
A 7/1976. BM számú utasítás végrehajtása érdekében kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t  :

I.

1. A rendőri szervek a gazdálkodás rendjével összefüggő párt- 
határozatok és jogszabályok alapján, feladataiknak megfele
lően folytassanak mélyreható, széleskörű és sokoldalú tevé- 
kenységet a népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűn-

 cselekmények célirányosabb, hatékonyabb, eredményesebb 
megelőzésére, megszakítására és felderítésére.

2. A BM II/I—1. Osztály — elvi irányító és ellenőrző tevékeny
sége, a bűnözés alakulásának, okainak és körülményeinek 
rendszeres elemzése, a bűnüldöző munka tapasztalatainak szé
les körű ismertetése; a gazdasági minisztériumokkal és főható
ságokkal, más BM szervekkel való koordináció útján — segítse 
a népgazdaság és társadalmi tulajdon hatékony védelmét.

3. A rendőr-főkapitányságok II/I—1. osztályainak feladata első
sorban a szervezetten, leplezetten és kvalifikált módon elköve
tett bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése. 
A rendőrkapitányságok általában az eseti, egyszerűbb elköve- 
tésű, kisebb kárértékű, de nagyobb számban előforduló bűn- 
cselekmények megelőzését, megszakítását és felderítését vé
gezzék.

4. A rendőr-főkapitányságok fordítsanak több figyelmet a rend
őrkapitányságok népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi 
munkájának segítésére, a munka személyi- és tárgyi feltéte
leinek javítására.
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5. Minden rendőri szerv és szolgálati ág vezetője feladatainak el
látása során fordítson fokozott figyelmet a népgazdaság és a 
társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények megelőzésére, 
megszakítására és felderítésére. A tudomására jutott nem ha
táskörébe tartozó adatokat haladéktalanul küldje meg az ille
tékes szerv vezetőjének.

6. Továbbképzés útján növelni kell a népgazdaság és a társadal
mi tulajdonvédelmi területen foglalkoztatott állomány köz- 
gazdasági ismereteit. Törekedni kell ilyen képzettséggel ren
delkezők felvételére.

7. A BM III. Főcsoportfőnökség szerveivel való szoros és kölcsö
nös együttműködéssel törekedni kell a népgazdaság és társa
dalmi tulajdon elleni bűncselekmények megelőzésére, megsza
kítására, illetve felderítésére.

8. A belügyminiszteri utasítás 6. pontjában foglalt bűncselek
ményre utaló minden jelzést át kell adni a BM III. Főcsoport- 
főnökségnek és annak realizálását a rendelkezésre álló lehető
ségek felhasználásával segíteni kell.

9. A rendőri szervek kísérjék figyelemmel a kapitalista országok
ból gyakran beutazó, vagy huzamosabb ideig itt tartózkodó 
szakemberek tevékenységét, derítsék fel az indokolatlan — 
műszakilag és gazdaságilag hátrányos — nyugati vásárlásokat, 
és ezeket szorgalmazó személyek tevékenységét. Megállapítá
saikról folyamatosan tájékoztassák a BM III. Főcsoportfőnök
ség illetékes szerveit.

10. A BM II. Főcsoportfőnökség szervei kötelesek operatív eszkö
zeiket és lehetőségeiket a népgazdaság ellen irányuló ellensé
g es tevékenység felderítésére is felhasználni.

11. A BM II. Főcsoportfőnökség szervei tegyék rendszeressé a bű
nözés helyzetére, a bűnöző tevékenység várható irányára, stb. 
vonatkozó információ cserét. A BM III. Főcsoportfőnökség 
szerveivel szükség esetén tartsanak közös megbeszéléseket és 
értékeljék szerveik népgazdaság és társadalmi tulajdonvédel
mi munkáját, az együttműködés eredményeit.

A rendőr-főkapitányságok vezetői az illetékes parancsnokok
kal együtt rendszeresen értékeljék — az operatív helyzet által 
követelt időszakonként — a népgazdaság és a társadalmi tulaj
don védelme érdekében folytatott megelőző és felderítő mun
kát. Ennek során elemezzék az együttműködés eredményeit és 
határozzák meg a feladatokat.

