
B e l ü G y M i n I S Z T é R i u M SZig ORú AN TITKOS!

C sak vezető k  ré s z é re

A Z  É R V É N Y E S  M I N I S Z T E R I ,  M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S i 
P A R A N C S O K , U T A S Í T Á S O K ,  K Ö Z Ö S  U T A S Í T Á S O K  

G Y Ű J T E M É N Y E

1958.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /1



32

ÁBTL. 4.2 - 10 - 1131 /1959 - III kötet/ 2



BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORú AN TITKOS!

Szám: 10—1131/1959.
Csak vezetők részére!

32

A Z  éRVéNYES MINISZTERI,  MINISZTERHELYETTESI 
PARANCSOK, UTASÍTÁSOK,  KÖZÖS UTASÍTÁSOK 

G Y Ű J T E M É N Y E

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /3



I

Á B T L  4 . 2 .  -  1 0  -  1 1 3 1 / 1 9 5 9  -  III  k ö te t/ 4



T A R T A L O M J E G Y Z É K

 1. számú miniszteri parancs 
A  belügyi szervek tiszti állományának minősítése ................ 1

H K  3. számú miniszteri parancs: 0 0 1 7 / 7 1  B  M p c s .
A telefon  ellenőrzés és a szoba lehallgatás alkalmazása 
( I. és II. sz. melléklet) ..............................................................  11

H  . 4. számú miniszteri p a r ancs:
BM. beoSztottakkal kapcsolatos fegyelmi eljárások 
szabályozása........... .....................................................................  22

H K 5. számú 021/1972. BM p cs .Állománytáblázatok kiadása ............. .....................................

 7. számú miniszteri parancs:
Határőrizeti Szabályzat kiadása ...............................................  23

HK. 8. számú miniszteri parancs: HK 15/71. BM pcs.
Kollégium tagjainak kinevezése ...............................................  26

H . 9. számú miniszter i  parancs:
beosztottai i lletményének rendezése ................................  26

1 1 .  számú miniszteri parancs:
 Határőrségnél, Karhatalomnál, Légoltalomnál, Kormány

őrségnél új felségjelzés bevezetése .......................................  28

H. 12. számú miniszter i  p arancs:
Testnevelési és Sportbizottság létrehozása ............................  28

 13. számú miniszteri parancs:
Április 4-i biztosításban kitűnt B M. szervek dicséretben való 
részesítése ................................................................................. 30

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /5



14.

15.

16.

17.

18. 

19. 

21.

számú

22.

24.

25. 

2 6.

28.

számú miniszteri parancs: 004/66 mp. h k .
A  BM. sorállományú harcosainak, tiszteseinek és tiszthelyet
teseinek szabadságolásáról ....................................................... 31

számú miniszteri p arancs:
Fegyelmi helyzet értékelése ....................................................... 34

számú miniszteri p a rancs: 0 0 1 /6 6  b m . p c s .  h k .
BM ü gyrendjének kiadása . . . . . .  .......................................  39

számú miniszter i p arancs:
BM I I .  Főosztályon felügyeleti csoport létesítése.................  51

miniszter i  parancs:
Budapesti Rendőrfőkapitányságon Tartalék zlj. felállítása 53

számú miniszteri parancs:
Bírók, népi ülnökök elleni eljárás szabályozása ...................  54

számú miniszteri parancs:
A  börtönbüntetésüket tö ltő  elítéltek feltételes szabadságra 
bocsátásával és a büntetések félbeszakításával kapcsolatos 
in tézkedések 55

számú miniszteri parancs:
Hatósági közeg elleni erőszak esetén kényszerintézkedés 
alkal mazása .............................................................................  56

számú miniszteri parancs:
b m . H a tá rőrség felderítő osztálya munkájának értékelése  58

számú miniszteri parancs:
Ideológiai területen végzett elhárító munka értékelése .........  61

számú miniszteri parancs:
Az 1956. évi ellenforradalom során hősi halált halt karhatal- 
mista elvtársak végleges állománybavétele ............................  67

számú miniszteri parancs:
Jogellenesen külföldre távozott, de visszatért személyek köré
ben foly tatott operatív munka ér t é k e lé s e  ................................  69

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /6



29. számú miniszteri parancs:
„Kiváló határőr” jelvény rendszeresítése ............................  72

30. számú miniszteri parancs:
Külf öldi állampolgárok  letelepedésének szabályozása .......... 74

31. számú miniszteri parancs:
BM I I / 1. osztály  mu nkájának értékelése ............................  73

33. számú m inisz teri parancs: H K .  0 0 5 / 1 9 7 2 .  s z .  B M  p c s .  
B M. állambiztonsági szervek ügynöki munkájának alapelvei 79

34.  számú miniszteri parancs: 
BM. II/8. osztály munkájának értékelése..................... 101

35. számú miniszteri parancs:
A BM. állományában szolgálatot teljesítők lejárt személyi 
igazolványának  k icserélése ..............................  103

36. számú miniszteri  parancs: 
Légolta lom megszervezése a Belügyminisztérium épületeiben 
és objektumaiban ........................   107

37. számú miniszteri parancs:
Határőrség munkájának értékelése .......................................  110

1. számú miniszteri utasítás:
Az állami tulajdonba vett házingatlanok mentesítésénél köve- 
tendő  eljárás .............................................................................  116

2. számú miniszteri utasítás: 
BM. Határőrség politikaí-erkölcsi, fegyelmi helyzetéről  118

3. számú miniszteri utasítás;
A Baranya megyei rendőrfőkapitányság munkájának 
értékelése  121

4. számú miniszteri utasítás:
A  Győr megyei rendőrfőkapitányság pol. nyomozó osztálya 

Munkájának értékelése ..............................................................  126

3. számú miniszteri utasítás: HK: 19/72 BM pcs.
BM. Szociális csoport létrehozása . . .  ................................... 130

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /7



H K  1 0 - 1 2 3 / 8 3
6. számú miniszteri utasítás:

A politikai nyomozó vizsgálati szervek munkájára vonatkozó 
parancsok megküldése ..............................................................  131

számú miniszter i  utasítás:
Letartóztatott személyek párttagsági könyvével kapcsolatos 
intézkedések .............................................................................  132

számú miniszteri utasítás:
Csongrád  megyei rendőrfők a p itányság politikai nyomozó osz- 
tály munkájának értékelése..........................   133

1. számú miniszterhelyettesi parancs:
Határőrség, Győr- és Vas megyei rendőr főkap. együttmű
ködése a nyugati határszakasz védelmében . ......................... 138

3. számú miniszterhelyettesi parancs:
Külföldi diplomaták figyelésének megszervezése ...............  142

8 .  számú miniszterhelyettesi parancs: HK: 010/72 BMH ut. 
Új szolgálati igazolványok rendszeresítése ............................  144

12 . számú miniszterhelyettesi parancs: 004/65. Fcsf. ut. Hk. 
Felvételre kerülő BM. beosztottak kötelező orvosi vizsgálata 145

13.  számú miniszterhelyettesi p arancs: HK: 10-21/17/73 
BM. beosztottak egészségügyi szűrővizsgálatával kapcsolatos 

h iányosságok megszüntetése ........................................   146

1 5. számú miniszterhelyettesi paranCS: HK 10-693/73. Körlevél
1958. évi 18 . sz. min. par. végrehajtási utasítása. (Tartalék 
zlj.  felállítása.) ................. ........................................................  147

16. számú miniszterhelyettesi  parancs:
Dicséret — jutalom ...............................................  153

H  17. számú miniszterhelyettesi parancs:
Dicséret az 1958. évi tűzoltóversenyek megrendezéséért  153

H  19. szám ú miniszterhelyettesi parancs:
1. határőrkerület munkájának értékelése ................................  153

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /8



H . 23. számú miniszterhelyettesi parancs:
Az önkéntes rendőri szolgál at továbbfejlesztése..................... 157

I .  24. számú miniszterhelyettesi parancs: HK: 10-21/17/73.
Személyi állomány egészségügyi helyzetével kapcsolatos fel- 
adatok .................................................................................................. 160

1. számú miniszterhelyettesi utasítás:
A  nyugati á llamokból hazatérők személyi igazolvánnyal való 
ellátása ........................................................................................  163

 3. számú miniszterhelyettesi utasítás:
A  titkos büntető ügyekben lefoglalt bűnjelek kezelésének 
szabályozása ...................... ......................................................  170

4. számú miniszterhelyette si utasítás:
Külföldiek ki- és bejelentkezésével kapcsolatos feladatok 171

6 .  számú miniszterhelyettesi utasítás HKh: 427/84. BM ut.
A  műsoros előadások és táncmulatságok rendezésével kapcso- 
latos rendőri feladatok ..............................................................  180

7. számú miniszterhelyettesi utasítás:
Bűnjelkamra létesítése a II/8. osztályon és a megyei (buda
pesti) rendőrfőkapitányságok pol. nyomozó osztályán........... 183

8 .  számú miniszterhelyettesi utasítás: HK: 021/972. BM pcs.
5. számú miniszteri parancs (ál lománytáblázatok kiadása) 
végrehajtási utasítása ..................................................................  184

9. számú miniszterhelyettesi utasítás:
írásbeli értesítések kiadásának szabályozása előzetes letartóz-  
tatások megszüntetése esetén .................................... .. 187

10 .  számú miniszterhel yettesi utasítás:
Szakmai alapvizsga rendszerének bevezetése ......................... 188

11. számú miniszterhelyettesi utasítás:
 9. számú miniszteri parancs (illetményrendezés) végrehajtási

utasítása ....................................................................................  198

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /9



ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /10

13. számú miniszterhelyettesi utasítás:
KST-k szervezésével kapcsolatos utasítás és a Belügyi szer- 
vek Kölcsönös Segítő Takarékpénztárának Alapszabályai 202

14 . számú miniszterhelyettesi utasítás: HK: 021/972. BM pcs. 
Pilisszántói üdülő gyógyüdülővé va ló  átalakítása . ..  213

16. számú miniszterhelyettesi utasítás:
Fegyvertartási engedély kiadása sportlövészet céljából .........  215

18. számú miniszterhelyettesi  utasítás: 
Sorkötelesek rendőri ellenőrzése .............................. ................. 224

19. számú miniszterhelyettesi utasítás:
Szolgálati telefonra jogosultak körének megállapítása .......... 226

20. számú miniszterhelyettesi utasítás:
A  29/1958. (IV . 15.) Korm. rendelet végrehajtási utasítása.
(Magánszemélyek gépkocsih asználata.) .......   229

számú miniszterhelyettesi utasítás:
Dózsa sportolók  állományviszonyával, foglalkoztatásával és 
illetményéve l k apcsolatos kérdések rendezése .....................  233

22. számú miniszterhelye ttesi utasítás:
Elbocsátásra kerülő BM. beosztottak elhelyezésére vonatkozó
utasítás .......................... .............................................................. 237

24.  számú miniszterhelyettesi utasítás:
BM. szervei fotóanyagokkal való ellátásának a II/10. osztály 
hatáskörébe utalása ..................................................................  238

29. számú miniszterhelyettesi utasítás: H K :
Gépjárművek rendszámtábla cseréj e .........................................  242

számú miniszterhelyettesi utasítás: Mód: 0015/64. Fcsf. ut.
Létszám és béralapgazdálkodás ellenőrzése 1 9 / 8 7 .  B M  u t .

32. számú miniszterhelyettesi utasítás:
A  nyugati határövezet területének kiterjesztésee ....................... 260

I. 33. számú miniszterhelyettesi utasítás:
Szállodákba, fogadókba, turistaházakba történő b ejel entés 
szabályozása .............................................................................  261



I. 35. számú miniszterhelyettesi utasítás: HK: 10-693/73. Körlevél
Feri-hegyi Közforgalmi Repülőtéren előforduló hiányossá
gokkal kapcs. BM. feladatok ...............................................  265

A  36 . számú miniszterhelyettesi utasítás: 01/67. M. ut. HK.
Feri-hegyi Közforgalmi Repülőtéren Tranzit Szálloda létre- 
hozásával kapcsolatos feladatok ...............................................  266

37. számú miniszterhelyettesi utasítás:
Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás bevezetése 268

KÖZÖS U TA SÍTÁ SO K

Az igazságügyminiszter, belügymi
niszter és legfőbb ügyész 103/1958. 
számú közös utasítása:

A  legfőbb ügyész  és a belügyminisz
ter 004/ 1958 . L egf. Ü. számú közös 
utasítás

A  legfőbb ügyész 8/1958. Legf. Ü. 
számú utasítása:

A  legfőbb ügyész 002/1959. Legf. 
ü . számú utasítása:

A  legfőbb ügyész és a belügy
miniszter 10/1958. Legf. Ü. sz. 
közös utasítása:

a büntetőpolitikánk egyes kér
déseiről .................................... 269

egyes közbiztonsági őrizetbe 
vett személyek ügyének elbírá
lása tárgyában ......................... 273

a bűnügyi nyomozás törvényes
sége feletti felügyelet ellátá
sáról ........................................ 274

a 8/1958. Legf. Ü. számú 
utasítás kiegészítéséről .........  308

a munkásőrség tagjai elleni — 
büntetőeljárás módjáról .........  312

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /11



Az igazságügyminiszter, belügy-
miniszter és  a legfőbb ügyész 120 
1958. számú közös utasítása:

A  Magyar Népköztársaság belügy
miniszterének és honvédelmi minisz
terének 0022. számú parancsa:

függőben tartott börtönbünte
tések felülvizsgálata .............  313

a Magyar Néphadseregnél mű
ködő katonai elhárító szervek 
feladatait, jogait és kötelessé- 

HK: 0011/73 HM-BM ut. geit, valamint a parancsnokok
kal való együttműködés alap
elveit rögzítő szervi határoz- 
vány kiadása : ....................... 315

A belügyminiszternek és az Országos 
Erdészeti Főiga zgatóság vezetőjének
57/1958.  Erd. É . 39.) OEF.
számú együttes utasítása: az erdészek lőfegyver viselésé

nek és használatának szabá
lyairól, valamint az erdészek
nek a tűzrendészettel kapcsola
tos feladatairól ..................... 321

A legfőbb ügyész és a belügyminisz
ter 18/1957. számú közös utasítása:

A  belügyminiszter, a z   i gazságügy- 
miniszter és a  L egfőbb Ügyész 9 /  
1958. BM. számú együttes utasítása:

A belügyminiszter, a  külügyminisz
ter, a honvédelmi  mininiszter, az igaz- 
ságügyminiszter és a legfőbb ügyész
10. számú  együttes utasítása:

a szovjet-magyar jogsegély tár- 
gyában .................................... 327

a letartóztatottak osztályhely
zetének, az általuk elköve
tett bűncselekmények politikai, 
vagy köztörvényi jellegére, va
lamint a visszaesők fogalmá
nak meghatározására .............  332

a jogellenesen külföldre távo
zott és közkegyelemben nem 
részesíthető személyekkel szem
ben követendő eljárásról • • • • 335

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /12



ORFK. Vezetőjének utasítása

BM. Országos Rendőrfőkapitányság
vezetőjének 1. számú utasítása: a vámőrségtől átutalt nyomo

HK: 10-123/83.  zási költségmegtérítés kezelése
és felhasználása ..................... 337

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /13



Szám: 10-21 /1 /1958 .

A MAGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  B ELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK
1. számú PA RA N CSA

Budapest, 1958. január 3-án

A  belügyi szervek tiszti állományának minősítéséről.

Népi demokratikus rendszerünk védelme, a szocializmus építésének biztosítása 
megköveteli a belügyi szervek magasfokú felkészültségét és ütőképességét.

Ennek egyik feltétele a tisztek nevelése, jellemük formálása, a velük való rend
szeres és alapos foglalkozás.

A vezetőknek és parancsnokoknak alaposan ismerniök kell a tiszti állomány 
politikai szilárdságát, harckészségét, szakmai felkészültségét, összetételét.

A  Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 14/1955. sz. határozata elő
írja, hogy a „Belügyminisztérium hivatásos állományába tartozó tábornokokat 
és tiszteket szolgálati, politikai fejlődésük alapján kinevezésüktől számított 
két évenként minősíteni kell.”

A fentiek alapján
m e g p a r a n c s o l o m

1958. február 1. és 1958. április 15-i időközben a Belügyminisztérium hiva
tásos tiszti állományának minősítését — a mellékelt végrehajtási utasítás sze
rint — végre kell hajtani.

Kérem a BM. Pártvégrehajtó Bizottság, valamint a budapesti- és megyei 
rendőrfőkapitányságok pártszervezeteinek titkárait, hogy e fontos feladat 
végrehajtásához nyújtsanak segítséget.

A  BM. Személyzeti Főosztály 1958. január 30-ig tájékoztassa a BM. összes 
személyzeti szerveit a végrehajtásra vonatkozólag. A minősítés végrehajtását 
segítse és ellenőrizze. 1958. május 30-ig készítsen jelentést a BM. Kollégiuma 
elé a soros minősítések végrehajtásáról.

Ezzel egyidejűleg a 33— 138/1955. 2. sz. minősítési utasítás hatályát veszti.

—  1 -
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VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
a belügyi szervek tiszti állományának minősítésére

4

I.
1. Minősíteni kell:

a) A BM. tábornokait és minden főtisztjét, tisztjét, ha jelenlegi beosztá
sában legalább 6 hónapja dolgozik, és közvetlen vezetője (parancs
noka) is legalább ennyi ideje ismeri.

b) Tiszti iskolai hallgatókról az iskolaév befejezésekor tanulmányi jel
lemzést kell készíteni az iskola parancsnokának. (Az iskolán lévő tisz
teket a szakmai vezetőnek minősíteni nem kell.)

2. A minősítés formái:
a) Soros minősítést kell készíteni:

1. A  BM. szerveinél rendszeresen minden második év elején,
2. a Határőrség, BM. Karhatalom és a Légoltalom alakulatainál min

den második évben az őszi szemlék befejezése után.

b) Soronkívüli minősítést kell készíteni:
1. Magasabb beosztásba helyezéskor,
2. A  BM. más szervéhez való áthelyezés esetén,
3. Iskolára vezényléskor,
4. Alacsonyabb beosztásba való helyezés előtt,
5. Elbocsátáskor.
Nem kell soronkívül minősítést készíteni, ha a soros minősítés a válto
zás bekövetkezése előtt 6 hónapnál nem régebben történt.

II.

A  MINŐSÍTÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB 
IRÁNYELVEI:

1. A minősítést összeállító vezetőnek feladata a minősítést körültekintően úgy 
elkészíteni, hogy az ne legyen sablonos, mechanikus.
A  káderekről munkájuk és magatartásuk alapján a valóságnak megfelelő 
véleményt kell kialakítani. A  minősítendő tiszt munkáját és magatartását 
elfogulatlanul, az összes körülmények figyelembevételével kell értékelni, 
elbírálni.

—  2 -
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A  munkában elért eredmények mellett azokat a hibákat és rossz tulajdon
ságokat is értékelni kell, amelyek a minősítendő munkáját, fejlődését gátol
ják. A  minősítésben kerülni kell az általánosításokat és frázisokat. A  ve
zető saját tapasztalatai, eddigi ismerete alapján, alapos felkészültséggel 
és körültekintéssel állítsa össze a minősítést.

A  helytelenül összeállított minősítés, mely csak a jó, vagy csak a rossz 
tulajdonságokat rögzíti, akadályozza a minősített további fejlődését és ezen 
keresztül az egész szerv munkájára rossz hatással van.

2. Figyelemmel kell lenni a minősítések összeállításánál:

a) Milyen a minősített politikai felkészültsége, szilárdsága (helytállása az 
1956. évi ellenforradalom során), a párthoz és a szocializmus eszméjé
hez való hűsége.

Hogyan végzi munkáját? Munkájában — az előző minősítés óta — 
elért eredményei, fejlődése. (A  minősítés az illető elvtárs munkájának 
értékelésével foglalkozzon a legalaposabban.) A  munka értékelésénél 
semmi olyat nem szabad beírni, ami dekonspirációhoz vezethet.
Ha vezető, milyen a rábízott szerv (egység) politikai felkészültségének 
színvonala, ütőképessége, erkölcsi állapota.

b) Milyen a szakmai képzettsége, ha vezető, milyen a szervező és irányító 
készsége.

Hogyan fejleszti szakmai tudását?

Hogyan tartja be és követeli meg a fegyelmet? Hogyan hajtja végre és 
hogyan hajtatja végre vezetőjének (parancsnokának) kiadott paran
csait.

3. Következtetések levonása:

A  minősítést összeállító vezető — a minősítés lezárásaképpen — röviden 
és érthetően vonja le a következtetéseit a minősített tisztről. A  következte
tés az alábbiakat foglalja magában:
a) A  minősített megfelel-e jelenlegi beosztásában.
b) Jelenlegi képzettsége és fejlődőképessége alapján alkalmas-e magasabb 

beosztásra, át lehet-e vinni más, fontosabb munkaterületre.
c) Milyen párt- vagy szakmai iskolára javasolja.
d) Ha nem felel meg beosztásában, annak okai, — milyen más beosztásba 

javasolja.
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4. A minősítést összeállító vezetőnek a fentiek csak irányelvként szolgálnak 
a minősítés elkészítéséhez:

A munkaterület sajátosságának megfelelően a legjellemzőbb adatok és ese
mények figyelembevételével a minősítést összeállító vezető saját belátása 
szerint minden olyan egyéb kérdést is felvehet a minősítésbe, ami itt nem 
szerepel, de véleménye szerint fontos esemény, amely befolyásolja a minő
sített tiszt szakmai- és politikai munkáját, fejlődését.
A  minősítés hosszabb időre megszabja a minősített káder fejlődését, mun
kájára a továbbiak folyamán nagy hatással van. Nem helytálló, valótlan, 
nem ellenőrzött adatok, vagy események leírása, helytelen következtetések 
levonása súlyos hibákat eredményezhet.
Ezért minden vezető felelős az általa készített minősítésekért.

5. A  minősítést folyamatosan — nem pontokba foglalva — kell elkészíteni.

III.

A minősítések elkészítésének rendje:

A minősítés elkészítésének rendjét, a minősítést összeállító és jóváhagyó veze
tők (parancsnokok) megnevezését a melléklet tartalmazza.

