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r. ezredes 

országos rendőr-főkapitány 
bűnügyi helyettese

INTÉZKEDÉSI TERV

A Bp. VIII., Hungária k rt 10/ a. sz. alatti OTP kirendeltségben 
ism eretlen tettes 1977. március 4-én lőfegyverrel megölte Bukta 
Józsefné és Pátrovits Sándorné OTP dolgozókat, majd 113600,— 
F t-tal elmenekült.

Az ügyben kiadott körözési anyagok, tájékoztatók változatlanul 
érvényben vannak, ezért ezek és az intézkedési tervben foglaltak 
felhasználásával, az ism eretlen tettes felderítése érdekében a tel
jes személyi állományt, a munkásőrséget, az önkéntes rendőri 
állományt és egyéb segítőinket ism ételten tájékoztatni, ezen ke
resztül tevékenységüket, a lakosság aktivitását is fokozni kell.

A bűncselekmény elkövetésével kapcsolatos — felfedezés, hely, 
idő, eszköz, sértettek, a motívum, stb. — eddigi megállapítások;

— Bán Miklós honvéd szds 1977. március 4-én 14.18 óra
kor pénzbefizetés céljából m ent be az OTP helyiségbe, ahol sem 
a kirendeltség dolgozóit, sem ügyfelet nem talált.

Időközben odaérkezett Gál Sándor honvéd fhdgy, aki ugyancsak 
befizetést akart eszközölni. Néhány szót váltottak egymással, s 
mivel a kirendeltség alkalmazottai nem kerültek elő, néhány per
ces várakozás után Bán Miklós eltávozott. Ezt követően 3 személy

I.
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érkezett a helyiségbe. A türelm etlenség és aggodalom fo
kozódása m iatt Gál Sándor honvéd fhdgy az ügyfelek jelenlété
ben bement a kirendeltség pulttal elválasztott kezelőhelyiségébe 
és onnan nyíló mosdó, illetve WC helyiségbe, ahol felfedezte a 
két holttestet.

Az esetet Lovas Sándorné 14.38 órakor utcai telefonállomásról 
jelentette a rendőrségnek.

— A kétszemélyes kirendeltség — amely m integy 28 millió 
Ft-os névértékű betétet kezelt — a VIII., Hungária krt. 10/ a. sz. 
alatti 3 emeletes bérház földszintjén van.

A Hungária krt e szakaszán elég nagy a gépjárműforgalom, 
ugyanakkor gyalogosok meglehetősen ritkán közlekednek. Elő
fordul, hogy perceken keresztül egyetlen gyalogos sem halad el 
az OTP (kirendeltség előtt.

A helyszín környékén található a Zrínyi Miklós Katonai Akadé
mia, egy honvédségi, a MÁV és a Hős utcai lakótelep, az MTK 
sportpálya, a Budapesti Közlekedési Vállalat remize és a Száza
dos úti kenyérgyár.

Hivatalos ebédidő a kirendeltségben 13.30 és 14.00 óra között 
van.

— Az elkövetés időpontját tanúvallom ások alapján 1977. 
március 4. (péntek) 14.12 és 14. 17 közötti időpontban tudtuk 
meghatározni. E napon Budapesten borús, esős időjárás, a XIV. 
kerületben enyhe földrengés volt. A bűncselekmény időpontjá
ban nem esett az eső, de a délutáni órákban igen. Az úttest a 
déli órákban is vizes, csúszós volt.

Az OTP-ben utoljára Kővári Ilona, 35 éves könyvelő, budapesti 
lakos ügyintézés (800,— Ft-ot fizetett be) céljából tartózkodott. 
Ő az utolsó tanú, aki még életben látta  a sértetteket.

Részben vallomása, részben nyomozási kísérlet alapján 14.12 órá
ra tehető az az idő, amikor a helyiséget elhagyta.

Kővári Ilona vallomása szerint látta, hogy az egyik dolgozó 
(Buktáné) a kezelőpulttól elfordulva egy kis asztalnál étkezik. 
Az ételm aradékot a helyszíni szemle során biztosították.