II.

12. A BM II. Főcsoportfőnökség szervei a népgazdaság minden te
rületén tovább szélesítsék a bűnüldöző munka társadalmi bá
zisát.
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a) alakítsanak ki rendszeresebb együttműködést a gazdálkodó 
szervek vezetőivel, tájékoztassák őket a népgazdaság és a 
társadalmi tulajdon védelme érdekében szükséges felada
tokról, a tett intézkedésekről. Különös figyelmet fordítsa
nak a különböző ellenőrző szervek (népi ellenőrzés, a PM 
Bevételi Főigazgatóság, Kereskedelmi Felügyelőség, a szö
vetkezeti ellenőrző bizottságok, revizori irodák, stb.) és a 
társadalmi tulajdon védelmére létrehozott (üzemrendészeti, 
mező- és erdőőri, stb.) szervek segítésére, a hatékony 
együttműködés megvalósítására;

b) nyújtsanak segítséget az üzemrendészeti szervek kiképzé
séhez és tevékenységük irányításához. Az üzemrendészeti 
szervek vezetői részére — évente legalább egy esetben ad
janak tájékoztatást a népgazdaság és társadalmi tulajdon 
elleni bűnözés helyzetéről, a megelőzés és a felderítés terén 
időszerű feladatokról. Lehetővé kell tenni számukra, hogy 
beszámoljanak objektumuk bűnügyi viszonyairól, a felme
rült problémákról és javaslataikról;

c) fokozottabban működjenek együtt a vállalati és szövetke
zeti belső ellenőrzés szervezetével (felügyelő bizottságok, 
revizori irodák, stb.) a bűncselekmények megelőzésében, 
megszakításában és felderítésében;

d) fűzzék szorosabbra a KISZ, a szakszervezetek és az egyéb 
társadalmi szervezetek vezetőivel a kapcsolatot, adjanak 
megfelelő tájékoztatást részükre a társadalmi tulajdon és 
népgazdaság elleni bűnözés helyzetéről és a társadalmi szer
vek részéről kívánt, megoldásra váró feladatokról. Az egyes 
intézkedéseket — a szükséges mértékben — egyeztetni 
kell;

e) rendszeres tájékoztatással, eligazítással segítsék elő, hogy a 
munkásőrök munkahelyükön és lakó körzetükben idejében 
felismerjék és jelezzék a népgazdaság és társadalmi tulaj
don elleni károkozást és a rendőri beavatkozást igénylő je
lenségeket ;

f) gondoskodjanak az önkéntes rendőrök népgazdaság és tár
sadalmi tulajdonvédelmi feladatai elvégzéséhez szükséges 
kiképzéséről és rendszeres eligazításáról. Segítsék elő, hogy 
az önkéntes rendőrök szolgálatban és szolgálaton kívül egy
aránt tevékenykedjenek az ilyen bűnözés megelőzése, meg
szakítása és felderítése terén;
A népgazdaság és társadalmi tulajdon védelme szempont
jából kiemelkedően fontos területeken (kiemelt beruházá
sok, vasúti csomópontok, az idegenforgalom egyes terüle
tei, stb.) alakítsanak speciális önkéntes rendőri csoportokat;

g) a helyi bűnügyi helyzet alakulásának megfelelően javítsák 
a kapcsolatot a népgazdaság és társadalmi tulajdon védel
mét aktívan segíteni kész állampolgárokkal. Időnként — a 
szükségesnek megfelelően —, de rendszeresen keressék fel 
ezeket a személyeket és tájékozódjanak a figyelmet igénylő 
eseményekről.