1. A minősítést összeállítja:
A minősítést minden esetben a minősítendő tiszt közvetlen vezetője (pa
rancsnoka) a fentebb közölt főbb irányelvek és az általa fontosnak tartott 
egyéb körülmények figyelembevételével a „Minősítési lap" -on állítja össze.
A minősítés összeállításakor a vezető elvtársak minden esetben kérjék a 
pártszervezetek és pártcsoportbizalmiak, valamint a személyzeti beosztottak 
véleményét, azt figyelembevéve készítsék el az összefoglalót.
A „Minősítési lap"-okat egy példányban, az M SZM P. Központi Bizott
ság hatáskörébe tartozó vezetőkről kettő példányban kell elkészíteni.

2. A minősítés jóváhagyása:
A közvetlen vezető által összeállított minősítést a legrövidebb időn belül 
el kell juttatni a jóváhagyásra jogosult vezetőkhöz.

3. A minősítés jóváhagyására jogosult vezető a felterjesztett minősítéseket 
alaposan tanulmányozza és észrevételeit a minősítési lapra vezesse rá.
Amennyiben a minősítéssel egyetért, jóváhagyja. Ha nem ért egyet az 
abban foglaltakkal, kivizsgálás és tisztázás végett a minősítést összeállító 
vezetőnek visszaadja.

—  4 —

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /17



A miniszter, miniszterhelyettesek által jóváhagyásra kerülő minősítéseket 
a BM. Személyzeti Főosztály vezetőjén keresztül kell felterjeszteni.

4. A minősítés ismertetése:
Ha a soros minősítést az illetékes vezető jóváhagyta, a „Minősítési lap 
okat vissza kell küldeni a minősítést összeállító vezetőhöz, aki azt a minő
sített tiszt előtt — a következtetéseket kivéve — teljes egészében ismertetni, 
felolvasni köteles. A minősítés felolvasásának tényét a minősített aláírásá
val igazolja.
A  minősítést ismertető vezetőnek a „Minősítési la p "-ra rá kell vezetnie a 
minősítés ismertetésének időpontját.

5. A „Minősítési lap”-ok kezelése:
A  minősítés ismertetése után — amennyiben a minősített panasszal élt. a 
panasz kivizsgálása után — a „Minősítési lap”-okat az illetékes személy
zeti osztályoknak — a személyi dossziékba való elhelyezés végett — azon 
nal továbbítani kell.
A „Minősítési lap”-okat kitöltés után a titkos ügykezelés szabályainak a 
legszigorúbb betartásával „Szigorúan titkos” okmányként kell kezelni,

IV.
A M INŐSÍTÉSEK V ÉG REH A JTÁ SÁ N A K  ID Ő PO N TJA :

1. A Belügyminisztérium tisztjeinek soros szakmai minősítését a következő 
időpontokban kell végrehajtani:
a) Országos parancsnokokat, budapesti- és megyei főkapitányokat, főosz

tályvezetőket és önálló osztályvezetőket,
főosztályvezető helyetteseket, beosztott osztályvezetőket és helyetteseket 
alosztályvezetőket és helyetteseket:
1958. február 1-től február 28-ig.

b) Csoportvezetőket és beosztott tiszteket:
1958. március 1-től április 15-ig.

c) A  BM. Határőrség BM. Karhatalom és a Légoltalom alakulatai
nak tisztjeit:
1958. szeptember 1. és 1958. december 31. között kell minősíteni.

d) A  továbbiakban a BM. tisztjeinek soros minősítését rendszeresen min- 
den második év február 1. és április 15. között, — a BM. Határőrség, 
BM. Karhatalom, valamint a Légoltalom tisztjeinek minősítését 
rendszeresen minden második év szeptember 1. és december 31. között 
kell végrehajtani.
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2. Azokat a tiszteket, akiket áthelyezés, vagy egyéb okoknál fogva a minő
sítés időszaka alatt nem tudnak minősíteni, valamint az újonnan felvett 
tiszteket az új beosztásukban eltöltött 6 hónap után folyamatosan kell minő
síteni.

V.

JELENTÉSEK ELKÉSZÍTÉSE:

1. A  soros minősítések befejezése után a központi főosztályok, önálló osztá
lyok, országos parancsnokságok, budapesti- és megyei rendőrfőkapitány
ságok vezetői:
a minősítések végrehajtásáról 1958. május 1-ig,
a BM. Határőrség, a BM. Karhatalom és a Légoltalom Törzsparancsnoka 
pedig:
1959. február 1-ig terjesszenek fel összefoglaló jelentést a BM. Személy
zeti Főosztálynak,
A  jelentés a következő főbb kérdésekre terjedjen ki:
a) A  minősítést összeállító vezetők, parancsnokok hogyan hajtották végre 

a minősítéssel kapcsolatos feladataikat.
b) Hány tisztet nem minősítettek és milyen okok miatt.
c) A  minősítéseket végző vezetők és parancsnokok észrevételei a minő

sítéssel kapcsolatos hangulatról és egyéb tapasztalatokról.
Budapest, 1958. január 3-án.
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2. sz. melléklet.

Minősítendő tisztek

Központi Főosztályok: (O R FK )
főosztályvezető 
főosztályvezető h. 
oszt. v. önálló alo. vez. 
tanfolyam pk. 
oszt. vez. h.
alo. vez. hasonló beo. vez. 
titkárságvezető 
főea., ea., csop. vez. és 
hasonló beo. tisztek

Politikai Nyomozó Főosztály:
főosztályvezető 
főosztályvezető h. 
osztályvezető 
oszt. vez. h. 
alo. vez.
alo. vez. h. csop. vez. főop. beo. 
és hasonló beo. tisztek

Központi önálló osztályok:
osztályvezető 
oszt. vez. h. 
aloszt. vez.
főea., csop. vez., ea. és hasonló 
beo. tisztek

A minősítést
összeállítja jóváhagyja

illetékes min. h. miniszter
főosztályvezető illetékes min. h.
főoszt. vez. h. főosztályvezető
főoszt. vez. h. főosztályvezető
oszt. vez. főoszt. vez. h.
oszt. vez. főoszt. vez. h.
főoszt. vez. h. főosztályvezető

alo. vez. és ha
sonló beo. vez.

főoszt. vez. h.

illetékes min. h. miniszter
főosztályvezető miniszter
főoszt. vez. h. illetékes min. h
oszt. vez. főosztályvezető
oszt. vez. h. oszt. vez.

alo. vez. és ha
sonló beo. vez.

oszt. vez. h.

illetékes min. h. miniszter
oszt. vez. illetékes min. h.
oszt. vez. h. oszt. vez.

alo. vez. és ha- oszt. vez. h.
sonló beo. vez.
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Minősítendő tisztek
A  minősítést

összeállítja jóváhagyja

Dzerzsinszkij Iskola:
iskolaparancsnok BM. tan. oszt. v. szem. min. h.
iskola pk. h.
tanulm, vez., tansz. vez. és

iskolaparancsnok szem. min. h.

hasonló beo. vezetők iskolaparancsnok BM. tan. oszt. v.
főea., ea. és hasonló beo. tisztek 

Országos Parancsnokságok:

tansz. v. és ha
sonló hatásk. v.

iskolaparancsnok

orsz. pk. (O RFK . vez. kiv.) illetékes min. h. miniszter
orsz. pk. h. orsz. pk. illetékes min. h.
oszt. vez. önálló alo. vez. orsz. pk. h. orsz. pk.

titk. vez. orsz. pk. h. orsz. pk.
iskola pk. kik. oszt. vez. orsz. pk.
oszt. vez. h. oszt. vez. orsz. pk.
alo. vez. hasonló beo. vez. 
főea., csop. vez. ea. és hasonló

oszt. vez. h. orsz. pk. h.

beo. tisztek alo. vez. és ha orsz. pk. h.

Megyei rendőrfőkapitányságok: 
Rendőri szervek:

sonló beo. vez.

főkapitány i11. min. h.-ek miniszter
főkapitány h. főkapitány illetékes min. h.
oszt. vez. főkapitány h. főkapitány
oszt. vez. h., alo. vez. és csop. vez. oszt. vez. főkapitány h.
oszt.-okon beo. tisztek oszt. vez. főkapitány h.
járási (városi) r. kap. vez. főkapitány h. főkapitány
járási alo. vez. és hasonló hatásk. vez. járási kap. vez. főkapitány h.
járási beo. tisztek alo. vez. főkapitány h.
őrspk és helyettes járási közr. pk. főkapitány h.
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Minősítendő tisztek A minősítést
összeállítja jóváhagyja

Pol. nyomozó szervek:
oszt. vez. 
oszt. vez. h. 
aloszt. vez.
csop. vez. főop. és hasonló beo. tisztek 
járási kirend. vez. 
járási op. és főop. beo.

megyei főkap. 
oszt. vez. 
oszt. vez. h. 
aloszt. vez. 
oszt. vez. h. 
kirend. vez.

illetékes min. h. 
főkapitány 
oszt. vez. 
oszt. vez. h. 
oszt. vez. 
oszt. vez. h.

Megyei (Bp) Légoltalmi szervek:
megyei (bp) törzspk. 
megyei (bp) lg. ea. 
városi (ker) törzspk. 
városi (ker) ea.-ok

orsz. törzs pk. illetékes min. h. 
megyei (Bp) törzspk. orsz. törzspk. h. 
megyei (Bp) törzspk. orsz. törzspk. h. 
városi (ker) törzspk. megyei (Bp) 
törzspk.

Megyei büntetésvégrehajtási szervek:
orsz. börtön (munkahely) parancsnok orsz. pk. illetékes min. h.
pk. h. ag. és pü. szolg. vez. börtön (munkahely) pk.

BV. orsz. pk.
ag. és pü. szolg. beo. tisztek ag. és pü. szolg. v. BV. orsz. pk. h.

Megyei (Bp) tűzrendészeti szervek:
osztályparancsnok orsz. pk. illetékes min. h.
oszt. pk. h. oszt. pk. orsz. pk.
oszt. vez. (bp) oszt. pk. orsz. pk.
oszt. vez. h. (bp) oszt. vez. oszt. pk.
alo. vez. (bp) oszt. vez. oszt. pk.
járási, ker. alo. pk., járási tűzrend. kir. oszt. pk. orsz. pk. h.
járási (ker) tü. alo. pk. h. oszt. pk h. oszt. pk.
megyei o. pság ea-i oszt. pk. h. oszt. pk.
bp-i oszt. pság csop. vez. és előadói oszt. vez. h. oszt. vez.
járási (ker) alo. beo. ti. alo. pk. oszt. pk.
önálló őrs pság ti-jei oszt. pk. orsz. pk. h.
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Budapesti Főkapitányság:
A  megyei főkap. minősítési rendje alapján részletesen dolgozza ki a Budapesti 
Főkap. összes beosztásaira vonatkozóan a minősítés rendjét.

Határőrség:
A  Határőrség parancsnoka — a fenti elveket figyelembevéve — részletesen 
dolgozza ki a Határőrség összes beosztásaira vonatkozóan a minősítés rendjét.

Minősítendő tisztek
A  minősítést

összeállítja jóváhagyja

BM. Karhatalmi Parancsnokság:
BM. Karh. pk. illetékes min. h. miniszter
karh. pk. h., törzspk. karh. pk. illetékes min. h.
oszt. vez. karh. pk. h. karh. pk.
alo. vez., csop. vez. oszt. vez. karh. pk.
főea. ea. és hasonló beo. ti-ek alo. csop. vez. karh. pk. h.

Budapesti Forr. Karhatalmi Ezred:
ezredparancsnok karh. pk. min. h.
e. pk. h., törzspk. ezred pk. karh. pk.
beo. zj. pk. ezred pk. h. karh. pk.
zj. pk. h., törzspk. alo. vez., csop. v. ezred törzspk. ezred pk.
szd. pk. és h., szakasz pk., főea. és 
hasonló beo. ti. alo. csop. vez. szd. pk. ezred törzspk.

Megyei önálló zászlóalj:
zj. pk. karh. pk. h. karh. pk.
zj. pk. h. törzspk. zj. pk. karh. pk. h.
főea. és hasonló beo. ti. zj. törzspk. zj. pk.
szd. pk. és h. zj. törzspk. zj. pk.
szakasz pk. szd. pk. zj. pk.
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Szám: 1—21/3/1958. H k  h e l y e z t e  a  B m 0017/71. Pcs.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINIszterének 3. számú PARANCSA

Budapest, 1958. január 23-án

TÁRGY: a telefon ellenőrzés (továbbiakban 3 /a  módszer) 
és a szoba lehallgatás (továbbiakban 3 /e  módszer) alkalmazása

A  3 /a  és 3/e módszer alkalmazása az állambiztonsági szervek kezében éles 
fegyvert jelentenek az osztályellenség elleni harcban. Konkrét ügyekben tör
ténő helyes felhasználása segíti és előbbre Viszi az operatív munkát és hozzá
járul a dolgozó nép ellenségeinek leleplezéséhez.

A  3 /a  és 3/e módszer fejlődése ezeknek az eszközöknek szélesebb körű alkal
mazásához vezetett. Ez a szélesebb /körű igénybevétel azonban azt eredmé
nyezte, hogy a titkos technika és alkalmazásának módszere a Belügyminisz
térium arra illetéktelen beosztottAinak is tudomására jutott, sőt ezen túlme
nően egy egész sor ügynök és informátor is tudott róla. Ez utóbbi lehető
séget ad arra, hogy az ellenség tudomást szerezzen az állambiztonsági mun
kának erről a titkos módszeréről, mely kárt okoz az operatív munkának.

Az operatív osztályok több esetben nem azt tartották szemelőtt, hogy eze
ket a módszereket célszerűen használják fel, hanem azt, hogy hol vannak 
alkalmazásra kínálkozó lehetőségek. Gyakran háló-zati munkát operatív tech
nikával akarták helyettesíteni és ezen keresztül akarták megállapítani, hogy 
a figyelt személy ellénség-e vagy sem. Sok esetben azért használták fel, mert 
ez a lehetőség szerepel az operatív eszközök között. A 3 /a  és 3 /e módszer 
helytelen alkalmazása miatt ezeknek a módszereknek bevezetése sokszor nem 
hozta meg a kívánt eredményt és a II/10 . osztálynak felesleges munkát, 
túlzott igénybevételt eredményezett.
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Az operatív technikai osztálynak jelenlegi eszközei és tapasztalt műszaki 
káderei révén lehetősége van arra, hogy az operatív osztályok részéről fel
merült kérelmeknek eleget tudjon tenni, ha a 3 /a  és 3 /e  módszert helyes 
irányban, céltudatosan és indokoltan használja fel.
A  3/a. és 3/e módszer eredményes alkalmazása érdekében 

 m e g p a r a n c s o l o m :

1. A 3/a é s 3/e módszert csak akkor lehet alkalmazni, ha az ügyben már 
komoly kompromittáló anyagok állnak az operatív osztályok rendelkezé
sére, amely ellenséges tevékenységet feltételez, és a 3 /a  és 3 /e  módszer 
alkalmazási, ennek felderítését és bizonyítását elősegítheti.
Szigorúan megtiltom, hogy a parancsban foglaltaktól eltérően bárki önké
nyesen e módszereket alkalmazza.
Az ilyenekkel és azokkal szemben, akik a módszereket és a módszerek 
kapcsán szerzett ért e s üléseiket illetéktelen személyekkel közlik büntető 
eljárást fogok indítani.

2. Jelen parancsomat és a z ehhez mellékelt utasításokat valamennyi opera
tív osztály vezetője ismerje, ismertesse az operatív alosztályvezetőkkel, az 
illetékes beosztottaikat arra megfelelő mértékben oktassák ki, a benne fog
lalt rendelkezéseket pontosan, tartsák és tartassák be.

3. Jelen parancs a kiadás napján l ép életbe. Egyidejűleg a 23/1955. számú
parancs, illetve minden e tárgyban korábban kiadott utasítás, eligazítás 
hatályát veszti. 

4. Ezen parancsot és két mellékletét a vezetők saját páncélszekrényükben 
őrizzék. \

TÁRGY: A Magyar Népköztársaság belügyminisztere
3. számú parancsának I. sz. melléklete

U T A S Í T Á S  

a 3 /a  módszer (telefon lehallgatás) alkalmazásáról

Az operatív munkában a 3 /a  módszer alkalmazásának nagy jelentősége van.

Alkalmazásának körülményei különösen titkosak és a 3 /a  módszert csak 
olyan személyek ügyében lehet alkalmazni, kikre komoly kompromittáló 
anyag van. 
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A  3 /a  módszer alkalmazását Budapesten kizárólag a II/10. osztály végzi 
és vidéken a megyei főkapitányságokhoz tartozó párhuzamos alosztálv. 
A  vidéki alosztályok ugyancsak a II/10. osztály műszaki felügyelete alatt 
végzik munkájukat. 
A 3 /a  módszer titkosságának megvédése érdekében biztosítani kell, hogy 
a végrehajtással foglalkozók cseréje a lehető legkisebb legyen, úgy a II/10., 
valamint a felhasználó operatív osztályon. 
Vidéken a 3 /a módszert alkalmazó szerv (alosztály) beosztottai a megyei 
főkapitányságok politikai nyomozó osztálya állományába tartoznak, de beosz
tásuk vagy más munkaterületre való áthelyezésük a II/10. osztály vezetőjének 
tudomásával történhet. 
A  vidéki főkapitányságokon, hol a 3 /a  módszer alkalmazásához berendezés 
nincs, de szükséges, a vezető megalapozott  kérelme alapján, a Belügyminisz
ter engedélyezése után. a II/10. osztály ily berendezést létrehoz.

3 /a  módszer alkalmazása Budapesten a II. Főosztályhoz tartozó osztályok 
vezetőinek írásbeli kérelme alapján történik. A  Belügyminisztérium más szer
veinek kérelmét a II. Főosztály vezetőjének jóváhagyásával hajtja végre a 
II/10. osztály. 
A  megyei rendőrfőkapitányságokon, ahol a 3 /a  módszer bevezetésére szerv 
és berendezés nincs, a módszer bevezetését a II/10. osztály beosztottai vég
zik, a II. Főosztály vezetője által jóváhagyott kérelme alapján.
Budapesten a kérelem a 3 /a  módszer bevezetésére egy példányban írandó 
és a titkos ügykezelés sz abályai szerint kell eljuttatni a II/10 . osztálynak, 
mely azt iktatja. 
A  kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:

1. A  vonal tulajdonosának neve és telefonszáma.
2. A  célszemély n eve.
3. Milyen jellegű az ügy.
4. Mire kell különösen figyelni.

5. A  lehallgatás időtartamára és időszakaira vonatkozó külön meghatáro
zások. 

6. A figyeléssel foglalkozó operatív munkás neve és telefonszáma.
7. És v égül, — amennyiben az osztálynak kijelölt vonal-kontingense telje- 

sen ki van merítve — meg kell jelölni a figyelt vonalak közül azt a vona
lai, melyet az újonnan feltett helyett le lehet venni.

Amennyiben a kérelem hiányos, vagy hibás adatokat tartalmaz, úgy az alosz
tály a figyelést nem kezdi el, de egyben ezt köteles az illető operatív munkás
sal vagy annak vezetőjével közölni.
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A  menetközben megváltozott figyelési szempontokat a II/10 . a) alosztál
lyal közölni kell.
A  lehallgatás általában 30 napnál tovább nem tarthat és csak főosztály
vezetői külön rendelkezés alapján hosszabbítható meg.
Követség és követségi személyek esetében a 3 /a  módszer alkalmazása állandó 
jellegű.
A  jelentéseket az illetékes operatív alosztály vezetőjének személyesen kell 
átadni,  átvételi elismervény ellenében. Az operatív munkás a kapott jelen
téseket az ügynöki bizalmas nyomozás befejezéséig a személyi, illetve cso
port dossziéba, annak külön részében — nem bevarrva — köteles megőrizni. 
Az ügy realizálása után az alosztály vezetőjével való megbeszélés szerint 
az anyagot vagy külön lepecsételt borítékban megőrzi, vagy jegyzőkönyv fel
vétele mellett  megsemmisíti.

A leírók és fordítók az anyag feldolgozásakor a hallott szövegen nem vál
toztathatnak és semmiféle következtetést nem írhatnak be. A  jelentésnek pon
tosan kell visszaadni, az ellenőrzött beszélgetést. Az anyagot átdolgozni nem 
lehet, de a hang nemére a megjegyzést meg kell tenni (pl. izgatottan, gúnyo
san, stb.)
Ha az adott személy terrorról, szökésről, öngyilkosságról, kompromittáló anya
gok megsemmisítéséről, megbeszélt találkozókról, vagy egyéb bizonyítékok
ról folytat beszélgetést, a rögzítő azonnal köteles erről jelentést tenni köz
vetlen felettesének, vagy ha felettesének nem tud azonnal jelenteni, akkor 
az ügy feldolgozását végző operatív beosztottnak.
Ha az ellenőrzés folyamán a rögzítést végző beosztott megtudja, hogy a 
figyelt személy a Párt vagy a Kormány vezetőivel folytat beszélgetést, akkor 
a lehallgatást azonnal abba kell hagynia.
A  rögzített anyagot, az anyag feldolgozása után hét napig kell megőrizni, 
de ha az operatív osztály szükségesnek tartja és hét napon belül ezt közli, 
megőrizhető az ügy feldolgozásáig. 
A  rögzített anyag visszahallgatásában egyes esetekben és csak a II/10. osz
tály vezetőjének engedélyével és az illetékes osztály vezetőjének hozzájáru
lásával lehet bevonni az operatív beosztottakat.
Rögzített anyagot a 11/10. a) alosztály csak a I I . Főosztály vezetőjének 
külön utasítására ad ki.
Miután a I I /10 . a) alosztály az operatív osztálytól írásban megkapta a fel
adatot a 3 /a  módszer bevezetésére, a II/10. osztály beosztottain, vagy ügy
nökein keresztül megszervezi a meghatározott vonalra való rálépést.
A  II/10. osztály munkájában olyan technikát használ, amelyet a kutató 
laboratórium készített és alkalmazását a Belügyminiszter vagy helyettese enge
délyezte.
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A  3 /a  módszer minden egyes készülékéről szigorú nyilvántartást kell ve
zetni, minden speciális készülékről technikai törzskönyvet k e ll kiállítani, 
amelybe be kell vezetni a készülék műszaki adatait.
Az összes készülékeknek, mind a működő, mind a tartalék készülékeknek 
használható állapotban kell lenniök, és időközönként használhatóságukat 
ellenőrizni kell.
A  speciális készülék leszereléséről és nyilvántartásból való törléséről hasz
nálhatatlansági jegyzőkönyvet kell felvenni. A műszaki jegyzőkönyvet a 
II/10 . osztály vezetőjének kell jóváhagynia. A  jegyzőkönyv jóváhagyása 
után a készüléket vagy meg lehet semmisíten i vagy szét lehet szedni.
A  speciális technika helyes és eredményes felhasználása érdekében a II /10. 
osztály vezetője, az osztály dolgozói számára rendszeres operatív technikai 
oktatást szervez.

