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A KÓDMUTATÓ ALKALMAZASA

A kódolásnak ebbe a tém akörbe való bevezetését kettős cél tette 
szükségessé. Egyrészt az a ren d e lte té se , h o g y  a n y ilv á n ta r tá sb a  k e 
rü lők  szem ély a d a ta it, b ű n e lk ö v e té s i m ó d szere it, s tb -t  —• a gépi 
adatfeldolgozás követelményeit kielégítő módon — szám ok k a l tegye 
k ife je z h e tő v é ;  másrészt, hogy a nyilvántartás adatszolgáltatói részé
re b iz to s ítsa  a k ö zp o n ti n y ilv á n ta r tá s  á lta l h a szn á lt term in o ló g ia  
e g y sé g e s  a lk a lm azásá t.

A kódszámok ismerete a megfelelő nyilvántartókartonok és a holle- 
rith  lyukkártyák elkészítéséhez: a BM Bűnügyi Nyilvántartó és S ta
tisztikai Osztályon szükséges; a hozzájuk tartozó foglamakat pedig, 
az egységes adatszolgáltatás érdekében kell alkalmazni, valamennyi 
szervnél. Tehát az a d a tszo lg á lta tó k n a k  a k ód szám ok at f ig y e lm e n  
k ív ü l k e ll h agyn i.

A Kódmutató elsősorban a gépi adatfeldolgozás követelményeinek 
megfelelően készült, ezért a különböző fogalmak, bűntettek, ism erte
tőjelek, stb. csoportosítása a szokásostól eltérő. (Különböző csopor
tokban találhatók olyan bűntettek, amelyek szorosan egy kategóriá
hoz tartoznak, p l :  betörés 8/3, besurranás 7/3, markecolás 10/1, stb.

M eg jeg y zések :

1. A Kódm utatóban egyes, vagy tizes helyi értékű, törtvonallal elvá
lasztott számjegyek; illetve önálló egyes, vagy tizes helyiértékű 
„x” jelzett számjegyek találhatók. E számok „számlálói" minden 
esetben a megfelelő nyilvántartókartonok (lyukkártyák) oszlopait 
jelzik; míg a „nevezők” az egyes számcsoportokon (ismérveken) 
belül megadott jellemzők differenciálására szolgálnak.
— A „nevezőket” a „számlálók” oszlopaiba kell beírni.
A 3—44. oszlopnak „x”-el történő áthúzása a megfelelő megyék, 
illetve kerületek bejelölésére szolgál. Más számcsoportokban, a
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„nevezőként” feltüntetett „x” a lyukkártyák gazdaságosabb ki
használása, a gépi feldolgozás megkönnyítése érdekében került 
bevezetésre.

(Pl.: ha a nyilvántartásbavétel Csongrád megye (8/x) területén 
elkövetett 'betörés (8/3) m iatt történik: a bűntett kódszámát 
(3); a nyilvántartó-karton 8. oszlopába kell bejegyezni és a 
lyukkártya 8. pozícióját kell belyukasztani; a megyét a 8. 
oszlop számának x-el történő áthúzásával és a lyukkártya 8. 
pozíciójának felüllyukasztásával kell jelölni.)

2. Kódmutató — elsősorban a főváros területén lévő — bizonyos 
szórakozóhelyek, kereskedelmi egységek, stb.-k megnevezését, 
kódjelét is tartalm azza (ez a tény nem zárhatja ki azt, hogy ezek 
közé — indokolt javaslatra —a főváros területén kívül eső, más 
hasonló jellegű helyiségeket is felvegyenek).

A megfelelő kartonok 11—12. oszlopában a "k ie m e lt  o b jek tu m " 
elnevezés alatt, a bűnelkövetés szorosan vett területét, továbbá 
olyan helyiségeket kell érteni, amelyekben a bűnözők rendszeres, 
vagy periodikus tartózkodása tapasztalható.

3. A Kódm utatóban feltüntetett korcsoport jelölést kizárólag a fel 
nem derített tettesekről felterjesztett adatközlés során lehet alkal
mazni. Ilyen esetben rendszerint csak hozzávetőleges adat áll ren
delkezésre (pl.: 40—45 év közötti).
Felderített tettesek esetében a születési évet kell közölni.
A bűntettek előkészítése, elkövetése során alkalmazott módszerek, 
magatartások, nem változnak szükségszerűen, a különböző bűn
tettkategóriákkal együtt. Tekintettel arra, hogy ezek a term ino
lógiák a gyakorlatban is azonosak lehetnek, ezeket az egyes bűn
tettcsoportokon belül a Kódmutató is változatlanul (azonos kód
számok alatt) ismétli meg.
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BŰNTETT CSOPORTOK ÉS KIEMELT BŰNÖZŐ 
KATEGÓRIAK

(7., 8., 9., 10. oszlop)

7 /1 emberölés
7 /2 rablás •
7 /3 besurranás
7/4 szemérem elleni bűntett
7/5 hamisítás

8/1 garázdaság
8 /2 csalás
8 /3 betörés
8 /4 •zsarolás

9 /1 zsebtolvaj >
9 /2 kéjtolvaj
9/3 járműfosztogató
9 /4 baromfi tolvaj
9 /5 trükkös tolvaj
9 /6 találkahely fenntartó
9 /7 szerelmes párokat megleső (kukkoló)

10/1 . markecoló (sértett ittasságát használja
10/2 üzleti tolvaj (bugázó)
10/3 járm űtolvaj
10/4 csomagtolvaj
10/5 prostituált
10/6 homoszexuális
10/7 orgazda ^
10/8 kitarto tt férfi
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KIEMELT OBJEKTUMOK
(11— 12. oszlop)

11/01 Aranycsillag étterem 
X X ., K ossu th  u. 28.

11/02 Baross pince
V III., K erepesi u. 1.

11/03 Budavár mulató
I., Széna té r  7.

11/04 Club étterem
X III., Szt. Is tv á n  k r t . 16.

11/05 Fiastyúk étterem
X III., T öm öri köz 14-16.

11/06 Gödör étterem
X IX ., V öröshadsereg  u. 153.

11/07 Három diófa étterem  
IV., D eák  F. u. 98.

11/08 Kulacs étterem 
V II., M iksa  u. 11.

11/09 Liliom étterem  
IX ., L iliom  u. 18.

11/10 Modern étterem
X III., V isegrád i u.

11/11 Nyugat étterem
VI., L en in  k r t  104.

11/12 Otthon étterem 
V III., József k r t .  46.

11/13 Pannónia kávéház
-  - . V III., József k rt. 37.

11/14 Rákóczi étterem
. V III., R ákóczi u. 55.

11/15 Rákóczi étterem
X X I., R ákóczi u. 99. 

—  8 —
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11/16 Siabária étterem
X III., M arx  té r  4.

11/17 Savoy étterem
VI., N épköztársaság  u. 48.

11/18 Thököly étterem
X IV ., T hököly  u. 29.

11/19 Utasellátó étterem
VI., L en in  k r t .  (N yugati pu.)

11/20 . Vasút étterem
V II., B e th len  G. u. 1.V 7

11/25 Árpád söröző 
IV., Á rp ád  u. 84.

11/26 Halász csárda
V III., L u jza  u. 24.

11/27 Hági söröző
V III., H uszár u. 7.