13. Rendszeresen kutassák és elemezzék az új bűnelkövetési lehe
tőségeket és módszereket, a gazdaságirányítási rendszer céljá
val ellentétes tendenciákat. Adjanak ezekről gyors és rendsze-



res tájékoztatást a párt, állami és gazdasági vezetők részére. 
Ha a bűncselekmények elkövetését a jogi szabályozás hibája, 
joghézag, a körülményeknek már nem megfelelő jogszabályok 
segítik, vagy teszik lehetővé, kezdeményezzék azok megváltoz
tatását.

14. Tovább kell folytatni az egyes népgazdasági ágak, illetve ága
zatok népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi helyzete, a 
bűnözés tendenciái, a negatív jelenségek és a bűncselekmé
nyek elkövetését elősegítő okok értékelését, az ún. „Tájékoz
tató Feljegyzés"-ek készítését. Az értékelés tartalmazza a bű
nözés megelőzése céljából szükségesnek ítélt javaslatokat is. 
Javasolják, hogy az illetékes párt- és állami, valamint gazda
sági szervek időközönként tűzzék napirendre és tárgyalják 
meg a népgazdaság és a társadalmi tulajdon elleni bűnözés 
helyzetét, a felmerült problémákat, és határozzák meg a fel
adatokat.

15. A BM II/I. Csoportfőnökség „Módszertani ismertető"-n ke
resztül rendszeresen adjon tájékoztatást valamennyi rendőri 
bűnüldöző szerv eligazítása céljából az ismertté vált új bűn- 
elkövetési, felderítési és megelőzési módszerekről. A megyei, 
budapesti rendőri szervek kezdeményezzék az új elkövetési, 
felderítési és megelőzési módszerek átadását.

16. Elő kell segíteni, hogy a gazdasági vezetők fokozott gondot 
fordítsanak a gazdasági egységeknél maradó nagyobb pénzösz- 
szegek biztonságos őrzésére, illetve szállítására. Kísérjék figye
lemmel a vonatkozó rendelet betartását, megsértése esetén 
kezdeményezzék a szükséges intézkedéseket a hiányosságok 
felszámolására, a védelmi jelzőberendezések létesítésére.

17. Következetesen használják ki a beruházásokkal összefüggő 
hatósági eljárások rendszerének egyszerűsítéséről szóló 1035/ 
1967. (XI. 19.) Korm. számú határozat nyújtotta lehetőségeket.

III.

18. A parancsnokok az elemző és értékelő munka színvonalának 
javítása és rendszeressé tétele útján erőiket az operatív hely
zetnek megfelelően célszerűen és differenciáltan használják 
fel. A súlyponti vonalak (objektumok) megállapítása folyama
tos feladat. A szervezett rendőri védelemben részesített objek
tumokat a konkrét és a várható bűnügyi helyzet alakulásának 
megfelelően változtassák.

19. A rendőri szervek operatív eszközeik és módszereik alkalma
zásával, a külső és belső ellenőrző szervekkel való szoros 
együttműködés megvalósításával előzzék és szakítsák meg, il
letve derítsék fel a népgazdaság érdekeit sértő, a csoport és 
egyéni érdekek előtérbe helyezésében jelentkező bűncselek
ményeket. Fokozott figyelmet fordítsanak a gazdálkodás rend
jét sértő, a monopolhelyzet kihasználása útján és más hasonló 
módon elkövetett bűncselekmények felderítésére.
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A gazdasági bírságról szóló kormányrendeletben foglalt felté
telek fennállása esetén tegyenek javaslatot az ügyészségen ke
resztül gazdasági bírság kiszabására és a jogosulatlan nyereség 
elvonására.

20. Nagyobb figyelmet kell fordítani a társadalmi tulajdon sérel
mére elkövetett nagy kárt okozó, bűnszövetségben elkövetett, 
a gazdálkodás rendjét szabályozó ügyviteli, számviteli, stb. 
rendelkezések megszegésével elkövetett bűncselekmények 
megelőzésére és felderítésére.