BELÜGYMINISZTÉRIUM
II/10. a) alosztály

Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!

J E L E N T É S

a ..................... sz. objektumról

Iktatószám: 

Kapja: 

Ellenőrizte:

Rögzítette: 

Leírta:  

Fordította:

Figyelt vonal: 

Külső fél: 

Felvétel ideje: 

Nyelv: .........
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TÁRG Y: A Magyar Népköztársaság Belügyminisztere
3. számú parancsának II. sz. melléklete

U T A S í T  Á S

a 3 /e  módszer (szobalehallgatás) alkalmazásáról

Az operatív munkában 3/e módszer alkalmazásának nagy a jelentősége. Alkal
mazásának körülményei különösen titkosak és a 3/e módszert csak olyan sze
mélyek ügyében lehet bevezetni, akikre már komoly kompromittáló anyagok 
állnak rendelkezésre.

A  3 /e  módszer bevezetését (beépítés) kizárólag a  II/10. osztály végzi.
A  3/e módszer titkosságának megvédése érdekében biztosítani kell, hogy 
a területen a személyi cserék legkisebbek legyenek. A  II/10 . e) alosztály 
területéről áthelyezni, vagy leszerelni személyeket csak a I I /10. osztály
vezetőjének javaslatára, a Személyzeti Főosztály vezetőjének beleegyezésével 
lehet.
A megyei rendőrfőkapitányságokon a 3 /e  módszer bevezetését a vezető meg
alapozott kérelme alapján a II. Főosztály vezetője engedélyével a II/10. 
osztály végzi.
Vidéken a 3 /e  módszert feldolgozó szerv beosztottai a megyei rendőrfőka
pitányságok politikai nyomozó osztálya állományába tartoznak, de beosztá
suk, vagy más munkaterületre való áthelyezésük a II/10. osztály vezetőjé
nek tudomásával történhet.
A  3/e módszer alkalmazását/magyar állampolgárok és belföldi objektumok 
esetén a II. Főosztály vezetője, külföldi állampolgárok és objektumok ese
tében a Belügyminiszter vagy helyettese engedélyezi.
Állandó jellegű budapesti objektumokban, ahol a személyek változnak (szál
lodák, konspiratív lakások) az időszakos figyelést a I I /10 . osztály végzi, 
az illetékes operatív osztály vezetője által láttamozott írásbeli kérésre.
Vidéken az állandó jellegű beépítésen és Budapesten a fogdákban a figye
lést az illetékes politikai nyomozó osztályok végzik.
Kérelmet a 3 /e  módszer bevezetésére egy példányban kell megírni és véle
ményezés végett a II/10. osztály vezetőjéhez kell benyújtani. A  véleményt 
a kérelemhez csatolni kell.

A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia:
1. Objektum (személy neve).
2. Objektumot (személyt) milyen jellegű ügyben dolgozzák fel.
3. Mire kell a figyelmet fordítani.
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4. Az ellenőrzés időtartama és a figyelés időszaka.
5. A  rendelkezés bevezetését kérő operatív munkás neve és telefonszama:
A  kérelemhez az objektumról egy rövid összefoglaló jelentést ke ll csatolni, 
melyben meg kell jelölni a rendelkezés bevezetésének célját.
Az ellenőrzés általában két hónapig tarthat és meghosszabbítása csak a II. 
Főosztály vezetőjének külön engedélyével történhet. A  felhasználó osztályok 
minden hó 5-ig tartoznak a beépítések további szükségességéről nyilatkozni.
A  jelentéseket személyesen az illetékes operatív alosztály vezetőjének kell 
átadni, aki az aláírásával igazolja.

Az operatív munkás a kapott jelentéseket a nyomozás befejezéséig a szemé
lyi, illetve csoport dosszié külön részében (nem bevarrva) köteles megőrizni.
Az ügy realizálása után osztályvezetői utasításra a 3 /e  anyagot, vagy külön 
lepecsételt borítékban kell megőrizni, vagy jegyzőkönyv felvétele mellett meg
semmisíteni.
A  II /10. a) alosztály a hangrögzítőt anyagot feldolgozás után 10 napig 
őrzi és ha nem jön külön rendelkezés, ezután megsemmisíti. Az anyag további 
tárolását az illető operatív osztály vezetője írásban kérheti.
A  leírók és fordítók az anyag feldolgozásában a hallott szövegen nem vál
toztathatnak, következtetést nem vonhatnak le, de az értelem szempontjából 
fontos, hangnemre való megjegyzéseiket meg kell hogy tegyék (pl. izgatot
tan, gúnyosan, stb.). Az érdektelen beszélgetéseket a leíró tiszt összefoglalva 
jelenti.
Ha az ellenőrzött személy terrorról, szökésről, öngyilkosságról, a kompromit
táló anyagok megsemmisítéséről, megbeszélt találkozókról, vagy egyéb bizo
nyítékokról folytat beszélgetést, a figyelő, leíró elvtárs azonnal köteles erről 
jelentést tenni közvetlent felettesének, vagy ha annak nem tud a z onnal jelen
teni, akkor az ügy feldolgozását végző operatív beosztottnak.

A  figyelő, leíró tiszt köteles jelentést tenni felettesének abban az esetben is, 
ha a figyelt személy lakása renoválásáról beszél, hogy kizárjuk a 3/e mód
szer d ekonspirálódásának lehetőségét.

Ha hálózati úton az operatív osztály tudomására jut, hogy a lakásban javí
tás, vagy festés, stb. várható, úgy azt azonnal jelentse a II/10 . osztály veze
tőjének. Ugyancsak jelenteni tartoznak azt is, ha tudomásukra jut, hogy 
külföldi elhárítók érkeznek az országba, hogy a I I / 10. osztály vezetősége 
megtehesse a megfelelő intézkedéseket.

A  hangrögzítés visszahallgatásába operatív beosztottakat bevonni nem lehet. 
Bizonyos esetekben, ha az operatív érdekek megkívánják, az illetékes ope
ratív osztály vezetőjének hozzájárulásával a II/10. osztály vezetője enge
délyezheti az operatív munkás bevonását.
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Ha az ellenőrzés folyamán a figyelést végző elvtárs megtudja, hogy a figyelt 
személy a párt vagy a kormány vezetőivel folytat beszélgetést, akkor az 
ellenőrzést azonnal abba kell hagynia.

II.

Mielőtt a II. Főosztály vezetője jóváhagyta a 3 /e módszer konkrét alkal
mazását, akkor a II/10 . osztály e) alosztálya, az illető operatív osztályok
kal egyetemben a célhelyen műszaki szempontból felderítést végez, a beha
tolás és beépítés céljából.

A  felderítés célja az, hogy a célhely körülményei a beépítő alosztály veze
tői és a munkát végző dolgozók előtt ismertek legyenek, a munka megkez
dése előtt. Ha a körülmények úgy kívánják, szükséges lehet az objektum 
tervrajzának megszerzése (elkészítése) is. Meg kell állapítani az elektromos 
hálózat feszültségét, a vezeték fajtáját és egyéb fontos adatokat.

Ha a célhelyre a behatolás nem lehetséges, akkor a felderítést az illetékes 
operatív osztály ügynöki hálózatán keresztül kell végezni, lehetőleg a II/10. 
osztály beosztottjának részvételével, a II /10. osztály által megadott szem
pontok szerint.
A  felderítés befejezése és a 3 /e módszer alkalmazása lehetőségének meg
állapítása után a 3/e módszer bevezetéséről tervet kell készíteni.
A  tervbe le kell írni a végrehajtás módját és fajtáját, le kell írni a bonyo
lult munka elvégzéséhez szükséges operatív kombinációkat, meg kell jelölni 
a műszaki munkáért és az operatív biztosításért felelős elvtársakat. A  terv
hez csatolni kell az épület emelet szerinti rajzát és a rajzon pontosan meg 
kell jelölni a műszaki eszközök helyét.
A  II/10. osztály vezetője a véleményét műszaki végrehajthatóság, konspirá
ció és a vonalról vett anyagok feldolgozásának lehetősége szempontjából 
alakítja ki.
A 3/e módszer alkalmazásának megszüntetésekor a felhasználó operatív osz
tály köteles a kivonáshoz szükséges minden operatív segítséget megadni a 
II/10 . osztálynak.

A beszerelési tervet a II/10. e) alosztály és az illetékes operatív osztály 
vezetői írják alá. Külföldi objektumok esetében a II. Főosztály vezetője, 
a belföldiek esetén a II/10. osztály vezetője engedélyezi.

A  3/e módszer előkészítését, szerelését és álcázását úgy kell végezni, hogy 
a dekonspiráció veszélye a legkisebbre csökkenjen.
A  szerelés befejezéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 
mikor, ki végezte a szerelést, milyen eltérések voltak a tervtől, műszaki esz-
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közök helyének pontos rajzát, milyen a hang minősége, az ellenőrzés folya
mán mire kell figyelmet fordítani.
Az objektumnak fedőnevet kell adni, mely a célszemély nevének kezdőbetűi
ből és a dosszié iktatószámából áll. (Pl.: Varga István — 375— „V. I. 
375”.) 
A  beépített objektumokról dossziét kell nyitni, melybe belekerülnek:
1. A  miniszter vagy helyettesének, főosztályvezetőnek engedélye a 3/e mód

szer bevezetésére. 

2. A  felderítés adatai. 
3. A  műszaki kivitelezés terve. 
4. Az objektumról szóló rövid operatív összefoglaló.
5. Az emelet szerinti rajzok és egyéb műszaki iratok és végül
6. az érthetőségre vonatkozó "hangminősítő"  jegyzőkönyv.

A  dossziét a II/10. e) alosztály vezetője lepecsételt páncélszekrényben 
tartja. 
A  3 /e  módszer alkalmazásához, illetve előkészítéséhez — szükség esetén 
— a II/10. e) alosztály igénybe veszi az e célra beszervezett speciális háló
zatát. 

 III.

A  célszemélyek beszélgetésének lehallgatásához, továbbá használható a: 
,,3/e labda” elnevezésű készülék (telepes, hordozható adó készülék) külön
böző térfogattal készül, különböző működési időtartammal (a készülék által 
felvett és rádió hullámok útján továbbított beszéd kisebb körzetben rádió
vevő segítségével vehető és rögzíthető).

A  ,,3/e labda" módszer alkalmazását belföldi célszemélyek és objektumok 
esetén az illetékes operatív osztályok vezetői, külföldi célszemélyek és objek
tumok esetén a I I. Főosztály vezetője engedélyezi.

Az engedélyem szerepelni kell a felhasználó operatív tiszt nevének és tele
fonszámának.

Ha az operatív osztály a ,,3/e labdát az ügynökének adja át felhaszná
lásra, illetve az ügynök segítségével juttatja a célhelyiségbe, akkor ezt szük
séges a "3/e labdát” igénylő szolgálati jegyen feltüntetni és a II. Főosztály 
vezetőjével engedélyeztetni.

Ilyen esetben az operatív osztály — ügynököt tartó — beosztottja köteles 
az ügynök személyi dossziéjába bevezetni, hogy mikor, milyen technikai 
eszközt használt és mennyi időre. Ha az ügynöknek más alkalommal is kell
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a ,,3/e labda” módszert alkalmazni, akkor minden esetben az igénylő szol
gálati jegyen fel kell tüntetni, hogy mikor, milyen eszközt, milyen álcázási 
formában használt.

A  ,,3/e labdát” felhasználás után az operatív osztály azonnal köteles vissza
adni a II/10 . e) alosztálynak.

El módszer alkalmazását — különösen külföldi objektumok esetén — igen 
körültekintően kell alkalmazni.

A  II/10. osztály az adott feladat végrehajtója segítségével műszaki felde
rítést végez, melynek során pontosan felderíti a célhelyiség körülményeit 
és a javasolt helyiség alkalmasságát, vételi szempontból.

A  felderítés elvégzése után a II/10 . e) osztály az illetékes operatív be- 
osztottakkal együttműködve összeállítja a feladat végrehajtásának tervét, 
melyben meg kell jelölni a következőket:

1. A  ,,3/e labda” álcázására kiválasztott mód

2. Ez milyen módon jut el rendeltetési helyére.

3. Milyen legendával adják át az ügynöknek.

4. Hogyan kapják vissza.
3. Ki felel a ,,3 /e labdáért” a találkozó folyamán és hogyan lesz biztosítva 

a ,,3/e labda” kivonása abba n az esetben, ha a célszemély, vagy ügynök 
megpróbálják felfedni.

6. A  vétel helye: lakás, vagy gépkocsi.

7. Ki felel a biztosításért.

A  tervet a II /10. e) alosztály és a feladatát adó osztály felelős operatív 
beosztottai írják alá, és a fent nevezett osztályok vezetői hagyják jóvá.

Azokat a személyeket, akiknek lakásában az egyes találkozók vétele és rög
zítése történik, priorálni kell és ha nincs rájuk valamilyen kompromittáló 
anyag, akkor rövid időig tartó együttműködésre fel lehet használni őket.

Ilyen esetben a lakás tulajdonosával — megfelelő kombináció alapján — a 
beszélgetést hivatalos helyiségben kell lefolytatni arról, hogy a rendőrség be
osztottai a lakást egy meghatározott rövid időre igénybe veszik.

A vételre és rögzítésre esetenként felhasználható az erre a célra berendezett 
gépkocsi is.
Az ilyen ellenőrzésekről jegyzőkönyvet kell írni, melyben tükröződik, hogy:

1. A  ,,3/e labda”-tól milyen távolságra történt az ellenőrzés.

2. A  hang minősége és a munka alatt milyen zavarok voltak.
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A ,,3/e labdá”-t ugyanazzal az álcázással egy ügynöknek többször átadni 
nem lehet.
A  célszemélyek beszélgetésének rögzítésére használható még a ,,3/f tárca"
elnevezésű készülék is (minifon) álcázva, (aktatáskába beépítve) vagy álcá
zás nélkül is. Ezen készülék igénylésére vagy alkalmazására a " 3 /e  labdá"- ra 
vonatkozó szabályok érVényesek. 

A  II/10. osztály munkájában olyan eszközöket használ, melyet a kutató 
laboratórium készített és alkalmazását a Belügyminiszter vagy helyettese 
engedélyezte. 
A  „3/e és a ,,3 /e labda szolgálat készülékeiről nagyon szigorú nyilván
tartást kell vezetni. Minden speciális készülékről törzskönyvet kell kiállítani, 
melynek tartalmaznia kell a készülék m űszak adatait és a használhatóság 
időtartamát. Az összes készülékek, mind a nű ködők, mind a tartalék készü
lékek használható állapotban kell hogy legyenek és használhatóságukat idő
közönként ellenőrizni kell. 
A speciális készülékek kiselejtezéséről és anyagi nyilvántartásból való tör
léséről, használhatatlansági jegyzőkönyvet kell felvenni. A  műszaki jegyző 
könyvet a II /10. osztály vezetője hagyja jóvá. A  jegyzőkönyv jóváhagyása 
után a készüléket vagy meg lehet/semmisíteni, vagy pedig szét lehet szedni. 
A  speciális eszközök helyes és eredményes kihasználása érdekében a I I /10. 
osztály vezetője az alosztály beosztottai számára rendszeres operatív tech
nikai oktatást szervez. 

IV.

A teljes konspiráció célj ából az írott szövegből és a beszélgetésből ki kell 
küszöbölni a mikrofon/erősítő, fejhallgató, adó és vevő szavakat és helyet
tük titkos megnevezéseket kell bevezetni:
1. mikrofon =  kampó,
2. erősítő =  tégely,
3. fejhallgató =/ pohár,
4. vevő-készülék =  kosár,
5. adó =  labda,
6. minifon =  tárca.

A  fenti rendelkezés jó végrehajtása csak az operatív technikai osztály és az 
illetékes  operatív osztályok legtökéletesebb együttműködése alapján lehet.



A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
4. számú PARANCSA

Budapest, 1958. január 29-én

A  Belügyminisztérium politikai nyomozó- és bűnügyi szervei az elmúlt idő
ben több esetben indítottak eljárást a Belügyminisztérium olyan beosztottai
val szemben, akik politikai vagy köztörvényi bűncselekmény elkövetésével 
voltak gyanúsíthatok. Az eljárás megindításához azonban ezek a szervek 
vagy nem kértek előzetes engedélyt, vagy különböző beosztású vezetők enge
délyével végeztek ilyen irányú tevékenységet.
E kérdés rendezése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  Belügyminisztérium politikai nyomozó és bűnügyi szervei belügyi be
osztottakkal szemben operatív feldolgozást csak konkrét bűncselekményre 
utaló adatok alapján, az alábbiak szerint folytathatnak:

a) főtisztek és tisztek esetében személyzeti miniszterhelyettes előterjesz
tése alapján a miniszter engedélyezi.
A  felsőbb szervek hatáskörébe tartozó belügyi beosztottak esetében 
ezen túlmenően a hatásköri lista szerint illetékes szerv engedélye is 
szükséges. 

b) tiszthelyettesek, tisztesek és rendfokozat nélküliek esetében az országos 
parancsnokok, megyei rendőrfőkapitány, központban a fő- illetve 
önálló osztályvezetők engedélyével.

2. Az operatív feldolgozás során összegyűjtött bizonyítékokat a Fegyelmi 
Utasításban meghatározott illetékes fegyelmi szervnek kell átadni.

3. A  fegyelmi szervek az ügyben a nyomozást, illetve vizsgálatot a Fegyelmi-, 
illetőleg a részükre kiadott Nyomozati Utasításban meghatározott rendel
kezések szerint kötelesek lefolytatni.

4. Belügyi beosztottakat őrizetbe venni, vagy előzetes letartóztatásba helyezni 
csak az 1/a) és b) pontban meghatározott, az operatív feldolgozás enge
délyezésére jogosult személyek, az M SZM P Központi Bizottsága, illetve 
a budapesti, megyei pártbizottságok hatáskörébe tartozó személyek eseté
ben ezen túlmenően az illetékes pártszervek engedélyével lehet. Az őrizetbe
vételhez, illetve előzetes letartóztatáshoz az 1/a) és b) pontokban meg
határozott pártszervek hozzájárulását az azt kezdeményező parancsnok 
köteles beszerezni.
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Amennyiben az eljárás alá vont beosztott párttag, de nem tartozik az 
M SZM P Központi Bizottsága, illetve a budapesti, megyei pártbizott
ságok hatáskörébe, őrizetbevételéről, vagy előzetes letartóztatásba helyezé
séről az illetékes BM. pártbizottságot egyidejűleg értesíteni kell.
Tettenérés esetén az őrizetbevétel azonnal foganatosítható, azonban az 
1/a) és b) pontokban megjelölt vezetőt (szervet) haladéktalanul értesí
teni kell.
Tisztek és főtisztek őrizetbevételére, előzetes letartóztatására vonatkozó 
javaslatot a BM. Fegyelmi Osztályon keresztül kell felterjeszteni az enge
délyezésre jogosult parancsnokhoz.

5. A  jelen parancsomban meghatározott rendelkezéseket a Büntető perrend
tartás szabályainak szigorú betartásával kell végrehajtani.

6. Az alsóbb fegyelmi szervek által kivizsgált és az illetékes vezetők dönté
sével lezárt ügyekben felülvizsgálást csak a BM. Fegyelmi Osztálya 
végezhet.
A  BM. Fegyelmi Osztálya által kivizsgált és felsőbb vezetők által jóvá
hagyott ügyekben felülvizsgálatot csak a miniszter, vagy személyzeti 
helyettese engedélyével lehet tartani.

Szám: 10-21/5/1958. H K : 021/972. B M  pcs.

A  M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK
5. számú PA RA N CSA

Budapest, 1958. február 8-án

Az állományfegyelem megszilárdítása érdekében szükségessé vált a Belügy
minisztérium szerveire vonatkozó állománytáblázatok kiadása.
1. Az állománytáblázatokat jelen parancsommal egyidejűleg kiadom.

2. Az állománytáblázat meghatározza a belügyi szervek szervezeti felépí
tését, a rendszeresített beosztásokat és létszámot, továbbá beosztásonként 
az elérhető legmagasabb rendfokozatot, a beosztási illetmény-csoportot, 
a fegyverzetet és a ruházati normát.

3. Az állománytáblázatban beosztásonként rendszeresített létszámon felül 
foglalkoztatni senkit sem leheti Ettől csak indokolt esetben, a személyzeti 
miniszterhelyettes külön engedélyével lehet — átmenetileg — eltérni.
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Azokat, akik jelenleg az egyes beosztásokban rendszeresített létszámon 
felül teljesítenek szolgálatot, 1958. június 30-ig bezárólag olyan beosz
tásba kell helyezni — szükség esetén más belügyi szervhez történő át
helyezéssel — ahol az állománytáblázatban rendszeresített létszám be
töltetlen.
A  BM. Személyzeti Főosztály vezetője szervezze meg ennek végrehajtását.

4. Az állománytáblázatban beosztásonként meghatározott elérhető legmaga
sabb rendfokozat az adott beosztásban megszabja az előléptetések felső 
határát. Nem ad jogot azonban önmagában a jelenleg alacsonyabb rend
fokozatban lévők soronkívüli előléptetésére.
Az előléptetésekre továbbra is az é rvényben lévő rendelkezések vonat
koznak.

