivonnák jelölni kód számmal, 
csak az utolsó, a 66. számú kódnégyzetbe kerülne más szára, nevezete
sen a 7. kódszám, amely az önállóságot jelöli

IS-ffl S3 *
64 65 (.6

- "D" sértett esetében a 64. számú kódnégyzetbe 8. kódszám, 
a 65* és 66. számú kódnégyzetek pedig áthúzásra kerülnek

I I  M M ;
64 65 66

- MEn sértett esetében a 64. számú kódnégyzetbe X jelzés, 
a 65. és 66. számú kódnégyzetek pedig áthúzásra kerülnek

További példák a 64-66.sz. rovatot k:i töltésére:

IX! M M
, 64 .65

- "F" sértett esetében a 64* számú kódnégyzet áthúzásra 
kerül, a 65* számú kódnégyzetbe X jelzés /közigazgatás és véde
lem/, a 66. számú kódnégyzetbe pedig 5* kódszám keiül*

□  KJ is i
64 65 M!
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A D lap 20/t>., a T lap 20. ér, 31 A-• 3zámú rovatához/
A sértett /károsult, áldozat/ - B lap 64-66. gzámú kódnégyzetek - 

a bűnelkövető - T lap 4*"*—50- számú kódnéryzetek valamint a nevelő 
/azülő ea nevelő/ - T l w  77-7'..?, számú kódnégyzéfcek - foglalkozását 
e/haránt e kódszámjegyűét alapján kell kódolni. A foglalkozásokra a 
népgazdasági szektor, tovább.' a népgazdasági ág /ágazat, alágazat/, il 
lotve a konkrét munkakor megjelölésével kell adatot szolgáltatni úgy, 
bogy a három tagú kódnégyzet-csoport első /B lap 64., T lap 48. és 77. 
számú/ kódnégyzetébe a népgazdasági szektort, a második /B lap 65.,
T lap 49. és 78. számú/ kódnégyzetébe a népgazdasági ágat /ágazatot/, a 
harmadik / B lap 66., T lap 50. és 79. számú/ kódnégyzetébe a konkrét 
munkakört jelezzük.

A kódnégyzet csoportok első kódnégyzete a szektor jelölésén túl 
arra is szolgál - ha a szektort nem lehet jelölni -, hogy a szektoron 
kiviilieket, nevezetesen a nyugdíjasokat és eltartottakat, a foglalko
zás nélkülieket, az iskolai tanulókat, valamint a külföldi állampolgá
rokat itt kódoljuk.

Népgazdasági szektorok, eltartottak, tanulók, külföldiek

Szektorok: állami szektor 1., szövetkezeti szektor 2., magán
szektor 3., szektoron kívüliek: nyugdíjas és eltartott 4., foglal
kozás nélküli /csavargó/ 5., általános iskolai tanuló 6*, szakmun
kás tanuló 7., középiskolai tanuló 8., egyetemi, főiskolai tanuló 9., 
külföldi, szocialista ország állampolgára X., külföldi, nem szoci
alista ország állampolgára R.

Népgazdasági ágak, ágazatok

Ipar 1., építőipar 2., mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 3», 
szállitás és hírközlés 4., kereskedelem 5., vízgazdálkodás 6., 
személyi és gazdasági szolgáltatás 7., egészségügyi és szociális 
szolgáltatás 8., kulturális szolgáltatás 9., közigazgatás és vé
delem X., egyéb szolgáltatás R*

Foglalkozás /konkrét mi inkakor/

Szak- és betanított munkás 1., segédmunkás és kisegitő 2 . ,  
irodai /adminisztratív, ügyviteli/ dolgozó 3#, szakalkalmazott, 
szellemi dolgozó 4., vezető minisztériumokban, országos főható
ságnál 5., más szervnél, intézménynél vezető 6., önálló 7., 
egyéb foglalkozású 8.
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A foglalkozás meghatározásánál az alábbiakra kell figyelemmel 
lenni;

Eltartott: az a személy, aki kereső foglalkozást nem folytat, nyug
dijat, kegydijat, ösztöndijat nem kap és nem folytat iskolai tanul
mányokat, eltartásáról azonban valaki gondoskodik#

A gyermekgondozási segélyben részesülő foglalkozá
sát a fennálló munkaviszonya alapján kell meghatá
rozni .

Foglalkozás nélküli /csavargó/ az a személy, aki állandó munka
hellyel nem rendelkezik, eltartója nincs és esetenként /rendszer
telenül/ végzett alkalmi munkából /esetleg bűncselekmények elköve
téséből/ tartja fenn magát.

Az a személy, aki rendszeresen alkalmi munkát vé
gez, kisegitő munkát végző fizikai munkás és mint 
ilyen, a ''segédmunkás” kategóriába sorolandó, 
libben az esetben a 64-. kódnégyzetbe "magánszektor”
2 ., mint népgazdasági szektor, a 65* kódnégyzetbe 
"személyi szolgáltatás" 7., mint népgazdasági ág 
és a 66. kódnégyzetbe "segédmunkás és kisegitő” 2. 
bejegyzést kell eszközölni.

Szakmunkás az a dolgozó, áld. valamely szakmában, mesterségben meg
felelő szakképzés alapján és gyakorlat után az előirt szakvizsgát 
letette.

Betanított munkás az a dolgozó, aki szakképzettséggel nem rendel
kezik és csak egy bizonyos munkafolyamat végzésére tanították meg.

Segédmunkás a szakképzettség nélküli, kisegitő munkát végző fi
zikai munkás.

Önálló az egyénileg dolgozó paraszt /őstermelő/, az ipar- /vagy 
működési/ engedély alapján dolgozó önálló kisiparos, kiskereske
dő, fuvaros, stb.

Egyéb kategóriába sorolandók a fegyveres erők és testületek /HM, 
íM, U-li/ hivatásos foglalkozásig alkalmazottai.
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21. rovat A károsult népgazdasági szektor, ág 
/ágazat, aYagazat/

A rovatot a kiemelt bűncselekmények táblázatain jelzett tar- 
'.rjadaliiii tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén kell 
kitölteni. Minden más esetben a 67-70. számú kódnégyzetet vizszin- 
•tes vonallal át kell húzni. Az a/ alrovatban, s a hozzátartozó 67. 
számú kódnégyzetben a válasz aláhúzásával és a kódszám beírásával 
kell a megfelelő választ jelölni. A b/ alrovat a népgazdasági 
•ágak, ágazatok- és alágazatok kódszámjegyzéke alapján töltendő ki.
/ 4# számú melléklet, Tájékoztató 9,9. oldal/ A j kódszáiajegyzékben 
található válaszfogalmat a rovatba, a hozzátartozó kódszámot a 
68-70. számú kódnégyzetekbe kell beirni. A három helyértékü kódszám 
százas helyértékü száma a népgazdasági ágat,a tizes helyértékü száma 
az ágazatot, az egyes helyértékü pedig az alágazatot jelöli.

Például: bútoripar esetén 
a rovatba "fafeldolgozó 
ipar” választ és a 68-70* 
számú kódnégyzetekbe az 
ezt kifejező 171 kód
számot; vízellátás ese
tén a rovatba "vizgazdál- 
kodás" választ, a kód-, 
négyzetekbe az ezt kife
jező 600 kódszárnot kell 
irni

21. A KÁROSULT NÉPGAZDASÁGI

a)

b)

szektor: állami 1., tanácsi 2,. szövet
kezeti 3., más szocialista ország szo
cialista tulajdona 4., nem szocialista 
ország állami tulajdona, vagy jogi 
személy (csoport) tulajdona 5., egy
házi 6.

ág (ágazai, alágazat):
............" n iA a iC p

f f l
67

22
68 — 70

A rovatot akkor is ki kell tölteni, ha bűncselekménnyel kárt 
nem okoztak /pl# kísérleti stádiumban maradt/#

22. rovat Vagyon elleni bűncselekménnyel okozott és a 
biztositott fcír

A rovatot a társadalmi tulajdon és a személyek javai elleni 
/vagyon elleni/ bűncselekmények esetén kell la.tölteni. /Kivételt 
képeznek az orgazdaság, önbiráskodás, bitorlás, valamint az uzsora./ 
ila a kitöltési utasitás értelmében a rovat kérdésére nem kell vála
szolni, a 71-78. számú kódnégyzeteket vízszintes vonallal át kell 
húzni. Pl.:

A keletkezett és a biz
tosított kárt forintra 
kerekítve kell a rova
tokba és a hozzátarto
zó kódnégyzetekbe Ír
ni úgy, hogy az egy és 
tiz forintok a szagga
tott vonallal határolt 
kódnégyzetekbe kerül - 
j ének.

BŰNCSELEKMÉNNYEL

a)
okozott kár:

U t f J L r J / r t l t e x h M f r  Ft
\ Á  1 0 1 3 1 2 ,  0

71 — 74

b)
fi megtérülés érdekében 
b iztosito tt kár;
W i c í c ^ t í . ' L ......... Ft

<P O O O
75 — 78
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Ha az okozott vap;y & megtérülés érdekében biztositott kár ösz« 
3zego 1 .000, 000 forint vagy annál magasabb, a rovatba piros ceruzával" 
kell azt beirnl* a kódnégyzetokot pedig üresen kell hagyni. Ilyenkor 
a B lap első oldalának .jobb felső szélére a következő szöveget kell 
piros ceruzával irni: "Figyelem! Magas kár!"
A kitöltésnél ügyelni kell arra, hogy a 4* számú rovat - a bűncse
lekmény megnevezése - és a kódolt keletkezett kár összege nerí le
hetnek egymással ellentiaondásban• /Pl nagy kárösszeg és lopás vét
sége/

A megfelelő kódnégyzeteket fekete szinti vízszintes vonallal 
át kell húzni, ha a bűncselekménnyel kárt nem okoztak, illetve ha a 
keletkezett kár sem megtérítéssel, sem lefoglalással, sem zár alá 
vétellel nem volt biztosítható.

Valamennyi esetben, araikor a rovatot ki kell tölteni, csak a 
ténylegesen keletkezett és a megtérülés érdekében biztositott kárt le
het figyelembe venni és foltüntetni.

Jármű önkényes elvétele bűncselekmények esetén csak akkor 
kell a keletkezett kárt jelezni, ha a bűneseleleménnyel összefüggés
ben a járműben rongálással stb. ténylegesen kárt okoztak. Ez a meg
térülésre is vonatkozik.

Nem lehet a megtérülés érdekében biztositott kárként .jelez) 
az Állami Biztositó által megtérített károkat.

?3 • rovat A kámiegtérűlé s mód;j a
Akkor kell válaszolni, ha a 22.számú rovat b/alrovatában a megtérü

lés érdekében biztositott kár összegét jelezték. Ilyen esetben a megfelelő vá
laszt alá kell húzni és Pl.
a hozzátartozó kódszámot 
a 79. számú kódnégyzetbe 
imi. Ellenkező esetben 
a kódnégyzetet vízszin
tes vonallal át kell húz
ni.

23. A KÁRMEGTÉRÜLÉS MÓDJA: B2 el
követő önként megtérítette 1 ., nóíj ön
ként megtérítette 2 ., az c3.kÖvrt.onél^Ie~ 
foglalással 3 .t másnál lefoglalással 4 ., 
bz elkövetőnél zár alá vételle l 5*, más
nál zár alá vé te lle l 6 ., az elkövetőnél 
lefoglalással és zár alá vételle l 7*» 
másnál lefoglalással és zár *lá vétel- 
le l  8 ,, egyéb módon, éspedig 9.

13"
79

A kármegtérülés érdekében biztositott összegre vonatkozó információra 
a bűnüldözés hatékonyságának elemezhetősége érdekében van szükség. E- 
zért a 9.kódszám alkalmazására csak kivételesen és olyan esetekben ke
rülhet sor, amikor az a bünüldöző tevékenységgel, az intézkedésekkel 
kapcsolatos /pl.a menekülő tettes eldobja a bűnös utón szerzett értéket/.
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A T ADATLAP KITÖLTÉSI SZABÁLYAI
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I A? KI TŐI/n T.YAI

I. I\ 11;a .)■ Ino 3 íj za b-»lyok
l. T lapot kell kitű 1 fceni azolcról a bűnelkövetőkről /gyanú- 

r::i tottakról/, akikkel szemben:

a/ ny oni o zá smegta^ad á sra,

b/ nyomozásbefejezésre, elkobzást Indítványra,
c/ nyomozásmegszüntetésre

került 'jor, az adatlap 11. sz/unú rovatában felsorolt valamilyen
t lód on.

?. Minden ̂ anúsitot.tról külön T lar>ot kell kitölteni.
. .. .  ^ I .^ v  I , WM n .  , - - - ----  - - - -n--- r — -  -• - - - ---- r ^  r — i ■ i ■ i  i ■■■■! m 11 -  r  - r ~ -

'3. Ha a /gyanúsított több bűncselekményt követett el, a T
a.-, -MtaJa elkövetett le;;Gulyonabban minősülő - egyen Lő su lyu cse- 
lel-'vlények eseten a ler;;j ellenzőbb - bűncselekményt kell feltün
tetni.

A gyanúsítottra vonatkozó adató Icat a bűncselekmény elkö
vetésének idején fennálló állapotoknak megfelelően kell bejegyez
ni, illetve kódolni. /Például: ha a gyanúsított a bűnelkövetés 
idején nőtlen volt és a nyomozás lefolytatássakor már nős, az 
adatlapon nőtlenként kell feltüntetni. Hasonló módon kell el
járni a foglalkozási, stb. adatokkal is. /A külföldön tartózkodó 
gyanúsítottról Is e szabályokra figyelemmel kell az adatlapot 
kitölteni. /Például: lakóhelyként az utolsó magyarországi lakó
helyét kell jelezni!/

Nem kell T l a p o t  kiállítani, ha a nyomozásmegtag&utósra 
azért került eorf mert a feljelentett cselekmény nem büncee Í t 
m ény, valamint, ha a  nyomozás adatai alapján nem állapitha\6 
meg a bűnelkövető kiléte és ezért került « *■ >.-** 
t e t é s é r e *
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II# A T lap kitöltése

1# rovat Eljáró sze:rv

As eljáró szervek kódszámjegyzéke alapján kell kitölteni, a 
B lap kitöltésére vonatkozó szabályoknak megfelelően,

1*1.:

I mjLQu e j j
b iL u tc u s 7dUdusCV
Vk Í i z u XJí^L-

RENDÖRFOKAPHANYSAG (FŐÜGYÉSZSÉG)

____  RENDŐRKAPITÁNYSÁG (ÜGYÉSZSÉG)

__________________  SZOLGÁLATI AG

RENDŐRŐRS <NEM KELL KÓDOLNI!)

a2 * 
4—5

m
Hl

2. rovat Iktató sz-un /la j stromsznm/

A B  lap kitöltésére vonatkozó megfelelő szabályok alapján kell 
kitölteni.
Pl.:

ik t a t o szAm
Rendőrségi

Ügyészségi:

so o
B- (Í0.52- 0_/iü_jf9.

5ioiol- m g
13 14—13

3• rovat A bűncselekmény megnevezése

A bíbic se leknények kódszámjegyzéke alapján kell kitölteni, a 
B lap kitöltésére vonatkozó szabiilyoknak megfelelően.
/l. számú melléklet, Tájékoztató61-67#oldal/
Pl.:

3. A BŰNCSELEKMÉNY MEGNEVEZÉSE: AuJm QA 't&őÍA' 'áĈJÁó
Í Z Í  htBtk. § pont alpont

171715151
16 19

4. rovat Zár alá vétel
A rovat megfelelő válaszfogalmának aláhúzásával és a hozzátar

tozó kódszámnak a 20. számú kódnégyzetbe Írásával kell válaszolni.
Ezt a kód-négyzetet üresen hagyni. vagy áthúzni nen lehet.
mm,mm i ■■■* '■■■! i m n—  ̂.» JtmW mi , m> m > m m ■— — m ■ Ai«V ■ ■■«■■■■ n k'»i ii.oi .i — n » ■ ■ m> ' m < m ■ ■ — ■
Pl *— JL . •

4. ZÁR ALÁ VÉTEL: elrendeltek 1., nem rendeltek el 2. 12]20
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5. ro v a t Lakh'-'lyeThagy; i  t i lalom

roval Celelo v i . i .; j . '  5s a  h o z z á 

t a r t o z ó  k< zámnak a 21. • - íú kódné etbe történő beírásával 
kell válaszolni. ITevilegen v- osetén a kódnégyzetet vízszin
tes vonallal át kell húzni.
Pl.:

• T.AKIIELVFr.HAGV ASI TIT.ALOM: panasz nélkül t , panasz ügyészi elutasítása mellett 2., 
megalapozott panasz mellett 3.

6. rovat Őrizetbe vitel

A rovat 1 legfelelő válaszíogaImának aláhúzásával és a hozzá
tartozó kódsz'jjfinak a 22. számú kódnégyzetbe történő beirásával 
kell válaszolni. Ha őrizetbevételre nem került sor, a kódnégyze
tet át kell húzni.
Pl.:

6. ŐRIZETBE VÉTEL: nrmasz nélkül 1.4 panasz ügyészi elutasítása mellett 2., megalapozott pa
nasz mellett 3.

7. rovat Előzetes letartóztatásba helyezés

A rovat megfelelő válaszfogalmának aláhúzásával és a hozzá
tartozó kódszámnak a 23* számú kódnégyzetbe Írásával kell vála
szolni. Ha előzetes letartóztatásra nem került sor, a kódnégyze
tet át kell húzni.

Pl.:
7. ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZÉS: panasz nélkül 1.. panasz ügyészi elutasítása 

mellett 2., megalapozott panasz mellett 3.

8. rovat Az előzetes letartóztatásba helyezett

A rovat megfelelő válaszfogalmának aláhúzásává . és a hozzá
tartozó kódszámnak a 24. számú kódnégyzetbe Írásával kell vála~» 
szólni, ha a 23* számú kódnégyzetben 1., illetve 2. kódszámok 
szerepelnek. Kgyéb esetben a 24. számú kódnégyzetet vízszintes 
vonallal át kell húzni.
Pl.:

8. /'Z  ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZETT: vádemelésre átadva 1., szabadon bocsátva 
bűncselekmény hiánya m iatt 'A., szabadon bocsátva bizonyíték hiánya m iatt 3., szabadon bo
csátva egyéb okból <3.; megszűnt ogyéb okból 3.
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j. rovat Ar. liryi'r::-. ^ta^ott cloze l;os l.o tartózta trióba
belyczettet

sával 
Pi.:

C'̂etlt az ügyész töltbe i. y ki a megfelelő válaszf ogalo?i oJ+hv’/A- 
és a hozzátartozó kód;- ’, annál: a 25* számú kódnégyzetbe Írásával

■ ■'-ír r--
AZ ÜGYI'SS A -5 ÁTADOTT ELOZTSTES T ETARTÖZTAT A S B A HELYEZETTET: aa előkó~ 

felajánlón olfop.»'.ár/-ir. eH’- Ct*s 1 etrrtóstnt-inban t.nriot t  , 1 . . t; ̂  * ü a óoii 
m elle tt 2.* szabedem bócGatoUa o»g8*nntei«ft# vagy iHoiticaTo kéaysser-

.,vofnr4aP'.:« ,;sr.tu • v ''.íonolec
y'SJWM?! ]

- 10. rovat A védő részvétele

A rovat megfelelő válaszának aláhúzásával, s a hozzátartozó 
kódszámnak a 26. számú kódnégyzetbe történő beírásával kell vála
szolni. A kótlnétr,yzet áthnzésára csak nyomozásmegtagadás esetén ke-

• r'illír-1 sor.

Pl.:
• 10. A VÉDŐ RBSZVí'.TELE: nem vett rés/.f. l . j re s íi  veti: az első kihallgatástól, de indítványt nem 

te tt 2., uz első kihallgatástól és indítványt tett 3.j az első kihallgatás után, de indítványt nem 
te tt 4.j az első kihallgatás u tán és indítványt te tt 5.; csak a nyomozás befejezésekor, de indít
vány t nem te tt 6.', csak a nyomozás befejezésekor.és indítványt te tt 7., csak a  nyomozás befe
jezésekor és indítványára a nyomozást ki kellett egészíteni B.