21. A szervezett spekulációs tevékenység megelőzése és felderítése 
érdekében kísérjék figyelemmel és jelezzék, illetve járjanak 
el, ha:
— egyes területeken és áruféleségekben jelentkező, vagy el

osztási zavarokból eredő hiányt, vagy ellátatlanságot ta
pasztalnak;

— a vállalati, szövetkezeti jelleggel leplezett kereskedelmi te
vékenységet vagy ipari vállalkozást észlelnek, vagy válla
lat, szövetkezet követ el megfelelő jogosítvány nélkül ilyen 
tevékenységet;

— ipari, vagy egyéb gazdasági jellegű, nagyobb részben és 
rendszeresen idegen munkaerő igénybevételével végzett 
tevékenység folytatására utaló adatok jutnak tudomá
sukra.

Az eljárás során derítsék fel az elősegítő, lehetővé tevő okokat 
és kezdeményezzék azok megszüntetését.

22. Fokozni kell a fogyasztók érdekeinek rendőri eszközökkel való 
védelmét, a termékek és termények minőségét sértő cselek
mények felderítését. Figyelemmel kell kísérni a kereskedelmi 
felügyelőségek, minőségvizsgáló és ellenőrző szervek, társadal
mi ellenőrök, a vállalati és szövetkezeti belső ellenőrzés és 
egyéb szervek ellenőrzési megállapításait, nyújtsanak segítsé
get munkájukhoz. A folyamatos tájékozódás és saját adataik 
alapján határolják be a folyamatos elkövetők körét és megfe
lelő eljárás indításával akadályozzák meg tevékenységüket.

23. A korrupciós jellegű bűncselekmények megelőzése és felderí
tése érdekében tegyék folyamatossá:
— a korrupcióra utaló adatok, jelzések gyűjtését, elemzését,
— a korrupciós kapcsolatok kialakulása szempontjából fertő

zött vagy veszélyeztetett területek és tevékenységi körök 
(anyagbeszerzői, üzletkötői, ügynöki tevékenység, külön
böző engedélyek, képzettséget, jogosítványt igazoló közok
iratok kiadása, iskolai, kollégiumi, kórházi felvételek, stb.) 
figyelemmel kísérését.

24. Nagyobb figyelmet kell fordítani az állami és a szövetkezeti 
vagyon védelmére, valamint az előbbiek és a magánszektor 
érintkezési pontjain elkövetett bűncselekmények üldözésére. 
Fel kell deríteni a magánkisiparosok és az ezekkel kapcsolat
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ban álló állami gazdálkodó szerv, illetve szövetkezet dolgozója 
részéről jelentkező korrupciós kapcsolatokat, a társadalmi tu
lajdont károsító bűncselekményeket, adócsalásokat és speku
lációs tevékenységet.

25. Tegyék rendszeressé az idegenforgalom szervezésében és foga
dásában részt vevő intézmények és vállalatok (Idegenforgalmi 
hivatalok, IBUSZ, Coopturist, stb.), a szolgáltató egységek 
(szállodák, kempingek, fizető vendégszolgálat, stb.) és a valu
táért árusító különböző kereskedelmi egységek fokozott figye
lemmel kísérését, szükség esetén operatív ellenőrzését. Erősít
sék hivatalos és társadalmi kapcsolataikat a pénzintézetekkel 
(MNB, OTP), a vám és pénzügyőrség helyi szerveivel.
Jelentsék az idegenforgalom körében jelentkező új bűnelkö
vetési lehetőségeket és módszereket, hogy a tapasztalatok or
szágos hasznosítása és a megfelelő intézkedések megtörténhes
senek.

26. A rendőr-főkapitányságok közrendvédelmi és közlekedési osz
tályok vezetői parancsnoki értekezleten rendszeresen, a rend
őrkapitányságok közrendvédelmi osztály (alosztály) vezetői, 
őrsparancsnokok munkaértekezleteken értékeljék a népgazda
ság és a társadalmi tulajdon védelme érdekében végzett meg
előző, felderítő munkát. Elemezzék a bűncselekmények elkö
vetésének okait, módszerét, körülményeit, határozzák meg a 
feladatokat.