5. Az állománytáblázatok szerint tiszthelyettesi beosztásokban jelenleg szol
gálatot teljesítő tisztek megmaradnak jelenlegi rendfokozatukban, illetve 
mindaddig nem léptethetők elő, amíg olyan tiszti beosztásba nem nyernek 
áthelyezést, amelyben az állománytáblázat lehetővé teszi a magasabb 
rendfokozatba való előléptetést.
Ugyanez vonatkozik azokra a tisztekre is, akiknek rendfokozata jelenlegi 
beosztásukban az állománytáblázat szerint elérhető legmagasabb tiszti 
rendfokozatot elérte, vagy meghaladta.

6. Jelenleg egyes, azonos jellegű munkaköröket katonai, irodai és polgári 
állományú beosztottak egyaránt betöltenek. Ezt a visszás helyzetet a 
kiadott állománytáblázatok alapján rendezni kell.
a) Azokban a beosztásokban, amelyekben az állománytáblázat irodai 

rendfokozatot határoz meg, a jelenleg szolgálatot teljesítő katonai 
rendfokozatú beosztottakat katonai rendfokozatra jogosító beosztásba 
kell helyezni. Ha ez nem lehetséges — és megmaradnak jelenlegi 
munkakörükben — 1958. április 1-ig át kell minősíteni őket a jelen
legi katonai rendfokozatukkal azonos törzsilletménnyel járó irodai rend
fokozatba.

b) A  polgári állományra vonatkozólag 1957. december hónapban ki
adott állománytáblázatok szerint polgári állományba sorolt beosztá
sokban jelenleg esetleg szolgálatot teljesítő katonai, vagy irodai állo
mányú beosztottakat katonai, illetve irodai rendfokozatra jogosító 
beosztásokba kell helyezni. Ha ez nem lehetséges — és megmarad
nak jelenlegi munkakörükben — 1958. április 1-ig át kell minősíteni 
Őket polgári állományba.

c) Az irodai, illetve polgári állományba jelen parancsom alapján átminő
sítésre kerülő beosztottakra vonatkozó részletes utasítást Bartos Antal 
miniszterhelyettes elvtárs adja ki.
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7. A  BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály dolgozza ki a létszám és béralap
nak az illetményszámfejtésen keresztül történő ellenőrzési rendszerét és 
ezzel is biztosítsa az állományfegyelem érvényesítését.

8. A  jelen parancsommal egyidejűleg kiadott állománytáblázatok jóvá
hagyásuk napján lépnek érvénybe, ugyanakkor az 1957. június hónap
ban kiadott ideiglenes állománytáblázatok érvényüket vesztik.

9. A  BM. Szervezési Osztály vezetője jelen parancsomban foglaltak végre
hajtását ellenőrizze és augusztus 31-ig a végrehajtásról nekem tegyen 
jelentést.

Szám: 10—21/7/1958. H

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
7. számú PARANCSA

Budapest, 1958. február 20-án

A Határőrizeti Szabályzatot jóváhagyom, egyben hatályon kívül helyezem 
az 1954. évben 00425/Szolg. számmal kiadott Határőrizeti Utasítást.

A Határőrizeti Szabályzat kiadásával egyidejűleg

m e g p a r a n c s o l o m :

A  Szabályzatban foglaltak végrehajtásával el kell érni, hogy a Határőrség 
személyi állománya még eredményesebben harcoljon a büntetlen határsértések 
ellen. Ezért a Határőrizeti Szabályzatot a tisztek teljes egészében, a tiszt- 
helyettesek, tisztesek és határőrök a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg. 

Felkérem a Határőrség párt- és KISZ-szervezeteit, hogy felvilágosító és 
nevelő munkával mozgósítsák a személyi állományt a Szabályzatban fog
laltak maradéktalan végrehajtására.

Megjegyzés: A  Határőrizeti Szabályzat könyvalakban kiadva!
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Szám: 10 21/8/1958. HK.: 15/71. sz. BM pcs.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
8. számú PARANCSa

Budapest, 1958. március 13-án

A  Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány  2.014/1958/I II. 9. számú hatá
rozatával kinevezte a Belügyminisztérium Kollégiumának tagjait.
A  Belügyminisztérium Kollégiumának tagjai a következő elvtársak:
Földes László, a miniszter I. helyettese,
Horváth Gyula miniszterhelyettes,
Garamvölgyi Vilmos miniszterhelyettes,
Bartos Antal miniszterhelyettes,
Gyurkó Lajos vezérőrnagy, a Határőrség parancsnoka,
Kovács János, a Belügyminisztérium Pártbizottságának titkára,
Galambos József r. ezredes, a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője,
Soós György r. ezredes, a Budapesti Rendőrfőkapitányság vezetője.
A Kollégium titkára Borgos Gyula r. ezredes, a BM. Titkárság vezetője.

Szám: 10—21/9/1958. H.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
9. számú PARANCSA

Budapest, 1958. március 21 -én

A  Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozatot hozott a Belügyminisz
térium beosztottai illetményeinek 1958. évi március hó 1. napjával történő 
rendezésére.
Az illetményrendezés alapvető tételeit a következőkben szabta meg:
— a Rendőrség, Határőrség, Légoltalom tisztjeinek illetményszínvonala 

általában azonos legyen a Néphadsereg megfelelő beosztásaiban fizetett 
illetményekkel és ehhez mérten a Büntetésvégrehajtás illetményszínvonala 
átlagosan 5—7 százalékkal, az Állami Tűzoltóság esetében pedig átla
gosan 7—9 százalékkal legyen alacsonyabb;
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— a tiszthelyettesek illetményeinek rendezésénél abból kell kiindulni, hogy 
a kezdő rendőr Budapesten 1500 Ft, vidéken 1400 Ft, a bv. őr az I. 
kategóriájú börtönöknél 1400 Ft, a II. kategóriájú börtönöknél 1300 Ft, 
a kezdő tűzoltó pedig egységesen havi 1250 Ft összilletményt kapjon;

— az illetményemelés mértéke a Belügyminisztérium egészét tekintve legfel
jebb 10— 13 százalék lehet átlagosan, azonban minden olyan esetben, 
amikor szükséges, az illetményeket kisebb mértékben szabad csak fel
emelni.

Ebből kiindulva a kormányhatározat megfelelő végrehajtása érdekében 

m e g p a r a n c s o l o m :

1. Az illetményrendezést úgy kell végrehajtani, hogy a megszabott keretek 
betartásával megfelelő arányok alakuljanak ki az egyes testületek, szer
vek és beosztások illetményei között.

2. Az olyan beosztásokban, ahol a jelenleg fizetett illetmények megfelelnek 
az állománytáblában rendszeresített beosztásnak, az illetményeket nem 
lehet felemelni.

Az illetményrendezéssel meg kell oldani néhány olyan illetményproblémát, 
amelyre eddig az illetmények csökkentése nélkül nem kerülhetett sor. így 
meg kell szüntetni:

a) a Rendőrség budapesti szerveinél fizetett budapesti pótdíjat;
b) a karhatalomnál fizetett karhatalmi személyi pótdíjat;
c) a nyugati határövezetben a Rendőrség beosztottainak határ-, és az 

Állami Tűzoltóság beosztottainak veszélyességi pótdíját.
E pótdíjak beszüntetésére azért van szükség, mert egyrészt a rendkívüli 
helyzet, fokozott szolgálat és igénybevétel, amely miatt létrehoztuk, ma már 
nem áll fenn, másrészt fenntartásuk a bérezésben aránytalanságokat szül. 
A  fizetések emelkedése az érdekelt területeken részben ellensúlyozza a 
pótdíjak megszüntetésével járó illetménycsökkenést.

3. Az illetményrendezés során a jelenlegi rendfokozati és beosztási illet
ményrendszert meg kell változtatni, míg a szolgálati időpótlék-rendszert 
a jelenlegi rendelkezéseknek megfelelően változatlanul kell hagyni.

4. Jelen parancsomban foglaltak és az illetményrendezés végrehajtásához 
szükséges egyéb intézkedésekről Bartos Antal miniszterhelyettes elvtárs 
gondoskodjék.

Elvárom, hogy a Belügyminisztérium valamennyi szervének vezetője, felelős
ségének tudatában a legmesszebbmenőkig gondoskodik az illetményrendezés 
minél jobb végrehajtásáról.
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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
11. számú PARANCSA

Budapest, 1958. március 29-én

Elrendelem: hogy a Határőrség, a Kormányőrség, a BM. Karhatalom és 
a Légoltalmi Törzs Parancsnokság egységeinél a Néphadsereg felségjelzését 
kell bevezetni.
A BM. anyagi szervei biztosítsák folyamatosan a felségjelzések kicserélését. 
Az 1958. április 4-i dísszemlén a résztvevő Hőr. alakulatok már a Nép
hadsereg felségjelzését viseljék.
A Rendőrség, Büntetésvégrehajtás és a Tűzoltóság felségjelzése nem változik. 
Gyakorlati célokat nem szolgál a rendőrségen belül a rendőr és a rendőr
nyomozó megkülönböztetés a szolgálati igazolványokban, a parancsokban, 
aláírásokban.
Ezért az ,,rny. megjelölést megszüntetem és a rendfokozat előtt csak 
az ,,r.” megjelölés használható.
A Hőr., Légo., Bv., Tűzoltó testületeknél a régi megjelölés marad. 
Parancsomat az egész személyi állomány előtt ismertetni kell.

Szám: 10—23/11/1958. 

Szám: 10—21/12/1958. H .

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
12. számú PARANCSA

Budapest, 1958. április 1-én

A fegyveres szervek munkája, a szolgálati, kiképzési feladatok sikeres el
végzése megköveteli, hogy a Belügyminisztérium állománya fizikailag erős, 
edzett elvtársakból álljon. Ezt csak céltudatos és tervszerű testnevelési mun
kával lehet elérni.
A  belügyi szervek testnevelési és sportmunkájának színvonalemelése, vala
mint egységes irányítása, vezetése érdekében az alábbiakat rendelem el:
1. A  belügyi szervek testnevelési és sportmozgalmának irányítására létre kell 

hozni a BM. Testnevelési és Sportbizottságot.
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A  BM. Testnevelési és Sportbizottság létszáma 15— 17 fő legyen.
A bizottság összetételét az alábbiak szerint szabályozom.

A  bizottság elnöke: Bartos Antal miniszterhelyettes,
titkára: Horváth Mihály r. alezredes, a BM. Sportosztály vezetője,

tagjai: Kovács János, a BM. Pártbizottság titkára,
Kovács Gyula bv. ezredes, az Újpesti Dózsa SC elnöke,
Rajnai Sándor r. alezredes, a BM. Pol. Nyom. Főo. h. vezetője. 
Solymosi József r. ezredes, ORFK. Vez. Közb. helyettes, 
Rózsa Andor r. alezredes, BM. Tanulmányi oszt. vez.,
Pál Antal r. alezredes, a BM. Terv- és Pénzügyi Főo. vezetője, 
Takács Imre r. alezredes, a BM. Személyzeti Főosztály vezetője, 
Tihanyi Sándor r. alezredes, a Bp. Főkap. Pol. Nyom. Oszt. vez., 
Horváth Sándor tü. alezredes, a BM. Orsz. Tűzr. Pság. h. vez., 
Bágyi János hőr. őrnagy, a Hőr. Kiképz. oszt. vezetője,
Csáki Sándor r. őrnagy, az Újpesti Dózsa SC vezetője,
Nemes Alajos r. alezredes, Baranya megye főkapitánya,
Tullner János, Győr-Sopron megyei sporttiszt.

2. A  Bizottság feladata irányítani a Belügyminisztérium személyi állományá
nak kiképzési-testnevelés és tömegsportját, valamint a Dózsa clubok sport
tevékenységét, a Magyar Testnevelési és Sport Tanács rendelkezéseinek 
megfelelően. Dönt a belügyi testnevelési és sportmozgalom legfontosabb 
elvi, szervezeti és gazdasági kérdéseiben, valamint irányítja a BM. nemzet
közi sportkapcsolatait.

3. A  Bizottság szükség szerint, de legalább kéthavonként ülésezik.
A  Belügyminisztérium Testnevelési és Sport Bizottságának határozatai 
kötelezőek a Belügyminisztérium valamennyi szerve számára.

4. A  Bizottság ülésszakai között az ügyintézést a Belügyminisztérium Sport 
Osztálya látja el.

5. A  Belügyminisztérium Testnevelési és Sport Bizottságának titkára a BM. 
Sportosztály mindenkori vezetője.

6. A  Belügyminisztérium Testnevelési és Sport Bizottsága dolgozza ki a 
részletes működési szabályzatát és terjessze fel jóváhagyásra.

Felhívom a BM. szervek parancsnokjait a Testnevelési és Sport Bizottság
támogatására, az állomány fizikai felkészültségének fokozására.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
13. számú PARANCSA

Budapest, 1958. április 12-én

Nagy nemzeti ünnepünk, április 4-e méltó és zavartalan megünnepléséhez jó 
munkájukkal hozzájárultak a Belügyminisztérium szervei is.
A Szovjetunióból hazánkban járt párt- és kormányküldöttség operatív és 
karhatalmi biztosítása során a biztosítási feladattal megbízott BM. testületek 
és szervek különösen kitűntek áldozatkész munkájukkal.
E fontos feladatokat a beosztott elvtársak sikeresen oldották meg, s mun
kájukat fegyelmezetten nagy odaadással végezték.
Ezért a jó munkáért a biztosításban résztvett elvtársaknak köszönetét mon
dok és

d i c s é r e t b e n  részesítem

a BM. Politikai Nyomozó Főosztály, Kormányőrség,
ORFK. Közlekedésrendészeti-, Bűnügyi-, Közrendvédelmi-, Politikai 
Nevelő- és Vasúti osztálya, O RFK . Karhatalmi zlj.,

Budapesti Rendőrfőkapitányság,
Borsod, Csongrád, Fejér, Komárom, Pest, Szolnok megyei Rendőr
főkapitányságok,
BM. Karhatalmi Parancsnokság, a Budapesti Forradalmi Ezred. 
Budapesti őrségi Ezred, a 2., 4 ., 6., 1. és 3. karhatalmi zlj.

Légoltalom Központi zlj.

Külügyi osztály,
Budapesti, miskolci, szegedi, debreceni vasúti rendőrkapitányságok 
parancsnokait és beosztottait,

BM. rendőriskolák hallgatóit és törzseit,
az április 4-i díszszemlén résztvett határőr egységeket.

Szám: 10—21/13/1958. 
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
14. számú PARANCSA

Budapest, 1958. április 28-án

TÁRGY: A Belügyminisztérium sorállományú harcosainak tiszteseinek 
és tiszthelyetteseinek szabadságolásáról

A  Belügyminisztérium sorozott állományának szabadságolásával kapcsolat
ban korábban kiadott rendelkezések nem tükrözik megfelelően a belügyi 
fegyveres testületek szolgálatában beállott változásokat. Ezenkívül a sorállo- 
mányúak részére adható egyéb kedvezmények sem nyertek mindezideig meg
nyugtató rendezést. Ezért a szolgálatellátás színvonalának emelése, a fegyelmi 
helyzet megjavítása, a beosztottakról való fokozottabb gondoskodás érde
kében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A  Belügyminisztérium állományában szolgálatot teljesítő sorozott állomá- 
nyúakat az alábbiak szerint kell szabadságban részesíteni:

a) Évi rendes szabadság:
első éves harcosok részére (6 hónapi szolgálat után): 8 nap
a szolgálat második évétől: 10 nap
határőrségnél járőrparancsnokok és a LOT-nál
tűzszerész járőrök részére: 11 nap
tisztesek részére (tekintet nélkül szolgálati idejükre): 12 nap
tiszthelyettesek részére: 14 nap
A  szabadságolási tervet a Határőrségnél az őrsparancsnokok, (FEP. 
pk., T. szd. pk., és a szakalegységek parancsnokai) a LOT-nál és 
a BM. karhatalomnál a századparancsnokok készítik el és jóváhagyás 
céljából a kerület-, illetve zászlóaljparancsnokhoz terjesztik fel.

A  szabadságot a jóváhagyott terv alapján az őrs-, illetve század
parancsnokok engedélyezik.

A  szabadságolási tervet úgy kell elkészíteni, hogy a személyi állo
mány szabadságolása arányosan legyen az egész kiképzési évre el
osztva és hogy a harckészültség rovására ne menjen.
A  földműves foglalkozású sorozott állományúakat lehetőleg a nyári 
mezőgazdasági idénymunkák idején kell szabadságoltatni.

-  31 —

Szám: 10—21/14/1958. 004/66. Mp. HK

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /44



b) Rendkívüli szabadság:
— a családban történt haláleset, súlyos betegség (közvetlen hozzátar

tozó esetén),
— a családot ért elemi csapás, vagy súlyos szerencsétlenség esetén,
— és egyéb kivételes esetekben 
adható.
A rendkívüli szabadságot a kerület-, illetve zászlóaljparancsnok enge
délyezi. A  rendkívüli szabadság időtartama egy évben legfeljebb 7 
napig terjedhet. A rendkívüli szabadság az évi rendes szabadságba 
nem számítható be.

c) Jutalom szabadság:
azon sorállományú részére engedélyezhető, aki a szolgálat ellátásában, 
a kiképzésben, a politikai felkészültségben különösen kimagasló ered
ményt ér el.
A  jutalomszabadságot a kerület-, illetve zászlóaljparancsnok engedé
lyezi.
A  szabadsággal való jutalmazásnál a parancsnokok vegyék figye
lembe, hogy a sorállományt jutalmazni elsősorban a Szolgálati Sza
bályzat Fegyelmi Utasításában meghatározott jutalmakkal lehet, egyes 
esetekben természetesen szabadsággal is.
A  jutalom címén engedélyezett szabadság időtartama egy évben a 10 
napot nem haladhatja meg.
A  jutalomszabadság az évi rendes szabadságba nem számítható be.

d) Egészségügyi szabadság:
Egészségügyi szabadságot orvosi javaslat, vagy felülvizsgáló bizott
ság döntése alapján a kerület-, illetve zászlóaljparancsnokok engedé
lyezik.
Az orvosi javaslatnak, illetve a felülvizsgáló bizottság döntésének 
olyan irányú javaslatot is kell tartalmaznia, hogy a sorállományú az 
egészségügyi szabadságot a laktanya (elhelyezési körlet) gyengélkedő 
szobájában, vagy családjánál töltse.

2. A  sorállományúak részére a következő kedvezmények adhatók:
a) Kimenő:

A kimenő az elhelyezési körlet szolgálatmentes időben történő elha
gyása.
Kimenő engedélyezhető minden sorkatona részére a foglalkozás befe
jezésétől (kötelékrendezéstől) takarodóig. A  kimenőt a Határőrség-
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nél az őrsparancsnok, a LOT-nál a szakaszparancsnok, a BM. Kar
hatalomnál a századparancsnok, kikülönített szakaszparancsnok és 
őrségparancsnok engedélyezi.
A  kimenő engedélyezésénél a parancsnok vegye figyelembe, hogy ezt 
a kedvezményt csak azoknak adhatja meg, akiknek a szabályzatban 
rögzített pihenőidejét biztosítani tudja.

b) Kimaradás:
Kimaradás a kimenő meghosszabbítása a takarodón túl meghatározott 
időpontig.
A  BM. Karhatalomnál és a LOT-nál a kiváló jelvényes, illetve a tűz
szerész jelvény II. fokozatával jutalmazott honvédeknek, valamint a 
sortiszteseknek és sortiszthelyetteseknek a szakaszparancsnokok állandó 
kimaradási engedélyt adhatnak.
A kimaradás engedélyezésére, egyébként a kimenőre vonatkozó fel
tételek vonatkoznak.

c) Eltávozás:
Eltávozás engedélyezhető a sorállományú beosztottak részére, a munka
szüneti napot megelőző napon a foglalkozás befejezésétől kötelékren
dezéstől a munkaszüneti napot követő nap ébresztőjéig.

A  megfelelő harckészültség biztosítása érdekében a parancsnokok az e 
pontban meghatározott kedvezményekben a személyi állományt csak olyan 
százalékban részesíthetik, hogy az a harckészültség rovására ne menjen.

3. A  Határőrség őrsein és a forgalom ellenőrző pontokon szolgálatot telje
sítő sorállomány részére — a fokozott igénybevételre való tekintettel — 
havonta két szolgálatmentes napot kell biztosítani.
A  szolgálatmentes napot általában a határőrizeti napnak megfelelően 19 
órától 19 óráig kell engedélyezni. A  sorállományú az előírt éjszakai pihe
nőt a körletben köteles tölteni.
A  sorállományú a szolgálatmentes napot elsősorban katonai felszerelé
sének gondozására, személyi felszerelésének rendbehozására és pihenésre 
használja fel. A szolgálatmentes napját töltő sorállományú az őrs, vagy 
a FEP. parancsnokok engedélyével az őrs körletét elhagyhatja, azonban 
az őrs működési területén belül köteles tartózkodni.
A  szolgálatmentes napokat összevonva, valamint a ki nem adott szolgá
latmentes napokat szabadságként kiadni nem lehet.
A  kerületek törzseinél, a portyázó és vonatellenőrző alegységeknél, vala
mint a szakalegységeknél (műszaki, híradó, stb.) és más közvetlen alegy
ségeknél szolgálatmentes napot biztosítani nem lehet.

3 -  33 -

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /46



4. A  magasabb egység parancsnoka a fegyelmezetlen, különösen súlyos mu
lasztást elkövető harcostól, tisztestől és sortiszthelyettestől az alegység
parancsnokok javaslatára — kivételes rendszabályként — évi rendes sza
badságát az egész kiképzési évre megvonhatja.

5. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a szabadságot engedélyező pa
rancsnok, a szabadságon lévő sorozottat — amennyiben ez indokolt — 
szolgálati helyére visszarendelheti.

6. A  szabadság időtartamába az utazással eltöltött idő nem számítható be.
7. Jelen parancsom alapján az illetékes országos parancsnokok adjanak ki 

utasítást, melyben részletesen szabályozzák a szabadságolással kapcso
latos feladatokat.