11/28 Híd borozó 
IX ., F erenc  k rt. 17.

11/29 Italbolt üvegház
II., M arg it h íd  B udai h ídfő

11/30 Italbolt
V., B ih a ri J. u. 17.

11/31 Italbolt 779
V II., G aray  u. 50.

11/32 Italbolt 895
V III., K öztá rsaság  té r  22.

11/33 Italbolt
IX ., N agyvárad  té r

11/34 Italbolt 1772 
X V II., P esti u. 20.

H /3 5 Makkhetes étterem
X ., K örösi Cs. u. 17.
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n/36 Népbüfé
X., Z a lk a  M áté  té r  8.

11/37 Népbüfé
X I., M óricz Zs. k r t .  3. 

n/38 Promontor étterem
X X II., K ossu th  u. 28.

n/39 Rakéta büfé 
VI., L en in  k rt.

n/40 Székely csárda
X X ., R ákóczi u. 120.

11/41 Tejvendéglő
X III., M arx  té r  5.

n/46 Ibolya eszpresszó 
V III., József k rt. 18.

n/47 Jereván eszpresszó
V,. S em m elw eiss u. 5.

n/48 Sport eszpresszó
V I., N épköztársaság  u. 36.

n/49 Tavasz eszpresszó
VI., L en in  k rt . 120.

n/50 Trojka eszpresszó
VI., N épköz tá rsaság  ú t ja  28.

n / 5 1  Kis Flórián eszpresszó 
III., T avasz u. 19.

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/11
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4 9 /x Calvin téri Áruház
IX., C alvin té r

5 0 /x Corvin Áruház
V III., B lah a  L u jza  té r

5 1 / X Csillag Áruház
V II., R ákóczi ú t

52 /x Divatcsarnok
VI., N épköz tá rsaság  ú tja

53 /x  : Lottó Áruház
V V II., R ákóczi ú t

54 /x Otthon Áruház
V II., R ákóczi ú t

5 5 /x Újpesti Áruház
IV., Á rp ád  ú t

4 5 /x  Déli pályaudvar
4 6 /x  Kelenföldi pályaudvar
4 7 /x  Keleti pályaudvar
4 8 /x  Nyugati pályaudvar

56/x autóbusz
5 7 /x trolibusz |
5 8 /x  villamos (HÉV)
59/x földalatti

10-23/1/1967 /12
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AZ ELKÖVETÉS NAPSZAKA
(15. oszlop)

15/1 nappal
15/2 éjjel
15/3 hajnalban
15/4 délelőtt
15/5 délután
15/6 e b é d s z ü n e t b e n
15/7 b i z o n y o s  n a p o k o n
1 5 /s  több bűncselekményt követ el egy napon
15/9  esti órákban

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/13
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A  TETTES K ERESZTNEVE
(16— 17. oszlop)

Női nevek m egkü lönbözte tő  je lzése  1. oszlop X.

16/01 Ad ám Adél
16/02 Adolf Ágnes
16/03 Ákos Ágota
16/04 A ladár Aliz
16/05 Alajos Amália
16/06 A lb e rt' Angyalka
16/07 Alfréd Anikó
16/08 Andor Anna
16/09 András. A ranka
16/10 Antal Berta
16/11 Árpád Blank^
16/12 A rtúr Borbála
16/13 A ttila Cecilia
16/14 Balázs Csilla
16/15 Bálint Edit
16/16 Béla Eleonóra
16/17 Bertalan Elvira
16/18 Csaba Elza
16/19 Dániel Emma
16/20 Dávid Emilia
16/21 Dénes Erika
16/22 Dezső Erzsébet
16/23 Ede Eszter
16/24 Egon Etel
16/25 Elek Éva
16/26 Elemér Franciska
16/27 Emil Gabriella
16/28 Endre Gizella
16/29 Ernő Gyöngyi
16/30 Ervin Gyöngyvér
16/31 Ferenc Györgyi

— 13 —
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16/32 Frigyes Hedvig
16/33 Fülöp Hilda
16/34 Gábor . Ibolya
16/35 Gáspár - Ida
16/36 Gergely Ildikó
16/37 Géza Ilona
16/38 Gusztáv Irén
16/39 György Irma
16/40.- Győző Izabella
16/41 Gyula Janka
16/42 Henrik Jolán
16/43 Hugó Jozefin
16/44 Ignác Józsa
16/45 Illés Judit
16/46 Imre Julianna
16/47 István Kamilla
16/48 Iván Karolina
16/49 Jakab Katalin
16/50 János Klára
16/51 Jenő Krisztina
16/52 József Laura
16/53 Kálmán Lenke
16/54 Károly Lidia
16/55 Kornél Lívia
16/56 K ristóf Lili
16/57 Lajos Lilla
16/58 László Lujza
16/59 Levente Magdolna
16/60 Lipót Malvin
16/61 Lóránt M argit
16/62  ̂ Lőrinc . Mária
16/63 M árton ~ M arianna
16/64 Mátyás M árta
16/65 M enyhért ’ Matild
16/66 Mihály Mónika
16/67 Miklós Nóra

— 14 —
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16/68 Miksa Olga
16/69 Nándor Ottilia
16/70 Oszkár ' Paula
16/71 Ottó Piroska
16/72 ödön Rebeka
16/73 Pál ' Rita
16/74 P éter / Rozália
16/75 Rezső Rózsa
16/76 Richárd Sarolta
16/77 Róbert Stefánia
16/78 Rudolf v Szilvia
16/79 Sámuel Tamara
16/80 Sándor Terézia
16/81 Sebestyén Tünde
16/82 Simon Valéria
16/83 Szabolcs Veronika
16/84 Szilárd Viktória
16/85 Szilveszter Vilma
16/86 Tamás Viola
16/87 Tibor Virág
16/38 Tihamér Zsófia
16/89 Tivadar Zsuzsanna 
16/90 Tódor 
16/91 Vencel
16/92 V endel
16/93 Viktor 
16/94 Vilmos 
16/95 Vince 
16/96 Zoltán 
16/97 Zsigmond 
16/98 Zsolt
16/99 Egyéb e g y é b

—  15 —
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ÉLETKOR
(18. oszlop)

18/1
18/2
18/3
18/4
18/5
18/6
18/7
18/8
18/9
18/0

1915-ig 
1916 — 1920 
1921 — 1925 
1926 — 1930 
1931 — 1935 
1936 — 1940 
1941 — 1945 
1946 — 1950 
1951 — 1955 
1956 —

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/17
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FOGLALKOZÁS

19/1 valamennyi egyenruházott 
19/2 kéményseprő, artista, tetőfedő 

{jó mászó, nem szédül)
19/3 házaló iparos

j
19/4 mozgóárus, ügynök, színész, mutatványos 

(gyakori utazással összefüggő foglalkozás) 
19/5 gépkocsivezető, kocsikísérő, 

szállítómunkás

(19. oszlop)

ÁBTL-4.2.-10-23/1/1967/18
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»

SZEMÉLYLEIRAS, KÜLÖNÖS ISMERTETŐ JELEK 
MEGHATAROZASA

T estm agasság : (20. oszlop)

20/1 150 cm-ig
20/2 151 — 155
20/3  1 5 6 -1 -6 0
20/4  161 — 165
20 /5  166 — 170

r  20/6 171 — 175
20/7 176 — 180
20/8 181 — 185
20/9  186 — 190
20/0 1 9 1  cm-en felül