A körzeti megbízottaknak körzetük területén, a járőröknek 
járőrszolgálatuk közben feladatuk:
— a bűncselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása;
— jelentősebb mennyiségű és értékű anyag, termék és ter

ménykészleteket tároló telepek, raktárak, üzemek, üzletek, 
stb. külső biztonsági ellenőrzése;

— az idegenforgalommal összefüggő, vám- és deviza gazdál
kodást sértő bűncselekményekkel, üzérkedéssel gyanúsít
ható magyar és külföldi állampolgárok tevékenységeinek 
felderítése;

— az árdrágítás, a minőség rontás, a súlycsonkítás, általában 
a fogyasztók érdekeit sértő cselekményekre utaló adatok 
jelzése;

— állami, szövetkezeti, vagy magánfelvásárlók bűncselek
ményre utaló tevékenységének felderítése;

— az állami, szövetkezeti építkezéseknél, épületanyag tárolás, 
őrzés biztonságának figyelemmel kísérése;

— az MNB, OTP, postahivatalok pénzszállításainak biztonsági 
szempontból történő ellenőrzése;

— az engedély nélküli ipar, vagy kereskedelmi tevékenységet 
folytatók felderítése;

— a vasúti szállítmányok ellenőrzése, a vasúti lopások (dézs
málások) megelőzése, megszakítása, felderítése;
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— a feltűnően költekező, különösen a pénz- és anyagkezeléssel 
megbízott személyek részéről jelentkező bűncselekmé
nyekre utaló adatok jelzése;

— a népgazdaságot, a társadalmi tulajdont károsító, veszé
lyeztető személyek, különösen a veszélyes bűnözők, rend
őri felügyelet alatt állók rendszeres ellenőrzése;

— a mezőgazdasági objektumok (tsz., állami, tangazdaságok) 
és gépjavító vállalatok birtokában, tulajdonában levő erő-, 
munkagépek, járművek, különböző gépalkatrészek, stb. tá
rolásának figyelemmel kísérése.

A közlekedésrendészeti, közrendvédelmi szervek a forgalom- 
ellenőrző szolgálat során a személy és árufuvarozás jogszerű
ségét, a gépjárművek menetlevelének vezetését, a fuvar- és 
szállítóleveleket rendszeresen ellenőrizzék.
Az ellenőrzések alkalmával észlelt visszaélésekről, bűncselek
ményre utaló körülményekről az illetékes rendőri szerv veze
tőjét haladéktalanul értesítsék.

IV.

27. A rendőri szervek vezetői gondoskodjanak — az operatív hely
zet követelményeivel összhangban — a legfertőzöttebb vona
lakon és objektumokban megfelelő számú és kvalifikáltságú 
átfogó hírszerzési lehetőséggel rendelkező hálózat szervezésé
ről. A hálózat, megelőző és felderítő munkája központi felada
tául, a szervezetten és kvalifikált módon végrehajtott rejtett 
bűncselekmények elleni harcot kell kijelölni.
Azokon a helyeken, ahol a bűnügyi helyzet megkívánja, rezi- 
dentúrák szervezésével kell a bűnüldöző munka hatékonysá
gát növelni.

28. A rendőr-főkapitányságok olyan hálózati személyek szervezé
sére törekedjenek, akik a gazdasági ágazat területén magas fel- 
készültséggel, szakismerettel rendelkeznek.
Fokozni kell a nagy kvalifikáltságú, az egész megyére vagy 
több megyére kiterjedő hírszerzési lehetőséggel rendelkező 
hálózati személyek szervezését. A szükségnek megfelelően 
szervezzenek fizetéses, vagy fizetéskiegészítésben részesülő 
hálózati személyeket.

29. A rendőrkapitányságokon az operatív helyzet követelményei
nek megfelelő számú és hírszerző lehetőséggel rendelkező há
lózatot szervezzenek.
Bűnügyi feladataik megoldását az alkalmi titkos adatszolgálta
tók széles körű felhasználásával is biztosítsák.
Az alkalmi titkos adatszolgáltatók felhasználása nem helyette
sítheti a folyamatos felderítő tevékenységre szervezett hálóza
tot.