11. rovat Nyomosásmefttagadág, nyomozásbefejezés, 
nyomosásmegsziintetéa

A rovatban és. a hozzátartozó 27-23. számú kódnégyzetekben a 
nyomozás megtagadásán, befejezését, illetve megszüntetését kell 
jelezni* A megtagadási, befejezési, illetve megszüntetési módok
nak megfelelő válaszfogalmat alá kell húzni és az utána következő 
kódszárnot a rovathoz tartozó kódnégyzetbe kell imi.
Pl.:

I l ' ísyoMCffi/SMKCu A.GADÁS : megrovásban részesítve l . f gyermekkorú elkövető 2 ,, büntethetőségetki
záró egyéb ok 3«f az elkövető halála 4 ,, kegyelem 5«, elévüles 6 ., büntethetőséget megszün -
te tő  egyéb ok 7 ,.
HICnOKSSB^FÍJSZES
VÁDLüEltet vádira t 15,. vádlnultvány 16,, bíróság elé á ll í tá s  17, ,  tárgyalás mellőzésével 
pénabúrtetés kiszabáséra Indítvány 18,, próbára bocsátás Inditványozása 19.♦ alkoholisták 
jtftjiyGzergy ógyltásának inditványozása ?0.t kónyszergyógykezelés elrendelésére indítvány 21.
EGYÉB*! elkobzás! inditvány 2é», büntetőeljárás felajánlása 27.
HratŰBÜSHí.asziálTKTW; : nca blincseletanóny 35*, nem büncselotaény, de szabálysortes 36., bün~ 
cselekmény elkövetése nem állapítható meg 37., korábban már jogerősen elbírálták 38., a bűn-
csalefcnényt nem a gyanúsított követte el 35.* nea állapítható meg, hogy a büncselekmenyt a 
gyanúsított kövotte el 40., megrovásban részesítve 41., gyercckkerú clküvttő 42., kóros el
meállapot 43*, kényszer, fenyegetés 44., büntethetőséget kizáró egyeb ok 4J>.» sz elkövető 
halála 46,, kegyelem 4?., elévülés 48., büntethetőséget megszüntető egyéb ok 4?.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VILl.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /51



- 45 -

A 11* szánni rovat 3» és 45. szánni /bünte the tősége t kizáró 
egyéb ok/ válaszlehetőségei tartalmilag eltérnek egymástól,
A 45. 3zámú válaszlehető ség szűkebb, nem tartalmazza az önálló- 
am felsorolt: kóros elmeállapot /43*/. és kényszer, fenyegetés 
/44./ kategóriákat.

Csak az ügyész alkalmazhatja a 10. számú /tárgyalás mellő
zésével pénzbüntetés kiszabására inditvány/, a 19* szá-nú /próbá
ra bocsátás inditványozása/, a 20, számú /alkoholisták kényszer- 
gyógyításának indítványozása és a 27. számú /büntetőeljárás fel* 
ajánlása/ válaszokat, az eredeti kitöltés /pl. vádirat/ megvál
toztatásával.

Elkobzást inditvány /26./ válaszfogalom akkor alkalmazható, 
ha csak tárgyi eljárásra került sor. Ha a bűncselekmény elkövető
jével szemben másként is intézkedtek, a megfelelő válaszfogalom 
aláhúzásával és kódolásával kell válaszolni.

12. rovat A nyomozás jellege

A B lap kitöltésére vonatkozó megfelelő szabályok alapján 
kell kitölteni.

m
29

A T lap 1-12. számú rovatait valamennyi nyomozásmer;tagadás, 
nyomozásbefejezés, nyomozásmegszüntetés esetén ki kell töl
teni. Ha a 11. számú rovat 27-28. számú kódnégyzeteibe a 
35.t 36., 37.t 58., 39. és 40. kódszámok valamelyike került,
/biincselekmény-hiányos nyomozásmegszllntctések/, az adatlap 
további kérdéseire nem kell válaszolni, hanem a 30. számú
kódnégyzetbe X jelzést kell i m i !

Egyéb válaszok esetén az arlatlap kitöltését tovább kell 
folytatni.

Pl.:
12. A NYOMOZÁS JELLEGE: nyomozásmegtagadás 1., bűntett! eljárás bűntettben 2.. bűntetti

eljárás vétségben 3., vétség! e ljá rás  vétségben 4 .

k
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13. rovat Személyi 57,rím / Azonosítási szám /

A személyi számot /azonosítási szamot/ a 30-40.számú 
kódnégyzetekbe kell beimi. A pontos kitöltés biztosítása er
dőkében a kódnégyzetek a személyi szám rendszerének megfele
lően tagolva szerepelnek az adatlapon.
'Az azonosítási számot az adatlap IdLtöltője a bűnelkövető sze
mélyére vonatkozó információkból az alábbiak szerint állítja 
•elő:

a/ a 30. számú kódnégyzetbe a bűnelkövető nemét és állam- 
polgárságát kell jelölni. Erre négy lehetőség van az alábbiak 
'szerint: magyar'állampolgár férfi 1., magyar állampolgár nő 2., 
nem magyar állampolgár férfi 3«> nem magyar állampolgár nő 4.;

b/ a 31-32. számú kódnégyzetekbe születési évének két 
utolsó számjegyét;

c/ a 33-34. számú kódnégyzetekbe születési hónapjának 
számát, arab számokkal úgy, hogy az egyjegyű számokkal kifejez
hető hónapok /januártól szeptemberig/ esetében a 33* számú kód
négyzetbe 0 jelzés kerüljön|

d/ a 35-36. számú kódnégyzetekbe születési napját - a c/
pontnál irt módon;

e/ a 37. számú kódnégyzetbe a családi állapotot kifejező 
kódszámot, a T lap 17. rovatának megfelelően;

f/ a 38. számú kódnégyzetbe az iskolai végzettséget kife
jező kódszámot, a T lap 18. rovatának megfelelően;

g/ a 39. számú kódnégyzetbe az előéletet a T lap 22* rova
téinak megfelelően;

h/ a 40. számú - tehát a tizenegyedik - kódnégyzetbe 
ellenőrző számot kell imi. Az ellenőrző számot az alábbiak 
szerint kell képezni: a 30-39* számú kódnégyzetekbe irt szám
jegyeket egyenként össze'kell adni, majd az eredményt - ha az 
kétjegyű szám - üjra számjegyenként összeadjuk, mindaddig, 
amíg nem jutunk egyjegyű számhoz eredményként.
Például: egy magyar állampolgár férfi, áld. 1938* január 27-én 
született, elvált, az általános iskola 8. osztályát végezte 
el, s korábban három esetben volt büntetve - adatai alapján - 
a következő azonosítási számot fogja kapni:
magyar állampolgár férfi 1, született: 1938-ban 38, január 
27-én 0127, elvált, az általános iskola 8 osztályát végezte 
el, s korábban három esetben volt büntetve 533. Az ellenőrző
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szám őrteket az olső tiz szára határozza meg* s számítása - minden “ 
számot egyjegyű 3záranak tekintve - összeadással történik:
1 + 3 + 8 •!- 0 + 1 + 2 -!• 7 +. 5 + 3 h 3 = 33* Az eredményt újra ősz- 
szeadjuk: 3 + 3 = 6. Az ellenőrző szem tehát 6.

A teljes azonosítási szára:

13. AZONOSÍTÁSI SZÁM:

név*_____

születési hely:, 
anyja neves _

* i 
tJ /Q X ft jQAfM

i Ü Ü l Ü _____ ldfli < /2 3 2  év |Q /L u á & -  h6 j Ü L  nno-

^  Ki i í  IfottoJLLn.

f f l
(0

33 — 4*

S i2 ., G
37 — 10

A rovatba az elkövető személyi adatait /név, születési hely, 
idő, anyja neve/ kell beimi. A személyi adatok kódolásra nem kerül
nek, azok csak a T lapok kitöltés közbeni megkülönböztetését, vala
mint az ellenőrzés lehetőségét biztosítják, lilgyben alkalmassá teszik 
a T lapot arra is, hogy nyilvántartási célokra használható legyen.

A fenti módon képezett .azonosítási szám mind a magyar, mind a nem 
magyar állampolgárokra vonatkozóan 1979* december hó 31. napjáig 
alkalmazható•

1980* január hó 1. napjától a B lap 23-35*. illetve a T lap 30-40. 
számú kódkockáiba a 2/1978./X. 28./iíoll számú rendelkezés alapján 
rendszeresített oZIivIELYI SZ-/&1 kerül, melyet az elkövető szemelyi 
igazolványából kell az adatlapok megfelelő kódkockáiba átmásolni.

A külföldi bűnelkövetők személyi számának képzése 1980. január 
1—tül is a fent leirt módon történik, azzal az eltéréssel, hogy 
a B lap 25*, illetve a T lap 30. számú kódkockájának kitöltésé
nél az alábbiakat kell figyelembe vermi:

- a nem magyar állampolgár férfi 1900—ban vagy utána szüle
tett M5M

- a nem magyar állampolgár nő 1900-ban vagy utána született:
"6"

- a nem magyar állampolgár férfi 1899—ben vagy előtte szüle
tett "7”

- a nem magyar állampolgár nő 1899-ben vagy előtte született 
"8"

kódszámot kapja.
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14 • rovat A bűncselekmény elkövetője

A rovatban arra kell választ adni, hogy a gyanúsított egyedül, 
társtetteoekkol követto-e el a büncoelekniényt, avagy mint felbuj
tót, bűnsegédet vonták felelősségre.

Válrn"lőhetőnégek: tettes 1., társtettes bűnszövetségben mint ve
zető 2., társtettes bűnszövetségben mint tag 3., egyéb társtettes 

felbujtó vagy bűnsegéd 5*, cigány tettes 6*, cigány társtettes 
bűnszövetségben mint vezető 7*, cigány társtettes bűnszövetségben 
mint tag 8., cigány egyéb társtettes 9*» cigány felbujtó vagy bűn
segéd X.

A> 6 - X kódszámú /jelű/ válaszlehetőségeket akkor kell alkal
mazni, ha a bűncselekmény elkövetője cigány# A négy közül bármelyik 
feltétel fennforgása esetén cigányként azokat a bűnelkövetőket kell 
jelezni, akik:

-qcigányközösségben élnek; bejelentett lakásuk formális; rend
szeresen vagy idény jelleggel vándorolnak; letelepednek ugyan, de 
munkát nem vállalnak, illetve csak alkalmi munkát vállalnak;

- életmódjukban a cigányhagyományokat követik /leányszöktetós, 
vagy vásárlás, vérbosszú, cigány csak cigánnyal bűnözhet, a nő köte
les a családot eltartani stb#/;

- bűnelkövetési módszerei hagyományosan cigány módszerek /cso
portosan, főleg rokoni kapcsolatokra épülő csoportokban, de minden
képpen cigányokkal, szervezetszerűen, sorozatosan, a lakókörnyezet
től távolabb, alkalmi, rendszerint a helyszin közelében talált vagy 
szerzett eszközökkel, durva módon való bűnelkövetés/;

- olyan, a környezet által cigánynak tartott személyek, akik 
felhagytak a lakosságtól elkülönülő, ősi cigány életformával, de 
létfenntartásukat alapvetően nem cigány módon elkövetett bűncselek
ményekből biztosítják.

Nem szabad cigányoknak tekintei azokat, akik korábbi életmód
jukat és szemléletüket megváltoztatva letelepednek, rendszeresen 
munkóból tartják el magukat és családjukat, szakítottak a cigány 
hagyományokkal és életvitelűket a becsületes dolgozó állampolgárok 
közé való tartós beilleszkedés jellemzi*
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A válaszlehetőségeknek meg- Pl. 
felelő kódszámot a 41* szá
mú kódnégyzetbe kell Írni#

14. A BŰN CSELEK MENY ELKÖVETŐJE.
<Csr.k k VIpúmmal kell válaszolni!) LdJ
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15- rovat A bűnszövetség tagjainak száma
Csak akkor kell válaszolni, ha a 41* gzamú kódnégyzetbe 2.* 

vagy 7* kódszám került* Ellenkező esetben a kódnégyzetet vizszln- 
srlnteo vonallal át ko3.1 huzul.. A bűnszövetség tagjainak a számát 
a 42* számú kódnégyzet bon Pl# s 
kell jelölni. 2-8 tagú. biin- 
szövetség esetén a tagok 
számát kell a kódnégyzetbe 
imi. 9 vagy ennél több 
tagú bűnszövetséget 9* kód- 
t:zámrnal kell jelölni.

14. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETŐJE.
(Csak k^dszámm-jl kell válaszolni!)

15. A BÚNSZÖVBTS tOQ TAGJAINAK
SZAMA:
(Csak a t i .  rovat 2. vasy 7. válasz?

:-lén k !) ki*: ;; >ni!) •

-il
irf

•22

3.6* rovat Az elkövető életkora.

A rovathoz tartozó 43-44• számú kódnégyzetekbe az elkövető' 
nők a bi.:riĉ elekmény elkövetése napján betöltött életkorát kell
beírni#

31.: a bűnc selekmény e1 
követésének időpontja:
]979. március 3.,, az el 
■'■’oto pedig -19Jő# decem 

•'-■•r. 15-én született:

17. rovat Az elkövető családi állapota

A rovat megfelelő válaszának aláhúzásával és a hozzátartozó 
k ó dszámnak a 45. 3zámú kódnégyzetbe Írásával kell válaszolni.

A z  ismérv-'változatok összállításánál elsősorban a Központi 
'.táti sz ti kai Hivatal nomenklatúróját vettük figyelembe./Élettársi 
közösségben - közös háztartásban - élőnek azt kell tekinteni,
aki bár jogi köteléken Pl:" 
kívül, de a házastársi 
minőségnek megfelelő, 
a ■ -azdasáji kritériu
mé’ at is magában fogla
ló 'Magatartást tanúsít.

3.3# rovat Az elkövető iskolai végzettsége

A megfelelő válasz aláhúzásával, a kódszámnak pedig a 46.
' á kódnégyzetbe történő beírásával kell kitölteni.

A válaszíogalmak az elvégzett osztályokat, évfolyamolcat, 
va3.onint iskolai végzettségeket /érettségi, oklevél, diploma /
.) ;lzi! . Analfabétának, iskolai végzettség nélkülinek kell tekin
teni - és annak kódolni - azt, aki az általános iskola 1.
osztályát sem végezte el.

11. i ; At A Dl ÁLLAPOTA: nőtlen, bain- j n
d'.in 1.. há?.?s 2.. házas. de -különélő % U V
öw efy  4., elvált S.. nőtlen, hajadon, do 4f>
ék-ltőr.si közösst'.'/’v.-n él 3., kli! '5 
házas, de élettársi közösségben él 7.* 
ö?.vecy„ de élettársi közösségben él fl., 
elvált, de élettársi közösségben él 9.

íJ. h '  ELKÖVETŐ ÉLETKORA:
UCódxzém a bűnc-elekniény elkövet «e 
kor bel öltött életkor!)

E lö l
4.3—44
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A különböző szintű iskolákon belül különbséget kell lenni 
az 1-4 osztályokat, illetve egy vagy több. évfolyamot végzettek, 
tovább'', a szakmunJc!3 bizonyítványt, érettségi bizonyítványt, 
oklevelet szerzettek között*

A régi főbb iskola- Pl*: 
típusok a következő je~ 
i enlegi iskol. at.i.pus oknak 
felelnek meg: 1-4 osz
tály elemi = 1-4 osztály 
V Ital rí nos, 1-4 osztály 
polgári vagy gimnázium
- 5-8 osztály általános,
5-3 osztály gimnázium =
1-4 osztály középfokú 
iskola

ltl. ISKOLAI VW.Jí !. jtC '51: nn?; !f n'' Lm. 
Iskolai v?!ízetl;« ■; nélküli l., általán 
iskola 1—4 osztály 2., f! úi>;l-'>ly (|.k>1 
rr-tri) 3., szakm unkástanuló iskola ■!., 
üza!;munk'»sMronyftvAnyt szerzett r: 
középiskola 6., él.e!i ' ;í, köp:. ,ílö viv.; i 
7.. egyetem, főiskola egyetemen, íü- 
fskolán o k le v e !1 szerzett 9.

[3
40

19* rovat Az elkövető pártállása

A megfelelő válaszfogalom aláhúzásával és a hozzátartozó kód
számnak a 47. számú kódnégyzetbe Írásával kell kitölteni.

Pl.:
Ez a rovat szol

gál a nemek megkülön
böztetésére is

19. I V.rtonkr üli nem KlSZ-fag férfi 1.,
KloZ-Pm fétü  párttag férfi 3., pár- 
fonkívuli nem KK.;Z-tag nö 4., KISZ- 
tag nö ■>.. párttag nő 0.

LZ3
47

20. rovat Az elkövető foglalkozása

A 15 lap 20/b számú alrovata /a sértett, károsult, áldozat 
foglalkozása/ kitöltésére vonatkozó megfelelő szabályok alapján 
kell kitölteni. Pl.:
/ A részletes ma
gyarázat a Tájékoz
tató 52* oldalán ta
lálható/

20. FOGLALKOZÁSA:

W/taiuiö í£ m iu n k jd i 40 49 50

21. rovat A bűnelkövető havi átla/dövedelme

A rovatba és az 51-52. számú kódnégyzetekbe a forintra kere
kített havi átlagjövedelmet kell beimi. A kódnégyzetekbe az 
összeget ügy kell beírni, hogy az 52. számú kódnégyzet utáni 
szaggatott vonallal határolt két kódnégyzetbe az egy és tiz
forintok kerüljenek. . ........... ._.________. _---— r.

F I . .  81. BAVI ATt.AGJOVEDW.MB: 1  I^ l Ö l Ö l O l  

fLCUIjO r>\V£tlX______  Ft 51-52
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22. rovat Az elkövető előélete

A rovatba írtaknak megfelelően kell az 53. számú kód
négyzetet kitölteni.

Az elkövető előéletére vonatkozóan minden esetben je
lölni kell azokat a büntetéseket is, amelyek időközben kegyelem 
áld estek. Amennyiben az erkölcsi bizonyítvány /bünügyi kérdő
jegy/ feltünteti, hogy a terhelt büntetése nemcsak kegyelem alá 
esett, hanem rehabilitációban is részesült, és az iratok alapján 
megállapíthatóan nem a korábbi törvénysértések idején hozott 
alaptalan elitélésről Pl.: 
van szó, a válasz meg
adásánál valamennyi 
büntetést - tehát a re- 
habi Utáltat is - je
lölni kell.

22. i ! ,Li' TE: bünl Üen előűctű 0.. e; 
nyolc r !':< n büntetve (kódP?/m a 

:•zárna), nyoiüidl többkor
büntetve i).

m
53

23• rovat Visszaeső bűnelkövetők

A rovat kérdéseire csak büntetett előéletű bűnelkövető 
esetén kell válaszolni, vagyis, ha az 53* számú kódnégyzetbe 
1-9* kódszám került. Büntetlen előéletű bűnelkövetőről kiállí
tott T lapon az 54* számú kódnégyzetet vizszintes vonallal át 
kell húzni.

Csak akkor jelezhető 2. kódszám, ha az elkövetőt ismé
telten gondatlanul elkövetett közlekedés biztonsága elleni»vagy 
közlekedési bíinc se leleményért vonják felelősségre. 3* kódszámmal 
kell jelölni azokat a bűnelkövetőket, akik a Btk. rendelkezései
nek megfelelően visszaesőként minősülnek, / Btk, Értelmező ren
delkezések 137,§« 12,/, 4, kódszámmal kell jelölni a különös 
visszaesőket /Btk, 137,§, Pl,:
13./) 5, .kódszámmal pedig 
a többszörös visszaesőket 
/Btk. 137.§. 14./

24. rovat Veszélyes bűnözők
Arra kell választ adni, hogy a bűnelkövető nyil

vántartott veszélyes bűnöző, nyilvántartott különösen ve
szélyes bűnöző, vagy nem, illetve nyilvántartására tör-
tónt-e intézkedés, vagy nem kell nyilvántartásba venni. A meg
felelő válaszfogalom alá- Pl.: 
húzása után a hozzátartozó 
kódszámot az 55. kódnégy
zetbe kell imi.

A kódnégyzet áthúzására sor nem kerülhet,

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /58



- 52 -

25• rovat Rendőrható nn gi )■:< m y  s n rj.t 11 é zl̂ n I é • ?

-  r<v7x hn-'noJ: a l á h ú z á s á v a l  éc a  hosszá~
■1 k ó d n é g y z e tb e  t ö r t é n ő  Í r á s i v a l  k e l l

25. ■ T. ntr»H '»H !.. > ifiH' alatt á ll 2.. r . f  F i 
& k it ilt .  . Miatt ó l l 'ö .  t i  

i______________ _______  __________________  1 $6

válaszolni. Ha as elköve- Pl.: 
tő nem áll kényszerintéz
kedés hatálya alatt, ak
kor a kódnégyzetet víz
szintes vonallal át kell 
hú zni.