Tény az is. hogy Kővári Ilona 800,— Ft-os befizetésének bizony
latolása a pénztárkönyvben nem fejeződött be és a nyilvántar
tásban nincs újabb bejegyzés.
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A következő tanú Bán Miklós honvéd szds. aki 14.18 órakor érke
zett a kirendeltségbe és aki ekkor már az alkalm azottakat nem 
találta.

— Az ism eretlen elkövető a helyiség ügyintézés céljára el
kerített részébe ju tva Bukta Józsefné kirendeltség vezetőt és 
Pátrovits Sándorné pénztárost fegyverrel a WC helyiségbe kény
szerítette, a fal felé fordítva letérdepeltette és azonos fegyverből 
leadott 2 lövéssel tarkón lőtte, melynek következtében a helyszí
nen mindketten meghaltak.

Buktánét kb. 15 cm, Pátrovitsnét kb. 40—80 cm távolságból érte 
a halálos lövés. Az elkövetés eszköze: 7.62 kaliberű, 48 m intájú, 
magyar gyártmányú, jó hadihasználható TT pisztoly. A lőszer 
jelzés, illetve számnélküli, és a gondos tárolás jeleit m utatja. 
(Ilyen tárolásnak tekinthető, ha a lőszert eredeti gyári karton 
csomagolású dobozban, zsírpapírszalaggal elválasztva az oxidá
ciótól védve tartják.)
Az ölést követően a pénztárfülke kezelőpultján elhelyezett, re
keszes pénztárból a tettes kivette az ott ta rto tt 113600,— forin
tot, majd egy székre és a kezelőpultra fellépve az ajtón keresztül 
távozott a helyiségből.

A helyiségben összesen 32 db. összehasonlításra alkalmas, ujj és 
tenyérnyom-töredéket rögzítettünk. Ebből a WC ajtó oldalán, a 
mosdóajtó keretén, a pénztárablak előtti polcon és a kezelőpulton 
elhelyezett különböző iratokon talált 8 db ujjnyom töredéket ed
dig még nem sikerült azonosítani. Lehetséges, hogy ezek között 
van a tettestől származó nyom is.

A pénztárkezelőpult — félfogadói — oldalán elfolyt vérnyomot 
rögzítettek, melyet a szakértői vizsgálat a „0” vércsoportú sér
tettektől eltérő, „A” m. Rh. pozitív Gm. (a pozitív x —) jellem 
zőkkel határozott meg. a Vérnyom a tettestől is származhat.

Bukta Józsefné kezén 1 db idegen, ismeret l e n  személytől szár
mazó hajszálat találtak.

A kirendeltség ügyintéző részében elhelyezett kárpitozott szék 
ülőkéjén és a kezelőpulton lábnyomtöredéket sikerült felkutatni 
és lefényképezni. Nyomszakértői vizsgálat szerint a széken ta
lált talpnyom egy 42—43-as méretű ballábas férfi cipőtől kelet
kezett.
A tettes feltehető mozgási helyeiről (érintkezési pontjairól) sza
got konzerváltak.
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— A kirendeltség vezetője, Bukta Józsefné, 50 éves, Bp. 
VI., Rudas László u. 12. sz. alatti; pénztárosa Pátrovits Sándorné, 
50 éves, Bp. VI., Izabella u. 74. sz. alatti lakos volt.

M indketten 1972. óta dolgoztak ezen a m unkahelyen.

Buktáné, általános iskolai tanár férjével lakott együtt, Pátrovits
né elvált asszonyként egyedül lakott.

Pátrovitsné volt férjével és annak felnőttkorú gyerm ekeivel szo
rosabb kapcsolatot nem tarto tt.

Eddig több száz olyan személyt sikerült felderíteni, akik közvet
len ismeretségi köréhez tartoztak. Á ltalában a magasabb beosz
tásban dolgozó férfiak ism eretségét és társaságát kereste, való
színűség szerint házasság céljából. 1974. és 1976-ban újságban 
házassági hirdetést te tt közzé és a jelentkezőket m unkahelyén is 
fogadta. Felderített ismeretségi köréből 46-an a fegyveres erők 
és testületek állományában teljesítettek vagy teljesítenek szol
gálatot.