T erm e t: (21. oszlop)

2i/i sovány
2i/2 szikár (sovány., nagyon magas)

21/3  kövér, erős
2 1 /4  zömök (alacsony, kövér, erős)

21/5 púpos
’ 2i/6 hajlo tt hátú

21/7 pókhasú
21/8 törpe

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/19
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J á rá s : (22. oszlop)

22/1 lo m h á n

22/2 g y o r s ,  a p r ó  l é p t e k k e l
22/3  m e r e v e n ,  p e c k e s e n
22/4 k a c s á z ó  l é p t e k k e l
22 /5  l e h a j t o t t  f e j j e l
22/6 h á t r a s z e g e t t  f e j j e l
22/7 f e l t ű n ő e n  h o s s z ú  l é p t e k k e l
22/8 ü t e m e s e n ,  h i n t á z ó  m o z g á s s a l
22/9  '  s á n t í t v a

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/20
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T ípus, a rcb ő r: (23. oszlop)

23/4 feltűnően fehérbőrű
23 /2 kreolbőrű
23/1 cigány kinézésű
23/3 feltűnően sötétbőrű (arab, néger, stb.)
23/5 vörösarcú
23/6 szeplős
23/8 kiütéses, pattanásos
23/7 ragyás, himlőhelyes
24/0 feltűnően ráncos
23/9 erősen festett

Fejform ák: (57. oszlop)

57/1 elliptikus
57/2 OVáliS
57/3 fordított ovális
57/4 kör alakú
57/5 derékszögű
57/6 négyzetalakú
'57/7 rombusz
57/8 trapéz
57/9 fordított trapéz
57/0 ötszögű

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/21
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H om lok (25., 26. oszlop)

25/5 magas
25/6 középmagas
25/4 alacsony
25/7 m agas— széles'
25/9 m agas— szűk
25/8 alacsony— széles
25/0 alacsony— szűk
25/1 előrehajló
25/3 egyenes
25/2 hátrahajló
26/8 különleges homlok

(boltozatos homlokíven
kifejezett elhatárolt kiemelkedés stb.)

Hom lokráncok:

26/5 
26/1 
26/3 
26/2 
26/4 
26/6 
26/7

!i

—  21 —
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vízszintesen futó homlokráncok 
ívelt homlokráncok 
hullámos homlokráncok 
középen lehajló homlokráncok 
szabálytalan elrendezésű homlokráncok 
függélyes homlokbarázda ránc a  tarhelyen 
harántbarázda ránc az orrgyökön



Szem : (27., 23., 29. oszlop)

27/8 albinotikus — .vörös
27/6 kék
27/5 szürke
27/4 zöld
27/3 világosbarna
27/2 sötétbarna

'27/Í feketebarna
27/7 különleges (sárga, felemás stb.)

28/0 rövidlátó
28/3 jobb szem vak
28/4 bal szem vak
28/5 jobb szem hályog
28/6 bal szem hályog
28/7 jobb szem üveg
28/8 bal szem üveg
28/1 szemtengelyferdülés
28/9 dülledt szem

29/1 ,■ jobb szem kisebb
29/2 bal szem kisebb
29/0 nagy szemek
29/3 foltos szem
29/4 hunyorgó szem
29/5 mélyenülő szem
29/7 szemek egymáshoz közelfekvőek
29/6 szemek egymástól távolfekvőek
29/8 szemrés tengelye le jt a külső szemzug irányába
29/9 s.zemrés tengelye le jt a belső szemzug irányába

T ek in te t: (30. oszlop) , 

30/2 — szúrós

— 22 —

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/ 23



30/1 középtől felfelé futó
30/3 középtől lefelé futó
30/4 keskeny
30/5 széles
30/6 elvékonyod'ó
30/7 kiszélesedő
3°/8 egymástól távolálló

31/8 nincs szemöldöke
31/ 2 egyenes vonalú
3i/3 ívelt
31/9 hullámos
31/4 törtvonalú
31/1 összenőtt
31/6 ritkia
31/7 dús
3i/o különleges

Szem öldök: (30., 31. oszlop)

X
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O rr: (32., 33. oszlop)

33/9 keskeny orrgyök
32/0 széles orrgyök
32/5 homorú orrhát (konkáv)
32/1 egyenes orrhát
32/3 domború orrhát (konvex), görbe orr
32/3 hullámos orrhát

•f 32/4 törtvonalú orrhát
32/8 lefelé irányuló orralap
32/9 felfelé irányuló orralap
32/6 ferde orr

33/7 kis orr
33/1 nagy orr
33/2 hegyes
33/3 lapos
33/4 vörös, borvirágos
33/5 nagy orrlyuk
33/6 kis orrlyuk
33/8 oldalt nyitott orrlyuk
33/0 / különleges (nincs orra, fazettás, osztott, 

gumós orrhegy stb.)
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35/1 kis szájrés
35/2 nagy szájrés
35/9 lefelé irányuló szájrés
35/s egyenes szájrés
35/o felfelé irányuló szájrés
34/7 hullámos szájrés
35/6 lefelé ívelő szájzug
35/7 felfelé irányuló szájzug

v

35/4 keskeny szájpir
35/3 széles szájpir
34/1 egymást fedő ajkak
34/2 előreálló felső ajiak
34/3 előreálló alsó ajak
34/5 nyitott ajkak
34/4 zárt ajkak
35/5 ferde száj
34/6 nyúlajk

Fogazat: (36. oszlop)

36/1 hiányos
36/8 ritka fogak

36/7 felső középső fogak között nagy hézag
36/2 műfogsor (protézis)
36/9 látható fémfogak
36/6 apró (gyöngy) fogak
36/3 feltűnően nagy (lapát) fogak
36/4 kiálló fogak
36/5 összenőtt, egymásra nőtt fogak

Száj: (34., 35. oszlop)
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Á ll: (37. oszlop)

37/2 hegyes
37/3 kerek
37/4 , szegletes
37/ 9 előreugró
37/7 egyenes
37/8 hátrafutó

: 37/5 nagy
37/1 gödrös
37/6 ferde
37/0 különleges .(nincs álla, feltűnően kis ;

: (38., 39. oszlop)

38/1 kicsi
38/2 nagy
38/4 fejhez simuló
38/3 elálló
38/8 ovális
38/5 , kerek
38/6 szegletes
38/7 kifejezett Darwin csúcs
38/0 lenőtt fülcimpa
38/9 hosszú fülcimpa

39/3 két fül között nagyságbeli eltérés
39/4 két fül között helyzetbeli eltérés
39/5 két fül között körvonalbeli eltérés
39/6 '•fül-kagyló szőrözött
39 /7 fülcimpa szőrözött
39/1 nagyothalló
39/2 süket

— 26 —
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H aj: (40., 41., 42. oszlop)

40/9 fehér
40/8 őszbevegyült
40/6 világos-szőke
40/5 sötétszőke
40/4 világosbarna
40/3 vörösesbarna
40/7 vörös
40/2 , sötétbarna
40/1 fekete
40/0 festett