A kitiltásra vonatkozó választ kell adni akkor is, ha a bűn
elkövető birói kitiltás hatálya alatt áll.

26. rovat Az elkövető lakóhelye
A B lap 11. számú Pl.: 

rovata /a bűncselekmény 
elkövetésének helye/ ki
töltésére vonatkozó meg
felelő szabályok alapján 
kell kitölteni.
/Részletes magyarázat a 
Tájékoztató 16* oldalán 
található •/

26. A Z  E L K Ö V E T Ő  L A K Ó H E L Y E :

F ő v áro s*  m e n y e , k ü lfö ld i  á J la m :

a> 'y ru tg ijZ ,

Fővárosi kerület; járás, vafoskoi 
b) nvek, város, megyei,város:

— &4á a y e « ö í - ^
Község*

01  D ú k d  ____________

ma57-58

iötti
59— 60

Külföldi állam - 
polgár turista vagy át
utazó /T lap 64. számú 
kódnégyzet 6. és R. kód-
jelü válászfogalon/esetén magyarországi lakóhely tartózkodási nem kódolható.

27. rovat A bűnelkövetés helyén tartózkodás .jellege

A megfelelő válasz- Pl.: 
fogalom aláhúzásával és a 
hozzátartozó kódszámnak a 
64. számú kódnégyzetbe 
Írásával kell kitölteni.

0 510
61 — 63

hely

A tizenegy féle 
ismérwáltozat három 
csoportra osztja a bűn
elkövetőket. Ezek: helyi 
lakosok; utazó bűnözők; 
olyan nem helyi lakosok, 
akik utazó bűnözőnek nem 
minősülnek.

27. A BŰNELKÖVETÉS HELYÉN TARTÓZKODÁS 
JELLEGEj helyt állsndé lakos l , f he
ly i  id eig lenes lakos~2,# utazó bűnö
ző Járáson belü l 3 . ,  utazó bűnöző 
■egyén, fővároson belül 4*, utazó 
bűnöző országon bellii 5 , ,  utazó bű
nöző kü lfö ld i állampolgár 6*. á 
bűncselekmény elkövetésének a he
lyén dolgozik 7 . ,  másutt lakó át
utazó 8 . .  a bűncselekmény elköve
tése  céljából érkezett 9#t kü lföl
di állampolgár lakhatási engedély- 
ly e i XjküJLfóldi állrmpolgár tu r is
ta , vag,y átutazó B*

m
61

A nem helyi lakos bűnelkövető esetében először azt kell vizsgálni, 
nem minősíii-e utazó bűnözőnek. Ha utazó bűnöző: 3*» 4*» 5*, 6.kód
számok közül a megfelelőt kell alkalmazni*
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/Utazó bűnöző az a személy, aki tudatosan - az elkövetési 
szer szerves részeként - lakóhelyétől távol követi el a büncselek~ 
menyeket, és általában változtatja működési területét. A bűnöző e 
taktikával a bűnüldöző szervek hatáskörének területi megosztott
ságát - ezen belül a közvetlen környezet és a helyi rendőri szer
vek előtti ismeretlenséget, a sorozatosan elkövetett bűncselekmények 
közötti összefüggések felismerésének a megnehezitését próbálja ki
használni./
Ha nem helyi lakos, de nem is utazó bűnöző, akkor kerülhet sor a 
bűnelkövetés helyén való tartózkodás jellegének megfelelően a 
7 - R*kódszámok /kódjelek/ alkalmazására*

Tartási kötelezettség elmulasztása miatt indult bűnügyben 
/Btk*196*§*/ a bűncselekmény elkövetésének a helye a tartásra 
jogosult lakóhelye, mig a bűncselekmény elkövetője a legtöbb e- 
setben másutt lakik, tehát az elkövető lakóhelye és a bűncse
lekmény elkövetésének a helye nem azonos, ezért a "bűnelkövetés 
helyén való tartózkodás jellegedként a megfelelő "helyi állandó 
lakos 1." válaszfogalom aláhúzásával és a hozzátartozó kódszám- 
nak a 64#kódnégyzetbe Írásával kell kitölteni a I lap 27*rovatát*
Az említett elkövető a 7 - R.ismérwáltozatok alá nem sorolható be*

28* rovat Az elkövető és a sértett kapcsolata 
/Az elkövető a sértettnek /

A rovatba az alább felsorolt választ, s a hozzátartozó kód- 
számot a 65-66. számú kódnégyzetekbe kell imi.

Erre a rovatra csak akkor kell válaszolni, ha a bűncselek
mény elkövetése természetes személyt közvetlenül sért, illetve 
annak kárt okoz. /ilyenek: 
a személy, a család, az 
ifjúság* és a nemi erkölcs, 
a személyek javai elleni, 
stb. bűncselekmények,/

A 28. rovat kitöltésénél alkalmazható válaszlehetőségek és kódszámok

Az elkövető a sértettnek /károsultnak, áldozatnak/: szülője, nevelő
je 1., gyermeke 2#, nagyszülője 3*, unokája 4*, testvére /édestest
vér, féltestvér/ 5,, házastársa 6,, volt házastársa 7*, élettársa 8., 
volt élettársa 9*, egyéb hozzátartozója 10., gyámja, gondnoka 11,, 
barátja 12., tartós /rendszeres/ szexuális partnere 13*, alkalmi 
szexuális partnere 14,, ivócimborája 15*, szerencsejátékban‘/kártya, 
stb,/ partnere 16., társbérlője 17,, főbérlője 18,, albérlője 19«, 
lakótársa 20,, szomszédja 21,, munkatársa 22., alkalmazottja, be
osztottja 23*, alkalmazója, felettese 24,, egyéb ismerőse 25*, ide
gen 26,, nem állapitható meg 21.

1.:
29. AZ ELKÖVETŐ ÉS A SÉRTETT KAP- 

dÖOLA'IA: /a z  elkövető a cértettaek/ 6
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29. rovat A bűnelkövetésben közrejátszó - az elkövető 
személyével kapcsolatos - oksági tényező

elkövetőiről
Valamennyi szándékos, 
jiről kiallitott T lat

j  továbbá a közlekedési bűncselekmények
________________________ Lapon ki kell tölteni. Ellenkező esetben
a lpdnégyzeteltet vizszintes vonallal át kell húzni. A rovatba a
megfelelő válaszfogalmat, Pl.: 
s a 67-68, számú kódnégy
zetekbe a hozzátartozó 
kódszámot kell beimi.

29. A BŰNELKÖVETÉSBEN KÖZREJÁT
SZÓ —  AZ ELKÖVETŐ SZEMÉLYÉ
VEL. KAPCSOLATOS —  OKSÁGI TÉ-

;ő:

Qj SI

A 29, rovat kitöltésénél alkalmazható válaszlehetőségek és kódszámok

A bűnelkövetésben közreját3zó - az elkövető személyével kapcsola
tos - oksági tényezők: pillanatnyi pénzzavar 1,, anyagi haszon- 
szerzés, harácsolás 2,, nehéz anyagi helyzet 3«>. rendezetlen csa
ládi élet 4., szülők helytelen nevelése 5;? züllött családi kör
nyezet 6., felnőttkorú személy befolyása, csábítása 7., rossz bará
ti környezet 8., galeri tagjainak hatása 9., munkahelyének gyakori 
változtatása 10,, más bűncselekmény leplezése 11., ellenséges poli
tikai beállitottság 12., felbujtás 13«, az orvos által megállapí
tott kóros elmeállapot 14,, vélt, vagy valódi sérelem, bosszú
15., hirtelen felindultság 16,, kötekedő, garázda jellem 17., 
féltékenység 18., felelősségrevonástól való félelem 19., kaland
vágy' 20., homoszexualitás 21., szexuális vágy 22., egyéb vágy és 
szenvedély 23*, munkakerülő életmód 24., antiszociális, bűnözői 
életszemlélet 25., kulturális elmaradottság 26., szerencsejáték
27., kábitószer /kábitó! hatású anyag vagy szer/ élvezet 28* f 
iszákos életmód 29*»’ alkoholos befolyásoltság 3o*t gépjárműve
zetői gyakorlat hiánya 31»» gépjárművezetői engedély hiánya 32*, 
fáradtság, kialvatlanság 33«f látási vagy útviszonyok hibás 
értékelése 34*« egyéb tényező, éspedig 35*, nem állapith&tó
meg 36#

30. rovat A bűncselekmény kisérő jelensége •

Valamennyi szándékos bűncselekmény elkövetőjéről ki
állított T lapon ki kell tölteni. Ellenkező esetben a kódnégy
zeteket vizszintes vonallal át kell húzni.
A rovatba a megfelelő Pl.: 
válaszfogalmat, a 
69-70. számú kódnégy
zetbe a hozzátartozó 
kódszámot kell beimi.

30. A  BŰNCSELEKMÉNY KÍSÉRŐ 3®- 
LEJíISÍGE: i t ft I /

/T w m
69— 70

A 30. rovat kitöltésénél alkalmazható válaszlehetőségek és kód
számok

A bűncselekmény kisérő jelenségei; értékesités állami és szö
vetkezeti felvásárló hálózatban /bizományi üzletben, zálogba 
adással, óra- és ékszer boltban, MÉH telepen, stb./ 1., jöve
delmen felüli vásárlás 2., ingatlan vásárlás 3., egyéb feltű
nő költekezés 4., rendszeres italozás, mulatozás 5.,totó-lottó 
játék nagy összegben 6., kártyázás 7*, lóversenyezés 8,, egyéb 
szerencsejáték 9,, gyanús csomagszállitás 10,, gyanús látogatók 
fogadása 11,, egyéb, éspedig 12,, nem állapítható meg 13.

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /61



~ 55 -

A T lap 31. számú rovatát csak fiatalkorú, va.xy rarer- 
raekkorú elkövető esetén kell tovább kitölteni. Ellen - 
kezű esetben a 71* szárai hó önérzet be X jelzést kell 
írni.

Pl.: felnőtt korú el
követő esetén

31.

a;

A BŰNCSELEIvr^TYI!; eb ed ü l 
•Követte cl i., Kelten vc.<y hárman 27 
csoport tagjaként 3., galeri tagjaként 
\  #a3ezi vezéréként 6.

71

31. rovat Fiatalkorú és fyemekkoní. elkövetőkre vonatkozó 
adatok

, A rovat kérdéseire csak fiatalkorú és ryermelckorú .elkö- 
vetőesetén kell válaszolni.s\ • :

A 3l/a alrovatban Pl.: 
található megfelelő foga- . 
lom aláhúzásával, s a vá- — — 
laszhoz' tartozó kódszám- 
nak a’71. számú kódnégy- ■
zetbe Írásával kell vá
laszolni.

A 4. /galeri tagjaként/ és az 5. /galeri vezetőjeként/ kód
számú válaszok alkalmazásánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni: 
A fiatalkorú galeri olyan háromnál több személyt magába foglaló an
tiszociális beállítottságú társadalmi csoport, amelybe megközelítő
en azonos korú fiatalok tartoznak. Társulásuk, vagy csatlakozásuk 
nélkülözi a hivatalos szervek, vagy szülők kezdeményezését, jóváha
gyását vagy felügyeletét. Csoporttevékenységük a szabadidő felhasz
nálásának sajátos módját jelenti.

A 31/b. alrovatra akkor kell válaszolni a 72-73. számú kód
négyzetek kitöltésével, ha a 71. számú kódnégyzetbe 5* kódszám ke
rült. A b./ alrovathoz Pl.: • 
tartozó kódnégyzetekbe 
a galeri tagok számát 
kell beírni. Ellenkező 
esetben a kódnégyzete
ket vízszintes vonallal 
át kell húzni.

GALERI XAGiOK SZAMAj — — j
b) [C sali az a) ábrüvat 5. válasza esetáa 72—7a

kell MtölténA í]

A BŰNCSELEKMÉNYT: ê ecKÜ 
K övete el 1.; fccfctea vagy hárm an 2L, 
csoport {agaként 3>, galeri tagjaxéat 
4r flfalerl vezetőjeként 6.

m
71

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. 162



A 3l/o • alrovat- 
ban ón a 7 4 -75*  számú 
kódnégyzetekben arra kell 
választ adni, hogy a fia
talkorú, gyerroeidcorú mi
lyen családban él. A meg- 
felelő válaozfogalcm alá- 
hiízdsa után a  hozzátarto
zó kódszárnot a  7 4 -7 5.szá 
mú k ó d n é g y z e te k b e  kell 
i m i .

3 1 . :

c)

IFl.’VJ'rí ’Ö :  f ' \  a-nya e lv á l t  a p a
? . ,  • • ' J v ' s ' l t  - - '. 'V  7 '- ,  3 ’. í ’0 'S r \ v , 4 1 f c  < i p / i  4 7
T-iil. -rríK 5., c '^ c ^  apa C,
; anya 7., nagyautó 0., tesVwár 

más rokon P., vcvcV?7-Wó 10/ 
<’Hatni gondozott 11, éle'Acscflj^g- 
1?ca él 12., családtól tá^öl, önállóan 
él 13.

!3174-75

A nevelőszülőhöz kihelyese üt állami gondozottnál a "nevelő
szülő11 válaszfogalmat kell aláhúzni és a kódnégyzetekbe 10* kóolszá- 
mot kell irai.

A 3l/d a3.rovatban a fiatalkorút, gyermekkorút nevelő sze
mély'pártállására kell válaszolni, a megfelelő fogalom aláhúzásá
val és a 76. számú kód- Pl.: 
négyzetbe a kódszám be
írásával. A 76. számú 
kódnégyzetet viz szinte s 
vonallal át kell húzni, 
ha a 74-75* számú kód
négyzetekbe 11., 1?. 
vagy 13* kódszámot irtak.

4)
NEVELŐ: mindkettő pértenkfvüli 
l  j egyik párttag Zj raindkettö párt
tag 3-, reveid p.Irton- 
kívüli 4., e se tlen  czlUő, nevtío pást-
fá s ,  X

m
76

A 3l/e* alrovatba a nevelő /családfő/ foglalkozását kell 
irni, ha a 76. számú kódnégyzet kitöltésére sor került. A neve
lő foglalkozását a B lap 20/b. számú alrovata /a sértett, káro
sult, áldozat foglalkozása/ kitöltésére vonatkozó megfelelő sza
bályok szerint kell meghatározni és kódolni. /A részletes magya
rázat a Tájékoztató 33* oldalán található/.
/A családfő - tekintet nélkül arra, hogy kereső-e, vagy eltar
tott - házaspárból álló családban a férj, egy szülő és nőt
len, hajadon gyeimek
összetételű család - 
nál a szülő /apa vagy 
anya/.

P l . :

■tf&fpLÖ FOG^AUC3ZASA: 
e) QjJjO^L ^ T 0^!

m -m
77 7B

m
19
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AZ EGYSÉGES 
RENDŐRSÉGI ÉS ÜGYÉSZSÉGI

BŰNÜGYI STATISZTIKA 
SZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETEI
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1# számú melléklet

A BÜNOSEIEKMÍJTíEK KÓDSZÁMJEGYZÉKE 
/ a B lap 4* - és a T lap 3« számú rovatához /

I. AZ ÁLLAM ÉS AZ HUBBBISÉQ ELIflfl BÜITCSELEKMJ&YEK

l/A» Az állam elleni bűncselekmények
összeesküvés

139-§#/l/?/3/ - összeesküvés 0.101
139*§*/4/ - Előkészülete 0102
141*§» Kártevés 0110
142. §• Rombolás 0120
143*§• Merénylet 0130' ' ' • i

Hazaárulás
144#§./l/-/2/ - Hazaárulás 0141
144»§#/3/ - Előkészülete 0142
145*§* Hűtlenség 0150

Kémkedés
147.§./i/-/2/ - Kémkedés 0161
147.§./3/ - Előkészülete 0162

Izgatás

148.§./i/ - Büntette /alapeset/ 0171
148.§#/2/ - Nagy nyilvánaosság előtt vagy csoport

tagjaként, vagy a Magyar Képköztársa
ság nemzetközi kapcsolatának megzava
rására vezető 0/172

148.§./3/ - Izgatás előkészületének vétsége /SZV/ 0173
/l.ford*/
148.§*/3/ - Izgatás előkészületének büntette 0174
/2.ford./
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149.§* - T e t t l e g e s  bántaljwazással elkövetett 0175
1 50 . § • Á llam  e l l e n i  b ű n cse le k m én y ek  feljelen~

t é s é n e k  e lm u la s z t á s a  * 0 1 8 0

Egyéb állam elleni bűncselekmények
1 4 0 .§• - lázadás 0191
146*§. - Az ellenség támogatása 0192
151.§• - Más szocialista állam elleni bűncse

lekmények 0193

I/B. Az emberiség elleni bűncselekmények

153.§»-157.§« A béke elleni bűncselekmények 0Ö00
158.§*-165.§* A háborús bűncselekmények 0300

II. A SZMÉLY ELLESI BÜNCSELEKMÉHTEK
II/A. Az élet, a testi épség és a* egészség 

elleni büncselekmények

Emberölés
l y

166.§./l/ - Büntette /alapeset/ 1:101
166.§./^/a/ - Előre kitervelten 1:102
166.§./^/b/c/ - Nyereségvágyból vagy más aljas

indokból, illetőleg célból 1103
166.§./^/d - Különös kegyetlenséggel 1104
166.§./2/e/ - Hivatalos személy ellen elkövetett 1105
166.§./2/f/ - Több emberen 1106
166*§*/2/g/ - Sok ember életét veszélyeztetve 1107
166.§./?/h/ - Különös vígszaesóként 1108
166„§./l/s/ - Emberölés kísérlete 1109

166.§./3/ Önberölés előkészülete 1110
166.§./4/ Gondatlan emberölés /G-T/ „ 1120
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167.§.

168.§.

167-§.

169.§./l/
169.§./2/

169.§./3/
169.§./4/

170.§./V
170.§./3/-/5/

170.§./2/
170.§./3/

170.§./4/
/l.-2.ford./
170.§./4/ 
/3. ford./
170.§. /5/ 
/l. ford./
170.§./5/ 
/2. ford./
170.§./6/

_ 63 ..

Erős felindulásban elkövetett emberölés

- Erős felindulásban elkövetett befej esett
emberölés

- Erős felindulásban elkövetett emberölés
kísérlete

öngyilkosságban közreműködés

Mag zat e l h a  j tás
- Büntette /alapeset/
- Üzletszerűen, a nő beleegyezése nélkUl, 

súlyos testi sértést vagy életveszélyt 
okozva elkövetett

- Halált okozó
- Vétsége /SZV/

Testi sértés

a/ Könnyű testi sértés
Vétsége /alapeset/ /SZV/

- Büntette

b/ Súlyos testi sértés
Büntette /alapeset/

- Aljas indokból vagy óéiból 
elkövetett

- Maradandó fogyatékosságot vagy 
súlyos egészségromlást okozó

- Különös kegyetlenséggel elkövetett

- Életveszélyt okozó

- Halált okozó

- Vétsége /GV/

1131

1132 
1140

1:151

1152

1153
1154

1161
1162
j

- • •

1163

1164

1165
1166

1167

1168 

1169
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Foglalkozás körében elkövetett 
veszélyeztetés

171.§./l/ - Vétsége /alapeset/ /GV/
171.§*/?/«/ - Gondatlanul, maradandó fogyatékosságot,

súlyos egészségromlást vagy tömegszeren- 
osétlenséget okozó /GV/

171#§./2/b/ - Balált okozó /GV/
171*§./^/c/ - Gondatlanul, kettőnél több ember halálát

vagy halálos tömegszerencsétlenséget 
okozó /GV/

171.§./3/ - Szándékosan elkövetett

Segítségnyújtás elmulasztása
172.§./1/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/
172*§./?/ - Halált okozó elmulasztása
172.§./3/ - A veszélyhelyzetet előidéző által 
/l.ford./ elkövetett
172.§./3/ - Halált okozó elmulasztásának a veszély- 
/2.foiú./ helyzetet előidéző által
173.§• Gondozás elmulasztása

Il/B A szabadság és az emberi méltóság 
elleni bűncselekmények

174.§. Kényszerités
Személyi szabadság megsértése

175.§.A/ ~ Vétsége /alapeset/ /SZV/
175.§./?/ - Büntette

Magánlaksértés
176.§./l/-/3/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/
176.§./4/ - Büntette
177*§. Magántitok megsértése /SZV/
178.§. Levéltitok megsértése /SZV/
179.§. Rágalmazás /SZV/
180.§. Becsületsértés / SZV/
181.§. Kegyeletaértés /SZV/

1171

1172
1173

1174
1175

1181
1182

1183

1184 
1190

1 200

1 211
1212

1221 
1222 
1230 
1240 
1 250 
1 260
1 270
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104.§./J/2/
184.§./3/

185.§./l/y
185.§./3/

3.88. §./l/ 
X88.§./2/3/

189.§./1/
189.§./2/

190.§.