— A rendelkezésre álló adatok alapján változatlanul a kö
vetkező verziók állíthatók fel:

1. Az ism eretlen tettes (tettesek) nyereségvágyból, anyagi 
haszonszerzés m iatt követte el a bűntettet.

2. Az elkövető bosszúból, terhes kapcsolattól való szabadu
lásvágytól, vagy szerelemféltéstől vezérelve cselekedett.

3. A 2. pontban foglalt motívum párosulhat a kedvező alka
lom adta pénzszerzési lehetőséggel, de a tettes az elkövetés tény
leges okának leplezése érdekében tulajdonította el a 113600,— 
Ft-ot.

4. Egyéb.

— Az elkövető a helyszínen határozottan és gyorsan csele
kedett, hisz rövid idő állt rendelkezésére. A helyszínen felesleges 
kutatás nem volt tapasztalható (a zárt páncélszekrényben több, 
mint 30000,— Ft érintetlenül visszamaradt), a két működőképes 
betörést jelző készüléken riasztást nem adtak.
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Az ügy felderítése érdekében teendő általános feladatok

1. A felderítés érdekében az egész rendőri állományt (a szolgá
lati ágak sajátosságait figyelembe véve) az önkéntes rendőrö
ket, a munkásőröket, a KISZ ifjúgárdistákat, a rendészeket, 
a mezőőröket, a hivatalos és társadalmi kapcsolatokat ismétel
ten, a konspirációs szabályokra figyelemmel részletesen, a 
tennivalókra el kell igazítani.

A személyi állomány eligazításánál az ,,Intézkedési terv” I. 
fejezetének teljes közlésére kell törekedni, hogy a nyomozás 
m egállapításainak birtokában szervezzék munkájúikat. A terv
II. és III. fejezetében felsorolt feladatokról, a szolgálati ágak 
között differenciálva kell tájékoztatást adni.

A nyomozás további m enetéről folyam atosan — naprakész 
állapot ism ertetésére, elérésére törekedve — kell tájékozta
tást adni.

Nyomatékosan fel kell hívni a rendőri állomány figyelmét, 
 hogy szolgálati tevékenységük során — a büntető és szabály

sértési eljárás, igazoltatás, előállítás, gépkocsi átvizsgálás, 
házkutatás, stb. — az OTP ügy rendelkezésre álló adatait ve

gyék figyelembe, így különösen a fegyver, az elkövetőkre vo
natkozó személyleírás, a körözött gépkocsi, stb. vonatkozásá
ban.

A munkásőrséget és az önkéntes rendőri állományt a helyi
leg kialakult eligazítás keretében kell tájékoztatni az ügy sa
játosságairól anélkül, hogy a nyomokkal — hajszál, ujjnyom, 
vér, stb. — kapcsolatos adatokról részleteiben ism ertetést ad
nának. Az eligazításokkal el kell érni, hogy aktivitásuk az 
ügyi felderítésére koncentrálódjon. Tevékenységük terjedjen 

 ki:
— a szolgálattal kapcsolatos teendőkön keresztül a lakóhelyi 

és m unkahelyi adatgyűjtésekre, a jelzések rögzítésére és 
közlésére;

— törekedjenek az általuk ism ert bűnözők, veszélyes bűnö
zők szem m eltartására;

— a züllött, iszákos, m unkakerülő életmódot élő személyek 
tevékenységének figyelésére;

II.
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| — minden, az OTP üggyel kapcsolatos beszélgetés közlésére. 

A munkásőrség állom ányát külön is fel kell kérni:

•— emlékeznek e 1957-től TT fegyver elvesztésére, eltűnésére, 
ellopására;

j— láttak  e lőfegyvert olyan személynél, aki illegálisan tarto t
ta azt birtokában;

:— tudnak e olyanokról, akik a Munkásőrségtől, fegyveres tes- 
' tülettől elkerülve — leszerelve, fegyelmileg, büntető eljá

rás m iatt elbocsátva, stb. — züllöt, iszákos, bűnözői élet
módot folytatnak;

r akik a fenti körből fegyvergyűjtéssel, fegyverkészítéssel 
barkácsolással — foglalkoznak, vagy szenvedélyük — hob
by juk — a fegyver tartása.