41/2 ritka
41/1 dús / '
41/8 sima
41/7 hullámos, göndör
41/9 gyapjas
41/3 kopasz fejtető
41/4 kopaszodó (középen, kétoldalt)
41/6 hajban ősz csík
41/5 parókát visel
41/0 különleges

42/1 hátrafésült
42/9 előrefésült
42/0 oldaltfésült
42/4 középen választott
42/6 borotvált fej
42/5 rövidre nyílt haj
42/7 dauerolt haj
42/8 kontyba tűzött
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N yak: (43. oszlop)

43/1 hosszú
43/2 feltűnően rövid
43/3 feltűnően nagy ádámcsutka
43/4 előreugró
43/5 egyenes
43/6 ferde

"43/7 strumás nyak (göbös)

: (44. oszlop)

/

44/1 egyenes
44/2 csapott
44/3 félvállas
44/4 felhúzott

i
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Csonkolt, m erev, nyom orék végtagok: (45— 46. oszlop)

45/01 jobb.kar hiánya
45/02 félkar hiánya
45/03 kézfej hiánya
45/04 ujjak hiánya
45/05 kar béna
45/06 merev
45/07 csukló merev
45/08 kézfej nyomorék
45/09 > kéz ujjai nyomorékok, csonkák
45/10 görbék
45/11 összenőttek
45/12 merevek
45/13 rövidebbek
45/14 feltűnően hossznak
45/15 kézen hat u jja  van
45/16 kéz remegő
45/17 kar művégtag
45/18 rövidebb

45/21 bal kar hiánya
45/22 félkar hiánya
45/23 kézfej hiánya
45/24 ujjak hiánya
45/25 kar béna
45/26 merev
45/27 csukló merev
45/28 kézfej nyomorék
45/29 kéz ujjai nyomorékok, csonkák
45/30 görbék
45/31 összenőttek
45/32 merevek
45/33 rövidebbek
45/34 feltűnően hosszúak
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45/35 kézen hat ujj van
45/36 kéz remegő
45/37 kar művégtag
45/38 rövidebb

45/41 jobb láb hiánya
45/42 félláb hiánya
45/43 lábfej hiánya
45/44 lábujjak hiánya
45/45 láb vékonyabb
45/46 görbe
45/47 merev
45/48 béna
45/49 dongaláb
45/51 bal láb hiánya
45/52 félláb hiánya
45/53 lábfej hiánya
45/54 lábujjak hiánya
45/55 láb vékonyabb
45/56 görbe
45/57 merev
45/58 / béna
45/59 dongaláb

45/61 orthopad cipőt visel
45/62 műlába van
45/63 mankóval jár
45/64 görbe lábak
45/65 viszeres lábak

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/31

— 30 —



B eszéd: (47., 48. oszlop)

47/1 orrhangon beszél
47/2 rekedten
47/3 hörgő hangon
47/4 mély hangon '
47/5 magas hangon
47/6 kappan hangon
47/7 halkan
47/8 erős hangon
47/o néma

48/1 dadogva
48 /2  h e b e g v e
48/3 lassan
48/ 4 gyorsan, hadarva
48/5 raccsolva
48/6 selypítve
48/7 idegen kiejtéssel
48/8 sápítozva (cigányosan)
48/9 tájszólással
48/0 beszéd közben erősen gesztikulál

— 3J —
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A nyajegyek : (49., 50. oszlop)

49/1 arcon
49/2 szemhéjon
49/3 orron
49/4 jobb fülön
49/5 bal fülön
49/6 nyakon
49/7 vállon
49/8 mellen
49/9 hason
49/0 háton

50/1 lapockán
50/2 törzsön
50/3 jobb karon
50/4 bal karon
50/5 . jobb lábon
50/6 bal lábon

/

— 32
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<l* Szem ölcsök: (51., 52. oszlop)

51/Í arcon
51/2 szemhéjon
51/3 orron
51/4 jobb fülön
51/5 bal fülön
5Í/6 nyakon
51/7 vállon
51/8 mellen
51/9 hason
51/0 háton

52/1 lapockán
52/2 törzsön
52/3 jobb karon
52/4 bal karon
52/5 jobb lábon
52/6 bal lábon _
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♦

S ebhelyek: (53—54. oszlop)

53/01 arc jobb oldalán
53/02 -  bal oldalán
53/03 jobb fülön (hiányos)
53/04 bal fülön (hiányos)
53/07 homlok jobb oldalán és középen
53/08 homlok bal oldalán

: 53/09 orron
53/10 orr alatt
53/11 szájon
53/12 állón
53/13 nyakon
53/14 vállon
53/15 mellen
53/16 hason
53/17 háton
53/18 jobb karon
53/19 kézfejen
53/20 ujjak on
53/21 bal karon
53/22 / kézfejen
53/23 uj jakon
53/24 jobb lábon
53/25 lábfejen
53/26 lábujjakon
53/27 bal lábon

" 53/28 lábfejen
53/29 lábujjakon
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T etoválások : (55., 56. oszlop)

55/1 jobb karon 
55/2 kézfejen 
55/3 ujjak on
55/4 hónaljon
55/5 mellen
55/6 hason
55/7 háton
55/8 hímvesszőn
55/9 tenyéren

56/1 arcon
56/2 nyakon
56/3 vállon
56/4 bal karon 
56/5 kézfejen 
56/6 uj jakon
56/7 jobb lábon
56/8 bal lábon
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ELKÖVETÉSI MÓDSZEREK ÉS ISMÉRVEK
H elyszínek: (60—61. oszlop)

60/01 házak, lakások, tornácok, lépcsőházak
60/02 hétvégi házak, üdülők
60/03 padlások, pincék
60/04 borospincék
60/05 udvarok

: 60/06 félreeső épületek
60/07 istállók, pajták, szérűk, tárolóhelyek
60/10 tsz irodák
60/13 színházak, mozik
60/14 iskolák
60/15 óvodák, bölcsődék
60/16 kórházak, rendelők
60/20 posták
60/21 totó-lottó kirendeltségek
60/22 OTP fiókok
60/23 MNB fiókok
60/25 irodák, hivatalok
60/30 élelmiszerüzletek
60/31' óra- ékszerüzletek
60/32 OFOTÉRT üzletek
60/33 trafikok
60/34 vásárcsarnokok, piacok
60/35 üzletek
60/36 étterm ek
60/37 italboltok
60/38 eszpresszók
60/39 áruházak
tfO/43 '■ szállodák
60/46 garázsok
60/47 műhelyek.
60/48 üzemek — raktárhelyiségek
60/49 építkezések munkásszállásai
60/52 templomok
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60/54 fürdők, strandok
60/55 sportpályák
60/57 pályaudvarok
60/58 közlekedési eszközök (autóbusz, trolibusz,

villamos, földalatti)
60/59 vonatok
60/60 hajók
60/61 repülőgépek
60/62 közlekedési eszközök megállói
60/65 utcák, terek, parkok
60/66 mezők, országutak
60/67 erdők
60/68 temetők
60/69 lőterek
60/70 múzeumok

60/x
*

kirakatok
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S é rte tt szem élyek: (62., 63. oszlop)

62/1 pénzkézbesítő
62/2 postára pénzt szállító személy
63/3 ittas személy
62/4 nő
62/5 férfi
62/6 gyermekkorú

f  62/7 homoszexuális

63/1
/* ' ' 

