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A rendőrség hivatalos honlapján megújult a felület, melyen rendszeresen frissül a legke-

resettebb bűnelkövetők listája. Az új funkcióknak köszönhetően a lakosság is segítheti a 

rendőrség munkáját: kísérjék figyelemmel a körözési adatlapokat az eredményes körö-

zési tevékenység érdekében. 

 

Körözési alportál 
 

A rendőrség egyik fontos feladata az elkövetők beazonosítása és elfogása, az eltűntek felkuta-

tása. Ebben jelentős segítséget nyújtanak a keresett személyek hollétére, felbukkanásuk lehet-

séges helyeire vonatkozó lakossági bejelentések. 

Annak érdekében, hogy a körözési felhívások minél több emberhez eljuthassanak, megújult a 

nyilvános körözések webfelülete. A  http://www.police.hu/hu/koral címen elérhető közérdek-

ből nyilvános körözési adatbázis listákba rendezetten böngészhető, illetve kategóriák szerint 

szűkíthető a találati lista. Indítható keresés például eltűnt emberekre, ellopott állatokra, eltulaj-

donított járművekre vagy elfogatóparancs alapján körözött személyekre. Újdonság, hogy az 

egyes körözéseket megnyitva az adatlapok megoszthatók a nagyobb közösségi csatornákon. 

Amennyiben a http://www.police.hu/hu/koral megjelenített körözés megszűnik, a posztok be-

ágyazásai is inaktívvá válnak. 
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KÖRÖZÉSI TOPLISTA 
 

Az országos körözési toplistában egyidőben legfeljebb 50 bűnelkövető szerepelhet. Ennek fel-

tétele például, hogy az elkövetőt 

a) legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűntett miatt 

elfogatóparanccsal körözzék, 

b) legalább öt év végrehajtandó szabadságvesztésre jogerősen elítélték és ennek végrehajtása 

érdekében elfogatóparanccsal körözzék, 

c) ötnél több különböző bűncselekményt követett el, vagy azok elkövetése miatt jogerősen 

kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözzék, 

d) különös, többszörös vagy erőszakos többszörös visszaesőnek minősül, vagy bűnszervezet-

ben követte el a bűncselekményt, illetve ezek miatt jogerősen kiszabott szabadságvesztés 

büntetés végrehajtása érdekében elfogatóparanccsal körözzék, 

e) az elkövetett bűncselekmény a lakosság biztonságérzetét nagymértékben rontja. 

  

Bejelentések 
 

A körözési adatlapok „Felismeri? Tegyen bejelentést!” gombjára kattintva jelenik meg az on-

line bejelentő űrlap. Itt e-mail formátumban juttathatják el a rendőrséghez az adott körözéssel 

kapcsolatos információjukat.  

 

Bejelentésüket anonim módon is megtehetik, ugyanis az „elérhetőségek” mezők kitöltése nem 

kötelező. Azonban a munkát nagyban segíti, ha megadják nevüket, e-mail címüket, vagy tele-

fonszámukat a felmerülő kérdések tisztázása érdekében.  

 

 

Fentieken túl a rendőrség továbbra is fogadja a bejelentéseket a 

112-es segélyhívó számon és a telefontanú +36-80/555-111-es vo-

nalán. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://www.police.hu/hu/koral/toplistas-korozesek 
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