2. A bűnüldözési, a népgazdasági és társadalm i tulajdonvédelmi,

f a vizsgálati vonalon foglalkoztatott teljes hálózatot, az alkal
mi titkos adatszolgáltatókat, az ügyről, a számításba vehető 

. személyekről a fegyver és lőszer felkutatásának szükségessé
géről, a végrehajtandó feladatokról ism ételten el kell igazí
tani.

Az eligazítások konkrét végrehajtásánál, az eligazítás ta rta l
mának, terjedelm ének meghatározásánál, az ügyben rendel
kezésre álló adatokra tekintettel, figyelembe kell venni:

— a hálózati személy foglalkoztatási területének sajátossá
gait, hírszerzési lehetőségeit;

— , a bűnözőkhöz, a rendőrséghez való kötődésének fokát 
(szervezésének minősége) loyalitását, megbízhatóságát;

— /egyéni képességeit;

— j szenvedélyeit (italozás, lóverseny, stb.).

A fentiek figyelembe vételével — differenciáltan — az eliga
zítás tartalm a, illetve a beszámoltatás terjed jen  ki:

— az OTP ügy sajátosságainak közlésére, így az elkövetés he
lyére, idejére, körülm ényeire (a szakértői vizsgálat ered
ményeit, a rögzített nyomokat, bizonyítékokat nem kell

' közölni) vonatkozóan;
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a helyszínen látott személyek szem élyleírásának közlésé
re, a mozaikképek bem utatására;
a keresett fegyver és lőszer sajátosságaira;

a felm erült Zsiguli gépkocsi jellemzőire;

a környezetükben élő, dolgozó bűnözők, veszélyes bűnö
zők fokozott ellenőrzésére;

a külföldi állampolgárok tevékenységére, m agyar bűnö
zőkkel való kapcsolatukra, az általuk elkövetett bűncse
lekményekre. E körben is felm erül a fegyver illegális ér
tékesítésének lehetősége;

és azokra:
— akik 1977. március 4-ét követően az addigi megszokott 

életm ódjuktól eltérő módon viselkedtek, éltek, így pl.:
visszahúzódtak, esetleg bűnözői környezetüket kerülték, 
avagy éppen régebbi ilyen kapcsolatuk, volt börtöntársuk 
társaságát keresték, költekeztek, vagy jelentős tartozást 
váratlanul rendeztek, disszidálni szándékoztak, vagy dis
szidáltak, stb.;
akik az elkövetés előtti vagy a személyleírásos körözés 
közzététele utáni időben külzetüket (bajusz, hajszín, vagy 
hajviselési forma) m egváltoztatták;

- akik bárm ilyen célból fegyverszerzési szándékukról tettek  
említést, akik fegyverrel rendelkezhetnek;

akik a sértettekkel való ismeretségükről, kapcsolatukról 
te ttek  említést;

— akik ellenforradalm i cselekményben részt vettek, vagy
akiket ilyen bűncselekmény m iatt elítéltek;

— , akik az idegenlégióban teljesítettek szolgálatot és hazatér
tek;

— akik, m int veszélyes bűnözők vannak nyilvántartva;

—  akik konkrét, vagy érdemleges adat vonatkozásában te t
tek  említést az OTP ügyről.

Részletesen ki kell a hálózat tagjait oktatni az adatgyűjtés 
során tanúsítandó m agatartásra, hogy hol, milyen körökben 
lehetnek kezdeményezők, az „állampolgár jogán” érdeklődök 
és a birtokukban levő adatokat m iként vethetik fel.
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Különös gondot kell fordítani azokra az esetekre, ahol több 
hálózati személyt foglalkoztatnak, illetve bűnözői körben vé
geznek felderítést.