30. A bűncselekmények megelőzését, megszakítását, felderítését, 
az elkövetést lehetővé tevő körülmények feltárását, stb. a há
lózati munka, más operatív eszközök és módszerek, a hivata
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los- és társadalmi kapcsolatok megfelelő kombinált felhaszná
lásával kell biztosítani. A konkrét bűnügyi helyzettől és lehe
tőségektől függően kell meghatározni, hogy a szervezett rend
őri védelem az adott objektumban milyen eszközökkel történ
jen.

31. A BM III. Főcsoportfőnökség szerveivel együttműködve fokoz
ni kell az operatív technika (rendszabályok) felhasználását az 
operatív felderítő munkában.

32. A vezetők tegyék rendszeresebbé a hálózati személyek, a rezi- 
dentúrák és a találkozási lakások ellenőrzését. Vegyenek részt 
gyakrabban a találkozókon és ellenőrizzék rendszeresen a ka
pott híranyagot.

33. Növeljék az operatív feldolgozások és adatgyűjtések eredmé
nyességét, színvonalát. A jelentősebb, több személy tevékeny
ségére vonatkozó szerteágazó, vagy bonyolult módon elköve
tett, stb ügyekben operatív feldolgozást végezzenek. Töreked
jenek az operatív eszközök és módszerek, az operatív technika, 
stb. széles körű, komplex, az adott körülményeknek megfelelő 
alkalmazására.
A parancsnokok fokozottabban ellenőrizzék és segítsék a ter
vek elkészítését, az operatív kombinációk kidolgozását és vég
rehajtását, az ügyek realizálását.

34. A hálózat minden tagjának hírszerző lehetőségi körén belül 
feladatul kell meghatározni:
— az államellenes tevékenységre utaló adatok jelzését;
— a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülmények 

lehetőségek, rések, lazaságok, a jogi szabályozás hézagai
nak, hiányosságainak, stb.) jelzését;

— a korrupciós bűncselekmények és
— az idegenforgalomhoz kapcsolódó bűncselekmények felde

rítését, valamint lehetőségeikhez képest
— a visszaeső, veszélyes bűnözők tevékenységének, magatar

tásának figyelemmel kísérését.

V.

35. A szervezett rendőri védelemben részesítendő objektumok ki
választását a bűnügyi helyzet alakulása határozza meg.
A munka egységes elvek szerinti végzése érdekében, a súly
pontképzés során figyelembe kell venni:
a) A rendőr-főkapitányságok megelőző- és felderítő munkáju

kat elsősorban vonalas elv alapján szervezzék. Az egyes vo
nalakhoz tartozó objektumok közül szervezett rendőri vé
delemben azokat részesítsék, amelyek népgazdasági súlya, 
bűnügyi fertőzöttsége, vagy veszélyeztetettsége ezt indo
kolja.
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A rendőrkapitányságok szervezett rendőri védelemben azo
kat az objektumokat részesítsék, amelyek bűnügyi fertő- 
zöttsége ezt szükségessé teszi.

b) A minisztériumokkal, az országos hatáskörrel rendelkező 
irányító szervekkel, hivatalokkal és az ország egész terüle
tére kiterjedő hatáskörrel rendelkező trösztökkel való koor
dináció megteremtése a BM II/I—1. Osztály feladata. A 
regionális trösztökkel, vállalatokkal való kapcsolattartás 
annak a rendőr-főkapitányságnak a kötelessége, melynek 
közigazgatási területén a tröszt, vállalat központja műkö
dik. A vállalat központjával foglalkozó vonaltartó köteles a 
gyáregységek, stb. más megyében levő vonaltartóival köz
vetlen munkakapcsolatot fenntartani. Az adatok kölcsönös 
kicserélésén túl — legalább 2—3 évenként — a gazdálkodó 
szervek vezetőinek részvételével tárgyalják meg a népgaz
daság és társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos ta
pasztalatokat.

c) A népgazdasági jelentőségüknél fogva kiemelt nagyvállala
tok és a nagyberuházások szervezett rendőri védelmét lehe
tőleg a rendőr-főkapitányságok II/I—1. osztályai végezzék, 
differenciáltan és a bűnügyi operatív helyzet alakulásától 
függően. A bűncselekmények megelőzését, megszakítását és 
felderítését a szükségnek megfelelően rezidentúrák útján is 
biztosítsák.