.pénzbeszedő
63/2 taxisofőr
63/3 magánkisiparos, kiskereskedő
63/4 idősebb személy
63/5 külföldi turista
63/6 alvó személy
63/7 terhes nő
63/8 fiatalkorú

’ /
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64/1 f e s z í t ő v a s
64/2 balta, fejsze, csákány
64/3 harapófogó, csípőfogó
64/4 fűrész, reszelő
64/5 hegesztőszerszám
64/6 bot (egyéb ütésre alkalmas eszköz)
64/7 vegyszerek, savak, mérgek, gyógyszerek
64/8 álkulcs (lopott kulcs is)
64/9 boxer
64/0 ,"kacsa"

65/1 csavarhúzó, feszítővéső
65/2 kalapács
65/3 kés, olló
65/4 fúró
65/5 üvegvágó
65/6 kő
65/7 kötél, kúszóvas, létra
65/8 lőfegyver
65/9 ácskapocs
65/0 ásó, kapa '
65/x riglihúzó kampó

E lkövetési eszközök: (64., 65. oszlop)
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EM BERÖ LÉS

B űncselekm ény  e lőseg ítésére  a lk a lm a z o tt m ódszerek : 
(66., 67. oszlop)

66/1 " csalétket" használ 
67/1 lesben áll

T ám adási, b eh a to lá si és rom bo lási m ódszerek : 
(68— 69. oszlop)

68/01 sértettet ököllel veri
68/02 sértettet lábbal tapossa
68/03 sértettet valamilyen tárggyal üti
68/04 sértettet pusztakézzel üti
68/05 sértettnek m érget ad be
68/06 sértetten vágást alkalmaz
68/07 sértetten szúrást alkalmaz
68/08 sértettet fojtogatja
68/09 sértettet megkötözi
68/10 sértettre rálő
68/12 sértettet kerékpárról lerántja
68/07 helyszínt felgyújtja

Egyéb elkövetési m ódszerek  és ism érv ek : 
(72—73., 74—75., 76—77. oszlop)

72/01 nem végez kutatást 
72/02 mindent átkutat 
72/03 ruhadarabokat kutat át

— 40 —
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72/04 rendetlenséget hagy maga után
72/05 újra  rendet csinál
72/06 ajtó t ú jra bezárja
72/io holttestet elássa, illetve elrejti
7 2 / n  holttestet feldarabolja

74/01 tettének felfedezését valamilyen módon 
késlelteti 

74/02 nyomot meghamisítja 
74/03 kihasználja a zajt (zivatar, vonat, stb.) 
74/30 bűncselekményeit rendszeresen ittas 

állapotban követi el

76/01 bűncselekményeknél használt szerszámot 
otthagyja 

76/02 helyszínen írást hagy hátra 
76/30 kesztyűt használ 
76/99 kábítószert használ
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R A B L Á S

66/1 "csalétket"  használ
66/2 sértettel utcai ismeretséget köt
66/3 sértettet szórakozóhelyen szemeli ki

67/1 lesben áll

• * 1 
T ám adási, b eh a to lási és rom bolási m ódszerek : (68—69. oszlop)

68/01 sértettet ököllel veri 
68/03 sértettet valamilyen tárggyal üti 
68/04 sértettet pusztakézzel üti 
68/09 sértettet megkötözi 
68/12 sértettet kerékpárról lerántja 
68/13 sértettet esésre kényszeríti 
68/14 sértettet hátulról tám adja meg 
68/15 sértett száját befogja 
68/16 sértett szemét befogja 
68/17 sértett szemébe világít 
68/18 sértett szemébe borsot, paprikát, 

vegyszert, stb. szór 
68/19 sértettet elkábítja

(kloroformot használ)
68/20 sértettnek kábító, izgató, altatószert ad be 
68/21 sértettet leitatja 
68/22 judó fogásokat alkalmaz 
68/23 rablás, erőszakos nemi közösüléssel 

párosulva

B űncselekm ény  előseg ítésére  a lk a lm azo tt m ódszerek : (66., 67. oszlop)
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68/80 postaautót rabol ki
68/81 bankot, vagy pénztárat rabol ki

E gyéb elkövetési m ódszerek, ism érvek :
(70—71., 72—73., 74—75., 76—77. oszlop.)

70/07 fenyegetéssel kényszerít

72/01 nem végez kutatást
72/02 mindent átkutat
72/03 ruhadarabokat kutat át
72/04 rendetlenséget hagy maga után
72/05 újra rendet csinál
72/06 ajtó t ú jra bezárja
72/30 sértett kezéből kézitáskát tép ki

74/01
*

tettének felfedezését valamilyen módon
késlelteti

74/02 nyomot meghamisítja
74/03 kihasználja a zajt (zivatar, vonat, villamos,stb.)
74/30 bűncselekményeit rendszeresen ittas

állapotban követi el
74/31 sértett ittasságát használja ki
74/60 cselekmény elkövetése közben káromkodik
74/61 cselekmény elkövetése közben nem beszél
74/62 sértett segélykiáltásaira elmenekül, gyáva
74/96 álarcot hord
74/97 parókát tesz fel
74/98 szakállt ragaszt
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76/01 bűncselekménynél használt szerszámot 
otthagyja

76/25 te ttenérésre  számítva a visszavonulás 
ú tjá t biztosítja 

76/99 kábítószert használ
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GARÁZDASÁ G
Támadási, behatolási és rombolási módszerek:
(68—69. oszlop)

68/03 sértettet valamilyen tárggyal üti
68/04 sértettet pusztakézzel üti
68/n ok nélkül megüt személyeket
68/32 ablak-, kirakatüveget segédeszköz 

segítségével betör .
68/77 gépkocsik ablakát betöri
68/78 gépkocsik te tejé t felvágja, vagy letépi
68/85 felső vezetéket leszaggatja
68/86 felső vezetéket levágja
68/87 utcai világítást rombol
68/88 telefonvezetéket rombol
68/89 telefonkészüléket rombol
68/90 telefonkagylót leszakítja, vagy leszereli
68/91 telefonkagylót levágja
68/96 mindenfajta rombolást követ el

Egyéb e lkövetési m ódszerek  és ism érvek :
(70— 71., 72— 73., 74— 75., 76— 77. oszlop)

70/86 igazoltatást végez

72/15 csak a mellet fogja meg
72/16 csak a nemiszervet fogja meg
72/17 mellet és nemiszervet fogja meg
72/24 erkölcstelen dolgokat mond
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74/30 bűncselekményeit rendszeresen ittas 
állapotban követi el

76/60 sértettet felszólítja, hogy közösüljön vele 
76/99 kábítószert használ
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Z S A R O L Á S
E lkövetésnél a lk a lm azo tt trü k k ö k :
(70—71. oszlop)

70/01 tettes maga provokál
70/02 feljelentéssel kényszerit
70/03 letartóztatással fenyeget
70/04 k o m p r o m i t t á l ó  f é n y k é p p e l  k é n y s z e r í t
70/05 kompromittáló magnófelvétellel kényszerít
70/06 kompromittáló levéllel kényszerít
70/07 fenyegetéssel kényszerít
70/08 névtelenül telefonál, vagy levelet ír
70/09 pénzt, vagy egyebet követel személyesen
70/10 pénzt, vagy egyebet követel távbeszélőn
70/n pénzt, vagy egyebet követel írásban