A vezetők konkrét ellenőrzésekkel segítsék a 2. pontban meg
határozottak rugalm as végrehajtását.

3. Szervezettebbé és hatékonyabbá kell tenni a bűnözői életmó
dot folytató, büntetett előéletű, börtönből szabadult, rendőr- 
hatósági kényszerintézkedés alatt álló személyek köréből be
szerezhető érdemi adatok, információk gyűjtését, az ellenőrző 
munkát.
A veszélyes bűnözőket személy szerint ellenőrizni kell. A kö
rülm ényeik alapján számításba vehetőket alibijük szempont
jából is el kell számoltatni.

Különös gondot kell fordítani azokra a lezüllött, iszákos, anya
gilag kétes körülm ények között élő személyek ellenőrzésére, 
akik fegyvertartási engedéllyel rendelkeztek.

4. Fel kell kutatn i az ellenforradalmi bűncselekmények miatt el
ítélt és szabadult azon személyeket, akik körülm ényeik alap
ján kapcsolatba hozhatók az OTP üggyel. Kiemelten kell ke
zelni azokat, akik a nyomozati anyag szerint fegyverrel ren
delkeztek, de azt az eljárás során nem sikerült felkutatni.

5. Az utóbbi években fokozódott a külföldi elkövetők részvétele 
a súlyos bűncselekményekben.

Mivel a külföldi elkövető lehetősége ebben az ügyben sem ki
zárt, a népgazdasági és társadalm i tulajdonvédelmi, valam int 
az állambiztonsági osztályok segítségével fokozzák az ellenőr
zést az e vonalon számításba vehető személyek (deviza és 
vám bűntett, prostitúció, üzérkedést elkövetők, stb.) között.
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Felül kell vizsgálni azokat az 1972. óta keletkezett ügyeket, 
amelyekben fegyveres rablás miatt indult eljárás és a tettes 
ism eretlen volta m iatt kerültek m egszűntetésre, vagy az el
követő ism ertté vált ugyan, de a fegyveres elkövetés tényét 
bizonyítani nem tudták.

Folytatni kell a felderítését (saját nyilvántartás, módus ope
randi) és ellenőrzését azoknak a személyeknek, és kapcsola
taiknak, akik fegyveres rablás miatt voltak elítélve és bünte
tésükből 1977. március 4-e előtt szabadultak.

6 .

7.



8. A vizsgálati osztályok az általános ellenőrzés keretében va
lamennyi 1977. március 4-től indult büntető eljárás anyagát

 — az OTP ügy adataival összevetve — vizsgálják felül abból 
a szempontból, hogy az elkövető börtönbe kerülésének céljá
ra utalhatnak e az adatok.

9. A rendőri szervekhez érkező bejelentések, jelzések fogadásá
nak rendjét és módját javítani kell. Biztosítani kell, hogy 

 m inden bejelentés gyorsan és torzulásm entesen jusson el az 
 intézkedésre jogosulthoz.

Fokozottabb gondot kell fordítani a megkeresések teljesítésé
re és a bejelentésekre adott visszajelzésekre.

— Kővári Ilona az OTP helyiségbe érkezve szembetalálko
zott egy onnan kilépő

kb. 25—30 év körüli, 165— 170 cm magas,
jobbról balra fésült, dús, bozontos, sötéthajú,
szúrós szemű, dús szemöldökű,
beesett, hosszúkás arcú,
minden valószínűség szerint bajuszos,
sötét ruhát és kabátot viselő,
lezser tartású  férfivel.

Amikor távozott, ugyanezt a férfit látta várakozni az OTP 
melleti kapu bejáratnál.

Eddigi adataink szerint feltehető, hogy ez a személy a 
bűncselekmény elkövetője.

— az OTP előtt kb. 200 m éteres szakaszon 4 tanú 3 különbö
ző helyen egy kb. 35—40 év körüli, m integy 180 cm ma
gas, erős testalkatú, sötét, göndör, őszes hajú, fekete bőr
kabátos férfit látott, akinek kezében aktatáska volt.