184.§./l/í/
184.§./3/

185.§./l/2/ 
185.§./3/

III. A KÖZLEKEDÉSI BtflCSELEKMÍMYEK

III/A. A vasúti közlekedés biztonsága elleni 
és vasúti közlekedési bűncselekmények

A vasúti közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény

- Hintette
- Vétsége /(Pf/

Vasúti közlekedés veszélyeztetése

- Hintette
- Vétsége /öV/

Vasúti jánmi. ittas vezetése
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

Vasúti járművezetés tiltott 
átengedése
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

Vasúti C3erbenhagyás /SZV/

III/B. A légi közlekedés biztonsága elleni 
és légi közlekedési bűncselekmények
A légi közlekedés biztonsága elleni 
bűnöse lelemény

- Hintette
- Vétsége /(rV/
Légi közlekedés veszélyeztetése
- Hintette
- Vétsége /GrV/

2101
2102

2 111 
2 112

2 121 
2 122

2Ü31 
2 132

2 140

2201

2202

2 211 
2 212
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1£>8.§./1/
188.§./2/3/

1 8 9 .§ ./V
X 89.§ ./2 /

. xii/c.

I 8 4 .§ . /V V
X 84.§ ./3 /

I85.§./l/?/
I85.§./3/

X88.§./l/
1 8 8 .§ ./3 /3 /

X 89 .§ .A /
X 89.§ ./2 /

X90./.

Légi jármű ittas vezetése

- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

Légi jármű tiltott átengedése
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

A vizi közlekedés biztonsága elleni 
és vizi közlekedési bűncselekmények

A vizi közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény

- Bűntette
- Vétsége

Vizi közlekedés veszélyeztetése

- Büntette
- Vétsége /GV/

Vizi jármű ittas vezetése

- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

Vizi járművezetés tiltott átengedése
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

Vizi oserbenbagyás /SZV/

2 221 
2 222

2 231 
2 232

2 301 
2 302

2 311 
2 312

2 321 
2 322

2 331 
2 332

2 340
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184.§./1/
184.§./2/a/
3£4.§./a/V

184»§-/^c/
184.§./Z/d/

184.§./3/

X86.§./1/
186.§./aV
186.§./2/b/

186.§./2/o/
186.§./2/a/

187.§./l/

187.5.AV

187.§./2/V
187.§./2/c/

m A «  A kiteuti közl̂ '-̂ clés biztonsága elleni
és közúti közlekedési Kincsolek^árjyek

A közúti közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény

-  H in te tte  /a lp p o n e t/
- Súlyos testi sértést óin?zó
- Maradandó fogyatékosságot, súlyos 

egészségromlást vagy tömsftszeren- 
osétlenséget okozó

- Halált okozó
- Halálos tömegszerencsétlenséget 

okozó
- Vétsége /GV/

Közúti veszélyeztetés
- Büntette /alapeset/
- Súlyos testi sértést okozó
- Maradandó fogyatékosságot, súlyos 

egészségromlást vagy tömegszeren- 
esétlenséget okozó

- Halált okozó
- Több ember halálát, vagy halálos

tömegszerencsétlenséget okozó

Közúti baleset okozása
- Súlyos testi sértést okozó 

/alapeset/ /GV/
- Maradandó fogyatékoaságot, súlyos 

egészségromlást vagy tömegszeren- 
csétlenséget okozó /GV/

- Halált okozó /GV/
- Kettőnél több ember halálát vagy 

halálos tömegszerencsétlenséget 
okozó /GV/

2 401 
2 402

2 403 
2 404

21405 
2 406

2 411 
2 412

2 413 
2 414

2 415

2 421

2 422 
2 423

2 424
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_  6 8  _

1 8 8 .§ ./ l /
1 8 8 .§ . /3 V
I88.§./?/b/

1 8 8 .§ ./2 /o /
1 8 8 .§ ./2 /d /

1 8 8 .§ ./3 /

189.§./l/
lB 9 .§ ./2 /a /

1B9.§./W
189.§./aA>/

190.§.

192.§.

1 9 3 .§ ./V
1 9 3 .§ ./V
1 9 3 .§ ./3 /

Közúti jármű ittas vezetése

- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Súlyos testi sértést okozó
- Maradandó fogyatékosságot, súlyos 

egészségromlást, tömegszerencsét
lenséget okozó

- Halált okozó
- Több ember halálát, halálos tömeg

szerencsétlenséget okozó
- Nem gépi meghajtású közúti jármű 

ittas vezetése

Közúti járművezetés tiltott átengedése
- Vétsége /alapése/ /SZV/
- Maradandó fogyatékosságot, súlyos 

egészségromlást, tömegszerencsét
lenséget okozó

- Halált okozó
- Kettőnél több ember halálát vagy 

halálos tömegszerenosétlenséget 
okozó

Cserbenhagyás vétsége /SZV/

XV* A HÁZASSÁG, A CSALÁD, AZ IFJÚSÁG ÉS A
NEMI ERKÖLCS ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK

IV/A* A házasság, a cslád éd az ifjúság elleni
bűncselekmények

Kettős házasság

Családi állás elleni bűncselekmény
- Szándékos vétsége /alapeset/ /SZV/
- Bűntette
- Vétsége /GV/

2431
2432

2433
2434

2435

2436

2441

2442
2443

2444 1 
2 450

3100

I i• -
'3111  
3 112 
3113
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195.§.

196.§./l/2/ 

1 9 6 ,§ ./ l /  

1 9 6 .§ ./3 /

1 9 6 .§ ./3 /

1 9 7 .§ . / l /  

1 9 7 .§ ./2 /a /

1 9 7 .§ ./2 /V

X 98.§ ./x /
1 9 8 .§ ./2 /

199.§.

200.§.A/ 
200.§./?/

19*.§.

_ 69 _

Kiskorú elhelyezésének megváltozta
tása

Kiskorú veszélyeztetése

Tartás elmulasztása
- Gyermekkorú sérelmére elkövetett 

vétsége /SZV/
- Felnőttkorú sérelmére elkövetett

vétsége /SZV/
- Gyermekkorú sérelmére elkövetett 

bűntette
- Felnőtt korú sérelmére elkövetett 

büntette

IV/B* A nemi erkölos elleni bűncselekmények

Erőszakos közösülés
- Egy személy által elkövetett 

/alapeset/
- Az elkövető nevelése, felügyelete, 

gondozása vagy gyógykezelése alatt 
álló sérelmére elkövetett

- Többek által azonos alkalommal 
elkövetett

Szemérem elleni erőszak

- Büntette /alapeset/
- Az elkövető nevelése, felügyelete, 

gondozása vagy gyógykezelése alatt 
álló sérelmére elkövetett

Természet elleni fajtalanság
Természet elleni erőszakos fajtalanság
- Büntette /alapeset/
- Az elkövető nevelése, felügyelete, 

gondozása vagy gyógykezelése alatt 
álló sérelmére erőszakkal elkövetett

3120 

3 130

3141

3142 

3 U 3  

3144

3 201

3 202

3203

3 211

3.212 
3 220
-II

3 231

. |
3231
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Megrontás
201*§*/l/ - Büntette /alapeset/
202#§*/l/
201*§•/£/ - Báblrni törekvéssel elkövetett 
202.§./^
201#§<»/3/ - Az elkövető hozzátartozója nevelése, 
202#§*/3/ felügyelete, gondozása vagy gyógyke

zelése alatt élló sérelmére elkövetett
w

Vérfertőzés
203*§«/l/ - Büntette /alipeset/
203.§./3/ - Vétsége /SSV/

Üzletszerű kéjelgés és üzletszerű kéjelgés 
elősegítése

204*§» - Üzletszerű kéjelgés /SZV/
205«£./l/ - Üzletszerű kéjelgés elősegítésének 

vétsége /SLV/
205«§#/2/ - Üzletszerű kéjelgés elősegítésének 

büntette
206«§« Kltartottság
207.5. K e * « Ü
208# §• Sz«»érenisérté s /SZV/

Ve AZ iJJÁMIGAZGATÁS, AZ IGAZSÁGSZOLG-ÁI/EATÁS 
ÉS A KÖZÉLET TISZTASÁGA E I M I  BtWOSEM- 
MÍ3TYEK

V/A* A választás rendje ellesni bűncselekmény

211.§• A választás rendje elleni bűncselekmény

V/B. A rendészeti bűncselekmények
212.§# Egyesülési joggal visszaélés /SZV/ 
213*§« Sajüépwidészeti vétség /SZV/

3241 

3 242

3 243

3 251 
3252

3261

3 262

3263 
3270 
3280 
3 290

4100

4200
4210
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214.§# 
215 §. 
216#§•

Jogellenes belföldi tartózkodás /SZV/ 4220 
Földmérési jel megrongálása /SZV/ 4230
Műemlék megsemmisítése /SZV/ 4240

217. §. A/a/ 

217.§./l/b/ 

217 •§./?/ 

2l7.§./3/ 

2l7.§./4/ 

217.§./5/ 

217.§./5/

217.§./6/

2X?*§./6/

218.§.

219.§.

220*§#

V/C.

221e§*221.§./2/a/

Tiltott határátlépés
/A külföldre utazás és a külföldön
tartózkodás szabályainak kijátszása/

- Engedély nélkül vagy meg nem engedett 
módon való határátlépés

- Tartós külföldön maradással el
követett

- Szolgálattal vagy hivatalos meg
bízatással visszaélve

- Fegyveresen, csoportosan elköve
tett

- Légi jármű jogellenes külföldre 
vitelével elkövetett

- Tiltott határátlépés előkészüle
tének vétsége /SZV/

- Tiltott határátlépés előkészüle
tének büntette

- Kisebb súlyú, engedély nélkül vagy 
meg nem engedett módon való határ
átlépéssel elkövetett vétség /SZV/

- Kisebb súlyú, tartós külföldön ma
radással elkövetett vétség /SZV/

Embercsempészés
Tiltott határátlépés és embercsempé
szés feljelentésének elmulasztása /SZV/

Határjelrongálás /SZV/

Az államtitok és a szolgálati titok
megsértése
Államait oka ért é s
- Büntette

4251

4252

4253

4254

4255

4256

4257

4258
i
4259
4260

4270
i
4280

4501
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221#§#/2/b/ - K ü l f ö l d i  ssjem ély r é s z é r e  h o z z á -
férhet övé váló 4 302

221.§./V - V é ts é g e  /G V / 4 303
/l.íord*/
221.§./3/ - Külföldi személy részére gendat- 
/2.ford./ Iástul hozzáférhetővé váló /GV/ 4 304
221* §. /4/ - Államtit oksért és előkészülete 4 305
223#§• Államtit oksértés feljelentésének el

mulasztása /SZÍT/ 4 310

Szolgálati titoksértés
222*§./l/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/ 4 321
222+$*/2/ - Büntette 4 322
222.§./3/ - Külföldi személy részére hozzá

férhetővé váló 4 323

y/D. A hivatali büncselekmények

225•§• Hivatali visszaélés 4 400
226#§. Bántalmazás hivatalos

eljárásban /SZV/ 4 410
227. §• Kényszervallatás 4 420

Jogellenes fogvatartás

?28#§./l/^/ - Hintette 4 431

’28.§./3/ - Vétsége 4 432

V /E . A h i v a t a l o s  sze m é ly  e l l e n i  
b ű n cse le k m én y ek

H iv a t a l o s  sze m é ly  e l l e n i  e r ő s z a k

229.§./l/^/ ~ Rendőr ellen 4 501
h í  és /5/
229*§*/)./2/ - önkéntes rendőr ellen 4 502
/3/ és /5/
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22rJ-§./l/?/ - Egyéb hivatalos személy ellen 4503
/ V  ég /5/

229.§./4/ - Hivatalos személy elleni erőszak
elkövetésére irányuló vétség /SZV/ 4504

229.§#/4/ - Hivatalos személy elleni erőszak
elkövetésére irányuló bünteti 4505

Közfeladatot ellátó személy elleni 
erőszak

230.§. - Büntette 4511
230. §. - Vétsége /SZV/ 4512

Hivatalos személy támogatója elleni
erőszak

231. §• - Büntette 4521
231.§# - Vétsége /SZV/ 4522
232.§. Hatóság vagy hivatalos személy

megsértő se /SZV/ 4 5 3O

V/P. Az igazságszolgáltatás elleni 
bűncselekmények
Hamis vád

233. §• - Hintette 46OI 
234*§. - Vétsége /GV/ 4602 
235#§. - Vétsége /SZV/ 4603 
237#§. Hatóság félrevezetése /SZV/ 4610

Hamis tanuzás; Hamis tanúzásra 
felhívás

233.§./4/5/ - Büntető, vagy polgári ügyben
elkövetett hamis tanuzás
büntette 4621

233.§./6/ - Büntető, vagy polgári ügyben
elkövetett hamis tanuzás
vétsége /GV/ 4622
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242.§.
243.§.

2 4 4 .§ ./ l /  
2 4 4 .§ ./? /  
2 4 4 .§ ./3 /V

2 4 4 .§ ./3 /V
244.§./3A>/

245.§.

2 4 6 .§ . / l / - /3 /
2 4 6 .§ ./5 /

247.§•

248.§.

249.§.

T/0.

250.§.

25 1 .S ./1 / .

239-§. - J%yéb ügybün elkövetett hamis 
taruzás vétsége /SZV/

- Hamis tanulásra felhívás /SZV/
Kentő körülmény elhallgatása

Bűnpártolás
- Vétsége /alopeset/ /SZV/
- Haszonszerzés végett elkövetett
- Állam elleni bűncselekményekkel, 

terrorcselekménnyel, légi jármű 
hatalomba kerítésével kapcsolat
ban elkövetett

- Bnberöléssel kapcsolatban elkövetett
- Hivatalos személy által, eljárása 

során elkövetett
Fogolyszökés

Fogoly zendülé s
- Büntette
- Előkészülete
ügyvédi visszaélés
Zugirászat /SZV/
Zártörés /SZV/

A közélet tisztasága elleni bűn
öse lelemények
Vesztegetés .
- Hivatalos személy - a működésével 

kapcsolatban, illetve kötelességé 
nek megszegésével elkövetett bűntette

- Állami szerv /szövetkezet stb./ dol
gozójának vesztegetési vétsége /SZV/

4623
4624 
4630

4641
4642

4643
4644

4645 
4650

4661
4662

4670

4680

4690

4701

4702
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251.§./2/ 

?52.§./l/

252.§./V

253.§./l/

253.§./V

254.§.

255.§.

256.§./l/-/2/
256.§.
257.§.

TI. 
Vl/A.

259.§./l/-/3/
259.§./4/
259.§./5/

- Á3.1nii'l ozorr /npövc , stb./ 
dőlgozójfe vor~ te.-'okési bűn- 
tette

- ÁlLa-ii szerv /szövetkezet, stb*/ 
önálló intézkedésre jogosult

* dolgosója rogy togja vesztege
tés! vétsége /SZV/

- Állami szerv /szövetkezet, stb*/ 
önálló intézkedésre jogosult 
dolgozója vagy tagja vesztegetési 
büntette

- Hivatalos személynek s közérdek 
kárára történő befolyásával el
követett vétség /SZV/

- Hivatalos személy kötelesség
szegésére irányuló bűntett

- Állami szerv /szövetkezet, stb*/ 
dolgozójának kötelességszegé
sére irányuló vétség /SZV/

- Sajtóban, vagy egyéb tömegtájé
koztatási eszköz utján közzété
tellel, vagy elhallgatással el
követett vesztegetési bűntett

Befolyással üzérkedés
- Büntette
- Vétsége /SZV/
Közérkedü bejelentő üldözése /SZV/

A KÖZKEUD ELLEM BÜNCSELEKMÉÍÍYEK 
A közbiztonság elleni bűncselekmények 
Közve szé ly okozás
- Büntette
- Vétsége /GV/
- Előkészülete

4703

4704

4705

4706

4707

4708

4709

4711
4712 
4720

5101
5102
5103
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2C>0.§./l/ 2 /
260.§./3/

2 6 1 .§ ./ l /  
261.§./^/

261.§./3/
261.§./4/

262.§./l/
262.§./^/
262.§./3/

263•§•/!/

263.§. M

264.§.
265.§.
266.§.
267.§.

VI/B.
268.§.

269.§.A/ 

269-§./2/

- 76 -

Közérdekű üzem működésénők megzavarása
- Büntette
- Vétsége /GV/

Terrorcselekmény
- Eüntette /alapeset/
- Halált vagy különösen súlyos
• ' hátrányt okozva, illetőleg

háború idején
- Élőkészülete •
Terrorc se lelemény feljelentésének
elmulasztása
Légi jármű hatalomba kerítése
- Büntette /alapeset/
- Halált okozva
- Előkészülete

Visszaélés robbanóanyaggal, robbantó
szerrel, lőfegyverrel vagy lőszerrel
- Robbanóanyaggal, robbantószerrel 

kapcsolatban elkövetett vissza -
élép

- Lőfegyverrel és lőszerrel kapcsolatban 
elkövetett visszaélés

Visszaélés sugárzó anyaggal
Visszaélés méreggel /SZV/
Közveszélyes raunkakerülés /SZV/
Tiltott szerencsejáték szervezése /SZV/

A köznyugalom elleni bűncselekmények
Törvény vagy hatósági rendelkezés 
elleni izgatás

Közösség megsértése
- Gyűlölet keltésére alkalmas

c se leleménnyel elkövetett /SZV/
- Sértő vagy lealacsonyító ki

fejezés használatával, vagy 
egyéb ilyen cselekménnyel el
követett /SZV/

5111
5112

5121

5122 

5123

5130

5141
5142
5143

5151

5152

5160

5170

5180
5190

5200

5211

5212
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269.§*/3/ - Csoport tagjaként vagy nagy 
/I# ford*/ nyilvánosság előtt elkövetett
269.§»/3/ - Csoport tagjaként vagy nagy nyil- 
/2. ford./ vánosság előtt elkövetett /SZV/

Rémhírterjesztés
270.§./l/ - Tétsége /alapeset/ /SZV/

- Büntette

Garázdaság
271*§./l/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/
271#§./2/a/ - Csoportosan elkövetett
271*§./í>/b/ - Köznyugalmat súlyosan

megzavarva elkövetett
272.§. Közszemérem megsértése /SZV/
273.§• önbíráskodás /SZV/

Vl/c# A közbizalom elleni bűncselekmények
Közokirat-hamisítás 

274#§./l/ - Büntette /alapeset/
274.§./?/ - Vétsége /GV/
275#§. - Hivatalos személy által elkövetett
276.§. Magánokirat-hamlsitás /SZV/
277*§. Visszaélés okirattal /SZV/
278.§• Hamis statisztikai adat

szolgáltatás /SZV/

Vl/D. A közegészség elleni bünoselekmények
Visszaélés ártalmas közfogyasztási 
cikkel

279.§#/l/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/ 
279.§./?/ - Büntette
279.§./3/ - Vétsége /GV/

5213

5214

5221
5222

5231
5232

5233 
5240 
5250

5301
5302
5303 
5310 
5320

5^30

5401
5402
5403
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2 8 0 .§ ./ l /
2 8 0 .§ ./? /
2 8 0 .§ ./3 /

2 8 1 .§ ./ l /
2 8 1 .§ ./2 /
2 8 1 .§ ./3 /

2 8 2 .§ .A /  
2 8 2 .§ ./2 /

2 8 2 .§ ./3 /

2 8 2 .§ ./4 /

2 8 2 .§ ./5 /

283.§. 

234.5.