*

Egyéb elkövetési módszerek és ismérvek:
(72—73., 74—75., 76—77. oszlop)

74/77 szerelmes párokat les meg 
(kukkoló)

76/99 kábítószert használ

y
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BETÖRÉSES LOPÁS
B űncselekm ény  e lőseg ítésére  a lk a lm azo tt m ódszerek :
(66., 67. oszlop)

66/4 más személyek után érdeklődik 
66/5 megfigyeli a sértett távozását 
67/2 előzetes telefonhívással tájékozódik, vagy 

megtéveszti a sértettet 
67/3 bűncselekmény elkövetése előtt felkeresi 

a sértettet
67/4 kiszemelt sérte tt távollétéről csengetés, 

kopogás útján győződik meg

T ám adási, b eh a to lási és rom bo lási m ódszerek :
Í68—69. oszlop)

68/31 nyitott ablakot, kirakatot keres
68/32 ablak-, kirakatüveget segédeszköz 

segítségével betör
68/33 ablak-, kirakatüveget benyom
68/34 ablak-, kirakatüvegre ragasztós, mézes,

/  lekváros, stb. papírt, vagy rongyot nyom
68/35 ablak-, kirakatüveget kivág
68/36 ablak-, kirakatüveget pattintással betör
68/37 ablakot, kirakatot forgózárnál bever,
68/38 ablakot, kirakatot forgózárnál felszúr
68/39 ablak, kirakat szegélylécet eltávolít
68/40 ablak-, k irakatkeretet átfúr, átszúr
68/41 ablak-, kirakatkeretből g itte t kapar ki
68/42 ablak-, k irakatkeretet felszakít
68/43 ablakot előzetesen feltár
68/44 rácsot kitör
68/45 rácsqt átfűrészel
68/46 rácsot átvág
68/47 zsaluszalagot átvág
68/48 redőnyzárat kivág
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68/49 redőnyt kiszakít
68/50 ajtópántokat, zsanérokat, kereteket 

lecsavar, lefeszít
68/51 ajtót testi erővel feltép, benyom, leemel
68/52 ajtót segédeszköz segítségével feltör
68/53 ajtót zárnál feltör
68/54 zárat fúr ;
68/55 zárat, vagy reteszt kivág
68/56 riglihúzást végez
68/57 lakatot feltör
68/58 laka tot segédeszközzel levág
68/59 lakatot lefűrészel
68/60 álkulcsot használ
68/61 elrejte tt, lopott kulccsal behatol
68/62 ajtóbetétet kitör
68/63 ajtóbetétet kifúr ^
68/64 ajtóbetétet kivág
68/65. épületállványon, tetőcsatornán, 

villám hárítón felmászik
68/66 bemászik
68/67 tetőn át behatol (cserepet leszedi, 

tetőablakon, világítóaknán bemászik)
68/68 épület mennyezetet felszaggat
68/69 épület mennyezetet bont fúróval
68/70 pincén át behatol
68/71 pince mennyezetét felbontja
68/72 falat áttör
68/73 falat áttör — felünően kis nyílást bont
68/74 helyszínen zárás előtt elrejtőzik
68/75 kerítésen át hatol be
68/76 gépkocsit feltör
68/87 utcai világítást rombol
68/88 telefonvezetéket rombol
68/92 autom atát feltör
68/95 durva rombolást végez
68/97 helyszínt felgyújtja
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Egyéb e lkövetési m ódszerek  és ism érvek : 
(72—73., 74—75., 76—77. oszlop)

72/01 nem végez 'kutatást
72/02 mindent átkutat
72/03 ruhadarabokat kutat át-
72/04 rendetlenséget hagy maga után
72/05 újra rendet csinál
72/06 ajtót ú jra bezárja
72/43 kirakatbabát vetkőzteti
72/46 szárítókötélről lop
72/47 csak női fehérnem űt visz el
72/98 megszerzett értékeket bizományi áruház

ban értékesíti
72/99 m egszerzett értéket zálogba ad ja

74/01 tettének felfedezését valamilyen módon 
késlelteti

74/02 nyomot meghamisítja
74/03 kihasználja a  zajt (zivatar, vonat, villamos, stb.)
74/04 meglepetéssel szemben biztosít 

(ajtót barikádoz el)
74/05 ablakot belülről elfüggönyöz
74/06 borsot, paprikát, petróleumot, vegyszert, 

zsírt, stb. elszór vagy szétken
74/07 fényforrást használ (gyufa, gyertya, 

zseblámpa)
74/08 biztosítékot kicsavar (világítási lehetőséget 

megakadályoz)
74/09 házőrző kutyát ártalm atlanná tesz
74/15 horgászik
74/16 harisnyában já r

-74/17 ~ harisnyát húz a cipő fölé
74/18 elviszi a  kulcsot
74/20 páncélszekrényt feltör
74/21 lemezkazettát elvisz, feltör
74/22 kasszagépet, kasszaifiókot feltör
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74/30 bűncselekményeit rendszeresen ittas 
állapotban követi el 

74/34 helyszínen alszik 
74/35 járm űvet használat után otthagyja 
74/45 megszerzett értékeket orgazdánál értékesíti 
74/46 megszerzett értékeket hirdetés útján értékesíti 
74/80 ' apró jószágot a helyszínen levág 
74/81 apró jószágot élve elszállít 
74/95 a  bűncselekmény elkövetésének idejére 

női ruhába öltözik 
76/01 bűncselekménynél használt szerszámot 

otthagyja
76/02 helyszínen írást hagy hátra 
76/03 helyszínen eszik, iszik, dohányzik 
76/04 helyszínen bélsárt hagy hátra 
76/05 helyszínen gyertyát hagy (tűz tör ki)
76/06 helyszínen villanyt gyújt fel *
76/10 szállítási eszközöket használ 
76/11 kerékpárt használ 
76/15 hátulról közelíti meg az objektumot 
76/16 előnyben részesít bizonyos helyiségeket 
76/17 csak felső emeleti lakásokat keres fel 
76/20 cselekményét személyek jelenlétében is 

végrehajtja
76/21 megszerzett tárgyat a  helyszín közelében 

elrejti
76/22 tettenérésnél a megszerzett tárgy m egtar

tására erőszakot alkalmaz 
76/25 tettenérésre számítva a visszavonulási 

ú tjá t biztosítja 
76/30 kesztyűt használ 
76/31 új ruhába öltözik 
76/32 nyomot elkeni 
76/99 kábítószert használt 
76/80 elkövetés napja vasárnap 
76/81 hétfő
76/82 kedd
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76/83 szerda
76/84 csütörtök
76/85 . péntek 
76/86 szombat
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L O P Á S
B űncselekm ény  e lőseg ítésére  a lk a lm azo tt m ódszerek :
(66. oszlop)

66/2 sértettel utcai ism eretséget köt
66/3 sértettet szórakozóhelyen szemeli ki

66/4 más személyek után érdeklődik
66/5 sértett távozását megfigyeli

T ám adási, b eh a to lási és rom bo lási m ódszerek :
(68—69. oszlop)

68/21 sértettet leitatja
68/31 nyitott ablakot, kirakatot keres
68/75 kerítésen át hatol be

E lköve tésné l a lk a lm azo tt trü k k ö k :
(70—71. oszlop)