III.

Az adatok alapján végzendő speciális feladatok
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1. Folytatni kell az olyan személyek felkutatását, akik az üg
gyel összefüggésbe hozható adatokról felvilágosítást tudnak 
adni.



— Két tanú egy 30 év körüli, kb. 170— 180 cm magas, zömök 
testalkatú, szürke kabátot és kalapot viselő férfit látott.

Ezekről a személyekről a tanúk mozaikképet állítottak össze. 
Annak ellenére, hogy a személyleírások és a mozaikképek 
alapján többszáz személy ellenőrzése történ t meg, az ism eret
len személyek kilétét ezideig nem sikerült m egállapítani.

A fentiekben leírt személyek felkutatásához változatlanul 
fontos nyomozati érdek fűződik, ezért a m unka elősegítése ér
dekében a fénykép negatívokat a kellő gondossággal és fenn
tartással való felhasználásra rendelkezésre bocsátjuk.

2. A sértettek rokoni, baráti, ismeretségi körében a m ár ismert 
személyeken kívül azonosítani kell még Pátrovitsné több 
olyan kapcsolatát, akikről csupán adattöredékkel rendelke
zünk. Ilyeneknek tekinthetők többek között azok a férfiak, 
akik az ország különböző részeiből Pátrovitsné házassági ú j
sághirdetéseire jelentkeztek, felkeresték, vele ism eretséget 
kötöttek.

Továbbra is kutatni kell azokat a személyeket, akik a sérte t
tekkel bárm ilyen vonatkozásban kapcsolatban lehettek.

3. Az OTP kirendeltség nyilvántartásai alapján visszamenőleg 
felkutatták  az ügyfelek egy részét, a korábban ott dolgozó, il
letve helyettesítő alkalm azottakat, valam int a különböző szol
gáltató tevékenységet végző személyeket. Ez utóbbiak ellen
őrzése nagyrészben m egtörtént, de további pontosítások szük
ségesek.

4. A revizori vizsgálat szerint feltételezhető, hogy az elkövető az 
ism eretlen sorozat és sorszámú 180 db 500 és m integy 220 db 
100 forintos bankjegyen kívül a C. 072 sorozatból a 243201-től 
243300-ig terjedő sorszámú 20 forintos bankjegyekből is eltu
lajdonított. A 20 forintos bankjegyek körözésére, továbbá va
lamennyi pénzintézetnél, postánál és készpénzzel foglalkozó 
kereskedelmi egységnél történő figyelésre intézkedés történt. 
A keresett és forgalomba hozott néhány 20 forintosról eddig 
kapott bejelentések ellenőrzése közelebbi tám p o n to t nem 
adott. Újabb adatok esetén meg kell kísérelni a bankjegyek 
útjának felderítését.
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5. A kirendeltség előtti szerviz úton több gépkocsi parkolt, illet
ve haladt el a bűncselekmény elkövetése körüli időben. Ezek 
közül felderítésre került — a híranyagokban még szereplő — 
egy teherautó és egy szürke színű S— 100 Skoda személygép
kocsi vezetője, akik az üggyel kapcsolatban érdemleges adato
kat nem tudtak szolgáltatni.

Göbölyös Györgyné tanú m árcius 4-én 13.45 óra és 14.15 óra 
között a helyszín közelében egy világos színű Zsiguli gépko
csit látott, amiben három férfi ült, akik feltűnő gyorsasággal 
hajto ttak  el.

Buczkó György tanú ugyancsak a kritikus időpontban 14.17— 
14.18 órakor a kirendeltséghez közeli transzform átorház m ö
gül egy sötétkék színű, elhanyagolt állapotban levő, kopott, 
(jobb hátsó sárvédő és lökhárító) több helyen sérült és javí
tott Zsiguli személygépkocsit látott, feltűnően gyorsítva el
indulni.

Az autó szabálytalanul keresztülm ent a közeli parkoló helyen, 
élesen kanyarodva befordult a Salgótarjáni ú tra és sebességét 
növelve az Asztalos S. utca irányába távozott.