8. A  sorállományúak szabadságolásáról és a jelen parancsomban meghatá
rozott kedvezményekről szóló korábbi parancsok és utasítások, így külö
nösen a belügyminiszter 1955. évi 55. sz. parancsának 3. pontja, a bel
ügyminiszter első helyettese által kiadott 1956. évi 17. sz. parancs hatá
lyukat vesztik.

Minden parancsnok személyében felelős azért, hogy a beosztottak szabad
ságolása a legnagyobb rendben és igazságosan történjen.
Jelen parancsomat az érintett parancsnokságok a beosztottak előtt évente
két ízben ismertessék.

Szám: 10—21/15/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
15. számú PARANCSA

Budapest, 1958. június hó 15-én

I.

A  Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma dolgozóinak legfontosabb 
feladata: népi államunk rendjének, vagyonának védelme, a külső és belső 
ellenséges erők aknamunkájának felderítése, megakadályozása és leleplezése. 
Valamennyi beosztottnak magas erkölcsi alapokon állva, ingadozás nélkül 
kell dolgoznia. Ez a harc forradalmi éberséget, titoktartást, öntudatos fegyel
met és nagy szorgalmat kíván minden dolgozótól. Ügy a szolgálatban, mint 
a magánéletben egyaránt a Magyar Népköztársasághoz — a néphez hűen 
— becsületes példamutató életet kell élni.
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Az ellenséges kártevő csoportok és egyes elemek állandóan keresik a lehe
tőséget, hogy fontos állami szervekbe behatolva megkönnyítsék, lehetővé 
tegyék bűnös céljaik elérését. Figyelemmel kísérik, tanulmányozzák ezen 
szervek dolgozóit, hogy hibáikat, gyengeségeiket felhasználva beszervezése
ket kíséreljenek meg. Kutatják azokat, akik ingatag, korrupt, erkölcstelen, 
pénzsóvár, súlyos jellembeli fogyatékosságokkal rendelkeznek, ezeket akár 
presszióval, akár anyagi juttatásokon keresztül igyekeznek behálózni és a 
maguk részére felhasználni.

A  BM. dolgozóinak túlnyomó többsége szolgálati esküjéhez híven végzi mun
káját, példás magánéletet él. Ennek eredményeként nap mint nap sikereket 
érnek el az ellenség elleni harcban, a bűnözők leleplezésében és a munka- 
fegyelem megszilárdításában.
Mindezen eredmények mellett tűrhetetlen és az ellenforradalom következmé
nyeként fellazult jelenségek is tapasztalhatók. A  régi káros módszerek és 
az ellenforradalom hatására egyes szerveinknél még mindig elvtelen baráti 
szellem, erkölcstelenség uralkodik. Elmulasztják a kötelező éberséget, meg
sértik a titoktartás szabályait, sok a fecsegés. Mindezt lehetővé tette az egyes 
szervek vezetőinek ébertelensége, liberalizmusa és beosztottaikkal szembeni 
igénytelensége is.
A  közelmúltban több beosztott visszaélt beosztásával, s kihasználva az ope
ratív munka adta lehetőségeket, különféle gazdasági üzelmeket bonyolítottak 
le. így: a „B”-pénzellátmányt egyéni célokra, erkölcstelen életkörülményeik 
fedezésére, bűnös tevékenységek folytatására használták fel. Az ügynökség tag
jaival meg nem engedett viszonyt alakítottak ki, pénzt fogadtak el, viszonyt 
folytattak, tegeződtek, s őket is bevonva, gazdasági manipulációkat, csem- 
pésztevékenységet folytattak. A  ,,K” lakásokon szolgálati érdektől független, 
politikailag, gazdaságilag és erkölcsileg megbízhatatlan elemekkel, politikai 
kalandorokkal, gazdasági bűnözőkkel találkoztak, erkölcstelen, züllött élet
módot folytattak.

Mindezek következményeként a BM. II /1 . osztály volt beosztottai, akik az 
ellenforradalom után a II/4 . osztály beosztottai lettek, Varsányi Ferenc volt 
hadgy., Erdélyi Jenő volt hdgy., Vajda János volt szds. és Tiszai István 
volt fhdgy. ellenséges elemek hálójába kerültek, s a kezdeti barátkozások 
után bevonták őket bűnös tevékenységükbe. Ezért Varsányi Ferencet társai
val együtt a Katonai Főügyészségnek kellett átadni.

II.

Varsányi Ferenc és társai ügyében a Magyar Népköztársaság Legfőbb Bíró
ságának Katonai Kollégiuma folytatta le a tárgyalást. Varsányi Ferencet 
bűnösnek mondotta ki: hűtlenségre való vállalkozás, a népi demokratikus 
államrend megdöntésére irányuló szervezkedés előmozdítása, kétrendbeli

3*  —  35 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /48



vesztegetés, háromrendbeli közokirathamisítás, ötrendbeli tiltott határátlépés 
elősegítése, árdrágító üzérkedés és bűnsegédi minőségben elkövetett csalás bűn
tettében. Ezért összbüntetésül 10 évi börtönre mint főbüntetésre és az egyes 
állampolgári jogoktól 10 évre való eltiltásra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. 
Társait bűnösnek mondotta ki többrendbeli vesztegetés, tiltott határátlépés
hez való segítségnyújtás, közokirathamisítás, csalás, lopás és szolgálati hata
lommal való visszaélés bűntettei miatt. Ezért Erdélyi Jenőt összbüntetésül 
3 évi börtönre, mint főbüntetésre és az egyes állampolgári jogoktól 3 évre 
való eltiltásra, mint mellékbüntetésre.
Vajda Jánost és Tiszai Istvánt bűncselekményeikért összbüntetésül 2—2 évi 
börtönre, mint főbüntetésre és az egyes állampolgári jogoktól 2—2 évre való 
eltiltásra, mint mellékbüntetésre ítélte.

III.

Varsányi Ferenc már az ellenforradalom előtt ismeretséget kötött Bánkuti 
Gézával, a Honvéd SE motorversenyzőjével. Bánkuti az imperialista hír
szerzés ügynöke volt. Az ellenforradalom alatt vezető szerepet töltött be a 
Széna téri Szabó féle ellenforradalmi csoport tevékenységében. Résztvett az 
ún. ,,volt politikai foglyok szövetsége” nevű ellenforradalmi szervezet létre
hozásában. Az ellenforradalom után pedig szervezője lett egy nyugatról irá
nyított államellenes, illegális szervezkedésnek.
Bánkuti az ellenforradalom leverése után nem szökött ki az országból, hanem 
bujkált és szervezte a nyugatról irányított összeesküvést. Később az a gya
núja támadt, hogy a rendőri szervek megfigyelés alatt tartják. Ezért meg
kereste ismerősét Varsányi r. hdgy-ot, akiről tudta, hogy elhárító tiszt. Biza
lommal fordult hozzá, mert ismerte, hogy ingatag és befolyásolható. Elmondta 
ellenforradalmi tevékenységét és gyanúját, hogy a rendőrség figyeli. Kérte, 
hogy Varsányi állapítsa meg valóban figyelik-e. Továbbá, hogy segítse elő 
nyugatra való szökését.
Varsányi esküjét megszegve, nem fogta el az ellenforradalmár, imperialista 
ügynököt, hanem felajánlotta segítségét. Napokig gépkocsiján hordozta, hogy 
így kivonja az esetleges figyelés alól. Közben lépéseket tett az útlevél meg
szerzésére, hogy Bánkuti kiszökhessen az országból. Bánkuti viszont célul tűzte 
ki minél több belügyi tiszt megnyerését céljának. Ezért azt tanácsolta Varsányi
nak, hogy kísérelje meg bevonni a HM SE akkori elhárító tisztjeit Erdélyit 
és Vajdát is tevékenységükbe. Varsányi eleget tett Bánkuti kérésének és 
létrehozta a közös találkozást. Bánkuti nem csalódott elképzeléseiben, mert 
Erdélyit és Vajdát sikerült megnyernie. A  továbbiakban már ő irányította 
a befolyása alá vont belügyi tiszteket. Erdélyi és Vajda megnyugtatták, hogy 
nem folyik ellene figyelés. Majd rövid idő alatt megszerezték Bánkuti szá
mára az Ausztriába szóló útlevelet. Az átjutás biztosítása érdekében tervet
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dolgoztak ki. Mint operatív tisztek átiratot készítettek a Győri Hazatelepítést 
Központhoz, hogy biztosítsa Bánkuti gyors át jutását a határon. Az útlevél 
ellenében Bánkuti Erdélyinek adta gépkocsiját.
Amíg Erdélyi és Vajda az útlevél megszerzését intézték, Bánkuti távolabbi 
terveken gondolkozott. Varsányit kiszemelte és alkalmasnak találta céljai 
elérésére, hogy a BM-be minél mélyebbre hatoljon. Egyenlőre összekötő 
szerepet bízott Varsányira. Bánkuti tudta, hogy nyugatról futár érkezett az 
országba a szervezkedéssel kapcsolatban. A  megbeszélésre azonban nem 
mert elmenni félve attól, hogy tevékenységük mégis operatív ellenőrzés alatt 
áll, ezért megbízta Varsányit, hogy keresse fel a szervezkedés egyik tagját 
dr. Ulayt — aki az imperialista összekötő ügynökkel tárgyalt — és kérjen 
nevében tájékoztatást. Varsányi a megbízatást végrehajtotta. Ulay tájékoz
tatta őt a szervezkedés állásáról, majd közölte, hogy Bánkuti részére magne
tofont küldtek és nagyobb mennyiségű hangtompitós fegyverek szállítását 
szervezték meg nyugatról, terrorcselekmények végrehajtása érdekében. V ar
sányi továbbította a tájékoztatást Bánkútinak, aki ezután már konkrét kém- 
feladatokkal látta el. Megbízta, hogy szerezzen a BM. operatív munkájá
ról szóló szakkönyveket számára, még mielőtt elhagyná az országot.
Bánkuti Varsányit kiszökése előtt további kémfeladatokkal látta el.
így: gyűjtsön adatokat a rendőri szervek operatív munkájáról, az ellenforra
dalmárok letartóztatásáról, párt és kormányintézkedésekről, a lakosság han
gulatáról. Az összeköttetést futár,  vagy titkos jel felhasználásával javasolta 
megszervezni. Varsányi a kémkedést vállalta és helyeselte a kapcsolattartás 
módját.
Bánkuti — az imperialisták ügynöke, az ellenforradalmár — azon a napon, 
amikor a BM. szervei, más irányú felderítő munka eredményeként őrizetbe 
akarták venni. — Varsányiék segítségével, útlevéllel, kockázat nélkül a fele- 
lősségrevonás elől nyugatra szökött.

Bánkuti kiszökése után hamarosan, futárokon keresztül utasításokat küldött 
Varsányi részére, kémadatok megszerzésére, továbbá titkosíráshoz szükséges 
vegyszert. A  futár a határon erős vámvizsgálat alá került és félelmében meg
semmisítette az utasítást és a „ T ” íráshoz küldött vegyszert. A  futár letar
tóztatása után elmondotta, hogy az utasítás katonai jellegű adatok szerzésére 
vonatkozott, így: szovjet csapatok elhelyezkedéséről, létszámáról, fegyverze
téről, stb. — de Varsányit nem kereste fel.

Varsányi elárulta a népet, az imperialisták ellenséges tevékenységének eszkö- 
zévé vált. Bánkutinak célja volt Varsányin keresztül egy rezidentura kiépí- 
tése a BM-ben. Kiszökése után lényegében Varsányinak kellett volna helyét 
itthon betölteni. Ebben őrizetbevétele akadályozta meg Varsányit.
Varsányi és társai súlyos bűnt követtek el a dolgozó nép ellen. Árulóvá 
váltak, s ide a kétes elemekkel való cimborálás, erkölcstelenségek, visszaélé-
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sek, gazdasági üzelmekből biztosított könnyelmű életmód juttatta őket. Ki
használták az útlevél osztályon korábban uralkodó lazaságokat, több sze
mélyt juttattak jogtalanul útlevélhez csempésztevékenységet folytattak, loptak, 
embereket szállítottak a határhoz, letartóztatottak kiszabadítására vállalkoz
tak, stb.
Varsányi 5000 Ft ellenében gépkocsijával segítette elő egy disszidensnek a 
határon való átszökését. Ezenkívül 40 000 Ft ellenében Tiszai volt fhdgy 
segítségével útlevelet szerzett két családnak. Az útlevelek kiadását szolgálati 
érdekből kérték, s a szolgálati jegyekre a II/4 . osztály bélyegzőjét és egyik 
vezető nevét ráhamisították.

Egy nyugatra szökött személy gépkocsijának ellopására kombinációs tervet 
készítettek. Azt közösen végrehajtva, a gépkocsit Tiszai kapta meg. Akció
juk során mint BM. beosztottak léptek fel.
E rdélyi és Vajda több útlevelet szerzett anyagi előnyökért. így útlevélhez 
juttatták Faludi Györgyöt 56 000 Ft ellenében, Kalmár Sándort, akivel 
csempésztevékenységre társultak. A  csempész Kalmár Bécsből telefonon fel
hívta Erdélyit és közölte, hogy az ott szerzett gépkocsijával másnap hazatér 
és magával hoz egy disszidált személyt is, akinek elő kell segíteni Budapestre 
történő azonnali utazását. Erdélyi és Vajda gépkocsival a határállomásra 
mentek, az ott szolgálatot teljesítő határőrtisztekkel és vámtisztekkel közölték, 
hogy egy belügyi tisztet várnak gépkocsival Ausztriából. Segítségükkel Kal
már és az általa hozott személy vámvizsgálat nélkül, a Hazatelepítő központ 
megkerülésével jutottak Budapestre, nagymennyiségű csempészárut hozva 
magukkal. A  csempészárun Kalmár megosztozott Erdélyivel és Vajdával. 
Erdélyi és Vajda egy órásmesterrel megállapodva, letartóztatott barátját 
5000 Ft-ért kiszabadították. Vajda 1000 Ft ellenében egy Farkas nevű sze
mélynek elintézte, hogy katonai szolgálati kötelezettség alól felmentsék.

IV.
Varsányi árulása és kémtevékenysége Erdélyi, Tiszai és Vajda ellenséggel 
való lepaktálása, a népgazdaság érdekeit veszélyeztető bűncselekményeik ki
rívó esetet jelentenek a belügyi állományban, de nem elszigetelt jelenségek.
1958. első negyedében 22 korrupciós ügyben indult eljárás és szolgálati ha
talommal való visszaélés miatt 68 esetben kellett nyomozást folytatni. Az 
év első három hónapjában 95 ügyet kellett átadni a Katonai Ügyészségnek. 
Az elítélt volt operatív tisztek ügyéből és a nagy számban előforduló súlyos 
fegyelmi vétségekből és bűncselekményekből a BM. valamennyi vezetőjének 
és beosztottjának le kell vonni a tanulságokat: hova vezet a fegyelem meg- 
lazulása, az ellenőrzés elhanyagolása, az operatív munka alapelveinek meg
sértése. az ébertelenség. az ügynökséggel való megengedhetetlen kapcsolat, 
hogy hova fajulnak lényegtelennek, aprónak tűnő hiányosságok, magatartás-
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beli fogyatékosságok, a megbízhatatlan személyekkel való barátkozás, köny- 
nyelmű, erkölcstelen életmód.
A  fegyelmi helyzetnek egyes területeken tapasztalható jelenleg is alacsony 
színvonala azt mutatja, hogy a vezetők és parancsnokok nem tettek meg min
dent az 1957. szeptember 19-én kiadott 50. sz. parancsomban foglalt fel
adatok végrehajtására.

M e g p a r a n c s o l o m :

1. Valamennyi vezető ismételten tanulmányozza az 1957. évi 50. sz. minisz
teri parancsot és amennyiben az abban foglalt feladatokat maradéktala
nul nem hajtotta végre, azonnal tegye meg a szükséges intézkedéseket és 
biztosítsa a parancs következetes végrehajtását.

2. Varsányi és társai ügyéről a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztálya 
készítsen oktatási anyagot valamennyi BM. Iskola részére és az oktatást 
iktassa be a tantervekbe.

3. Jelen parancsomat parancs-kihirdetés formájában az egész pol. nyomozó 
állománnyal, az ORFK. vezetőjének helyetteseivel, az operatív hálózati 
munkával foglalkozó bűnügyi beosztottakkal, a határőr felderítő osztály 
állományával, a BM. Személyzeti Főosztállyal, Fegyelmi, Tanulmányi- 
Módszertani, Ellenőrzési osztállyal megfelelő mértékben ismertetni kell.

Szám: 10 21/16/1958. H. 001/66 BM pcs.

A  M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK
16. számú PA RA N CSA

Budapest, 1958. július 17-én

Mellékelten kiadom a „Belügyminisztérium Ügyrendjé ”-t, egyben hatályon 
kívül helyezem az 1954. évi 33. számú belügyminiszteri paranccsal életbe
léptetett BM. ügyrendet.
A  Belügyminisztérium ügyrendjének kiadásával egyidejűleg 

m e g p a r a n c s o l o m  :
1. A  BM. Ügyrendje szigorúan titkos, különösen fontos okmány, ezért 

Vezető Elvtársak saját lemezszekrényükben őrizzék.

2. A  Belügyminisztérium valamennyi szerve munkáját az ügyrendben lerög
zített elvek figyelembevételével, azok maradéktalan betartásával végezze.
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3. A  BM. szervek vezetői, parancsnokai, akik az Ügyrendet megkapták, 
a nekik alárendelt vezetőket — rájuk vonatkozó mértékben — szóban 
igazítsák el, oktassák ki az ügyrendben részükre meghatározott feladatok 
betartásával, végrehajtásával kapcsolatban.

A  központi és megyei szervek vezetőinek helyettesei az Ügyrend tartalmát 
teljes egészében ismerjék meg.

Szám: 10—2780/1958.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÜGYRENDJE
I.

A Belügyminisztérium feladata és irányítása

1. A  Belügyminisztérium feladata a Magyar Népköztársaság védelme az 
imperialista hírszerzőszervek ügynöksége és a belső ellenség aknamun
kájával szemben, az ország határainak, a népgazdaság fontos objektumai
nak őrzése, a társadalmi tulajdon és a dolgozók személyi tulajdonának 
védelme; őrködni az ország közrendje és közbiztonsága felett, gondos
kodni a bíróságok által kiszabott börtönbüntetések végrehajtásáról, az 
ország tűzvédelme, és légoltalma megszervezéséről és végrehajtásáról.
A  Belügyminisztérium feladatait a politikai nyomozó szerveken, a rendőr
ség. a határőrség, a karhatalom, a légoltalom, a büntetésvégrehajtás és 
a tűzrendészet szervein keresztül látja el.

2. A  minisztérium és az egész belügyi szervezet a belügyminiszter vezetése 
alatt áll.
a) A minisztert távollétében a miniszter első helyettese helyettesíti.
b) A miniszter véleményező és tanácsadó szerve a Belügyminisztérium 

Kollégiuma.

A Belügyminisztérium vezetésében felmerülő, valamint a párt- és kormány - 
határozatok végrehajtásából adódó belügyi feladatok és a minisztérium 
egészét, vagy egyes területeit érintő legfőbb kérdésekben (a felsőbb párt
szervek, a Kormány, és a H T. elé kerülő előterjesztések, stb.) a minisz
ter, ha azt szükségesnek tartja a kollégium véleményének meghallgatása 
után dönt.

3. A  miniszter közvetlen irányítása alá tartoznak a Politikai Nyomozó Fő
osztály és a megyei főkapitányok. Első helyettesén keresztül irányítja az
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országos parancsnokságokat, illetékes helyettesein keresztül az Országos 
Rendőrfőkapitányságot, a gazdasági és személyzeti szerveket.

4. A  miniszterhelyettesek, a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője országos 
viszonylatban felelősek a hatáskörükbe tartozó szervek munkájáért.
Az ORFK. vezetőjének helyettesei és osztályvezetői, valamint a Politikai 
Nyomozó Főosztály osztályvezetői és a BM. Központi szervek főosztály, 
illetve önálló osztályvezetői felelősek a megyei (budapesti) főkapitány- 
ságok hasonló szervei elvi irányításáért.
A  központi szervek vezetői kötelesek személyes és rendszeres segítséget 
nyújtani a megyei (budapesti) párhuzamos szervek munkájához.

II.
Munkatervek készítése és jóváhagyása

3. A  Belügyminisztérium minden szerve 6 hónapos munkaterv alapján végzi 
munkáját.
A  6 hónapos tervidőszak január 1-től június 30-ig, illetve július 1 -től 
december 31-ig tart.

6. A  munkatervek elkészítésénél mindenkor a párt- és kormányhatározatok
ból adódó belügyi feladatokat, az adott terület operatív helyzetét és sajá
tosságát, a miniszter és miniszterhelyettesek által kiadott parancsokat, uta
sításokat, országos értekezleteken meghatározott feladatokat kell figye
lembe venni. A  munkaterveknek e feladatok végrehajtása érdekében szük
séges intézkedéseket kell tartalmazniuk.
A  felsőbb szervek vezetői a fentiek figyelembevételével kötelesek az 
alsóbb szerv vezetője felé a munkaterv főbb irányelveit időben megadni. 
A  munkaterv elkészítése során érvényesíteni kell a felsőbb szerv irány
elveit, valamint a helyi sajátosságokat, körülményeket.

7. A  munkaterveket az egyes szervek (főosztályok, parancsnokságok, osz
tályok) vezetői hagyják jóvá.
A  megyei (budapesti) főkapitány munkatervét a miniszter hagyja jóvá.

8. A  munkaterv végrehajtását rendszeresen ellenőrizni és minden félév végén 
az egyes egységek (főosztályok, parancsnokságok, osztályok) értekezle
tén értékelni kell.