2 8 5 .§ ./ l /
2 8 5 .§ ./2 /

287-5-/1 /
287-5-/1/
2 87 .5 -/2 /

Környezetkárosítás
- Hintette /alapeset/
- Életveszélyt előidéző
- Vétsége /GV/

Természetkárosítás

- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette
- Vétsége /GV/

Visszaélés kábítószerrel
- Büntette /alapeset/
- 18* életévét be nem töltött 

személynek adva
- Üzletszerűen, bűnszövetségben, 

jelentős mennyiségű, illetve 
értékű kábítószerrel elkövetett

- Kábítószerrel való visszaélésre 
irányuló előkészület /SZV/

- Csekély mennyiségre elkövetett
/SZV/

Kóros szenvedélykeltés /SZV/

Járványügyi szabályszegés /SZV/ 
Euruzslás
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Hintette

VII. A GAZDASÁGI BÜETCSELEKtóTYEK
VTI/A. A gazdálkodási kötelességeket 

sértő bűncselekmények
Gazdálkodási kötelesség megszegése
- Vétsége /SZV/
- Vétsége /GV/
- Hintette

5411
5412
5413

5421
5422
5423

5431

5432

5433

5434

5435 

5440

5450

5461
5462

6101
6102
6103
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288.§./l/ 
288.§./2/
289.§.

290.§./l/
290.§./2/

291.§./l/
291.§./?/

292.W1/
292.§./?/
293.§.

295.§./X/
295.§./2/
296.§.

297.§./l/ 
297.§./2/

298.§./l/
298.§./2/

A népgazdaság ezerrelnek megtéresztés
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette
Gazdasági ellenőrzés meghiúsítása /SZY/

Beruházási fegyelem megsértése
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
*! Büntette

Pénzügyi fegyelem megsértése
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

Rossz minőségű termék forgalomba hozatala
- Büntette /alapeset/
- Vétsége /GV/
Rossz minőségű termék forgalomba 
hozatalának lehetővé tételével 
elkövetve

Minőség hamis tanúsítása
- Büntette /alapeset/
- Vétsége /GV/
Banda termékjelzés

Jogosulatlan külkereskedelmi tevékenység
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette
Engedély nélküli külkereskedelmi 
tevékenység
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

6111
6112
6120

6131

6132

6141
6142

6151
6152

6153

6161
6162
6170

6181
6182

6191
6192
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VII/B* A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

Üzérkedés
299. §.A/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/ 6201
299.§./2/a~c/ - Üzletszerűen, bűnszövetségben,

jelentős mennyiségű vagy érté
kű árura elkövetett 6202

299.§./2/d/ - Devizagazdálkodás megsértésével,
csempészettel vagy vámorgazda
sággal összefüggésben elkövetett 6203

299.§./?/e/ - Gazdálkodó szervezet szabályszerű
működésével álcázva elkövetett 6204

299.§./3/ - A népgazdaságnak hátrányt okozva - _
elkövetett özur>

300*§. - Üzletszerű pénzkölcsönzéssel el
követett 6206

Árdrágítás
301*§./1/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/ 6211
301.§./í>/ - Üzletszerűen, bűnszövetségben,

jelentős mennyiségű árura, je
lentős mértékű nyereség eléré
se végett elkövetett 6212

3 0 1 .§ ./3 / - A népgazdaságnak hátrányt okoz
va elkövetett 6213

301.§./4/ - Vétsége /ST/ 6214

Közellátás veszélyeztetése
303•§•/!/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/ 6221
303.§./^/ - Hintette 6222
3 0 3 .§ ./3 / - Vétsége /GV/ 6223

VIl/C. A pénz- és bélyeghamisitás 
Pénzhamisitás

304.§./l/ - Hintette /alapeset/ 6301
304.§./2/ - Bűnszövetségben, nagy mennyi

ségű vagy értékű pénzre elkö
vetett 6302
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304.§ .A /

304. §• A /

3 0 6 .§ .A /
306.§./2/

3 0 7 .5 .A A /
3 0 7 .§ ./3 /

307. A /

YII/D

3 0 9 .§ ./V  
309.§./:?/

3 0 9 .§ ./3 /

309.§.A /

309.§./5/

310.§./1/
310.§./2/

31X.§./1/
311.§./2/

- Váltópénzre, nem jelentős mennyi
ségű vagy értékű pénzre elkövetett

- Előkészülete /SZV/

Hamis pénz kiadása
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette
Bélyeghamisítás
- Hintette
- Bűnszövetségben, nagy mennyiségű 

vagy értékű bélyegre elkövetett
- Vétsége /SZV/

A pénzügyi bűncselekmények

Devizagazdálkodás megsértése
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Üzletszerűen, bűnszövetségben, 

nagyobb értékre, muzeális 
tárgyra elkövetett

- Jelentős értékre, üzletszerűen 
yagy bűnszövetségben, nagyobb 
értékre elkövetett

- Különösen nagy értékre, üzlet
szerűen vagy bűnszövetségben 
jelentős értékre elkövetett

- Vétsége /GV/

Adócsalás
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette
Visszaélés jövedékkel
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Büntette

6303
6304

6311
6312

6321

6322

6323

6401

6402

6403

6404
6405

6411
6412

6421
6422
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3I2.§./VV
312.§./2/

312.§./3/

312.§./VV
312.§./2/

312.§./3/

313.§.

m i.

VTIl/A

316.§./2/
316.§./3/

316.§./*/-/6/

316.§./2/
316.§./3/

316.§./4/-/6/

Csempészet és vámorgazdaság

©/ Csempészet

- Vétsége /alneset/ /SZV/
- Üzletszerűen, bűnszövetségben, 

jelentős értékű vámárura, mu
zeális tárgyra elkövetett

- Üzletszerűen vagy bűnszövetség
ben jelentős értékű vámárura 
elkövetett

b/ Vámorgazdaság
- Vétsége /alapeset/ /SZV/
- Üzletszerűen, bűnszövetségben, 

jelentős értékű vámárura, mu
zeális tárgyra elkövetett

- Üzletszerűen vagy bűnszövetség
ben jelentős értékű vámárura 
elkövetett

Visszaélés csekkel /SZV/

A TÁBSAMIMI TULAJDON ELLENI BÜN-
CSELEKMÉIIOT

Az orgazdaság tényállásában szereplő
bűne selekmények
Lopás
- Vétsége /SZV/
- Kisebb értékre elkövetett 

vétsége /SZV/
- Hintette

Betöréses lopás

- Vétsége /SZV/
- Kisebb értékre elkövetett 

vétsége /SZV/
- Hintette

6431

6432

6433

6441

6442

6443 
6450

7101

7102
7103

7111

7112

7113
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Sikkasztás

?17.§-/V - Vétsége /SZV/
317*§-/3/ - Kisebb értékre olkövefcetfc

■vétsége /GZV/
317 * § ./4/-/6/ - Büntette 

Ccalá3

310. §• /2/ - Vétsége /SZV/
313.§• /3/ - Kisebb kárt okosé vétsége /SZV/
318.§./A/-/6/ - Büntette

Hűtlen kezelés
319.§./2/ ~ Vétsége /alapeset/ /SSV/ 
319*§./3/ - Büntette
321.§. BabIáa
322*§. Kifosztás
325•§• Jogtalan elsajátítás /SZV/

Orgazdaság
326.§./£>/a/ - Kisebb értékre elkövetett

vétsége /SZV/
326.§./2/b/ - Szabálysértési értékre, Üzlet

szerűen vagy különös vissca - 
esőként elkövetett vétsége /SZV/

326.§./3/-/5/ - Büntette

VIII/B. Egyéb bűncselekmények
320.§. Hanyag kezelés /GV/

Rongálás
324.§./í>/a/ - Kisebb kárt okozó vétsége /SZV/

7121

7122
7123

7131
7132
7133

7141
7142 
7150
7160
7170

73.81

7182
7183

7200

7211
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324.§./2/b/

324.§./3/-/5/
324.§./6/

327. §. A /
327.§./2/
327.§./3/

32S.§./1/^'
32S.§./3/
330.§.

EC.

H/A.

316.§./^
316.§./3/

316.§./4/-/6/

3X6.§./2/
316.§./3/

316.§./4/-/6/

- Szabálysértési értékhatárt meg 
nem haladó kárt okozva, bűn- 
szövetségben vagy kűlönön visz- 
szaesőként elkövetett vétsége
/SZV/

- Büntette
- Vétsége /GV/

Jármű önkényes elvétele
- Vétsége /alapeset/ /GV/
- Büntette
- Jármű erőszakkal /fenyegetéssel/ 

elvételének- büntette

Vásárlók megkárosítása
- Vétsége /SZV/
- Büntette
Hitelsértés /SZV/

A SZEMÉLYEK JAVAI ELLESI BÜH- 
CSELEKMÓTYEX
Az orgazdaság tényállásában szereplő 
bűncselekmények
Lopás
- Vétsége /SZV/
- Kisebb értékre elkövetett 

vétsége /SZV/
- Hintette

Betöréses lopás
- Vétsége /SZV/
- Kisebb értékre elkövetett 

vétsége /SZV/
- Büntette

7212
7213
7214

7221
7222

7223

7231
7232
7240

8101

8102
8103

8111

8112
8113
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Sikkasztás

3!7.§./V - Vétsége /SZV/ 8121
3 1 7 # § # /3 /  -  K is e b b  é r t é k r e  e l k ö v e t e t t

vétsége /SZV/ 8122
317.§./4/-/6/ - Büntette 8123

C s a lá s

318# §./í>/ - Vétsége /SZV/ 8131
318.§,/3/ - Kisebb kárt okozó vétsége /SZV/ 8132 
318*§*/4/-/6/ - Hintette 8133

Hűtlen kezelés
319.§./2/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/ 8141 
319*§*/3/ . - Büntette 8142
321*§• Rablás 8150
322.§# Kifosztás 8160
323*§. Zsarolás 8170
325*§# Jogtalan elsajátítás /SZV/ 8180

Orgazdaság
326*§./2/a/ - Kisebb értékre elkövetett vétsége /SZV/ 8191
326.§«/<>/b/ - Szabálysértési értékre üzletszerűen 

vagy különös visszaesőként elköve
tett vétsége /SZV/ 8192

326.§,/3/-/5/ - Hintette 8193

IX/B. Egyéb bűncselekmények 
Rongálás

324*§*/2/a/ - Kisebb kárt okozó  vétsége /SZV/ 8201
3 2 4 . § . / 2 / b /  -  S z a b á l y s é r t é s i  é r t é k h a t á r t  meg 

nem h a la d ó  k á r t  o k o zv a  b ű n szö 
v e ts é g b e n  v ag y  k ü lö n ö s  v i s s z a 
e s ő k é n t  e l k ö v e t e t t  v é t s é g e  /S Z V / 32 0 2

3 2 4 # § # / 3 / - / 5 /  B ü n te t t e  8203
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Jármű önkényes e lv é te le

327*§«A/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/ 
327-§./?/ - Hintette
327.§./3/ - Jáxraii erőszakkal /fenyegetéssel/

e l v é t e l é n e k  b ü n t e t t e

V á s á r ló k  m e g k á r o s í tá s a

3 2 8 . § . / V 2 /  -  V é ts é g e  /S Z V /

3 2 3 * § * /3 /  -  H i n t e t t e

3 2 9 .§ .  B i t o r l á s

3 3 0 . § .  H i t e l s ó r t é s  /S Z V /

X . A HCHVÉDEIMI KÖTELEZETTSÉG ELLENI
BŰM C 3 fílfiKM YEK

B e v o n u lá s i  k ö t e l e z e t t s é g  m eg sze g ése

334.§./l/ -  V é ts é g e  /S Z V /
/l ford*/
334.§./l/ -  B ü n te t te  
/ 2 . f o r d * /

334.§. -  V é ts é g e  /G V /

335.§• K a to n a i  s z o l g á l a t  a l ó l  kibúvás

336.§. Katonai szolgálat megtagadása

Jelentkezési k ö t e l e z e t t s é g  e l 
mulasztása

337. §.a/ - Vétsége /alapeset/ /SZV/
337.§.b/ - Büntette

Hadkötelezettség teljesitésének
a k  n dá ly o zá sa

338.§.A /  - Vétsége /alapeset/ /SZV/ 
33B.§*/l/?/ - Büntette

8211
8212

8213

8221
8222
8230
8240

9101

9102

9103 
9110
9120

9131
9132

9141

9142
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P o l g á r i  védelmi kötelezettség m eg sze g ése

339. §*A/^/ - Kintette
339.§./2/ - Vétsége /GV/

3 4 0 ,§ .  H onvédelm i m u rü c a k ö te le z e tts é g  m e g s é r té s e  

?41*§* S z o l g á l a t i  k ö t l e z e t t s é g  m eg sze g ése

Az állam- és az emberiség-, valamint egyes 
kiemelt közrend és köznyugalom elleni bűn
öse lelemények

139*§*-151*§- Az állam elleni bűncseleksfények 
153*§*-165#§. Az emberiség elleni bűncselekmények

211*§• A választás rendje elleni bűncselekmény
212*§. Egyesülési joggal visszaélés
217*§. Tiltott határátlépés
2X8*§• Embercsempészés
219.§. Tiltott határátlépés és embercsempészés

feljelentésének elmulasztása
221*§• Államtitoksértés
223*§* Államtitoksértés feljelentésének el-
« mulasztása
2£2#§. Szolgálati titoksértés
244.§* Állam elleni bűncselekményekkel, terror-

cselekménnyel, légi jármű hatalomba ke
rítésével kapcsolatos bűnpártolás

261.§#/l-3/ Terrorcselekmény
261.§./4/ Terrorcselekmény feljelentésének elmu

lasztása

9151
9152
9160
9170

01XX
0200 és 
0300

4100
4200
425X
4260

4270

430X

4310
4323C

4643

512X

5130
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262.§. I/ígi jármű hatalomba kerítés© 514X
263*§« V i s s z a é l é s  ro b b a n ó a n y a g g a l,  ro b b a n tó 

s z e r r e l ,  l ő f e g y v e r r e l*  v a^ y  l ő s z e r r e l  515X

268.§. Törvény vagy hatósági rendelkezés
e l l e n i  i z g a t á s  5200

269*§* Közösség megsértése * 521X
2 7 0 .§ .  R é m h í r t e r j e s z té s

Az e r ő s z a k o s  é s  garázda jellegű bűncselekmények
1 6 6 .§ .  / 1 / - / 2 /  E m b e rö lé s  110X

167.§. E rő s  felindulásban elkövetett emberölés 113X
170.§./2/-/5/ Szándékos testi sértés 1161-1168
174.§. Kényszerités 1200
175«§« Személyi szabadság megsértése 121X
176.§. Magánlaksérté s 122X
197#§* Erőszakos közösülés 320X
198.§. Szemérem elleni erőszak 321X
200.§* Természet elleni erőszakoe

fajtalanság 323X
229.§. Hivatalos személy elleni erőszak 450X
230.§. Közfeladatot ellátó személy elleni

erőszak 4051
231*§• Hivatalos személy támogatója elleni

erőszak 4152
271.§. Garázdaság 523X 
273•§• önbiráskodás 5250
321.§. Rablás 7150 és

8150
322.§. Kifosztás 7160 és

8160
323#§* Zsarolás 8170
327.§. Jármű önkényes elvétele 722X és

821X

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /95



ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /96



ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /97



-91 -
2 . azáraú m e l l é k l a t

A KÜLFÖLDI ÁLLAMOK 

/ a  B l a p  11* é s  a  T l a p  26* szárad r o v a t á h o z /

EURÓPA

S z o c i a l i s t a  o rsz á g o k *

Albánia 51 00 000
Bulgária 52 00 000
Csehszlovákia 53 00 000
Jugoszlávia 54 00 000
Lengyelország 55 00 000
Német Demokratikus Köztársaság 56 00 000
Románia 57 00 000
Szovjetunió 58 00 000

Nem s z o c i a l i s t a  o rsz ág o k *

Anglia 61 00 000
Ausztria 62 00 000
Franciaország 63 00 000
Görögország 64 00 000
Német Szövetségi Köztársaság 65 00 000
Olaszország 66 00 000
Skandináv államok 
/Dánia, Norvégia, Svéd
ország, Finnország/ 67 00 000
Törökország 68 00 000

Egyéb európai országok 69 00 000
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ÁZSIA
Szocialista, országok:
Kina 71 00 000 
Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság 72 00 000
Mongólia 73 00 000
Vietnami Demokratikus Köztársaság 74 00 000

%
Nem szocialista országok* 77 00 000

EGYÉB FÖLDRÉSZEK

Kuba 81 00 000
Észak-Amerikai /VSA./ 82 00 000
Kanada 83 00 000
Közép-Araerika 84 00 000
Dél-Amerika 85 00 000
Afrika országai 86 00 000
Ausztrália és Oceénai országai 87 00 000
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a k l a c v l t  b * in '"« a l* * k r-án y * ikr'< 1
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4. számú melléklet
99 -

<u 1) •.I-A11-L Au* JiíliiZ-mT1 A C'J.

/  J3 -lap 21/b.számú rovatához /

Kódsza<n: i,iegneve>’,'.':.s:

I P A R

11°* Bányászat
/ szénbányászat, kőolaj - és földgázkitermelés, 
brikettgyártás, tőzeg - , bauxit - , és egyéb 
ércek és ásványok bányászata, egy^b bányászat /

12 o • Villamosenergiaipar
/ víllamosenergia-fejlesztés és elosztás, gőz -
- és melegített viz termelés és szolgáltatás, 
elosztói és fogyasztói villamos hálózat épí
tése, karbantartása, fogyasztói szolgálat /

13o. Kohászat
/ Vaskohászat, aluminium - és egyéb színesfém

kohászat, egyéb kohászat /

Gépipar
141. Mezőgazdasági, gépek és flépi berendezések gyár

tása és .javítása

142, Egyéb gének és ^épí berendezések gyártása és
.javítása

14 3• Autó.javítás
1440 Egyéb közlekedési eszközök gyártása, javítása

/ egyéb közlekedési eszközök gyártása, javítá
sa, vasúti közlekedési eszközök gyártása, ja
vítása /

145, Villanosipari gépék és készülékek gyártása, ja
vítása

146, Híradás - és vacuumtechnikai termékek gyártása.
javítása

147• Műszergyártás és javítás

143* ffémtömefícikkipar
/ fémtömegcikkipar, ékszerlcészités, bizsugyár
tás /
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149. Egyéb gépipar

15o.

l6o*

171.

172.

173.

174.

)
175.
176.
177.
178. 

18o.

19o.

Épitőanyagipar
/ tégla - , cserép - és tüzállóanyagipar, mész - és 
cementipar, betonelemgyártás, kő - éa kavicsbányá
szat, azbesztcementipar, hő - , hang - és vizszige- 
telő anyagok gyártása, finomkerámia és csiszolókő - 
rongipar, üvegipar, egyéb épitőanyagipar /

Vegyipar
/ szerves és szervetlen vegyi termékek gyártása, kő
olajfeldolgozóipar, városi gáz gyártása, szénfeldol
gozó ipar, gyógyszeripar, festékipar, háztartási és 
kozmetikai vegyi cikkek gyártása, gumiipar, műanyag- 
feldolgozóipar, egyéb vegyipar /

Könnyűipar

Fafeldolgozó ipar
/ fürász - és lemezipar, épületasztalos - , bútori
par, egyéb feldolgozó ipar /

Papíripar

Nyomdaipar

Textilipar
/ pamutipar, len - f kender - és jutaipar, gyapjúi- 
par, selyemipar, rostkikészitőipar, rövidáru - , 
kötszövőipar, egyéb textilipar /

Bőr szőrme - és cipőipar

Textilruházati ipar

Kézmü - és háziipar

Egyéb könnyűipar 

Egyéb ipar
/ vegyesipar, kefe seprő kosárfonó és tollfel
dolgozó ipar, hangszergyártás, sportszergyártás, 
csont -, szaru - és gyöngyházalapanyagu termékek 
gyártása, mosás, festés, vegytisztitás, iparcik
kek kiszerelése, fodrászat, kozmetika, fényképé
szet, egyéb ipar /

Élelmiszeripar
/ húsipar, baromfi - és tojásfeldolgozó ipar, tej - 
ipar, tartósitó ipar, malomipar, sütő - és tészta
ipar, cukoripar, boripar, söripar, édesipar, nö
vényolaj -, szesz - és keményitőipar, ásvány - ,
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szikviz - és Liditőital gyártás, dohányipar, egyéb 
élelmiszeripar /

É P I T Ö I P A R  .