70/15 koldulás ürügyével lop
70/16 vásárlás ürügyével üzletből lop (bugázó)
70/17 kéjlopás
70/18 ruha-, szőnyegcserélés, jóslás ürügyével 

keres lopási alkalmat 
70/19 hulladékgyűjtés ürügyével keres lopási 

alkalmat
70/20 bőröndöt, bútort szállít, majd tévedést 

színlelve visszaszállít, közben lop és az 
értékeket bőröndbe, bútorba r akja
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70/21 házasságot ígér, lop
70/22 besurran őrizetlenül hagyott lakásba

70/23 segítséget ajánl fel, lop
70/24 hirdetésre jelenik meg, lop
70/25 munkavállalás ürügyével keres lopási 

alkalm at
70/26 éjszakai szállást kér, lop
70/27 ráb írja  sértettet a szoba elhagyására
70/28 ráb írja  sértettet az üzlet elhagyására

70/29 ajándékot ad át, lop »
70/30 sértett figyelmét eltereli
70/ 31 „görcsöt” , „rosszullétet” színlel
70/32 „ittasságot” színlel
70/84 házkutatást ta rt, lop

Egyéb e lkövetési m ódszerek  és ism érvek :
(72—73., 74—75., 76—77. oszlop)

72/oi nem végez kutatást
72/03 ruhadarabokat kutat át
72/40 zseblopást követ el
72/41 /  zsebet felmetszi
72/44 erkélyről lop
72/45 előszobából lop *
72/46 szárítókötélről lop
72/47 csak női fehérnem űt lop
72/50 nyitott gépkocsiból lop
72/98 megszerzett értékeket bizományi áruházban 

értékesíti
72/99 m egszerzett értéket zálogba adja

ÁBTL-4.2 .-10-23/1/1967/ 55



74/15 „horgászik”
74/30 bűncselekményeit rendszeresen ittas 

állapotban követi el
74/31 sértett ittasságát használja ki 

(markecoló)
74/35 járm űvet használat után otthagyja
74/40 nők ism eretségét keresi
74/41 férfiak ismeretségét keresi
74/45 megszerzett értékeket orgazdánál értékesíti
74/46 megszerzett értékeket hirdetés útján értékesíti
74/55 kézitáskából lop
74/56 üzleti pénztárból lop
74/80 apró jószágot a  helyszínen levág
74/81 apró jószágot élve szállít el
74/99- álnevet használ

76/07 nyári táborból (camping) lop
76/16 előnyben részesít bizonyos helyiségeket
76/17 csak felső emeleti lakásokat keres fel
76/20 cselekményét személyek jelenlétében is 

végrehajtja
76/32 nyomot elkeni
76/40 retikül, kézitáska fülét levágja
76/41 óraszíjat levág
76/99 kábítószert használ
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VASÚTI LOPÁSOK
E lkövetésnél a lk a lm azo tt trü k k ö k :
(70—71. oszlop)

70/23 segítséget ajánl fel
70/30 eltereli sértett figyelmét
70/31 görcsöt, rosszullétet színlel
70/32 ittasságot színlel

„ 70/45 szolgálatait ajánlja fel

Egyéb e lkövetési m ódszerek  és ism érvek : 
(72—73., 74— 75., 76—77. oszlop)

72/40 zseblopást követ el
72/41 zsebet felmetszi
72/52 csomagmegőrzést vállal
72/53 vonatból kidobja a  csomagot
72/54 lopott csomagot más kocsiba átvisz
72/55 vonat folyosójára kitett csomagot leszállás

közben ellop
72/56 poggyásztartóról — kilépés közben —

csomagot lop
72/57 vonat ablakán bevett csomagot lop ^
72/58 vonat ablakon leadott csomagot lop
72/59 vonat indulása előtt — búcsúzás közben

— lop
72/60 kisméretű bőröndöt saját nagyobb bőröndjébe

helyez el
72/61 lopott csomagot más csomaggal elcseréli
72/98 megszerzett értékeket bizományi áruházban

értékesíti
72/99 megszerzett értéket zálogba adja
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74/30 bűncselekményeit rendszeresen ittas 
állapotban követi el 

74/40 nők ism eretségét keresi 
74/41 férfiak ismeretségét keresi 
74/45 megszerzett értékeket orgazdánál értékesíti 
74/46 megszerzett értéket hirdetés útján értékesíti 
74/51 állomáson tartózkodó vonaton lop 
74/53 utazás közben lop 
74/55 kézitáskából lop 
76/40 r etikül, kézitáska fülét levágja r.
76/41 óraszíjat levág
76/45 megálló előtt idegen csomagot a  peronra 

kitesz
76/46 lopott csomaggal a WC-re megy, majd 

leszáll
76/99 kábítószert használ
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SZEMÉREM ELLENI BÜNTETTEK
B űncselekm ény  előseg ítésére  a lk a lm azo tt m ódszerek :
(66., 67. oszlop)

66/2 sértettel utcai ismeretséget köt 
66/3 sértettet szórakozóhelyen szemeli ki 
67/i lesben áll

T ám adási m ódszerek : (68—69. oszlop)

68/03 sértettet valamilyen tárggyal üti
68/04 sértettet puszta kézzel üti
68/08 sértettet fojtogatja
68/09 sértettet megkötözi
68/12 sértettet kerékpárról lerántja
68/13 sértettet esésre kényszeríti
68/14 sértettet hátulról tám adja meg
68/15 sértett száját befogja
68/16 sértett szemét befogja
68/17 sértett szemébe világít
68/18 sértett szemébe borsot, paprikát,

vegyszert, stb. szór
68/19 sértettet elkábítja 

(kloroformot használ fel)
68/20 sértettnek kábító, izgató, altatószert ad be
68/21 sértettet le itatja
68/23 nemi erőszak rablással párosul
68/24 erőszakos nemi közösülés
68/25 homoszexualitás
68/26 exhibicionizmus (önmutogatás)
68/27 onanizálás
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Egyéb elkövetési m ódszerek  és ism érvek : 
(70—71., 72—73., 74—75., 76—77. oszlop)

70/02 feljelentéssel kényszerít
70/03 letartóztatással fenyeget
70/07 fenyegetéssel kényszerít
70/77 rendőrnek adja ki magát
70/78 nyomozónak ad ja ki magát
70/86 igazoltatást végez

72/15 csak a mellet fogja meg
72/16 csak a nemiszervet fogja meg
72/17 mellét és nemiszervet fogja meg
72/18 on anizáltat
72/19 pornográf iratokkal, képekkel, hanglemezekkel 

stb. történő nemi izgatás
72/20 ruhavagdosó -*
72/21 ' szadista (sebeket okoz a  sértettnek)
72/22 mazochista (vereti magát)
72/23 eldugott helyre hurcolja a  sértettet
72/24 erkölcstelen dolgokat mond
72/25 meztelenre vetkőztet
72/26 sértettet erőszakkal behúzza a járműbe