A robogó autó elől a Salgótarjáni út és H ungária krt keresz
teződésében kijelölt gyalogátkelő helyen haladó tanúnak és a 
m ellette álló — jelenleg még ism eretlen — idős asszonynak 
félre kellett ugrania.

Buczkó elmondása szerint a személygépkocsit egy hosszú ha
jú, szakállas fiatal férfi vezette, a hátsó ülésen a Kővári Ilo
na által elmondotthoz hasonló haj és bajusz form ájú férfi és 
egy másik utas ült. Ezekről még megközelítő szem élyleírást 
sem tudott adni.

A helyszín közeléből gyanús körülm ények között távozott 
gépkocsi felkutatása érdekében többirányú országos intézke
dés történt, am elyek nem jártak  eredménnyel. További adat
gyűjtés során mindezekre figyelemmel kell lenni.

6. a) Az elkövetés eszközeként használt, előzőekben m ár vázolt
TT pisztoly felkutatására és azonosítására az önvédelmi 
pisztollyal rendelkező személyeknél — néhány kivétellel — 
ellenőrizték a fegyver meglétét. Hüvely összehasonlító 
vizsgálat céljából próbalövéseket adtak le. Ezeket a fegy
vereket a szakértői vizsgálatok kizárták.
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A Csepel Vas és Fémművekben végzett ellenőrzés szerint 
a leselejtezett TT pisztolyok beolvasztása alkalmával ille
gálisan senki nem ju thato tt fegyverhez.

A lőfegyver ellopásával, elvesztésével kapcsolatos ügyek 
rekonstruálása, a meglévő nyomozati és egyéb iratok felül
vizsgálata, hogy a fegyverek összefüggésbe hozhatók e az 
elkövetett bűncselekménnyel, ezideig eredm ényre nem ve
zetett.

Valószínűsíthető, hogy a lőfegyver illegálisan került a te t
teshez az ellenforradalm i események alkalmával, vagy 
bűncselekmény útján.

Felül kell ellenőrizni azokat az 1977. március 4-e előtt ke
letkezett betörési (lopási) ügyeket, ahol gyanú merült fel 
arra, hogy a sértettek illegálisan fegyvert tartottak a bir
tokukban és azt a tettes elvitte, vagy elvihette.

A fegyver felkutatása változatlanul a nyomozás egyik 
kulcskérdése.

b) A megyei II/ I- 1., 2., 3. Osztályok vezetői az illetékes ál
lambiztonsági osztályok vezetőinek segítségét kérve gyűjt
sék ki az 1957. óta keletkezett általános, bűnügyi és TŰK 
iktatókönyvek, illetve a hálózati jelentések alapján az il
legálisan fegyverszerzésre utaló jelzéseket.

A m egtett intézkedéseket, azok eredm ényét hatáskörük
ben az OTP üggyel összevetve érdem ben ellenőrizzék felül.

c) Az igazgatásrendészeti osztályok nyilvántartásából meg 
kell állapítani, kik azok, akiknek önvédelmi fegyvertartási 
kérelmét elutasították. Különös gonddal járjanak  el azok 
esetében, akik a kérelm et megelőzően fegyveres testületi 
tagok voltak.

Az adatok összevetése u tán indokolt esetben — a hatáskö
rökre figyelemmel — differenciált ellenőrzést vezessenek 
be.

d) Az önvédelmi fegyverrel rendelkezőktől, a Munkásőrségtől, 
honvédségtől elveszett, ellopott TT pisztolyok vonatkozásá
ban végzett ellenőrzés és felderítés igen hiányos, és szak
szerűtlen.
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Iratok hiányában rekonstruálni kell a korábbi ism ertté 
vált eseteket. A pisztolyok felkutatásának eredem ényte
lensége, a fe ltárt hiányosságok (pl.: nem áll körözés alatt) 
pótlására intézkedni kell.