Kivitelező épitőipar 

Magasépitőipar
/ lakás - és kommunális építés, termelő beruházások 
építése, vegyes magas építés, épülettatarozás és 
karbantartás /

Mélyépítőipar
» i 

/ ut -, vasút - és hidépités, fenntartás /

Egyéb mélyépítőipar
/vizi épitmények kivitelezése, földalatti létesít
mények épitése /

Épitési szak - és szerelőipar
/ épitési szakipar, villanyszerelőipar, éptiletgé -
pészeti berendezések szerelése /

* íL . I.Kutatást tervezés, szervezés

221. Építőipari kutatóintézetek

222. Tervezőintézetek
/ építőipari tervezés, technológiai tervezés /

223. Beruházási vállalatok 

23o. Egyéb épitőipar

MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁS

211.

212.

213.

214.

31°. Mezőgazdasági termelés és szolgáltatás
/ növénytermelés, ültetvénytelepítés, állattenyésztés, 
állati termékek előállítása, halászat, vadgazdálko
dás, mezőgazdasági kutatóintézetek kísérleti tevékeny
sége /

32° Erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás
/ mag - és csemetetermelés, erdőtelepítés, fásítás, 

erdei melléktermék termelés, erdészeti kutatás, 
arborétumok, jóléti és környezetvédelmi szolgálta
tás /
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33o. Egyéb mezőgazdaság és erdőgazdálkodás

szállítás és hírközlés

Szállítás 
411# Vasúti közlekedés" •

/ közforgalmú és korlátolt közforgalmú vasutak /
412* Közúti közlekedés

/ célfuvarozás, vegyes gépjármüközlekedés, közúti 
igazgatóságok /

413« Városi közlekedés
/ közúti villamos közlekedés, vegyes városi közle* 
kedés, taxiközlekedés /

414* Vizi közlekedés
/ hajózás, révközlekedés /

415* Légi közlekedés
416• Csővezetékei szállítás
417* Közlekedési .jellegű szolgáltatás

/ szállítmányozás, garázsipar /
42o* Hírközlés

/ posta, rádió, televízió, reléállomások, MTI /
43°# Egyéb szállitás és hirközlés

K E R E S K E D E L E M

Belkereskedelem 
511# Termelőeszköz és készletező nagykereskedelem
512* Mezőgazdasági termék nagykereskedelem

/ termény -, zöldség, gyümölcs -, állat -, állati 
tennék és egyéb mezőgazdasági termék nagykeres
kedelem /

513* Melléktermék és hulladékbegyü.jtő nagykereskedelem
514* Fogyasztási cikk nagykereskedelem

/ élelmiszer -, vegyiáru, ruházati, cipő, vasáru, 
műszaki és egyéb fogyasztási cikk nagykereske
delem /
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515. üo 11 i kínkoronke de1em
/  áruházak, é l e l m i s z e r ,  r u h á z a t i ,  c i p ő ,  i p a r c i k k  é s  

vegyes k i s k e r e s k e d e l e m ,  t ü z e l ő  -  é s  é p í t ő a n y a g  
k i s k e r e s k e d e l e m ,  továbbá k i  é s  n a g y k e r e s k e d e lm e t  
e g y a r á n t  f o l y t a t ó  k e r e s k e d e le m  /

5 1 6 . G y ó g y s z e rk e r e s k e d e le m

517• Vendéglátás
/ k i s k e r e s k e d e l m i ,  munkahelyi vendéglátás /

518. Szállodaipar
519. Vegyes tevékenységű kereskedelem
52°. Kereskedelmi szolgáltatás

/ kereskedelmi Ügynökségek, értékesítési társulások, 
utazási irodák, kölcsönző vállalatok, egyéb keres
kedelmi szolgáltatás /

53ó* Külkereskedelem
/ áruk és szellemi termékek külkereskedelme, export
- fővállalkozás és közvetitő tevékenység, külks - 

• reskedelmi jellegű szolgáltatás /
54o. Egyéb kereskedelem

V Í Z G A Z D Á L K O D Á S

6oo. Vízgazdálkodás
/ vízgazdálkodási termelés és szolgáltatást vízellá

tás, csatornázás, fürdőszolgáltatás, vízkár - el
hárítás, vizügyi szakigazgatás, vegyes vízgazdál
kodási tevékenység /

SZEMÉLYI ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

Személyi és üzleti szolgáltatás
711. Személyi szolgáltatás

/ háztartási és egyéb személyi szolgáltatás /
712. üzleti szolgáltatás

/ üzemszervezés, ügyvitelgépesités és feldolgozás, 
egyéb üzleti szolgáltatás /

Pénzintézeti szolgáltatás
721. Pénzintézetek

/ p é n z i n t é z e t e k ,  takarékszövetkezetek /
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722.

731.

732.

733. 
74o.

ege::

811.

812.

821,

822,

-  3,04 -

Bi s t o r. i 16 :i n t ózó t e k
/ társadalombiztosítás, egyéb személyi és dologi biz

tosítás /

Lakás - ór; kör.rógf*azdálkodási szolgáltatás
lakás - és ingatlankozolést fönntartás
/ állami bérlakások és ingatlanok kezelése és fenntar
tása, személyi tulajdonu lakások, Üdülők és garázsok
kezelése és fenntartása /

Város és községgazdálkodási szolgáltatás
/ köztisztaság, kéményseprés, szervestrágya gyűjtés és 

komposztálás, temetkezés, egyéb községgazdálkodási 
szolgáltatás - parkositás, városi kertészet -, kom
munális költségvetési üzemek /

Egyéb laká3 - és községgazdálkodási szolgáltatás
Egyéb személyi és gazdasági szolgáltatás

iZSÉGÜGYI ÉS KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS

Egészségügyi és szociális szolgáltatás
Egészségügyi szolgáltatás
/ Kórházak és egyéb fekvőbeteg-eílátó intézmények, kli
nikák, járóbeteg - ellátás, anya -, csecsemő - és 
gyermekvédelem, közegészségügy, járványügy, egyéb 
egészségügyi intézmények, egyéb egészségügyi szol
gáltatás /

Szociális szolgáltatás és üdülés
/ szociális otthonok, egyéb szociális intézmények,

SZOT üdültetés /
Kulturális szolgáltatás 

Oktatás
/ óvodák, alsófoku oktatás, nevelőotthonok, középfo
kú oktatás, felsőfokú oktatás, tanfolyamok, felső
fokú végzettségűek továbbképzése, vezető továbbkép
zés, szakmunkás képzés /

Népművelés, művészet
/ könyvtárak, muzeumok és egyéb népművelési intézmé
nyek /

Művészeti Intézmények és egyéb kulturális szolgáltatás 
/ színházak, filmszínházak, könyv -, zenemű - és
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Lapkiadás, egyéb művészeti - é3 kulturális intézmények, 
cirkusz, varieté és egyéb népszór&koztatás, filragyáa>- 
tás, hanglemezgyártás, egyéb kulturális szolgáltatás/

824* Sport- és testnevelés 
/Sportegyesületek/

830. Tudomány és tudományos szolgáltatás 
/l*udoraányos intézeteit/

KÖZIGAZGATÁS ÉS EGYÉB SZOLGÁIflATÁS
Közi/ izgatás és védelem

911* Védelem
/honvédelem, polgári védelem/

912# J ogbiztonság
/biróság, ügyészség, munkaügyi biróság, állami közjegyzői 
irodák, ügyvédi munkaközösség/

913* Rendbiztonság
/Rendőrség, Forradalmi Rendőri Ezred, Határőrség, Tűzoltóság* 
Konnányőrség, Munkásőrség, Iparőrség, Vám- és Pénzügyőrség, 
Büntetésvégrehaj tás/

914# Központi igazgatás
/minisztériumok, egyéb központi szervek: Szakszervezetek 
Országos Tanácsa, Központi Statisztikai Hivatal, Országos 
Tervhivatal, stb./

915* Helyi igazgatási szervek
/fővárosi, megyei, városi, kerületi, községi tanácsok 
szakigazgatási szervei, járási hivatalok/

920. Egyéb szolgáltatás
/politikai és egyéb szervezetek, szövetkezetek szövetségei 
és érdekképviseleti szervei/
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N É P G A Z D A S Á G I  

ÁG, Á G A Z A T ,  A L Á G A Z A T  

B E T Ü R E U D B E H
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MEGNEVEZÉS:
- 103 -

KŐTF^/M:

Állami közjegyzői irodák 9 12állati termékek előállítása 31o
állati termék nagykereskedelem 512
állat - nagykereskedelem 512
állattenyésztés 31o
alsófoku oktatás 821
aluminiumkohászat 13o
anya - védelem 811
arborétumok 32o
áruházak 515
áruk külkereskedelme 53o
ásványbányászat / egyéb ásvány / llo
ásványvíz gyártás 19o
autójavítás 143
azbesztcementipar 15oi

Bányászat llo
bányászat / egyéb / ' llo
baromfifeldolgozó ipar 19o
bauxitbányászat llo 
belkereskedelem 511-519
betonelemgyártás 15o
biróság 912
biztosítóintézetek 722
bizsugyártás 148
bolti kiskereskedelem 515
boripar 19o
bőrfeldolgozó ipar 175
brikettgyártás llo
bútoripar 171
büntetésvégrehajtás 913

Cementipar 15o
célfuvarozás 412
cipőipar 175
cipő kiskereskedelem 515
cipő nagykereskedelem 514
cirkusz 823
cukoripar 19o

Csatornázás 6oo
csecsemővédelem 811
cserépipar 15o
csiszolókorongipar __ 15o.
csont alapanyagú termékek gyártása 18o
csővezetékes szállitás 416
Dohányipar . 19o
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Édesipar igo 
egészségügyi és kulturális szolgáltatás 811-83o 
egészségügyi és szociális szolgáltatáa 811-812 
egészségügyi intézmények /egyéb/ 811 
egészségügyi szolgáltatás 811 
egyéb ipar 18o 
egyéb személyi és dologi biztositás 722 
ékszerkészités , 148 
élelmiszeripar 19o 
élelmiszeripar /egyéb/ 19o 
élelmiszer kiskereskedelem 515 
élelmiszer nagykereskedelem 514 
elosztói villamoshálózat épitése 12o 
elosztói villamoshálózat karbantartása 12o 
épitési szakipar 214 
épitési szerelőipar 214 
épitőanyagipar 15o 
épitőanyagipar /egyéb/ 15o 
építőanyag kiskereskedelem 515 
építőipar 2 1 1 - 2 3 0  
építőipar /egyéb/ 23o 
építőipari beruházási vállalatok 223 
építőipari kutatás, tervezés, szervezés 2 2 1 - 2 2 3  
építőipari kutatóintézetek 221 
építőipari technológiai tervezés 222 
építőipari tervezés 222 
építőipari tervezőintézetek 222 
épületasztalos ipar 171 
épületgépészeti berendezések szerelése 214 
épületkarbantartás 211 
épülettatarozás 211 
ércbányászat /egyéb/ llo 
erdei melléktermék termelés 32o 
erdészeti kutatás 32o 
erdőgazdálkodás és mezőgazdaság 31o-33o 
erdőgazdálkodás és mezőgazdaság /egyéb/ 33o 
erdőgazdálkodási, jóléti és környezetvé
delmi szolgáltatás 32o 

erdőgazdálkodási mag - és csemete termelés 32o 
erdőgazdálkodási szolgáltatás 32o 
erdőgazdálkodási termelés 3 2o 
erdőtelepítés 32o 
értékesitési társulások 52o 
export fővállalkozás 53o 
export közvetítő tevékenység 53o

Fafeldolgozó ipar 171
fafeldolgozó ipar /egyéb/ 171
fásítás 32o
fekvőbetegellátó intézmények 811
felsőfokú oktatás 821
felsőfokú végzettségűek továbbképzése 821
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fémtömegcikkipar 148
fényképészet 180
festékipar 160
filmgyártás 823
filmszínházak 823
finomkerámiaipar 150
fodrászat 180
fogyasztási cikk nagykereskedelem 514
fogyasztói /yillamosenergia/ szolgálat 120
fogyasztói villamoshálózat épitése 120
fogyasztói villamosházlózat karbantartása 120
Forradalmi Hendőri Jüsred 9 13
földalatti létesítmények épitése 213
földgázkitermelés 110
Fővárosi Tanács szakigazgatási szervei 915
fürdőszolgáltatás 600
fűrészipar! termékek gyártása 171
Garázsipar 417 
gazdasági és.személyi szolgáltatás 711-740
gazdasági és személyi szolgáltatás /egyéb/ 740
gépek gyártása /egyéb/ 142
gépek javitása /egyéb/ 142
gépi berendezések gyártása /egyéb/ 142
gépi berendezések javítása /egyéb/ 142 
gépipar 141-149
gépipar /egyéb/ 149
gépjármüközlekedés /vegyes/ 412
gőz szolgáltatás 120
gőztermelés 120
gumiipar 160
Gyapjúi par 174
gyermekvédelem 811
gyógyszeripar 160
gyógyszerkereskedelem 516
gyöngyháaalapanyagű. termékek gyártása 180
gyümölcs nagykereskedelem 512

Hajózás 414
halászat 310
hanglemezgyártás 823
hangszergyártás 180
hangszigetelő anyagok gyártása 150
határőrség 913
háziipar 177
háztartási szolgáltatás 711
háztartási vegyi cikkek gyártása 160
helyi igazgatási szervek 915
hídépítés 212
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212
146
146
420

411-430
430
911
150
513190

Ingatlan és l a k á s f e n n t a r t á s  / á l l a m i /  731
ingatlan é s  l a k á s k e z e lé s  / á l l a m i /  731
ipar 110-190
iparcikkek k i s z e r e l é s e  180
iparcikk k is k e re s k e d e le m  515
iparőrség 913

Járási t a n á c s i  h i v a t a l o k  915
járóbeteg é l l á t á s  811
járványügy 811
jogbiztonság 912
jutaipar 174

Kavicsbányászat 150
kefeipar 180
keméoyitőipar 190
kéményseprés 732
kenderipar I 74
kereskedelem 511-530
kereskedelem / e g y é b /  540
kereskedelem /v e g y e s te v é k e n y s é g ü /  519
kereskedelmi s z o l g á l t a t á s o k  520
kereskedelmi ü g y nökségek  520
kereskedelmi v e n d é g lá tá s  517
kerületi tanácsok á l l a m ig a z g a tá s i  s z e r v e i  915
kézműipar 177
kis- és nagykereskedelmet e g y a rá n t  f o l y t a t ó  k e re sk e d e le m  515
kiskereskedelem / v e g y e s /  515
kivitelező épitőlpar 211-214
klinikák 811
kohászat 130
kohászat /egyéb/ 130
kommunális épités 211
kcnrmunális költségvetési üzemek 732
kórházak 011
korlátolt közforgalmú vasutak 411

hídfenntartás
híradástechnikai termékek gyártása 
híradástechnikai termékek javítása
hírközlés
hírközlés és szállitás 
hirközlés és szállitás /egyéb/ 
honvédelem
hőszigetelő anyagok gyártása
hulladék és melléktermék begyűjtő nagykereskedelem
húsipar
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kosárfon^ipar 180
Konnányőrség 913
kozmetika 180
korínetikai és vegyi cikkek gyártása 160
kőbányászat 150
kölcsönző vállalatok 520
költségvetési gazdasági szolgáltatás 911
könyvkiadás 823
könyvtárak 822 
könnyűipar 171-  178
könnyűipar /egyéb 178
kőolajfeldolgozó ipar 160
kőolajkitermelés 110
kötőszövő ipar 174
közegészségügy 811
középfokú oktatás 821
közforgalmú vasutak 411 
közigazgatás és egyéb szolgáltatás 911-920
közigazgatási jellegű egyéb szolgáltatás 920
közlekedési eszközök gyártása /egyéb/ i44
közlekedési eszközök javitása /egyéb/ 144
közlekedési jellegű szolgáltatás 417
központi igazgatás 914
Központi Statisztikai Hivatal 914
központi szervek /egyéb/ 914 
község- és lakásgazdálkodási szolgáltatás 731-733
község- és lakásgazdálkodási szolgáltatás /egyéb/ 733 
község- és városgazdálkodási szolgáltatás 732^733
köztisztaság /közterület fenntartás/ 732
közúti igazgatóságok 412
közúti közlekedés 412
közúti villamos közlekedés 413 
kulturális és egészségügyi szolgáltatás 811-830
kulturális intézmények /egyéb/ 823 
kulturális szolgáltatás 821-824
kulturális szolgáltatás /egyéb/ 823
külkereskedelem 530
külkereskedelmi jellegű szolgáltatás 530

lakásépítés 211
lakás- és ingatlan fenntartás /állami/ 731
lakás- és ingatlan kezelés /állami/ 731 
lakás- és községgazdálkodási szolgáltatás 731-733
lakás- és községgazdálkodási szolgáltatás /egyéb/ 733
lakás /személyi tulajdonú/ fenntartás 731
lakás /személyi tulajdonú/ kezelés 731
lapkiadás 823
lemeziparl/fa/ termékek gyártása 171
lenipar 174
légi közlekedés 415
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M a g a sép ítő n  / v e / y e s /  211
maí^onépi tő jt p n r  211
M agyar T á v i r a t i  írod©. 420
malomipar 190
m egyei ta n á c s o k  s z a k ig a z g a tá s i  szervei 915
m e le g v íz  szolgáltatás 120
m e le g v íz  termelés 120
m e llé k te rm é k  és hulladékgyűjtő nagykereskedelem 513 
mélyépítőipar 212-213
m é s z ip a r  150 
m ezőgazdaság  és erdőgazdálkodás 310-330
m ezőgazdaság  és erdőgazdálkodás /egyéb/ 330
m ezőgazda.ság i gépek gyártása 141
m ező g a zd asá g i gépek javítása 141
mezőgazdasági gépi berendezések gyártása 141
m ező g azd aság i gépi berendezések javítása 141
mezőgatdaaági kutatóintézetek kísérleti tevékenysége 310
mezőgazdasági szolgáltatás 310
mezőgazdasági termék nagykereskedelem 512
mezőgazdasági termelés 310
minisztériumok 914
munkahelyi vendéglátás 517
munkaügyi bíróság 912
munkásőrség 913
muzeumok 822
mi ianyagfe Idolgo zó ipar 160
műszaki c ik k  nsgykereskedelem 514
műszergyártás 147
műszerjavitás 147
művészet 822
művészeti intézmények 823

Nagy- és kiskereskedelmet egyaránt folytató kereskedelem 515
népművelés 822
népművelési intézmények /egyéb/ 822
népszórakoztatás /egyéb/ 823
növényolaj ipar 190
növénytermelés 310
nyomdaipar 173
o k ta t á s  821
o k t a t á s  / a l s ó f o k ú /  821
o k t a t á s  /s z a k m u n k á sk é p z é s /  821
o k t a t á s  /k ö z é p f o k ú /  821
O rszág o s  T e rv h Í7B .ta l 914
óvodák 821

ÁBTL - 4.2. -sz.n.- 530/1979(VII.l.) Adatfeldolg CSF Legf. Ü. /121



- 115 -

Pamutipar ^74. 
papíripar
parkos!tá3 ^32
pénzintézetek Y2X 
pénzintézeti szolgáltatás 721-722 
polgári védelem
politikai és egyéb szervezetek 920
posta ^20

Rádió 420
reléállomások ^20
rendbiztonság . g-j*
rendőrség 
révközlekedés
rostkikéez!tőipar 174rövidáruiapr ^74
ruhafestés, ruhamosás 10Q
ruházati cikk kiskereskedelem 515
ruházati cikk nagykereskedelem * 5^4

Selyemipar
sperőipar q̂q 
söripar
sport egyesületek 324
sportnevelés 024
sportszergyártás X80
sütőipar X90