9. Az év végén a végzett munkáról beszámoló jelentést kell készíteni. Az 
évi beszámoló jelentést a központi főosztályok, önálló osztályok és orszá
gos parancsnokságok az illetékes miniszterhelyetteshez, a megyei (buda
pesti) főkapitányok a miniszterhez terjesztik fel.
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írásbeli parancsok és utasítások adása, jogszabálytervezetek elkészítése

10. A  miniszter, illetve távollétében első helyettese a Minisztériumot érintő 
összes kérdésekben ad ki parancsot és utasítást.
a) A  miniszterhelyettesek, a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, 

parancsát vagy utasítást adhatnak ki az irányításuk alá tartozó szer- 
vek részére.

A  miniszter személyzeti, valamint gazdasági helyettese a hatáskö
rükbe tartozó kérdésekben parancsot vagy utasítást adhatnak ki a 
Minisztérium összes szervei részére.

b) Az ügykörébe utalt kérdésekben a minisztérium összes szervei részére 
utasítást adhat ki a Minisztérium Titkársága vezetője.

c) Az ügykörüket és szakvonalukat érintő gyakorlati kérdésekben:
az országos parancsnokságok vezetői és helyetteseik utasítást adhat
nak a saját alárendelt központi és megyei (budapesti) szerveik 
részére;

a Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői, az ORFK. vezető
jének helyettesei és az Igazgatásrendészeti osztály vezetője az ügy
körükbe tartozó kérdésekben a megyei (budapesti) főkapitány ille
tékes helyettesén keresztül utasíthatják az alárendelt megyei (buda
pesti) párhuzamos szerveik vezetőit;
az Anyagi és Technikai, a Terv- és Pénzügyi Főosztály, a Sze
mészeti Főosztály, a Fegyelmi-, a Tanulmányi és Módszertani-, az 
Egészségügyi-, a Hír osztály vezetője a minisztérium különböző 
szerveinél működő szakszerveik részére kötelező utasításokat adhat
nak ki.
Az e pontokban nem említett központi szervek vezetői a megyei 
(budapesti) párhuzamos szerveik részére általános jellegű utasításo
kat nem adhatnak, azokat csak egyes konkrét kérdésekben utasít
hatják.

d) A  megyei (budapesti) főkapitányok és helyetteseik, valamint a já
rási kapitányok a vezetésük alá rendelt szervek részére parancsokat 
és utasításokat adhatnak.

11. Amennyiben valamely szerv vezetője előterjesztést kíván benyújtani a 
Kormányhoz, a HT-hoz vagy a BM. Kollégiumához, köteles azt a Kor
mány, a H T., illetve a Kollégium munkatervébe történő felvétel érde- 
k ében a benyújtást megelőző negyedév utolsó hónapja 10. napjáig a 
Minisztérium Titkárságán keresztül a belügyminiszternek jelenteni.
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Az illetékes miniszterhelyettes által jóváhagyott javaslatokat a Minisz
térium Titkársága összesíti és a miniszter elé terjeszti.
A  javasolt előterjesztésnek a Kormány, H T., illetve a Kollégium munka- 
tervébe történt felvételiről és a benyújtás határidejéről a javaslattevő 
szervet a Minisztérium Titkársága értesíti.

12. Előterjesztés, rendelet, parancs és utasítás (továbbiakban: szabály) ter
vezetet az a szerv készíti el, melynek az adott kérdés az ügyköribe tar
tozik.

a) A  készítő szerv köteles a szabálytervezetet mindazokkal a központi 
szervekkel, társminisztériumokkal és hatóságokkal megtárgyalni, me
lyeknek ügykörét a tervezet érinti. Ennek megtörténtét a Minisztérium 
Titkársága köteles ellenőrizni.

b) A  kész tervezetet a központi szerv vezetője a Minisztérium Titkár
ságának küldi meg, amely azt észrevételeivel együtt a miniszter, il
letve az illetékes helyettese elé terjeszti.

13. A  miniszter, a miniszterhelyettesek, illetve a Politikai Nyomozó Főosz
tály vezetője által aláírt vagy jóváhagyott parancsokat, utasításokat, sza
bályzatokat és tájékoztatókat a Minisztérium Titkársága adja ki.

a) A  központi szervek vezetői vagy helyetteseik által kibocsátott utasí
tások egy példányát — az állományparancsok kivételével — a kiadá
sukkal egyidőben nyilvántartásba vétel végett meg kell küldeni a 
Minisztérium Titkárságának.

b) A  Minisztérium Titkársága köteles nyilvántartást vezetni a törvé
nyekről, a rendeletekről és a Kormány határozatairól, valamint a 
Minisztérium vezetői és a központi szervek vezetői által kibocsátott 
parancsokról, utasításokról.

c) A  Minisztérium minden szerve köteles nyilvántartani azokat a tör
vényeket, rendeleteket, határozatokat, parancsokat és utasításokat, 
melyek munkáját és ügykörét érintik.

IV.

Az ellenőrzés megszervezése

14. Minden vezető köteles figyelemmel kísérni és alaposan tanulmányozni 
a párt és a kormány, valamint a miniszter és helyettesei által kibocsá
tott határozatokat, rendeleteket, parancsokat és utasításokat. Köteles azok 
végrehajtását és a végrehajtás ellenőrzését megszervezni.
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A  vezetők kötelesek a helyszínen ellenőrizni a kiadott rendelkezések be
tartását és a feladatok végrehajtását.
Az alsóbb egységek vezetőit és a beosztottakat rendszeresen be kell szá
moltatni a részükre meghatározott feladatok végrehajtásáról.

15. A  BM. Titkárság Ellenőrzési osztálya munkatervét a miniszter hagyja 
jóvá. A  miniszter utasítása alapján — a munkatervtől eltérő kérdések
ben — jogosult a BM. összes szerveinél ellenőrzést tartani és ennek kap
csán minden alapvető anyagba betekinteni.
A  Politikai Nyomozó Főosztály 2. és 3. osztályainak különösen fontos 
anyagaiba, valamint a BM. központi Személyzeti Főosztály káderanya
gaiba azonban csak a miniszter, a miniszter első helyettese, illetve a 
miniszter személyzeti helyettese külön engedélyével tekinthet be.
A  megyei (budapesti) főkapitány munkáját ellenőrizni csak a miniszter, 
a miniszterhelyettesek, a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, vala
mint a BM. Ellenőrzési osztálya jogosult, illetve akit a miniszter arra 
külön felhatalmazott.

V.
A központi szervek egymással való kapcsolata

16. A  központi szervek vezetői az ügykörükbe tartozó feladatok megoldá
sához a társszervek (BM.-on belül) vezetőitől tájékoztató jellegű anya
gokat és adatokat kérhetnek, vagy őket egyes feladatok elvégzésére fel
kérhetik. Ha a kért tájékoztatás vagy anyag kiadásával kapcsolatban 
vita merül fel, a szervek vezetői azt egymással kötelesek megtárgyalni.
Amennyiben megegyezni nem tudnak, döntés végett az illetékes minisz
terhelyetteshez kell fordulni.
a) A  központi szervek vezetői kötelesek tájékoztatni a társszervek veze

tőit a tudomásukra jutott olyan adatokról, melyek azok ügykörét 
érintik.

b) A  központi szervek nem önálló osztály- és alosztály vezetői jogosul
tak a társszervek hasonló beosztású vezetőit egyes feladatok elvég
zésére, vagy egyes részadatok kiadására felkérni.

Fontos ügyekben, vagy vitás kérdésekben az érdekelt központi szervek 
vezetői döntsenek.

17. A  központi szervek, illetve azok nem önálló osztály-, alosztályvezetői 
a társszervek hasonló beosztású vezetőit, vagy beosztottait az illetékes 
vezető engedélyével közös feladatok vagy kérdések megbeszélésére érte
kezletre hívhatják meg.
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A  BM. szervek munkájának értékelése és irányítása

18. A  Belügyminisztérium szerveinek irányítása parancsokon, utasításokon 
és szóbeli eligazításokon, értekezleteken keresztül történik. A  vezetés 
egyik fontos eszköze, hogy meghatározott feladatok végrehajtását min
den vonalon értékeljék, ellenőrizzék. Az értekezleteket a vezetés egyik 
módszerének kell tekinteni, ahol feladatokat kell megszabni.
A  miniszterhelyettesek, országos parancsnokok, fő- és önálló osztály- 
vezetők, alosztály- és csoportvezetők, a megyei (budapesti) főkapitány
ságok használják fel az értekezleteket a munka értékelésére és megjaví
tására. Bírálják beosztottaik munkáját és adjanak módot a munkában 
mutatkozó hiányosságok feltárására.

Ezen elvek megvalósítása érdekében a Belügyminisztérium valamennyi 
szervénél a szükségnek megfelelően, de legalább 2 havonként kell 
munkaértekezleteket tartani.

19. a) A  Belügyminisztérium központi fő és önálló osztályai, az országos
parancsnokságok vezetőit és a megyei (budapesti) főkapitányokat 
közös országos értekezletre, vagy több főkapitányt együttes beszámol
tatásra csak a belügyminiszter vagy első helyettese rendelhet be.
Egy-egy főkapitányt jelentéstételre, beszámoltatásra a miniszterhe
lyettesek, illetve a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője is beren
delhetnek.

b) A  miniszterhelyettesek, illetve a Politikai Nyomozó Főosztály veze
tője szükség szerint értekezletre rendelhetik a felügyeletük alá tar
tozó központi, illetve az azokkal párhuzamos megyei (budapesti) 
szervek vezetőit.

c) A  minisztérium központi szerveinek vezetői a párhuzamos megyei 
(budapesti) szervek vezetői részére az illetékes miniszterhelyettes 
illetve a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője jóváhagyásával hív
hatnak össze értekezletet. A  párhuzamos megyei (budapesti) szervek 
vezetőit a megyei (budapesti) tűzoltó, légoltalmi és büntetésvégre
hajtási szervek vezetői kivételével a megyei (budapesti) főkapitá
nyon keresztül kell az értekezletre meghívni.

d) A  megyei osztályok, alosztályok vezetői a párhuzamos járási, városi 
szervek vezetőit, illetve beosztottait a megyei főkapitány illetékes 
helyettese engedélyével hívhatják össze értekezletre.

20. A  miniszter és a miniszterhelyettesek, illetve a Politikai Nyomozó Fő
osztály vezetője által összehívott értekezletek megszervezéséről — az
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ORFK. vezetője által összehívottak kivételével — a Minisztérium Tit
kársága gondoskodik.

a) A  párhuzamosság elkerülése és az értekezletek számának csökkentése 
érdekében a Minisztérium Titkársága a központi szervek által tar
tott értekezletekről nyilvántartást vezet. A  központi szervek vezetői 
a rendszeres értekezlet tárgyát és időpontját negyedévre előre, a rend
kívüli értekezletek tárgyát és időpontját az értekezlet összehívá
sával egyidőben kötelesek a Minisztérium Titkárságával közölni.

b) A  megyei (budapesti) főkapitányok, illetve ezzel megbízott helyet
tesük köteles az értekezletek összehangolásáról és nyilvántartásáról 
gondoskodni.

21. Az értekezleteket alaposan elő kell készíteni. A  meghívottakkal az érte
kezlet tárgyát és időpontját legalább 3 nappal előbb kell közölni.
A  rendszeres értekezletek tárgyát és időpontját a munkatervben is fel 
kell tüntetni.

VII.
A  Belügyminisztérium kapcsolata más minisztériumokkal, országos jellegű

és egyéb Hatóságokkal

A  Belügyminisztérium feladatai ellátása érdekében szorosan együttműködik 
a többi minisztériummal, országos és egyéb hatóságokkal.

22. írásbeli érintkezés módja:
a) a miniszterekkel, országos jellegű hatóságok vezetőivel levelezést 

folytathatnak: a miniszter, a miniszter első helyettese és a hatás
körükbe tartozó kérdésekben a miniszterhelyettesek, Politikai Nyo
mozó Főosztály vezetője,

b) a társminisztériumok miniszterhelyetteseivel, az országos jellegű ható
ságok vezetőinek helyetteseivel, valamint főosztályvezetőivel a szak
területekre vonatkozó kérdésekben levelezést folytathatnak: az orszá
gos parancsnokságok vezetői és helyetteseik, Anyagi és Technikai. 
Terv- és Pénzügyi Személyzeti Főosztályok vezetői és helyettesei, a 
KEO K H . és Hitlevél, az Egészségügyi, a BM. Tanulmányi 
és Módszertani, a Külügyi osztály vezetője és helyettese, valamint 
a Minisztérium Titkársága vezetője,

c) a BM. többi központi szervének vezetői a társminisztériumokkal és 
hatóságokkal közvetlenül csak a miniszter, illetve illetékes helyettese 
engedélyével levelezhetnek,
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d) megyei (budapesti) főkapitányságokon a megyei tanácsok és más 
megyei hatóságok, szervek vezetőivel levelezést folytathatnak: a fő
kapitány és annak helyettesei, a megyei tűzoltó osztályparancsnok, a 
megyei börtön parancsnoka és a megyei légoltalmi törzs parancsnoka. 
A  járási (városi) szervek vezetőivel a járási (városi) kapitány és 
helyettese, a járási börtönparancsnok a járási (városi) tűzoltó alosz
tály vezetője (tűzrendészeti kirendelt) és a városi törzsparancsnok.

23. A  nem belügyi szervekkel történő írásbeli érintkezés során ügyelni kell 
a konspirációra. A  Bm. szervek módszereire, belső életére vagy szer
vezeti felépítésére, létszámára vonatkozó adatokat közölni nem szabad.

A z  ügyészi szervekkel való kapcsolat és írásbeli érintkezés módját a 
belügyminiszter és a legfőbb ügyész közös utasításai szabályozzák.

24. A  Minisztérium és szervei nevében más külső szervek, hatóságok felé 
állásfoglalásra jogosultak:
a) a Minisztérium egészét érintő alapvető kérdésekben a miniszter és 

első helyettese,

b) a miniszterhelyettesek illetve a Politikai Nyomozó Főosztály veze
tője állásfoglalásra jogosultak a hatáskörükbe tartozó kérdésekben.

c) a Minisztérium Titkárságának vezetője a Minisztériumot érintő hatás
körébe utalt kérdésekben,

d) a megyei (budapesti) főkapitányságok nevében a főkapitány és he- 
helyettesei, a járási (városi) kapitányságok nevében a járási (városi) 
kapitány a hatáskörükbe tartozó kérdésekben,

e) a Minisztérium többi szerveinek vezetői vagy beosztottai külön fel
hatalmazás nélkül a Minisztérium nevében állást nem foglalhatnak.

23. A  központi szervek vezetői és az általuk megbízottak jogosultak a szak
területüket érintő kérdésekben a társminisztériumok vezető beosztású 
dolgozóival tárgyalásokat folytatni.
A  Minisztérium központi szervei a társminisztériumoktól és hatóságoktól 
érkező megkeresésekre a 23., 24. pontokban meghatározottak szerint 
válaszolhatnak.

26. A  társminisztériumoktól és hatóságoktól érkező Kormány és FIT. előter
jesztések, valamint együttes utasítás-tervezetek észrevételezésére jogosul
tak: a Minisztérium egészét érintő kérdésekben a miniszter vagy első 
helyettese, a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a miniszterhelyettesek, 
illetve a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője.
a) A  Kormány, H T . előterjesztések és az együttes utasítás tervezetekre 

tett észrevételeket az érdekelt minisztériumnak vagy hatóságnak a Mi
nisztérium Titkársága küldi meg.
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b) A  Minisztérium Titkársága vezetője jogosult az érdekelt központi 
szervek vezetőinek meghallgatása után a Kormány, H T. előterjesztés 
és együttes utasítás tervezetekre előzetes észrevételt tenni.

c) Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság és a Légoltalom Orszá
gos Törzsparancsnoksága vezetője és helyettesei jogosultak a helykije
löléssel, beruházásokkal és építkezésekkel kapcsolatos tervezetekre 
szakvonaluknak megfelelően közvetlenül észrevételeket tenni.

27. Részvétel más minisztérium, hatóság kollégiumain és értekezletein.
a) A  társminisztériumok és országos jellegű hatóságok kollégiumain és 

értekezletein, melyen miniszter vagy miniszterhelyettes elnököl, a Bel
ügyminisztériumot általában miniszterhelyettes, központi szerv veze
tője vagy helyettese képviselheti.

b) A  társminisztériumok és hatóságok egyéb értekezleteire a Miniszté
rium képviselőjét a miniszter, miniszterhelyettesek, központi szervek 
vezetői vagy a Minisztérium Titkársága vezetője jelöli ki.
A  megyei (budapesti) főkapitányságokat a megyei tanácsok ülésein 
a főkapitány vagy helyettesei, a járási tanácsok ülésein a járási kapi
tány vagy helyettese képviselhetik.

28. Az országos és fővárosi lapoknak, a Magyar Távirati Irodának, politikai 
bűncselekményekről, a társadalmi tulajdon kárára elkövetett nagyobb 
arányú bűncselekményekről és közlekedési balesetekről, gyilkosságról, 
emberölésről és rablásról tájékoztatást az illetékes szerv tudomásával csak 
a Minisztérium Titkársága adhat.

29. A  Budapesti Főkapitány a közúti forgalommal kapcsolatos események 
kivételével a sajtót, stb. csak a Minisztérium Titkárságával történő elő
zetes megbeszélése alapján a miniszter engedélyével tájékoztathatja.
A  megyei sajtó részére a megyei főkapitány csak olyan bűncselekmények
ről, eseményekről adhat tájékoztatást, amelyek megyei vonatkozásúak, me
gyei jelentőségűek.
A  megyei (budapesti) főkapitányságok politikai bűncselekményekre vo
natkozóan a sajtónak, stb. közvetlenül tájékoztatást nem adhatnak. Az 
ilyen anyagokat a BM. Politikai Nyomozó Főosztály útján a Minisz
térium Titkárságának kell megküldeni.

V I I I .

A megyei főkapitányságok vezetőinek és helyetteseinek irányítása

30. A Belügyminisztérium megyei (budapesti) főkapitányai általános irá
nyítás szempontjából a miniszternek vannak alárendelve. Ugyanakkor a 
miniszterhelyetteseknek és a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének 
is azon a vonalon, amely terület illetékességből hozzá tartozik.
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a) A  megyei főkapitányok részére a főkapitányság egészére vonatkozó 
általános utasítást vagy parancsot a miniszter, illetve annak távollé- 
tében első helyettese adhat. Rendőri, anyagi- személyzeti kérdések
ben az illetékes miniszterhelyettesek. Állambiztonsági kérdésekben 
a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője is utasíthatja a megyei fő
kapitányokat.

b) A  Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői és az O RFK . veze
tőjének helyettesei és önálló osztályvezetői megyei (budapesti) pár
huzamos szerveik részére — szakvonalon — utasítást csak a fő
kapitány illetékes helyettesein keresztül adhatnak.
A  személyzeti, fegyelmi, szervezési, tanulmányi, anyagi- és pénzügyi, 
hír, egészségügyi kérdésekben szakmai utasításokat az illetékes köz
ponti főosztály-, osztályvezetők közvetlenül adhatnak párhuzamos 
szerveik részére. Azonban olyan kérdésekben, amelyek végrehajtá
sára a megyei (budapesti) főkapitány is kötelezve van, ezek a szer
vek csak a főkapitányon keresztül utasíthatók.

31. A  központi szervek vezetői kötelesek tájékoztatni a megyei (budapesti) 
főkapitányság, illetve a párhuzamos megyei osztály, alosztály vezetőjét 
a tudomásukra jutott olyan adatokról, amelyek azok ügykörét érintik.
A  megyei (budapesti) főkapitányságok vezetői, illetve a párhuzamos 
osztályok, alosztályok vezetői hasonlóképpen tájékoztatni kötelesek a 
központi szervek vezetőit.
A  központi szervek vezetői kötelesek a párhuzamos megyei szervek kér
déseire a dolog sürgősségétől függően, illetve 10 napon belül válaszolni.
Az országos parancsnokságok (L o T., BV., O TP.) a megyei (buda
pesti) szerveik részére kiadott általános jellegű fontosabb utasításokról 
kötelesek a megyei (budapesti) főkapitányt tájékoztatni.

32. A  megyei főkapitányt munkájáról a miniszter számoltatja be személye
sen, valamint kollégiumi ülésen, országos értekezleteken, tájértekezle- 
teken.
A  miniszterhelyettesek, a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője a mi
niszter által jóváhagyott terv alapján rendszeresen felhívják a megyei 
főkapitányt és illetékes helyettesét, beszámoltatják az irányításuk alatt 
álló szervek munkájáról, a legfontosabb feladatok végrehajtásának állá
sáról, megszabják a további feladatokat és meghatározzák a feladatok 
végrehajtásának módját.

33. A  megyei főkapitány szabadságát a miniszter engedélyezi.

34. A  megyei főkapitányság egyes szakterületeinek ellenőrzését — a megyei 
főkapitánynak be kell jelenteni és annak eredményéről tájékoztatni kell.
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A  főkapitány véleményét az ellenőrzésről szóló jelentésben külön fel kell 
tüntetni. A  megyei főkapitány irányítása alá tartozó bármely szerv veze
tőjének munkáját csak a főkapitány tudomásával lehet ellenőrizni. 
Közölni kell a megyei főkapitánnyal azt is, ha valamely beosztottjával 
szemben a BM. fegyelmi vagy egyéb szervei vizsgálatot kívánnak foly
tatni.

35. A  megyei (budapesti) főkapitányság munkáját a főkapitány irányítja. 
A  főkapitány feladata hatósága területén a politikai nyomozó és rendőri 
feladatok végrehajtását vezetni és ellenőrizni. A határőrség, a karhatalmi 
egységek, a büntetésvégrehajtás, a légoltalom és a tűzoltóság kerületi, 
illetve megyei szervei nem tartoznak a főkapitány irányítása alá, azon
ban rendkívüli — külön meghatározott — esetekben e szerveknek uta
sítást adhat. A  szervek vezetői az utasítás vétele után kötelesek azt orszá
gos parancsnokságuk felé jelenteni.
a ) A  főkapitány irányító és ellenőrző munkáját helyettesei bevonásá

val lá tja  el. Első helyettese a megyei (budapesti) politikai nyomozó 
osztály vezetője.

b) A  járási és a városi kapitányok irányítását a megyei főkapitány, he
lyettesei bevonásával végzi. A  főkapitány, illetve helyettesei kötele
sek a járási és a városi kapitányokat munkájukról rendszeresen be 
számoltatni és részükre a szükséges segítséget megadni.

c) A  főkapitány helyettesei irányítják a felügyeletük alá rendelt osztá
lyok és alosztályok munkáját és arról kötelesek a főkapitánynak 
rendszeresen beszámolni.