A nagyberuházások esetén — ha a körülmények indokolják 
— tegyenek javaslatot kirendeltség létesítésére. Segítsék 
elő, hogy az üzemrendészeti szervek az építkezés beindulá
sával egyidőben megkezdjék működésüket.

d) A nagy kárral járó, vagy több halálesetet okozó rendkívüli 
események (pl. tűz, robbanás, tömegszerencsétlenség, stb.) 
helyszíni szemléjét és vizsgálatát valamennyi objektumban 
a rendőr-főkapitányságok bűnügyi szervei végezzék. A bi
zottság tagjait ki kell jelölni és azt a rendőr-főkapitányság 
vezetője hagyja jóvá.

A rendőr-főkapitányság bűnügyi operatív szervei, az állam
biztonsági szervekkel együttműködve, segítsék a rendkívüli 
események okainak és felelős személyek körének tisztázását. 
Az operatív felderítő munkát — amennyiben a körülmé
nyek szükségessé teszik — a nyomozással egyidőben meg 
kell kezdeni és a nyomozás (Be. 139. § (1) bekezdés b) pont 
2. illetőleg 3. fordulatában foglaltak miatti) megszüntetés 
esetén tovább kell folytatni. Az operatív felderítő munka 
megszüntetését ezekben az esetekben a rendőr-főkapitány
ság vezetője hagyja jóvá. Amennyiben az eljárás során ál
lamellenes bűncselekmény alapos gyanúja állapítható meg, 
az ügyet a nyomozás továbbfolytatása végett az illetékes ál
lambiztonsági szerv részére át kell adni.

e) A népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi propaganda 
munka eredményesebbé tételét a rendőr-főkapitányságok 
segítsék elő. A BM II/I. Csoportfőnökség útján kezdemé
nyezzék az országos tömegkommunikációs eszközök igény
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bevételét, a bűncselekmények megelőzését, megszakítását 
és felderítését, a rendőri munka népszerűsítését szolgáló ta
pasztalataik, konkrét ügyeik megfelelő feldolgozása és köz
zététele céljából.
A helyi tömegkommunikációs eszközöket is használják fel 
megfelelően erre a célra. Folytassanak széles körű propa
ganda munkát az üzemekben, vállalatoknál, szövetkezetek
nél, stb. a bűncselekmények megelőzése, megszakítása és 
felderítése, az elkövetést lehetővé tevő feltételek megszün
tetése érdekében.
A rendőr-főkapitányságok szervezzenek társadalmi tulaj
donvédelmi kiállításokat, filmvetítéseket, egyedi bűnesetek 
bemutatását azokon a helyeken (üzem, vállalat, szövetkezet, 
stb.), ahol azt a körülmények indokolják.

36. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
az érintett állománnyal ismertetni kell.

Felkérem a pártbizottságokat és a pártszervezeteket, hogy segítsék 
elő az intézkedésben foglaltak eredményes végrehajtását.

K Ő R Ö SI G Y Ö R G Y  s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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450 példányban . 
m in iszter elv társnak , 
á llam titk ár elv társnak, 
m iniszterhelyettesek,
II., III. főcsoportfőnök-helyettesek,
III. Fcsfség. csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei, 
III/II—6. és 7. osztályvezetők, alosztályvezetők,
II. Főcsoportfőnökség osztály és alosztályvezetői, 
R endőriskolák parancsnokai,
Belbiztonsági Osztály vezetője,
budapesti, m egyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
állam biztonsági és rendőri osztályvezetők, 
járási, városi, kerü le ti rendőrkapitányok.
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