Szakmunkásképzés 821
Szakszervezetek Országos Tauácsa 914 
szállitás 411-417 
szállítás és hírközlés 41X~43Q
szállitás és hírközlés /egyéb/ 430
szállítmányozás 417
szállodaipar 518
szarualapanyagú termékek gyártása 180
szellemi termékek külkereskedelme 530 
személyi és gazdasági szolgáltatás 711-740
személyi és gazdasági szolgáltatás /egyéb/ 740
személyi szolgáltatás 711 
személyi és üzleti szolgáltatás 711-712
szénbányászat 110
szénfeldolgozó ipar 160
szerves- és szervetlen vegyi termékek gyártása 160
szervestrágya gyűjtés 732
szervestrágya komposztálás 732
szeszipar 190
szikviz gyártás ?4.30
színesfémkohászat /egyéb színesfémkohászat/ 130
szinházak 8 23
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szociális és egészségügyi szolgáltatás 811-812
szociális intézmények /egyéb/ 812
szociális otthonok 812
szociális szolgáltatás és üdülés 812
szőrmeipar 175
szövetkezetek érdekképviseleti szervei 920
szövetkezetek szövetségei 920
Takarékszövetkezetek 721
tanfolyamok 821
tart ősi tóipar 190
társadalombiztosítás 722
taxi közlekedés 413
téglaipar 150
tejipar 190
televízió 4-20
temetkezés 732
termelő beruházások építése 211
termelőeszköz és készletező nagykereskedelem 511
termény nagykereskedelem 512
testnevelés 824
tésztaipar 190
textilipar 174
textilipar /egyéb/ 174
textilruházati ipar 176
tojásfeldolgozó Ipar 190
tollfeldolgozó ipar 180
tőzegbányászat 110
tudomány és tudományos szolgáltatás 830
tudományos intézetek 830
tüzállóaoyagipar 150
tüzelőanyag kiskereskedelem 515
tűzoltóság 913
Utazási irodák 520
útépítés 212
útfenntartás 212
üdítőital gyártás 190
üdülés és szociális szolgáltatás 812
üdültetés /SZOT/ 812
ügyészség 912
ügyvédi munkaközösségek 912
ügyvitelfeldolgozás 712
ügyvitelgépesités 712
ültetvénytelepítés 310
üzemszervezés 712 
üzleti és személyi szolgáltatás 711-712
üzleti szolgáltatás 712
üvegipar 150
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Vacuumteehnitoai termékek gyártása 14-6
vacmrmteahnikai termékek j a v í t á s a  146
v a d g a z d á lk o d á s  310
Vám- és Pénzügyőrség 913
varieté 623 
város- ás k ö z s é g g a z d á lk o d á s i  szolgáltatás 732-733
v á r o s i  gáz g y á r tá s a  160
v á r o s i  kertészet 732 
városi közlekedés * 413
Városi ta n á c s o k  s z a k ig a z g a t á s i  szervei 015
vasáru n a g y k e re sk e d e le m  514
vaskohászat 130
v a s ú t é p í t é s  212
vasútfenntartás 212
v a t u s i  k ö z le k e d é s  411
vasúti közlekedési eszközök gyártása 144
v a s ú t i  k ö z le k e d é s i  eszközök javítása 144
védelem 911
v e g y iá r u  nagykereskedelem $14
vegyssipar 180
vegyipar 160
vegyipar /egyéb/ 160
v e g y t i s z t i t á s  180
v e n d é g lá tá s  / k e r e s k e d e lm i ,  munkahelyi/ 517
vezető továbbképzés 821
villamoaenergia e l o s z t á s  120
villamosenergia fejlesztés 120
villamosenergia ipar 120
v t l l a m o s i p a r i  g ép e k  gyártása 145
villamosipari gépek javítása 145
villamosdparl készülékek gyártása 149
villamosipari késssülékek javítása 145
Y iila n y « s e re lő lp & -r  214
vizellátás 600

2; gazdálkodás 600
vi "gazdáIko^ási szolgáltatás 600
v ia g a z d á lk o d á s i  terma lás 600
vis^asdálkodási vegyes tevékenység 600
viad ép ítm én y ek  k i v i t e l e z é s e  213
v í z i  k ö z le k e d é s  414
flzkár-elháritás 600
v izB T L igste lő -anyagok . g y á r tá s a  150
vizügyi szakigazgatás 600

Zöldség nagykereskedelem 512
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5. Engedélyezve a belügyminiszter és a legfőbb ügyész 0011 l!)r>3. számú közils utasítása 3. § (1) bök. alapján

1....................................................................................... RENDŰR-FÖK APITANYSÁG (FŐÜGYÉSZSÉG)

................................................................................................  RENDŐRKAPITÁNYSÁG (ÜGYÉSZSÉG)

........................................................... ................................................................................  SZOLGÁLATI AG

...................................................................................................  RENDŐRŐRS (NEM KELL KÖDOLNI!)

H  1 a p

2. IKTATÓSZAM
Rendőrségi: ....................................................... 19.

Ügyészségi: ........................................................ 19.

3. UTÓLAGOS FELDERÍTÉS: (Csak utólagos felderítés és korábban felfüggesztett nyomozás be
fejezése esetén kell kitölteni!)

. 4. A BŰNCSELEKMÉNY MEGNEVEZÉSE: 

—  Btk.....................................  § ......................... bek. pont ................................  alpont.

5. NYOMOZÁS KEZDEMÉNYEZÉSE: ügyészség sértett, károsult feljelentése alapján 1., rendőr
ség sértett, károsult feljelentése alapján 2., ügyészség hivatalos szerv feljelentése alapján 3.. 
rendőrség hivatalos szerv feljelentése alapján 4.. rendőrség sértett, károsult feljelentése alapján 
a nyomozásmegtagadás ügyészi megváltoztatásával 5., rendőrség hivatalos szerv feljelentése 
alapján a nyomozásmegtagadás ügyészi megváltoztatásával 6., rendőrség (vagy más belügyi 
szerv) saját kezdeményezése alapján 7., rendőrség (vagy más belügyi szerv) saját kezdemé
nyezése alapján a nyomozásmegtagadás ügyészi megváltoztatásával 8., vám- és pénzügyőrség 
feljelentése alapján 9., vám- és pénzügyőrség saját kezdeményezése alapján X., ügyészség kül
földi igazságügyi hatóság kezdeményezése alapján R.

büntethető-

mellőzésével
alkoholisták

6. NYOMOZÁSMEGTAGADÁS: nem bűncselekmény 1., nem bűncselekmény, de szabálysértés 2., 
korábban már jogerősen elbírálták 3., megrovásban részesítve 4., gyermekkorú elkövető 5., 
büntethetőséget kizáró egyéb ok 6., az elkövető halála 7., kegyelem 8., elévülés 9 
séget megszüntető egyéb ok 10.
NYOMOZ ÁSBEFEJEZÉS :
VÁDEMELÉS: vádirat 15., vádindítvány 16., bíróság elé állítás 17., tárgyalás 
pénzbüntetés kiszabására indítvány 18., próbára bocsátás indítványozása 19., 
kényszergyógyításának indítványozása 20., kényszergyógykezelés elrendelésére indítvány 21. 
EGYÉB: elkobzási indítvány 26., vádemelés mellőzése 27., katonai ügyészséghez áttétel 28., fel
függesztés 29., büntetőeljárás felajánlása 30.
NYOMOZÁSMEGSZÜNTETÉS: nem bűncselekmény 35., nem bűndselekmény, de szabálysértés
36., bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg 37., korábban már jogerősen elbírálták 38., 
megrovásban részesítve 39., az elkövető kiléte nem állapítható meg 40., gyermekkorú elkövető
41., kóros elmeállapot 42., kényszer, fenyegetés 43.. büntethetőséget kizáró egyéb ok 44., az 
elkövető halála 45., kegyelem 46., elévülés 47., büntethetőséget megszüntető egyéb ok 48.

7. A NYOMOZÁS JELLEGE: nyomozásmegtagadás 1., bűntetti eljárás bűntettben 2., bűntetti el
járás vétségben 3., vétségi eljárás vétségben 4.,

FIGYELEM! A 6. rovat 1., 2., 3., 28., 29., 35., 36., 37., és 38. kódszámú eseteiben a lapot nem kell 
tovább kitölteni, hanem a 25. kódn égyzetbe X jelzést kell írni.

8. SZEMÉLYI SZÁM: (AZONOSÍTÁSI SZÁM)
A bűncselekmény elkövetőjének — a T lap 13. rovatában feltüntetett — személyi 
számát kell beírni a 25—35. kódnégyzetbe!

10.

26

9. AZ ELJÁRÁS MEGKEZDÉSEKOR AZ ELKÖVETŐ: ismert volt 1., ismeretlen volt és az is ma
radt 2., ismeretlen volt de felderítették 3. ; ________________________
A BŰNCSELEKMÉNY MEGVALÓSULÁSI SZAKASZAI: befejezett bűncselekmény 1.. kísér
let. az elkövető elállt 2., kísérlet, a sértett megakadályozása 3., kísérlet, rendőr, vagy más 
belügyi dolgozó (önkéntes segítő) megakadályozta 4., kísérlet, más személy megzavarta 5., kísér
let, riasztó- vagy jelzőberendezés megzavarta 6., kísérlet, egyéb körülmény megzavarta 7., elő
készületben maradt 8.

13

n6—7 •

H l
14—15

□
16

17 — 20

□21

22—23

□
24

□
25

□
31

r r m
32 — 35

□
36

□
37

905 021 2002 — B M  79. 5. — 9243 •« —
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11. A BONCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK HELYE:
(Államigazgatási terület szerint)

a)
Főváros, megye, külföldi állam:

b)

c)

Fővárosi kerület, járás, városkör
nyék, város, megyei város:

Község:

12. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK IDEJE:

hó n ap ja :........................................................

napja: ..........  (NEM KELL KÓDOLNI!)

FIGYELEM! Nem kiemelt bűncselekmé
nyek esetén a lapot nem kell 
tovább kitölteni, hanem a 48. 
kódnégyzetbe X jelzést kell 
írni.

13. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK IDŐPONTJA:

a)

b)

hétfő 1., kedd 2., szerda 3., csütörtök 
4., péntek 5., szombat 6., vasárnap 7., 
ismeretlen 8.

kódszám az óra. amelyben a bűn- 
cselekményt elkövették: ....................

14. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
TŐL A FELJELENTÉSIG ELTELT 
IDŐ: 24 órán belül 1., 1—3 nap között 
2., 4—10 nap között 3., 11—30 nap kö
zött 4., 1—3 hónap között 5., 3—6 hó
nap között 6., 6—12 hónap között 7., 
1—3 év között 8., 3 éven túl 9.

15. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK HELYSZÍNE:

16. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉT 
LEHETŐVÉ TEVŐ — a sértett (káro
sult. áldozat) részéről fennforgó — FEL
TÉTEL (ok és körülmény).

17. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK MÓDSZERE ÉS KÖRÜLMÉNYEI:

18. A BŰNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉ
NEK ESZKÖZE:

n
38—39

40—41

42 — 44

45—46

ro
47

□
49—50

□
51

52—53

54—55

56 58

59—60

19. AZ ÉRTÉKESÍTÉS MÓDJA: értékesí
tés nem történt 1.. nem volt megálla
pítható 2.. történt: bizományi áruház
ban 3., zálogházban 4.. állami vagy szö
vetkezeti óra- és ékszerboltban 5., MÉH 
vállalatnál 6., engedélyes használtcikk 
kereskedőnél 7., engedéllyel nem ren
delkező kereskedőnél (neppernél) 8., 
kisiparosnál 9., piacon 10., ócskapiacon
11., vásárban 12., italboltban 13., mun
kahelyen 14.', ismerősök, rokonok köré
ben 15., házalással 16., egyéb módon, 
éspedig

........................................................................ 17.

20. A SÉRTETT (KÁROSULT, ÁLDOZAT) 
(természetes személy).

a)

b)

neme, életkora: gyermekkorú fiú 1., 
gyermekkorú lány 2.. fiatalkorú fiú 
3., fiatalkorú lány 4., 18—24 éves 
férfi 5., 18—24 éves nő 6., 25—59 
éves férfi 7., 25—59 éves nő 8., 60 
éves és idősebb férfi 9., 60 éves és 
idősebb nő X., a sértett ismeretlen R.

foglalkozása:

□
61—62

□
63

64 05

21. A KÁROSULT NÉPGAZDASÁGI

a)

b)

szektor: állami 1.. tanácsi 2., szövet
kezeti 3., más szocialista ország szo
cialista tulajdona 4., nem szocialista 
ország állami tulajdona, vagy jogi 
személy (csoport) tulajdona 5., egy
házi 6.

ág, (ágazat, alágazat):

22. VAGYON ELLENI
BŰNCSELEKMÉNNYEL

66

□
67

68 — 70

J  o k o zo tt k á r :  >------ .------j------.-------

a) M I M
............................................ F t _____  74

J  4 a m eg té r ítés  é rd e k é b e n. » b iz to s íto tt  k á r :  !__L— __!__1
; • 75 — 78 

.............................................  Ft

23. A KÁRMEGTÉRÜLÉS MÓDJA: az el
követő önként megtérítette 1.. más ön
ként megtérítette 2., az elkövetőnél le
foglalással 3., másnál lefoglalással 4., 
az elkövetőnél zár alá vétellel 5.. más
nál zár alá vétellel 6., az elkövetőnél 
lefoglalással és zár alá vétellel 7., más
nál lefoglalással és zár alá vétellel 8., 
egyéb módon S.

□
79

X
80

19. hó nap. hó nap.

kitöltő bü. nyt.; ü. statisztikus P H. ügyész
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5. Engedélyezve a belügyminiszter és a leRfőbb ügyész 0011 196.1. számú közős utasítása 3. § (1) bek. alapján

1......................................................................................  RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG (FŐÜGYÉSZSÉG)

................................................................................................ RENDŐRKAPITÁNYSÁG (ÜGYÉSZSÉG)

........................................................................................................................................... SZOLGÁLATI AG

................................................................................................... RENDŐRŐRS (NEM KELL KÓDOLNI!)

T 1 a

2. IKTATÓSZAM
Rendőrségi: ......................................................../19

Ügyészségi: ........................................................; 19.

3. A BŰNCSELEKMÉNY MEGNEVEZÉSE: 

Btk.....................................  § ......................... bek. pont ................................ alpont.

4. ZÁR ALÁ VÉTEL: elrendeltek 1., nem rendeltek el 2.

5. LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM: panasz nélkül 1., panasz ügyészi elutasítása mellett 2.,
megalapozott panasz mellett 3.

6. ŐRIZETBE VÉTEL: panasz nélkül 1., panasz ügyészi elutasítása mellett 2., megalapozott pa
nasz mellett 3.

7. ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZÉS: panasz nélkül 1., panasz ügyészi elutasítása 
mellett 2., megalapozott panasz mellett 3.

AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZETT: vádemelésre átadva 1., szabadon bocsátva 
bűncselekmény hiánya miatt 2., szabadon bocsátva bizonyíték hiánya miatt 3., szabadon bo
csátva egyéb okból 4., megszűnt egyéb okból 5.

AZ ÜGYÉSZ AZ ÁTADOTT ELŐZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZETTET: az előké
szítő ülésig, vagy a felajánlás elfogadásáig előzetes letartóztatásban tartotta 1., szabadon bo
csátotta vádemelés mellett 2., szabadon bocsátotta megszüntetés, vagy ideiglenes kényszer
gyógykezelés mellett 3.

0ST-5JÍ8S

10. A VÉDŐ RÉSZVÉTELE: nem vett részt 1., részt vett: az első kihallgatástól, de indítványt nem 
tett 2., az első kihallgatástól és indítványt tett 3., az első kihallgatás után, de indítványt nem 
tett 4., az első kihallgatás után és indítványt tett 5., csak a nyomozás befejezésekor, de indít
ványt nem tett 6., csak a nyomozás befejezésekor és indítványt tett 7., csak a nyomozás befe
jezésekor és indítványára a nyomozást ki kellett egészíteni 8.

11. NYOMOZÁSMEGTAGADÁS: megrovásban részesítve 1., gyermekkorú elkövető 2., büntethető
séget kizáró egyéb ok 3., az elkövető halála 4., kegyelem 5., elévülés 6., büntethetőséget meg
szüntető egyéb ok 7.
NYOMOZÁSBEFEJEZÉS:
VÁDEMELÉS: vádirat 15., vádindítvány 16., bíróság elé állítás 17., tárgyalás mellőzésével 
pénzbüntetés kiszabására indítvány 18., próbára bocsátás indítványozása 19., alkoholisták 
kényszergyógyításának indítványozása 20., kényszergyógykezelés elrendelésére indítvány 21. 
EGYÉB: elkobzási indítvány 26., büntetőeljárás felajánlása 27.
NYOMOZÁSMEGSZÜNTETÉS: nem bűncselekmény 35., nem bűncselekmény, de szabálysértés
36., bűncselekmény elkövetése nem állapítható meg 37., korábban már jogerősen elbírálták 38., 
a bűncselekményt nem a gyanúsított követte el 39., nem állapítható meg, hogy a bűncselek
ményt a gyanúsított követte el 40., megrovásban részesítve 41., gyermekkorú elkövető 42., kó
ros elmeállapot 43., kényszer, fenyegetés 44., büntethetőséget kizáró egyéb ok 45., az elkövető 
halála 46., kegyelem 47., elévülés 48., büntethetőséget megszüntető egyéb ok 49.

12. A NYOMOZÁS JELLEGE: nyomozásmegtagadás 1., bűntetti eljárás bűntettben 2., bűntetti el
járás vétségben 3., vétségi eljárás vétségben 4.,

FIGYELEM! A 11. rovat 35., 36., 37., 38., 39., 40. kódszám eseteiben a lapot nem kell tovább ki
tölteni, hanem a 30. kódnégyzetbe X jelzést kell írni.

4—5

6—7□
] - m

13

16

14—15

— 19

□
20□
21□
22□
23 □
24 □

25

□
26

Q
27—28

□
29□
30

13. SZEMÉLYI SZÁM: (AZONOSÍTÁSI SZÁM)
név: ...............................................................................................................................................
születési hely: .............................  idő ..................  év ..........  hó .......................  nap ......

anyja neve: ................................................................................................................................

31 — 36

37  —  40
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A BELÜGYMINISZTER ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZ 
0011/1963.számú

KÖZÖS UTASÍTÁSA

az egységes rendőrségi, ügyészségi bünügyi statisztikáról*^

A rendőrség és az ügyészség egymástól független és eltérő 
statisztikai adatgyűjtése nehézségeket okozott a bűnözés 
alakulásának átfogó - statisztikai eszközökkel való - fi
gyelemmel kisérésében, a bűnüldözés hatékonyabb megszer
vezésében, irányításában, törvényességének ellenőrzésében.

Az eddig felmerült hiányosságok megszüntetése, a bűnözési 
és bűnüldözési kérdések objektiv, más társadalmi jelensé
gekkel összefüggő tudományos értékelése lehetőségének biz
tosítása és a megelőzés érdekében

e l r e n d e l j ü k

az egységes rendőrségi és ügyészségi bünügyi statisztikai 
adatgyűjtés, feldolgozás és tájékoztatás bevezetését, 
melyhez az alábbi

u t a s í t á s t

adjuk:

1.§ Az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztikai 
rendszerben egységes elvek szerint kell gyűjteni, 
feldolgozni és időszakos tájékoztatókban közzétenni

- a büntető eljárás megindulásától /nyomozás elren
delés vagy nyomozás megtagadás/,

- a nyomozás befejezéséig /nyomozás megszüntetés, 
nyomozás felfüggesztés, vádemelés, áttétel/

a rendőrségi és ügyészségi bünügyi statisztikai adato
kat.

2.§ Az egységes bünügyi statisztika kiterjed:

a / a bűnözés alakulására /bűncselekményi kategórián
ként és gyanúsítottanként járási, városi,kerületi

+/ Az utasítás szövegébe behelyettesítettük 
az intézmények és jogi kifejezések ma hatá
lyos megnevezését.
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ügyészségi, megyei /budapesti/ rendőrfőkapitány
sági, megyei /fővárosi/ főügyészségi és országo
san összesített tagolásban/;

b/ a nyomozások törvényességi kérdéseire;

c / a bűnözés okainak feltárására és.

d/ a bűnözés megelőzésére vonatkozó adatok gyűjtésére.

3.§ /1/ A Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség egysé
ges bűnügyi statisztikai beszámoló rendszerének 
statisztikai alapegységei: a bűncselekmény és a gya
núsított. A statisztikai adatokat ennek megfelelően 
egységes B lapon és T lapon kell felvenni.

/2/ A bűncselekményi kategóriák megállapitásánál és el
nevezésénél a Btk különös részét és a Legfelsőbb Bí
róság vonatkozó összeállitását kell alapul venni.

4.§ /ÍJ Az egységes statisztikai adatgyűjtő lapok a bűnü
gyeket a nyomozás érdemi befejezéséig /vádemelés, 
nyomozás megszüntetés, nyomozás felfüggesztés, más 
hatósághoz történő áttétel/ kisérik.