36. A  megyei (budapesti) főkapitánynak joga van a munkájával összefüggő 
általános jellegű kérdésekben a miniszterhez, egyes szakkérdésekben az 
illetékes miniszterhelyetteshez, illetve a Politikai Nyomozó Főosztály 
vezetőjéhez fordulni.
A  megyei politikai nyomozó osztály vezetője, illetve a főkapitány rendőri 
helyettese szakkérdésekben jogosult a Politikai Nyomozó Főosztály ve
zetőjéhez, illetve a rendőri miniszterhelyetteshez fordulni.
A  megyei (budapesti) főkapitány és helyettesei a hatáskörükbe tartozó 
kérdésekben más BM. szervekkel és a helyi állami társadalmi és gazda
sági szervekkel érintkezésbe léphetnek, azokkal levelezést folytathatnak.
Az M SZM P. budapesti, megyei Pártvégrehajtó Bizottságok és a BM. 
budapesti, megyei főkapitányságok viszonyát a Politikai Bizottság 1957. 
november 12-i határozata szabályozza.
A tanácsok és a BM. megyei (budapesti) főkapitányságok és járási 
kapitányságok kapcsolatát a Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1955. 
évi 11. sz. határozata szabályozza.
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37. A  járási (városi) kapitány felelős a rendőri feladatok végrehajtásáért
a járás (város) területén.
a) A  járási kapitány a hatáskörébe utalt kérdésekben közvetlenül érint

kezésbe léphet más járási kapitányságok vezetőivel és őket bizonyos 
feladatok elvégzésére, adatok közlésére (kt., lakcím kimutatás, stb.) 
kérheti fel.

b) A  BM. megyei rendőrfőkapitányságok, illetve a járási (városi) kapi
tányságok egymásközötti kapcsolatára vonatkozóan a központi szer
vekre megállapított szabályokat (V . fejezet) kell értelemszerűen 
alkalmazni.

c) A  politikai nyomozó kirendeltség közvetlenül a megyei politikai nyo
mozó osztály irányítása alatt dolgozik, munkáját a kirendeltségvezető 
irányítja.

d) A  politikai nyomozó kirendeltség vezetője az illetékességi területén 
működő járási (városi) kapitányságok vezetőit köteles tájékoztatni 
a területén felmerülő kérdésekről.

Budapest, 1938. július 17-én.

Szám: 10—21/17/1958. H

A MAGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK
17. számú PARANCSA

Budapest, 1958. július 28-án

A  Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztályán a titkárságvezető alá
rendeltségébe Felügyeleti Csoport felállítását rendelem el.
A  Felügyeleti Csoport hatáskörét és feladatait az alábbiakban szabályozom:

A  Felügyeleti Csoport felügyeleti hatásköre kiterjed a Belügyminisztérium 
megyei (budapesti) főkapitányságok Politikai Nyomozó Osztályai valameny- 
nyi munkaterületére, esetenként — a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője 
külön utasítása alapján — a BM. II. Főosztály központi osztályainak és 
alárendelt szerveinek munkaterületeire. A  Felügyeleti Csoport munkáját, a
II. Főosztály vezetője által jóváhagyott munkaterv és utasítások alapján 
végzi.
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A Felügyeleti Csoport feladata:
1. A  párt- és kormányhatározatok, a miniszter, miniszterhelyettesek és a 

Politikai Nyomozó Főosztály vezetője által kiadott parancsok, utasítások 
végrehajtását segíti és ellenőrzi.

2. A  Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének utasítása alapján segítséget 
nyújt a megyei Politikai Nyomozó Osztályok vezetőinek az irány tó és 
vezetői munkájuk megszervezéséhez és a pozitív tapasztalatok általánosí
tásához.

3. Tanulmányozza az egyes területek ügynöki operatív munkájának helyze- 
tét, az ügynökség, a feldolgozó munka állapotát és a tapasztalatokat össze
síti.

4. Segítséget ad a megyei (budapesti) Politikai Nyomozó Osztályokon folyó 
legfontosabb operatív ügyek feldolgozásához, operatív intézkedési tervek 
kidolgozásához és végrehajtásához.

5. A  felügyeleti munka tapasztaltairól és az állambiztonsági munka eredmé
nyesebbé tételét célzó javaslatairól az érintett szervek vezetőit a helyszí
nen részletesen tájékoztatja.

6. A  felügyeleti munkáról, valamint az alárendelt szervek vezetői felé tett 
javaslatokról a Felügyeleti Csoport vezetője köteles rendszeresen beszá
molni a II. Főosztály vezetőjének.

A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály központi osztályai és a megyei (buda
pesti) párhuzamos operatív szervek közötti együttműködést változatlanul a 
BM. 1957. évi 32. sz. parancsa szabályozza. A  Felügyeleti Csoport felállí
tása nem csökkenti a II. Főosztály központi osztályai feladatait és felelős
ségét a megyei (budapesti) párhuzamos szakterületek irányítása, segítése és 
ellenőrzése terén.
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Szám: 10—21/18/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
18. számú PARANCSA

Budapest, 1958. augusztus 12-én

Budapest közrendjének és közbiztonsági helyzetének fokozott megszilárdítása
és nagyobb méretű rendezvények megfelelő biztosítása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A  Budapesti Rendőrfőkapitányság alárendeltségében „Tartalék Zászló- 
alj"-at kell felállítani. A  Tartalék Zászlóaljat irányítás szempontjából 
közvetlenül a Budapesti Rendőrfőkapitányság Vezetője, illetve Közbiz
tonsági Helyettese alá rendelem.

2. A  Budapesti Rendőrfőkapitányság állományán belül rendszeresített „Köz
ponti Közbiztonsági Alosztályát meg kell szüntetni és helyette a T ar
tal ék Zászlóaljon belül „URH rádiós század"-ot kell felállítani.

3. A  Budapesti Forradalmi Karhatalmi ezred állományán belül rendszere
sített „Lovas Század”-ot meg kell szüntetni és helyette a BM. ORFK. 
Lovas és Lókiképző Iskolán belül „Lovas Század”-ot kell felállítani.

4. A  Lovas Század rendszeresített létszámát a Budapesti Rendőrfőkapitány
ság 500 státusszal felemelt rendszeresített létszáma terhére kell kialakítani. 
A  Lovas Század rendszeresített létszámát felhasználás szempontjából úgy 
kell kezelni, mint a Budapesti Rendőrfőkapitányság Tartalék Zászlóaljá
nak rendszeresített létszámát.
A  Lovas Századot szolgálat felhasználás szempontjából a Budapesti 
Rendőrfőkapitányság Vezető Közbiztonsági helyettese alá rendelem.

5. A  BM. ORFK. Lovas és Lókiképző Iskola feladatát, szolgálati és isko
lai kiképzési rendszerét a BM. ORFK . Vezetője külön parancsban sza
bályozza.

6. A  Tartalék Zászlóalj és a BM. ORFK. Lovas és Lókiképző Iskola 
elhelyezését a Mosonyi utcai laktanyában kell biztosítani.

7. Anyagi vonatkozásban Tartalék Zászlóaljat, mint alegységet, a BM. 
ORFK. Lovas és Lókiképző Iskolát, mint utalt számadótestet a Buda
pesti Rendőrfőkapitányság hatáskörébe rendelem.

8. A  Tartalék Zászlóaljat és a BM. ORFK . Lovas és Lókiképző Iskolán 
belüli lovas századot — a jóváhagyott állománytáblázat szerint — 1958. 
augusztus 15-ig kell felállítani.
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9. A  jelen parancsom végrehajtását a Budapesti Rendőrfőkapitányság Veze
tője és a BM. ORFK. Kiképzési Osztály vezetője 1958. augusztus 20-ig 
a BM. ORFK. vezetőjének jelentse.

Szám: 10-21 /19 /1958 . 

A MAGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK
19. számú PARANCSA

Budapest, 1958. augusztus 18-án

A  bírósági szervezetről szóló 1954. évi II. törvény 16. §-a kimondja, hogy 
hivatásos bírót, továbbá az igazságszolgáltatásban való részvételével össze
függő cselekmény miatt a népi ülnököt csak a Legfőbb Ügyésznek a Nép- 
köztársaság Elnöki Tanácsa jóváhagyásával tett indítványa alapján lehet 
büntetőjogi úton felelősségre vonni.
Az ügyészségről szóló 1953. évi 13. számú törvényerejű rendelet 38. §-a 
értelmében az ügyészi felügyeletet ellátó személyek és az ügyészi nyomozók 
a Legfőbb Ügyész jóváhagyása nélkül — a tettenérés esetét kivéve — nem 
vehetők őrizetbe és nem vonhatók büntetőjogi úton felelősségre.
Előfordult, hogy a Belügyminisztérium nyomozó szervei előzetes jóváhagyás 
nélkül indítottak büntető eljárást hivatalos bírák és népi ülnökök, illetve 
ügyészek ellen.
A  hasonló esetek elkerülése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  Belügyminisztérium nyomozó szervei, amennyiben a nyomozás során 
hivatásos bíróra, vagy ügyészre olyan adatokat derítenek fel, amelyek 
alapján büntető eljárást kell indítani, az eljárás megindításához hivatásos 
bíró esetében a Legfőbb Ügyész útján az Elnöki Tanács, ügyész eseté
ben pedig a Legfőbb Ügyész jóváhagyását kötelesek kérni.

2. Amennyiben a Belügyminisztérium nyomozó szervei bizalmas úton érte
sülnek hivatásos bíróra, vagy ügyészre vonatkozó terhelő adatokról, köte- 
lesek erről a Legfőbb Ügyészt azonnal tájékoztatni és a büntető eljárás 
megindításához az 1. pontban meghatározott jóváhagyást kérni.

3. A  népi ülnökökkel kapcsolatban az 1. és 2. pontban meghatározott elő
zetes jóváhagyást csak abban az esetben kell kérni, ha ellenük az igazság
szolgáltatásban való részvételükkel összefüggő cselekmény miatt kell bün
tető eljárást indítani.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
21. számú PARANCSA

Budapest, 1958. szeptember 2-án

A  börtönbüntetésüket töltő elítéltek feltételes szabadságra bocsátását és a 
büntetések félbeszakítását a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság 
Jogi- és Igazgatási Osztálya, valamint a munkahely és börtöntanácsok végzik. 
Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy ezek a szervek, különösen 
a börtön és munkahely parancsnokságok ezt a munkát felületesen végzik. 
A z ilyen irányú kérelmek elbírálásakor a börtön és munkahely tanácsok az 
elítéltnek csak a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző időben tanúsított 
magatartását és végzett munkáját értékelik, figyelmen kívül hagyva az általa 
elkövetett bűncselekmény súlyosságát, az elítélt társadalomra veszélyességé
nek fokát.
Mindezek következtében több esetben előfordult, hogy meg nem érdemelt 
kedvezménnyel kerültek szabadlábra olyan elítéltek, akiket súlyos politikai 
vagy köztörvényes bűncselekmény miatt ítéltek el.
A  Kormány által megállapított büntetőpolitika érvényesülése, a feltételes 
szabadságra bocsátásra, valamint a büntetések félbeszakítására vonatkozó 
törvényes rendelkezések szigorú betartása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A  feltételes szabadságra bocsátást és a büntetésfélbeszakítást — a 2. 
pontban szabályozott esetek kivételével — a Büntetésvégrehajtás Országos 
Parancsnoka, akadályoztatása esetén helyettese engedélyezi.

2. A  munkahely és börtöntanácsok javaslatára a munkahely és börtönparancs
nokok engedélyezik azoknak az egy évig terjedő szabadságvesztésbün
tetésre elítélt politikai, valamint három évig terjedő szabadságvesztés 
büntetésre elítélt köztörvényes bűntetteseknek a feltételes szabadlábra 
helyezését, akik büntetésük háromnegyed részét már kitöltötték.

3. A  jelen parancsban foglalt kedvezmény megadásának elbírálásához a 
munkahely, illetve börtöntanácsok az 1. pont hatálya alá eső elítéltek 
tekintetben is kötelesek indokolással ellátott javaslatot felterjeszteni a 
Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokának.

4. A  feltételes szabadonbocsátásra és a büntetés félbeszakítására irányuló 
javaslatokat a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságán létesített 
Szabadítási Bizottság terjeszti a Büntetésvégrehajtás Országos Parancs
noka elé.
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A Bizottság összetétele:

Elnök: A  Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága Jogi és Igaz
gatási Osztályának vezetője.
T agjai: A  Bv. Szabadítási Csoport vezetője, a Nevelési Osztály kikül
döttje, valamint politikai elítéltek esetében a BM. II/8-as osztály egy vezető 
beosztású megbízottja.

A  Szabadítási Bizottság szükség szerint ülésezik.
Sürgős vagy rendkívüli esetben a Büntetésvégrehajtás Országos Parancs
noka a Szabadítási Bizottság előzetes javaslata nélkül engedélyez felté
teles szabadonbocsátást és büntetés félbeszakítást. A  Bizottság elnöke 
ezekről a szabadításokról a Bizottság tagjait tájékoztatja.

5. A  Szabadítási Bizottság elé kerülő ügyeket a Büntetésvégrehajtás Orszá
gos Parancsnoksága Jogi és Igazgatási Osztálya készíti elő.

6. A  Szabadítási Bizottság nem tárgyalja az Igazságügyminisztérium és a 
Legfőbb Ügyészség által feltételes szabadonbocsátásra és büntetésfélbe- 
szakításra tett előterjesztéseket. Amennyiben a szabadítási kérdésben a 
Bv. Parancsnokságnak ellenvéleménye van a belügyminiszter vagy helyet
tese az igazságügyminiszterrel, illetve a legfőbb ügyésszel együttesen dönt.

7. Jelen parancsomat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Szám: 10—21/22/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
22. számú PARANCSA

Budapest, 1958. augusztus 29-én

A rendőrökkel szemben hivatásuk gyakorlása során elkövetett erőszakos cse
lekmények száma az utóbbi időben emelkedett.
A hatósági közeg elleni erőszak bűntettének többségét elsősorban nagyobb 
városainkban a huligán, büntetett előéletű vagy ittas állapotban lévő rend
bontó elemek követik el.
A  hatósági közeg elleni erőszak elkövetőivel szemben a rendőrök használ
ják fel a törvényben biztosított kényszerintézkedéseket. (Figyelmeztetés, erő
szakos kézrátétel, erőszakos elszállítás, mások segítségül hívása, fegyverhasz
nálat kilátásba helyezése, szükség esetén fegyverhasználat.)
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A  közbiztonság, a közrend megsértése vagy veszélyeztetése esetén a rend 
helyreál lítása a rendőr feladata és annak érdekében az adott körülményektől 
függően köteles a kényszerintézkedések bármely fajtáját — még fegyvert 
is — alkalmazni. A  rendőr, aki személyes biztonságát féltve ezt a szolgálati 
kötelességét elmulasztja, veszélyezteti a közbiztonságot.
A  rendőröket jogszerű intézkedésük közben a törvény védelemben részesíti. 
Kényszerintézkedésük eredményéért, amennyiben azokat a szükséges esetek
ben és a szabályzatokban előírt módon alkalmazzák, őket sem fegyelmi, sem 
büntetőjogi felelősség nem terheli, ellenkezőleg elismerést érdemelnek.

A rendőri intézkedések eredményességének biztosítása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. Alkalmazni kell a büntetőtörvénykönyvnek a hatóság és hatósági közeg
elleni erőszak (BHÖ. 95— 103. pontig), a magánosok elleni erőszak 
(BKÖ. 161. pont), a garázdaság (BHÖ. 189.), valamint a hivatali ha- 
talommal való visszaélés (BHÖ. 123— 139. pontig) bűntettekre vonat
kozó rendelkezéseit. 
A  megyei rendőrfőkapitányságok szervezzenek oktatást a közrendvédelmi 
munkára beosztott rendőrök számára. Az oktatáson résztvevőkkel gya
korlati bemutatókon keresztül ismertessék meg a szolgálati szabályzatban 
és egyéb rendelkezésekben előírt kényszereszközök alkalmazási módját, a 
határozott és helyes rendőri intézkedéseket.

2. A  rendőrség közrendvédelmi szolgálatot teljesítő beosztottainak köteles- 
sége legerélyesebben fellépni minden rendzavarással szemben. Bátran 
alkalmazzák a törvényben biztosított összes kényszereszközöket azokkal 
szemben, akik a rendet megbontják, a becsületes állampolgárokat zak
latják.

3. Ha a rendőr úgy látja, hogy a rend ellen támadók leküzdésére, a rend 
helyreállítására egyedül nem képes, azonnal kérjen rendőri vagy más fegy
veres testületi segítséget. A  rendőr szükség esetén jószándékú állampol
gárok segítségét is igénybe veheti. A  rendőr, mint az államhatalom fegy
veres képviselője, minden rendzavarás ellen úgy lépjen fel, hogy intéz
kedésének eredményessége biztosítva legyen.

4. A  hatósági közeg elleni erőszakot több esetben ittas személyek követik 
el. Mivel az ittas személyek ítélőképessége nagy mértékben korlátozott, 
ezt a körülményt intézkedése közben a rendőr vegye figyelembe.

5. A járási, városi (kerületi) közrendvédelmi parancsnokok elemezzék a 
korábban foganatosított intézkedéseket, függetlenül azok eredményétől és 
az elemzés során mutassanak rá az intézkedő rendőr helyes, illetve hely
telen magatartására.
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6. Az illetékes parancsnokok a törvényesen, helyesen és bátran fellépő rend
őrt dicsérjék meg és állítsák példaképül az egész személyi állomány elé.

7. A  rendőrrel szemben elkövetett hatósági közeg elleni erőszak bűntettében 
a büntető eljárást soronkívül meg kell indítani. A  nyomozást csak felet
tes rendőri szerv vagy ügyészség végezheti.

Szám: 10—21/24/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
24. számú PARANCSA

Budapest, 1958. szeptember 13-án

A  Belügyminisztérium Kollégiuma 1958. augusztus 12-i ülésén megtár
gyalta a BM. Határőrség felderítő szerveinek munkáját. Megállapította, 
hogy 1958. évben értek el eredményt a határsértők elleni harcban, mellyel 
hozzájárultak a határőrizet megszilárdításához.
Növekedett a beszervezések mennyisége, beindult az ügyszerű feldolgozó 
munka, jó az együttműködés a kerületi felderítő osztályok és a BM. megyei 
politikai nyomozó osztályok között. Javult a felderítő tisztek politikai, szak
mai oktatása.
A  javulás ellenére megállapítható, hogy a felderítő szervek részéről nem 
folyik elég következetes harc Népköztársaságunk határainak védelmében. Túl 
sok még a büntetlen határsértés. A  felderítő szervek munkájának színvonala 
még nem felel meg az 59. számú miniszteri parancs követelményeinek. 
A  Felderítő osztály vezetője, valamint az alárendelt vezetők, felderítő tisz
tek még nem hajtották végre az 59. számú miniszteri parancsban megsza
bott feladatokat. Alacsony színvonalú a felderítő szervek értékelő és tájékoz
tató munkája.
A  határontúli felderítő munka, a konkrét határőrizeti feladatoktól elvonat
koztatott és ezért nem nyújt kellő segítséget a határőrizethez. A  Határőrség 
felderítő szerveinek munkájára általában jellemző, hogy nem elég határozott, 
kezdeményező és támadó jellegű.
A  Felderítő osztály munkájában meglévő hiányosságok kiküszöbölése érde
kében

m e g p a r a n c s o l o m :
1. Az 59. számú miniszteri parancsban a felderítő munkára vonatkozó fel

adatokat a kiképzési év végére maradéktalanul végre kell hajtani. Ennek
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érdekében a központi felderítő osztály vezető tisztjei nyújtsanak segít
séget a kerületi felderítő szervek munkájához.

2. Az operatív — hálózati munkát meghatározó miniszteri parancsokat, 
szabályzatokat oktatás tárgyává kell tenni és abból a felderítő appará
tus személyi állományát 1958. október 30-ig le kell vizsgáztatni.

3. A  határontúli hálózatépítő és felderítő munkát a határövezetben kell 
folytatni, aktívabban felhasználva a határövezetben élő nyugati kapcso
latokkal rendelkező személyek lehetőségeit. Ezzel egyidejűleg az Auszt
ria mélységi területén feldolgozás alatt lévő ügyeket folyamatosan át 
kell adni a BM. illetékes operatív osztályainak.

4. Az eddig ismert ellenséges behatolási csatornák ügynöki átfogása és fel
dolgozása céljából 1959. december 31-ig ügynököket kell beszervezni, 
vagy telepíteni.

5. Burgenland területén működő imperialista hírszerző szervek tevékenysé
gének felderítése céljából 1959. végéig beszervezéseket kell végrehajtani 
a főirányokban lévő csendőr- és finánc-szervek állományából.

6. A  legális behatolási csatornák aktív feldolgozása céljából fokozni kell 
az ügynöki, operatív munkát a Hegyeshalom-i, Sopron-i, és a Szentgott- 
hárd-i vasútállomásokra bejáró osztrák nyomozók, fináncok és vasuta
sok között. Ennek érdekében a BM. II. Főosztály vezetője és a BM. 
Határőrség Országos Parancsnoka által kijelölt bizottság vizsgálja felül 
a fenti helyeken folyó operatív munka állapotát és jelentését 1958. októ
ber 15-ig hozzám terjessze fel.

7. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály vezetője a Tanulmányi és Mód
szertani osztály vezetőjével biztosítson speciális szakmai tananyagot a 
határontúli felderítést végző tisztek kiképzéséhez.

8. A  határontúli felderítést végző felderítő tisztek 1961. végiig kötelesek 
német nyelvből középfokú vizsgát tenni. Ennek anyagi feltételeit a BM. 
Terv- és Pénzügyi Főosztály biztosítsa.