74/30 bűncselekményeit rendszeresen ittas 
állapotban követi el

74/31 sértett ittasságát használja ki
74/60 cselekmény elkövetése közben káromkodik
74/61 cselekmény elkövetése közben nem beszél
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74/62 sé rte tt segélykiáltásaira elmenekül, gyáva
74/63 nemi érintkezést hátulról ha jtja  végre
74/64 csak fajtalankodik (nem történik nemi

közösülés még akkor sem, ha lehetséges)
74/67 combközösülés
74/68 szájközösülés
74/69 női fehérneműt letép
74/70 sértettet m enstruáláskor nem bántja
74/71 nemi közösülés közben is veri a  sértettet
74/72 harapja a  sértettet
74/73 nemi izgatás kísérlete undortkeltő tettekkel 

(bélsár fogyasztása, vizelet ivása, stb.)
74/74 széttépi a  ruházatot
74/75 sértettet hívja, hogy utazzék vele
74/77 szerelmes párokat les meg (kukkoló)
74/96 álarcot hord
76/60 sértettet felszólítja, hogy közösüljön vele
76/61 ajándékot igér, vagy ad
76/62 levágja a sértett haját
76/63 pénzt kínál fel
76/99 kábítószert használ
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C S A L Á S
B űncselekm ény  e lő seg ítésére  a lk a lm azo tt m ódszerek :
(67. oszlop)

67/2 előzetes telefonhívással tájékozódik, 
vagy megtéveszti a sértettet

E lkövetésnél a lk a lm azo tt trü k k ö k :
(70—71. oszlop)

70/21 házasságot ígér
70/24 hirdetésre jelenik meg
70/33 utazást szervez, előleget vesz fel
70/37 disszidáltak hozzátartozóit keresi fel
70/38 tárgyat fizetés nélkül elvisz, vagy

részletre vásárol
70/39 autó gyújtásának beállításához

órát kér
70/40 külföldi gyógyszerek beszerzését ígéri
70/41 lakásszerzést ígér
70/42 útlevél beszerzését ígéri
70/43 álmegbízó szám lájára árukat vásárol
70/44 tárgyakat, árukat kínál eladásra
70/45 szolgálatait a ján lja  fel
70/46 tárgyak, dolgok kedvező beszerzését ígéri
70/47 tárgyakat javításra, feldolgozásra akar

elvinni
70/48 fedezetlen csekkel fizet
70/49 hamis megbízatást mutat fel
70/50 persellyel, névjegyzékkel gyűjt
70/51 m egrendeléseket vesz fel
70/52 pillanatnyi anyagi zavaraira hivatkozik,

pénzt kér
70/53 útiköltségre pénzt kér
70/54 pénzváltásnál csal (hilózás)
70/55 hivatali jelleget színlel
70/56 ismerősnek, rokonnak ad ja  ki miagát
70/57 fogolytársa hozzátartozóit keresi fel
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70/58 munkatársa hozzátartozóit keresi fel
70/59 hozzátartozók munkatársának adja ki m agát
70/60 állást ígér
70/61 baleset áldozatának adja ki magát
70/62 totó-lottó nyereményre, örökségre hivatkozik
70/63 átjáróházakat használ fel sértett 

m egtévesztésére
70/64 kuruzsló, ráolvasással gyógyít
70/65 hozzátartozók állítólagos balesetére,

- betegségére, halálára hivatkozik
70/66 hozzátartozók beleegyezésére hivatkozik
70/67 csomagmegőrzési cédulát ad át
70/68 takarm ányszállítást ígér
70/69 term ényszállítást ígér
70/70 börtönből szabadítást ígér
70/71 börtönből szabadulást színlel
70/72 aranyként fém gyűrűt ad el (gagyizó)
70/73 b lo k k - c s a ló
70/74 házkezelőségi ellenőrnek adja ki magát
70/75 villany-, gázberendezéseket ellenőriz
70/76 illetéktelenül adót, díjakat hajt be
70/77 rendőrnek ad ja ki magát 
70/78 /  nyomozónak adja. ki magát
70/79 iparosnak adja ki magát
70/80 állami vállalat megbízottjának adja ki 

magát
70/81 zálogot ad
70/82 nyugtát á llít ki
70/83 írásban hitegeti a  sértettet

. 70/84 házkutatást ta rt
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70/85 lefoglalást eszközöl
70/86 igazoltatást végez
70/90 jövendőt mond

74/99 álnevet használ

76/99 kábítószert használ
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H A M I S Í T Á S O K
Egyéb e lkövetési m ódszerek  és ism érvek :
(72—73., 74—75., 76— 77. oszlop)

72/70 recepteket hamisít, kábítószerek megszerzése 
végett

72/71 hamis pénzt terjeszt
72/72 kliséket készít
72/73 bankjegyet á llít elő
72/74  bankjegyet rajzol
72/75 ércpénzt hamisít
72/76 útlevelet ham isít
72/77 takarékbetétkönyvet hamisít
72/78 pénztárblokkot hamisít
72/79 bélyegzőt hamisít
72/80 szolgálati igazolványt hamisít
72/81 hamis kiutalást készít
72/82 kötvényt hamisít
72/83 totó-, lottószelvényt hamisít
74/01 tettének felfedezését valamilyen módon 

késlelteti
74/99 álnevet használ
76/99 /  kábítószert használ
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M egszerzett tá rg y ak , é rték ek :
(78—79. oszlop)

78/01 készpénz
78/02 óra, ékszer
78/03 pénz és ékszer
78/04 pénz és ruhanemű
78/05 ruhanemű, textil
78/06 értéktárgy
78/07 optikai cikk
78/08 iparcikk
78/09 élelmiszer, ital
78/3.0 gyógyszer
78/11 kábítószer
78/12 levéltárca, pénztárca
78/13 okmány, értékpapír
78/14 műtárgy
78/15 csomag, bőrönd
78/16 építőanyag
78/17 gép, műszer, szerszám
78/18 a u t ó
78/19 m otorkerékpár
78/20 kerékpár
78/21 járm űalkatrész
78/22 kézitáska
78/34 egyéb
78/35 mindent elvisz
78/36 fegyver
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S zá llításra , e lköve tésre  fe lh a szn á lt já rm ű v ek : 
(80. oszlop)

80/1 személy, tehergépkocsi, autóbusz, taxi
80/2 motorkerékpár, moped, stb.
80/3 vasút
80/4 villamos
80/5 lovaskocsi
80/6 kerékpár
80/7 kézikocsi
80/ 8 gyermekkocsi
80/9 vízi jármű
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Rendőrfőkapitányságok:
(3—22. oszlop x. jelzéssel)

3/X Budapest
4/X Baranya
5/X Bács ,
6/X Békés
7/X Borsod
8/X Csongrád
9 /X Fejér

10/x Győr
11/x Hajdú
12/x Heves
13/X . Komárom
14/X Nógrád
15/X Pest
16/X Somogy
17/X Szabolcs
18/X Szolnok
19/X Tolna
20/x Vas
21/x Veszprém
22/x Zala

I
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K erü le tek : (23— 44. oszlop x . jelzéssel)

2 3 /x I. ker.
2 4 /x II. ker
2 5 /x III.
2 6 /x IV.
2 7 /x V.
28/X VI.

2 9 /x VII.
3 0 /x VIII.
3 1 /x IX.
32/X X.
3 3 /x XI.
3 4 /x XII.
3 5 /x XIII.
3 6 /x XIV .
3 7 /x XV.
3 8 /x XVI.
3 9 /x XVII.
4 0 /x XVIII.
41/X XIX.
42/ x XX.
43/X XXI;
4 4 /x XXII.
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