/2/ Az egységeá statisztikai adatgyűjtő lapokat rendőr
ségi nyomozások esetében a nyomozó /eljáró rendőr/ 
ügyészségi nyomozások esetében az ügyész köteles 
kitölteni.
A nyomozás törvényességi felügyeletét ellátó ügyész 
tartozik a felügyeleti körébe eső intézkedéseket az 
adatlapokra folytatólagosan bejegyezni, valamint az 
addig történt kitöltés helyességét ellenőrizni, 
szükség esetén az iratok alapján helyesbiteni.

/3/ Az adatgyűjtő lapokat a rendőrségen ügyészi jóvá
hagyás nélkül irattározható ügyekben /Be,152.§/ a 
parancsnok /vezető/ láttamozása után a rendőrségi 
bűnügyi iktatókönyv vezetője, az ügyészi jóváhagyást 
igénylő ügyekben az ügyintéző ügyész utasítására 
a büntető lajstrom vezetője köteles kiemelni és 
megküldeni a megyei /budapesti/ rendőrfőkapitány
sági bűnügyi nyilvántartónak, illetve a megyei /fő
városi/ főügyészségi statisztikai információs elő
adónak.

5.§ /1/ A megyei /budapesti/ rendőrfőkapitánysági bűnügyi 
nyilvántartók, illetve megyei /fővárosi/ főügyész
ségi statisztikai információs előadók az adatgyűjtő
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lapokat - kitöltésük statisztikai feldolgozhatóság 
szempontjából történő ellenőrzése után - kötelesek 
a BM Információieldolgozó és Felügyeleti Csoport- 
főnökség Elemző és Értékelő Osztályához felterjesz
teni, illetve megküldeni.

/2 / A hiányosan, vagy hibásan kitöltött adatgyűjtő la
pokat jegyzékbe kell foglalni és a megküldő szerv 
részére kijavitás végett vissza kell küldeni.

6.§ /1/ Az adatgyűjtő lapokon összegyűjtött statisztikai 
adatokat gépi utón kell feldolgozni.

/2 / A területi statisztikai adatfeldolgozást és tájékoz
tatást a rendőri szervek hatáskörének és illetékessé- 

1 gének megfelelő, valamint a biróságok hatáskörével 
és illetékességével azonos ügyészi szervek szerinti 
tagolásban, továbbá országos összesítésben kell elvé
gezni .

/3/ A feldolgozás igényeit a Belügyminisztérium és a Leg
főbb Ügyészség szakfőosztályai javaslatára a BM Infor
mációi eldolgozó és Felügyeleti Csoportfőnökség veze
tője, illetve a legfőbb ügyész helyettese egyetértésben 
határozzák meg.

7.§ A feldolgozott statisztikai adatok közzététele - a két 
szerv igényeinek megfelelő összeállítású táblázatok ut
ján - tájékoztató füzetekben /könyvekben/ félévenként 
és évenként történik.

8.§ /1/ Az egységes rendőrségi, ügyészségi bünügyi statisz
tikai adatgyűjtés, feldolgozás és tájékoztatás meg
szervezése, irányítása, ellenőrzése, valamint fej
lesztése és ennek megfelelően az adatlapok szükség
szerinti módosítása a BM Információfeldolgozó és 
Felügyeleti Csoportfőnökség Elemző és Értékelő Osztá
lyának és a Legfőbb Ügyészség Titkárságának a felada
ta.

/2/ Elvi iránymutatást igénylő kérdésekben - előterjesztések 
és vizsgálati megállapítások alapján - a BM Információ- 
feldolgozó és Felügyeleti Csoportfőnökség Elemző és 
Értékelő Osztálya, és a Legfőbb Ügyészség Titkársága 
köteles egységes állásfoglalást kialakítani és közzé
tenni. Az egységes állásfoglalás kialakítása és közzé
tétele előtt be kell szerezni az érintett belügyi osz
tályok és legfőbb ügyészségi szakfőosztályck véleményét.
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13/ A bűnügyi statisztikai adatgyűjtés fejlesztésével 
összefüggő kérdések megoldásában a Belügyminiszté
rium és a Legfőbb Ügyészség együttműködni köteles 
az Igazságügyi Minisztériummal, a Központi Statisz
tikai Hivatallal és az Országos Kriminológiai és 
Kriminalisztikai Intézettel.

9.§ 11 / A Belügyminisztérium és a Legfőbb Ügyészség az egysé
ges bűnügyi statisztikai beszámoló rendszeren kivül 
eső adatokból saját munkájának értékeléséhez, irányí
tásához és ellenőrzéséhez önálló statisztikai adat
gyűjtést, feldolgozást és tájékoztatást szervez.

/2 / Az önálló statisztikai adatgyűjtést, feldolgozást és 
tájékoztatást úgy kell megszervezni, hogy párhuzamos 
adatgyűjtésre, feldolgozásra, tájékoztatásra ne kerül
jön sor.

10.§ Az egységes rendőrségi, ügyészségi bünügyi statisztikai 
beszámoló rendszer adatgyűjtésének módját részleteiben
a jelen utasításhoz kiadott Tájékoztató és annak mellék
letei, valamint a Segédlet tartalmazzák.

11.§ A jelen utasitás 1964. január 1. napján lép hatályba.
Az utasitás rendelkezéseit a korábban idnult és az 1964. 
január 1. napja után befejezett ügyekben is alkalmazni 
kell.
Egyidejűleg az 1961. évi V. törvény /Btk/ és az 1962. 
évi 8.sz. tvr /Be/ rendelkezései alapján módositott 
rendőrségi /ideiglenes/ Bünügyi Statisztikai Utasitás 
és az ügyészségi statisztikára vonatkozó, korábban ki
adott utasitások hatályukat vesztik.

Budapest, 196 3. november 28.

Papp János s.k. Dr. Szénási Géza s.k.
belügyminiszter legfőbb ügyész
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18. Családi állapot: nőtlen férfi 1., há
zas férfi 2., özvegy férfi 3., elvált 
férfi 4., különélő férfi 5., hajadon 
nő 6., házas nő 7., özvegy nő 8., 
elvált nő 9., 'különélő nő 10.

19. Iskolai végzettség: analfabéta 1., ál
talános iskola 1—4 osztályát végezte 
el 2., 5—8 aszályt, polgárit végzett 3,. 
gimnáziumot, kereskedelmit végzett 4. 
technikumot, egyéb szakközépiskolát 
végzett 5., egyetemet, főiskolát vagy 
felsőfokú technikumot végzett 6., 
egyéb 7.

20. Pártonikívüli 
tag 3.

1., párttag 2., KISZ

21. Utolsó három  évben betöltött m un
kahelyeinek szám a (Kódszám a tény
leges szám):

22. M unkaköre: (csak a munkakörrel 
kapcsolatos társ. túl. elleni bűntettek 
esetében kell kitölteni) felelős gazda
sági vezető 1., mérnök, közgazdász 2., 
technikus, agronómus 3., művezető, 
brigádvezető 4., telepvezető, kiren
deltségvezető 5., üzletvezető 6., gond
nok 7., ellenőrzőközeg, revizor 8., kis
iparos, kiskereskedeő 9., anyagbe
szerző 10., anyagkezelő 11., fel
vásárló 12., pénzkezelő 13., erdész 14., 
adminisztratív dolgozó 15., fizikai 
munkás, belső kötött munkakör
ben 16., fizikai munkás belső mozgó 
munkakörben 17., fizikai munkás, 
külső munkahelyen 18., fizikai mun
kás szállítási munkakörben 19., őr, 
(éjjeliőr, gátőr, mezőőr, erdőőr, ipar
őr, stb,) 20.. egyéb 21.

23. Havi átlagjövedelm e (fo
rintban):

24. Egy főre eső havi átlag- 
jövedelem  (forintban)

25. Büntetlen előéletű 0., egy—nyolc 
esetben büntetve (kódszám a bünte
tések száma), kilenc vagy több eset
ben büntetve 9.

26. B üntete tt előélet esetén: nem vissza
eső 1., visszaeső 2.

27. Nyilvántartott veszélyes bűnöző 1., 
nyilvántartására intézkedés történt 2., 
nem kell nyilvántartásba venni 3.

28. Ref. alatt áll 1., kitiltás alatt áll 2., 
ref. és kitiltás ala tt áll 3.

29. Elkövető és sé rte tt viszonya: (termé
szetes vagy jogi személyt közvetlenül 
sértő bűntett esetében kell kitölteni) 
rokona 1., házastársa 2., volt há
zastársa 3., barátja 4., munkatársa 5., 
ismerőse 6., alkalmazottja 7., idegen, 
nem a sértett alkalmazottja 8., egyéb, 
éspedig .....................................................

............... ................................................9.

36—37

□38

□39

44—47

48—51

□52

□ 53 

□  

□  

□

54

55

40—41

42—43

A további — 30—33. — rovatokra csak szándékosan 
elkövetett bűntett esetén kell válaszolni. Gondatlan 
elkövetés esetén a kódkockákat vízszintes vonallal át 
kell húzni.

30. Lakhely: helyi állandó lakos 1., he
lyi ideiglenes lakos 2., másutt lakó 
átutazó 3., más városban, község
ben lakik, de a bűntett elkövetése 
helyén dolgozik 4., más városban, 
községben lakik és kifejezetten a 
bűntett elkövetése céljából érkezett 5. 
lakás nélküli 6., külföldi 7.

31. Elkövetésben közrejátszó — terhelt 
személyével kapcsolatos — tényezők:
nehéz anyagi helyzet 1., pillanatnyi 
pénzzavar 2., nyerészkedési hajlam 3., 
magántulajdonosi szemlélet 4., va- 
gyongyűjtő szenvedély 5., túlzott 
anyagi igények kielégítése 6., iszákos 
életmód 7., alkoholos befolyásolt
ság 8., rendezetlen családi élet 9., 
züllött családi környezet 10., rossz 
baráti környezet 11., más bűntett 
leplezése 12., ellenséges politikai 
beállítottság 13., felbújtás 14., or
vos által megállapított szellemi fo
gyatékosság 15., vélt vagy valódi sé
relem 16., hirtelen felindultság 17., 
féltékenység 18., félelem 19., ka
landvágy 20., sexuális vágy 21., 
egyéb vágy és szenvedély 22., mun
kakerülő életmód 23., garázda jel
lem 24., egyéb, ésp ed ig .....................
............................................................  25.

32. Káros szenvedély: (csak a bűntettel 
fennálló okozati öszefüggés esetén 
kell kitölteni) alkohol 1., kábító
szer 2., kártya 3., lóverseny 4., 
egyéb szerencsejáték 5., homosexu- 
alitás 6., túlhajtott szórakozási vágy 7
egyéb káros szenvedély, éspedig ___
.............................................  8.

33. A bűn te tt kísérő jelenségei:
(nem rendőri kezdeményezésre indult 
ügyek terheltjeinél kell csak kitöl
teni.) értékesítés állami és szövetke
zeti felvásárló hálózatban: bizományi 
üzletben, zálogházba adással, óra és 
ékszerboltban 1., jövedelmen felüli 
vásárlás 2., ingatlan vásárlás 3., 
egyéb feltűnő költekezés 4., rendsze
res italozás, mulatozás 5., totó- lottó 
játék nagy összegekben 6., kártyá
zás 7., lóversenyzés 8., gyanús cso
magszállítás 9., gyanús látogatók fo
gadása 10., egyéb, éspedig .............
....... ........ ..........................................  11.

19 .. év

□57

I. 58—59

11.60—61

□I. 62

63

I. 64—65

11.66—67

X 68

hó nap.

‘kitöltő

19

parancsnok (vezető) 

............ hó .........  nap.

ügyész
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6—7

8—9

10—11

4—5

I I

T E R H E L T  ( T )  L A P

(Kódszám az iktatószám és az évszám
6. Iktatószám: ...................../19 -----  sz. ^ét utolsó számjegye)

7. B űntett m eg n ev ezése :......................................................................................................................................

Btk........................ §.............................. bek., ................ pont .................  alpont (kódjel a kulcsszám)

8. Örizetbevétel tö rtén t: panasz' nélkül 1., panasz ügyészi elutasítása mellett 2., megalapo
zott panasz mellett 3.

9. T erheltté  nyilvánítva: panasz nélkül 1., panasz ügyészi elutasítása mellett 2., megalapo
zott panasz mellett 3.

10. L etartóztatva: panasz nélkül 1., panasz ügyészi elutasítása mellett 2., megalapozott 
panasz m ellett 3.

11. Lakóhelyelhagyási tilalom elrendelve: panasz nélkül 1., panasz ügyészi elutasítása mellett 2., 
megalapozott panasz mellett 3.

12. Bűnügyi zárlato t: elrendeltek 1., nem rendeltek el 2.

13. (CSAK LETARTÓZTATOTT ESETÉBEN KELL VÁLASZOLNI.) Letartóztatásban vádeme
lésre átadva 1., szabadon bocsátva bűntett hiánya m iatt 2., szabadon bocsátva bizonyí
ték hiánya m iatt 3., szabadon bocsátva egyéb okból 4.

14. Az ügyész az átadott le tartóz ta to tta t: előkészítő ülésig 'letartóztatásban tartotta 1., szaba
don bocsátotta vádemelés m ellett 2., szabadon bocsátotta megszüntetés mellett 3.

15. Az eljárás befejezése: vádemelés 1., Btk. 60. §. alapján figyelmeztetve 2., Be. 161. §. alap
ján társadalmi bírósághoz áttéve 3., Be. 161. §. alapján fegyelmi hatósághoz áttéve 4., 
te rhe ltté  nyilvánítás u tán m egszüntetve: cselekmény nem ibűntett 5., Be. 160. §. (2) bek. 
alapján szabálysértési hatósághoz áttéve 6., bűntettet nem a felelősségrevont személy kö
vette el 7., büntethetőséget kizáró ok 8., kegyelem 9., büntethetőséget . megszüntető 
egyéb ok 10., bűntettet korábban m ár jogerősen elbírálták 11., bűntett elkövetését a 
nyomozás során nem sikerült megállapítani 12.

H a a te rhe ltte l szemben a 15. kérdéscsoport 5., 6., 7., 11. és 12. kódszám ú esetei m iatt kerül sor 
a nyomozás m egszüntetésére, a további kérdésekre válaszolni nem  kell; a  kódkockákat vizszintes 
vonallal á t kell húzni.

□
□
□
□
□
□
□

12—18

19—21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

□ 31

NR 1239 (T lap)
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1. Redőrfőkapitányság

2. Rendőrkapitányság

3. Rendőrőrs

4. Főügyészség

5. Ügyészség

B Ű N T E T T  ( B )  L A P

6. Iktatószám: ................. /'19.
(Kódszám az iktatószám és az évszám 

sz. két utolsó számjegye)

(A 20. kódkocka csak utólagos felderítés esetén töltendő ki!)

7. Bűntett megnevezése:

B t k ............................................
(Kódjel a kulcsszám.)

bek., pont, ..................... alpont

8. Feljelentés kiegészítés: történt 1., nem történt 2.

9. Nyomozásmegtagadás: feljelentett cselekmény nem bűntett 1., szabálysértési ható
sághoz áttéve 2., bűntettet korábban már jogerősen elbírálták 3., büntethetőséget 
kizáró ok 4., kegyelem 5., büntethetőséget megszüntető egyéb ok 6., társadalmi bíró
sághoz áttéve 7., fegyelmi hatósághoz áttéve 8.

Nyomozás megtagadása esetén a további rovatok kódkockáit át kell húzni, kivéve ha a nyomozás
megtagadás a Be. 104. §. (1) bekezdés c) pontja, vagy a 105. §. alapján történik. (9. rovat 4., 5., 6., 
7., 8. kódszámú esetei). Ebben az esetben a további rovatokat értelemszerűen ki kell tölteni.

10. A nyomozás elrendelve: 19___ év ..............................................................  hó .......... nap.

Az utólagos felderítés kezdőnapja: 19. . . .  é v ...............................................  hó .......... nap.

Befejezve: 19___év ...........................  hó .......... nap. (Kódszám az eltelt napok száma.)

11. Nyomozást elrendelte: ügyészség feljelentés alapján 1., rendőrség feljelentés alapján 2., 
rendőrség feljelentés alapján a nyomozásán eg tagadás ügyészi megváltoztatásával 3., 
rendőrség saját kezdeményezése alapján 4., rendőrség saját kezdeményezése alapján 
a nyomozásmegtagadás ügyészi megváltoztatásával 5.

12. Az eljárás befejezése: vádemelés eredeti nyomozás során 1., vádemelés utólag felde
rített ügyben 2., nyomozás-felfüggesztés 3., nyomozásmegszüntetés eredeti nyomozás 
során 4., nyomozásmegszüntetés utólag felderített ügyben 5., katonai ügyészséghez 
áttéve eredeti nyomozás során 6., katonai ügyészséghez áttéve utólag felderített 
ügyben 7.

13. A nyomozásmegszüntetés oka: cselekmény nem bűntett 1., Be. 160. §. (2) bek. alap
ján szabálysértési hatósághoz áttéve 2., büntethetőséget kizáró ok. 3., kegyelem 4., 
büntethetőséget megszüntető egyéb ok 5., bűntettet korábban már jogerősen elbírál
ták 6., bűn Lett elkövetését a  .ny omozás során nem sikerült megállapítani 7., elkö
vető kilétét nem  sikerült megállapítani 8., terhelt figyelmeztetve a Btk. 60. §. alap
ján 9., Be. 161. §. alapján társadalmi bírósághoz áttéve 10., Be. 161. §. alapján fe
gyelmi hatósághoz áttéve 11.

6—7

4— 5

I I I 9- 10

11— 12

13—19

20

21—23

24

□
□

25

26

27—29

□
□

30

31

32

NR 1240 (B lap)
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14. Rendőri (nyomozó ügyészi) szignalizáció:
nem szükséges 0., tö rtén t: bizonylati fe
gyelem hiánya m iatt 1.. ellenőrzési köte
lezettség elm ulasztása m iatt 2., hiányzó 
ügyviteli vagy szervezeti rendelkezés m iatt 3., 
ügyviteli vagy szervezeti rendelkezés 
hiányossága m iatt 4., egészség- és baleset- 
védelmi biztonsági intézkedés elm ulasztása 
m iatt 5., vagyonvédelmi intézkedés elm u
lasztása m iatt 6., m ert a szükséges képes
ség és szakképzettség követelm ényét nem 
vették figyelembe 7., fiatalkorúak érdeké
ben te tt védő- és óvintézkedés 8.. egyéb 
okból 9.

15. Ügyészi (felügyeleti) szignalizáció:
nem  szükséges 0.. történ t: bizonylati fe
gyelem hiánya m iatt 1.. ellenőrzési köte
lezettség elm ulasztása m iatt 2., hiányzó 
ügyviteli vagy szervezeti rendelkezés m iatt 3., 
ügyviteli vagy szervezeti rendelkezés 
hiányossága m iatt 4., egészség- és baleset- 
védelmi biztonsági intézkedés elm ulasztása 
m iatt 5., vagyonvédelmi intézkedés elm u
lasztása m iatt 6., m ert a szükséges képes
ség és szakképzettség követelm ényét nem 
vették figyelembe 7.? fiatalkorúak érdeké
ben te tt védő- és óvintézkedés 8.. egyéb 
okból 9.

16.

17.
re

18.

<u m
r1 x 'i a: re —< </)2 ü i 
e I S ♦ *re a) nn i-, u jre

re

19.

0) 
<UM c
a •£, re a re

f á i
t 2 « íjO tJ ̂

Gyerm ekkorú elkövetők 
szám a (kódszám a tény
leges szám):

Terheltté nem  nyilvání
to tt gyanúsítottak száma
( kódszám a tény leges 
szám ):

T erheltté nem nyilvání
to tt őrizetbevett gyanúsí-- 
te ttak  szám a (kódszám a 
tényleges szám):

<u wv C/3 CA

Bűnszövetség: bűnszö
vetség fennforgása nem  
tisztázható 1., bűnszö
vetség áll fenn (kódszám 
a tagok száma):

ev hó nap.

kitöltő parancsnok (vezető) 

................ , 1 9 . . . .  év ...............  hó . . . .  nap.

ügyész

□1. 33

34

□
□

1.35

TI. 36

J
37—38

39—40

□41

42—43

A 20-27. rovatokat csak a Segédlet TÁBLÁZAT- 
ában felsorolt bűntettek  esetén kell kitölteni.

20
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26

□44

45 -46

□47

48—49

50—51

52—53

54— 55

58—59

60

61—66

67—72

73—75

I. 76—77

II. 78—79

X  80