e) M egkülönböztetett figyelmet kell fordítani a 7.62 mm-es 
öbméretű TT lőfegyverekkel és lőszerrel kapcsolatos 
ügyekben szereplő személyek újbóli ellenőrzésére, azokra 
az ügyekre, amelyekben az elkövetőt felkutatni nem sike
rült, illetve az eljárást bizonyítékok hiányában megszün
tették.

f) Személyremenő ellenőrzést kell folytatni azokban az 
ügyekben, melyek fegyverrel, lőszerrel, vagy robbanó
anyaggal való visszaélés bűntette m iatt keletkeztek, füg
getlenül attól, hogy a személyt felelősségre vonták e, vagy 
sem, illetve az ügyet bizonyíték hiányában m egszüntették.

7. A helyszíni szemle során a pénztárkezelő pult oldalán 
rögzített vérszennyeződés sem a sértettektől, sem a kiren
deltség általunk felkutato tt aznapi ügyfeleitől nem származ
hatott. Amennyiben ez az elkövetőtől ered, feltételezhető, 
hogy a bűncselekmény alkalmával megsérült.

A m eghatározott csoport tulajdonságú vérnyom ra figyelem
mel a szükséges intézkedések kétirányúak.

a) Mindazoknál a gyanús személyeknél, akik a személyleírás 
és egyéb adatok alapján a bűncselekmény elkövetőjeként 
számításba jöhetnek, vércsoport vizsgálatot kell végeztetni.

b) Folyamatosan ellenőrizni kell azokat az apasági perekben 
alperesként szereplő férfiakat, akik igazságügyi, orvosszak
értői vizsgálat eredm énye szerint a helyszínen rögzített 
vérnyom faktoraival azonos vércsoport-sajátosságokkal 
rendelkeznek és az OTP ügy szempontjából relevánsak.

8. a) A különböző nyilvántartásokból folyamatos az adatszolgál
tatás.

A helyszínen rögzített, ezideig még nem azonosított, ös
szehasonlításra alkalmas (8) ujjnyomtöredék nem a kiren
deltség március 4-i ügyfeleitől és az eddig gyanúsítottként 
számításba vett személyektől származik.
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Minden, az OTP ügyhöz kapcsolódó gyanúsított u jjnyo
m atát összehasonlítás céljából fel kell terjeszteni. A dak
tiloszkópiai nyilvántartó erre az ügyre külön szakértővel 
rendeletik  a korábbi — és m eghatározott — bűncselekmé
nyek m iatt büntető eljárás alá vontak ujjnyom aiénak 
összehasonlítására.

b) A Módus operandi nyilvántartásából többszáz személy 
adatát adták meg. Ezek ellenőrzése részben m egtörtént és 
egyrészét kizárták a bűncselekmény elkövetői köréből. 
Folytatni kell az ellenőrzést és az újabb adatok feldol
gozását.

c) Fenn kell tartan i a bűncselekm ényt követő két napon be
lül külföldre távozott személyek differenciált ellenőrzé
sét.

9. Valamennyi, az együttm űködésben érin tett (BM III. Főcso
portfőnökség illetékes osztályai, a BM Belbiztonsági Osz
tály, a Katonai Elhárítás, a BV Országos Parancsnoksága, 
Legfőbb Ügyészség, stb.) szervet folyamatos információval 
láttuk el és a szükséges segítséget megkaptuk. Ennek folya
matosságát helyileg is biztosítani kell.

10. Az ügyben a rádió, televízió, sajtó részére adandó kommü
niké, vagy tájékoztatás kérdésében központilag történik in
tézkedés.

11. Az „Intézkedési terv”-ben m eghatározott feladatok végre
hajtásánál a konspirációs szabályok szigorú m egtartását biz
tosítani kell.

12. A rendőri szervekhez érkezett érdemi adatokról a beveze
te tt intézkedésekkel egyidőben jelentést kell felterjeszteni a 
BM ORFK I— 1. Osztályára.

B u d a p e s t ,  1978. március hó! 

DR. CSIBA ISTVÁN s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnökhelyettes
Készült: 600 példányban.
K apják: elosztó szerint.
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