9. A  nagyszámú informátor-hálózatot 1959. május 1-ig felül kell vizsgálni 
és közülük, akik nem rendelkeznek megfelelő hírszerző lehetőséggel és 
annak megteremtésére lehetőség nincs, le kell építeni és mint személyi 
kapcsolatot kell továbbra is a határőrizetben felhasználni.
A  konkrét ügyben nem foglalkoztatott informátorokat pedig rezidentú- 
rákba kell szervezni.

10. A  nyugatról amnesztia rendelettel visszatért személyeket, a nyugatra 
szökött személyek itthoni kapcsolatait, a volt ember- és árucsempésze
ket felül kell vizsgálni és fokozott ellenőrzés alá kell vonni abból a cél
ból, hogy ellenséges tevékenységüket idejében felderítsék és megszakítsák.
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A  büntetésüket letöltött és a határövezetbe visszatért ember- és árucsem
pészek, valamint egyéb határsértők közül, azokra, akiknek a határöve- 
zetben való tartózkodása nem kívánatos, az illetékes megyei rendőrfő- 
kapitányságon keresztül, kitiltási javaslatot kell tenni.

11. A Határőrség Országos Parancsnokság Felderítő osztály vezetője 1958. 
év végéig vizsgáltassa felül a feldolgozás alatt lévő ügyeket és annak 
realizálását gyorsítsa meg.

12. Különös gondot kell fordítani az ügynökség kiképzésére és nevelésére. 
Az ügynökség vezetése, nevelése, a dekonspirációtól való megóvása érde
kében 1959. év végéig el kell érni, hogy az ügynökség számának meg
felelő találkozási lakással rendelkezzenek.

13. Magasabb szintre kell emelni a BM. Határőrség Felderítő osztály érté
kelő és tájékoztató munkáját. Rendszeresen értékeljék az ellenség táma
dásának főbb irányait, módszereit és módszerváltozásait.
Minden év december 31-ig tájékoztató jelentést kell készíteni Burgenland 
operatív helyzetéről, valamint esetenként az egyes fontosabb események
ről a BM. Politikai Nyomozó Főosztály és az érintett operatív osztályok 
részére.

14. Fokozott harcot kell folytatni a befelé irányuló határsértők ellen, úgy 
délen, mint nyugaton egyaránt. Állandóan értékelni kell a kialakult ope
ratív helyzetet és szükség esetén a célnak megfelelő átcsoportosításokat 
kell végrehajtani, a felderítő szerveken belül.
Az erők helyes felhasználása céljából a II/2 . osztály vezetője és a BM. 
Határőrség felderítő osztály vezetője 1958. október 1-ig szervezzenek 
egy közös megbeszélést a déli megyei politikai nyomozó osztályok és a 
kerületi felderítő alosztályok munkájának összehangolására.

15. Gyökeresen meg kell javítani a felderítő szervek és a törzsek munka- 
kapcsolatát. Rendszeressé kell tenni a rendelkezésre álló adatok értéke
lését, kicserélését, egymás tájékoztatását. A  felderítők rendelkezésére 
álló, határsértésre utaló helyzeti adatokat közölni kell a hadműveleti 
osztállyal és azzal közös intézkedési tervet kell kidolgozni a készülő 
határsértés megakadályozására.
A  belügyminiszter első helyettesének 1. számú parancsa értelmében 
tovább kell fokozni az együttműködést a megyei politikai nyomozó osz
tályok és a kerületi felderítő osztályok között.
Meg kell javítani a Határőrség Felderítő osztálya és a Politikai Nyomozó 
Főosztály operatív osztályai közötti kapcsolatot.
A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály operatív osztályai rendszeresen 
tájékoztassák a Határőrség felderítő osztályát a határbiztosítás szempont
jából fontos értesülésekről, ugyanakkor a Határőrség Felderítő osztálya
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adjon tájékoztatást az érintett operatív osztálynak a tudomására jutott 
operatív szempontból fontos adatokról. Fenti szervek minden esetben 
koordinálják a határvonatkozású ügyekben folytatott munkát.

Utasítom a BM. Határőrség Országos Parancsnokát, hogy ezen parancsomat 
az alárendelt szerveinél, az egész felderítő állomány előtt a rájuk vonatkozó 
mértékben 1958. szeptember 25-ig ismertesse.

Szám: 10—21/25/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
25. számú PARANCSA

Budapest, 1958. augusztus 28-án

A  Belügyminisztérium Kollégiuma megvizsgálta az ideológiai élet (irodalom, 
sajtó, rádió, a különböző művészeti és tudományágak, stb.) területén jelent
kező ellenséges tevékenység elhárításának helyzetét, s ezzel kapcsolatosan a 
következőket állapította meg:
Az ellenforradalomban ellenségnek bizonyult csoportok, ellenzéki körök és 
azok befolyása alatt állók között egyre erőteljesebben bontakozik ki a dif
ferenciálódás, a bomlás.
Igen sokan vannak azonban olyanok, — s ez teszi ki az ideológiai élet mun
kásainak igen jelentékeny részét — akik „kétarcúak” : a párt és a kormány- 
felé loyálisak, elfogadják a konszolidáció politikáját — saját környezetük
ben azonban szembenállanak.
A  helyzet egyik sajátos vonása, hogy az ellenséges erők, az illegálisan dol
gozó csoportok felhasználják a különböző antimarxista, reakciós eszmei 
áramlatokat: mint a revizionizmust és az ún. ,,népies”-séget. Egyik törek
vésük hogy a revizionisták és népiesek által befolyásolt megtévesztettek 
között saját befolyásukat erősítsék és azokat, akiket megtévesztettek, téve
désükben erősítsék.
Az elhárító munka egyik fontos feladata, hogy a tudatos ellenséges erőket 
találja meg, ezért elsőrendű feladat, hogy különbséget tegyünk a tudatos 
ellenséges erők és a revizionizmus és „népiesség” vagy más burzsoá eszmei 
áramlat által megtévesztettek között.
Igen veszélyes ideológiai diverziós tevékenységet fejtenek ki ellenséges ele
mek. s ellenzéki csoportosulások azoknak a pozícióknak a felhasználásával, 
amelyet a kezükben tartanak.
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Az ellenséges és ellenzéki erők nagy erőfeszítéseket tettek — s nem egy he
lyen, nem kis sikerrel — annak érdekében, hogy erőiket átmentsék, kivon
ják a politikai, adminisztratív csapások alól. Számosan vannak olyanok, 
akik összhangban az emigráció ilyen irányú tevékenységével, igyekeznek a 
haladó nemzeti hagyományokat a maguk céljai számára felhasználni, s a 
proletárdiktatúra érdekei ellen fordítani.
Az ellenséges erők igen fontos törekvése és módszere, hogy a különböző, 
népköztársasággal szembenálló összes irányzatokat, áramlatokat összhangba 
hozzák, egyesítsék.
A kapitalista követségek igen nagy figyelmet fordítanak az ideológiai terü
letre. Kiterjedt, rendszeres levelezés folyik a hazai ideológiai élet és a kül
földi körök között. Kapcsolatot építenek ki a kulturális élet különböző sze
mélyeihez és befolyásolják őket különböző kulturális, politikai és ideológiai 
kérdésekben.
Az ellenséges erők által céltudatosan ápolt antimarxista áramlatoknak igen 
káros hatása van különösen az értelmiségi, a tanuló ifjúságra, s kifejezetten 
ellenséges elemek céltudatosan igyekeznek is ezeknek az áramlatoknak jegyé
ben egyes fiatalokat népköztársaságunk elleni cselekedeteik elkövetésére be
folyásolni.
Az ideológiai területen lévő ellenséges tevékenység elhárítása során az ellen
forradalom leverése óta az állambiztonsági szervek értek el bizonyos előre
haladást a legjelentősebb ellenséges nyílt gócok felszámolásában, az ellen- 
forradalomban kompromittáltak kiszorításában. Adminisztratív intézkedések
kel megszakították az írószövetség, az Újságíró Szövetség és a Többi művé
szeti szövetségek, a „Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa" ellenséges tevé
kenységét, korlátozták az ideológiai területen dolgozó forradalmi bizottságok 
aktív elemeit. Alapjaiban helyesen alkalmazták a legveszélyesebb gócokra 
sújtó, ugyanakkor a megnyerésre irányuló politikáját az őrizetbevételekkel, 
figyelmeztetésekkel.
Újjászervezték az 1955—56-ban ezen a területen különösen szétesett ügy
nöki hálózatot. A  hálózatnak azonban jelenleg csak kisebb része végez ügy
nöki mélységű munkát. A  hálózat kihasználtsága igen alacsony, a hálózat 
jelentős része nem dolgozik rendszeresen és a dolgozó hálózat irányítása, 
vezetési színvonala sem kielégítő, nincsenek megfelelően kihasználva lehető
ségeik. A  vidéki alosztályok hálózati helyzete még elmaradottabb, mind 
mennyiségi, mind minőségi szempontból. Értek el eredményeket az ideológiai 
élet egyes legfontosabb területein tapasztalt ellenséges tevékenység alaposabb 
felmérésében, elemzésében.
Az elhárító munkában azonban jelentkeznek az előrehaladást igen lénye
gesen gátló hibák és fogyatékosságok:

a) Az ideológiai területen tevékenykedő ellenség felismerése és elhárítása 
igen alapos felkészültséget igénylő feladat. Itt a különböző ideológiai.
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művészeti, politikai, stilusirányzati viták folynak, az ellenség igyekszik 
tevékenységét e viták keretében érvényesíteni.
Igen kvalifikált munka szükséges ahhoz, hogy megállapítsák: kik azok. 
akik tudatosan kártevők. Az operatív munkások jelentős része még 
nem ismeri úgy az egyes területek alapvető ideológiai problémáit, hogy 
önállóan el tudjon igazodni az egyes irányzatok között és meg tudja 
állapítani, hogy kiket kell ellenségnek tekinteni, kiket kell elsősorban 
feldolgozni. Ez a fogyatékosság hatványozottabban jelentkezik a vi
déki alosztályoknál, ahol még az is akadályozza a munkát, hogy a 
vezetés sem nyújt elegendő segítséget az operatív tisztek sajátos prob
lémáihoz, s a legutóbbi időktől eltekintve, a központi osztály sem 
segítette konkrétan a vidéki alosztályok ezen munkáját.
Az esetek jelentős részében az ügynök, vagy informátor sokkal tájé
kozottabb ideológiai kérdésekben az operatív munkásnál, s ezért sok 
esetben az ügynök irányítja az operatív tisztet és nem fordítva.

b) E területen folyó munkánál igen komoly gát, a megszokott, sokszor 
sablonos módszerekhez való ragaszkodás. Nem veszik figyelembe meg
felelően azt a sajátos helyzetet, hogy ezen a területen sokan vannak 
olyanok, akik az ellenforradalom során, bár szembekerültek rendsze
rünkkel, de az idők folyamán egyre inkább felismerik hibájukat, s 
ismét közelednek szocialista államunk felé.
Általában nem használták ki megfelelően az ellenforradalomban való 
nagyszámú kompromittáltság lehetőségeit a hálózat kiszélesítésére.

c) Az állambiztonsági szervek az elhárító munka során nem veszik meg
felelően figyelembe és az operatív munka eszközeivel nem segítik azt 
a differenciálódást és bomlást, amely egyre fokozódó mértékben 
végbemegy ezen a területen.

d) Az ideológiai területen folyó elhárító munka súlyos hibája, hogy csak 
igen elenyésző mértékben ismerik az emigráció, a külföldi követségek, 
a hírszerzőszervek kapcsolatait az ideológiai fronton.

e) Ezen a területen alkalmazza a belső reakció talán a legeredménye
sebben az illegális és legális munka kombináltságát. Eddigi ismere
teink szerint kis számú illegálisan szervezett ügynökökkel dolgoznak 
és széles körben legális, fél legális tevékenységet fejtenek ki. Rend
kívül vigyáznak arra, hogy csoportosulásaiknak és tevékenységüknek 
a határai a törvényesség keretein belül legyenek, a kiterjedt illegális 
szervezkedésektől a baráti kapcsolatok, csoportosulások formáit alkal
mazzák. Felhasználják baráti társaságukat kultúrpolitikai, politikai és 
ideológiai befolyásukra. Ilyen viszonyok között már eddig is nagy 
szükség lett volna arra, hogy az úgynevezett legális munkaterületen 
megfelelő „ T ” állománnyal, társadalmi kapcsolatokkal rendelkezzünk.
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Mivel ez nincs megfelelően kiépítve, az ellenséges erők legális tevé
kenysége is csak hézagosan, sok esetben felületesen kerül feldolgo
zásra.
Az ideológiai területen folyó elhárító munka irányának javítása, szín
vonalának emelése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  I I /2 —3—5-ös osztályok közös munkával biztosítsák az emigráció leg
jelentősebb ideológiai diverzióval foglalkozó csoportjaiba a beépülést 
(Magyar írók Szövetsége külföldön szervezett, Párisban Fejtő Ferenc, 
Méray köre, a nyugati nemzeti kommunista emigráns csoportosulás) a 
bejövő csatornák felderítését. Biztosítani kell mindenekelőtt a francia, 
olasz és angol követségek ideológiai területre irányuló tevékenységének fel
derítését, azok megállapítását, akik kém és szervező tevékenységet fejte
nek ki ezen a területen. A  II /2 —3. és 5-ös osztályok 1958. október 10-ig 
dolgozzák ki a kulturális csere elhárítási szempontból szükséges ellen
őrzésének rendszerét.
A  tudatos ellenséges tevékenység mélyreható felderítése érdekében gondo
san elemezni kell az emigrációban lévő ellenséges csoportok ideológiai, 
politikai, kulturális vonalát ( Irodalmi ú jság, Látóhatár, Nemzetőr, SZER. 
stb.) és össze kell vetni azzal, hogy itthon milyen körben, kik azok, akik 
ezt a vonalat megvalósítják. Az ügynöki munkát mindenekelőtt ezek felé 
a gócok felé kell irányítani, azokba kell beépülni.

2. A  jelzések mélyreható ellenőrzését, ügyszerű feldolgozását meg kell gyor
sítani. El kell érni, hogy az ideológiai élet fontos területein igen aktívan 
dolgozó ellenséges áramlatok illegálisan dolgozó, szervezett, ellenséges 
szervezőit felderítsük, felszámoljuk, az ellenzéki csoportosulások szervező 
gócait tevékenységükben megbénítsuk. Az elhárításban nagy figyelmet 
kell fordítani a párt értelmiségi politikájának megfelelő megértésére, szi
gorú alkalmazására.
Az elhárító politika a tudatos ellenséges elemek elszigetelésére, az ellen
zéki csoportosulások támadólagos belső bomlasztására, a jószándékú em
bereknél a leszakításra, a megelőzésre kell hogy irányuljon. Az ideológiai 
területen dolgozó elhárító szervek állandó folyamatos feladataivá kell tenni, 
hogy akikre nincs elegendő adat bíróság elé állításra, — de meg
győződünk tudatos ellenséges tevékenységükről — ideológiai, értelmiségi 
területről a megfelelő állami szervek útján kiszorítsuk.
Javaslatot kell tenni az illetékes párt és állami szerveknek — ellenséges 
tevékenységük dokumentálásával — hogy távolítsák el őket az egész 
ideológiai területről, s az intézkedések után figyelemmel kell kísérni tevé
kenységüket, nehogy — más oldalon visszaszivárogjanak. Erre annál is 
inkább szükség van, mert az ellenforradalom leverése szakaszában nem

—  64 —

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /77



volt elég erő arra, hogy erőteljesen megtisztítsuk az ideológiai területet 
az oda nem való elemektől, ennek mélyrehatóbb elvégzése még sok tekin
tetben soron lévő feladat.

3. Az ideológiai területen végzendő elhárító munka fő módszerének kell 
tekinteni az ügynöki munka minőségének javítását:
a) Maximális mértékben ki kell használni a jelenlegi hálózat adottságait, 

felszámolni a hálózattartásban lévő lazaságokat, szükséges a hálóza
tok kapcsolatainak alapos felmérése, pontos nyilvántartásbavétele. 
illetve kiegészítése annak biztosítására, hogy az egyes vonalakon fel
használhassák a más területeken foglalkoztatott hálózatokat is, ha azt 
az ügyek felderítésének, realizálásának fontossága megköveteli.
Fokozni kell a hálózattartási fegyelem ellenőrzését, a találkozási fel- 
készültséget, gyakorlati segítséget kell adni a hálózat irányítása szín
vonalának emeléséhez, többet kijárni az operatív találkozókra. Rend
szeresíteni kell az alosztályokon találkozási grafikonokat, ennek segít
ségével rendszeresebbé tenni a tervek betartásának ellenőrzését.

b) Felül kell vizsgálni az 1955—56-ban a hálózatból kizárt, az ideoló
giai területén jó kapcsolatokkal rendelkező, megbízható, nem dekons- 
pirálódott személyeket, elsősorban azokat, akiket az ideológiai terü
leten 1956-ban megszüntetett elhárító munka miatt zártak ki és az 
arra alkalmasakat újra be kell kapcsolni az ügynöki munkába.

c) A  hálózatot az ügyekben biztosítandó mélyebb felderítés közvetlen be
épülés mellett bővíteni kell elsősorban a színház, film, könyvkiadás 
területén és a társadalomtudományokkal foglalkozó intézetekben, a te
rület átfogására alkalmas, az érdemi munkakörben dolgozó személyek
kel szoros kapcsolatot tartó elemekből. Igen komoly gondot kell for
dítani — elsősorban a kulturális centrumokban, nagyobb városokban 
(Miskolc, Debrecen, Pécs, Szeged, Győr) — a hálózat kiépítésére, 
a rendszeres elhárító munka megszervezésére az ideológiai vonatko
zású fórumokon (író-csoport, színház, T T IT , stb. jobboldali elemei 
között).

d) A  hálózatépítés során le kell küzdeni a mechanikus és sablonos mód
szereket. Csak a kompromittált alapon való beszervezés mellett foko
zottabb mértékben kell alkalmazni ebben a kategóriában a fokozatos 
beszervezés elvét, a kompromittáltság és elvi alap kombináltságát, el 
kell kerülni a merevséget.

4. Az ellenséges erők legális tevékenységének alaposabb feldolgozása érde
kében biztosítani kell még ez; év végéig elsősorban az irodalmi, újságírói 
élet központi fórumán, a színházi és könyvkiadási élet irányító szervében 
(Irodalmi Tanács apparátusában, a Tájékoztatási Hivatalban, az ellen
séges tevékenység szempontjából legkritikusabb lapok, hírközlő szervek
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szerkesztőségében, színházi főosztályon, film, koncert igazgatóságon, 
könyvkiadó főigazgatóságon) a „T ” állomány kiépítését. Ezeket az ope
ratív tiszteket megbízható, népköztársaságunkhoz hű elvtársakból kell ki
választani, olyanokból, akik az adott munkaterületet szakmailag is alapo
san ismerik. Biztosítani kell számukra a megfelelő operatív kiképzést. 
Ezzel is elősegíteni, hogy az ellenséges munkát ne csak az illegális, de 
a legális területről is alaposan át tudják fogni.
A  II/5 . osztály vezetője 1958. szeptember 30-ig dolgozza ki a ,,T" állo
mány helyzetét szabályozó parancstervezetét, s azt jóváhagyásra terjesz- 
sze fel.
Ki kell építeni az ideológiai élet minden fő területén operatív kapcsola
tot olyan elvtársakkal, akik rendszeres segítséget tudnak nyújtani szá
munkra az eszmei téren jelentkező ellenséges tendenciák biztos, alapos, 
marxista értékelésében.

5. Olyan csoportokban, baráti társaságokban, ahol már viták alakultak ki, 
nézeteltérések keletkeztek, egyes ügynököket meg lehet bízni a Politikai 
Nyomozó Főosztály Vezetőjének engedélyével olyan feladatokkal, — 
olyanokat, akiknek kifejezetten ellenséges tevékenységet folytatók felde
rítésében már nincs lehetőségük — hogy pozitiven foglaljanak állást a 
kormány politikája mellett, segítsék elő az ingadozók átállását, az ellen
séges erők elszigetelődését. A  veszélyes csoportok belső szétrombolását 
céltudatosan el kell kezdeni.

6. Az ideológiai terület elhárításán dolgozó operatív állomány kiválasztásá
nál fokozott mértékben meg kell követelni a politikai, ideológiai és álta
lános műveltségi felkészültséget, s ezt a területet ennek megfelelő káde
rekkel kell megerősíteni. Ki kell dolgozni az ideológiai munka területén 
elhárítással foglalkozó tisztek szakmai továbbképzésének olyan rendsze
rét, amely a jelenleg folyó operatív oktatás anyagának elsajátítása mellett 
a terület szakmai megismerésének minimumát biztosítja.
(A  területre vonatkozó alapvető marxista irodalom, párthatározatok isme
rete, a kategória történelmi fejlődésének tanulmányozása, a célszemélyek 
múltbeli és jelenlegi ideológiai munkásságának alapos megismerése, a mai 
ideológiai, kulturális élet legújabb eseményeinek figyelemmel kísérése, 
stb.)
Egy-két éven belül el kell érni, hogy az ideológiai terület elhárításán dol
gozó operatív tisztek területük alapvető problémáit értsék, s színvonala
sabbá fejlesszék munkájukat.

7. Biztosítani kell, hogy az operatív érdekeket nem veszélyeztető, az egyes 
ellenzéki csoportok véleményét és elképzeléseit tartalmazó értesülések 
gyorsan a minisztérium vezetése, az illetékes párt és állami szervek tudo
mására jussanak, hogy azokat hasznosíthassák az eszmei téren folyó harc-
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ban. Biztosítani kell az ideológiai diverziós cselekedetek, lezárt ügyek 
nyilvánosság előtt publikálását — miniszteri engedéllyel — a sajtó ezzel 
kapcsolatos megfelelő ellátását.

Szám: 10—21/26/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
26. számú PARANCSA

Budapest, 1958. szeptember 20-án

Az 1956. októberi ellenforradalom alatt a párt és a néphatalom védelmé
ben hősi halált halt 50 karhatalmista elvtársat a részükre járó tisztelet to
vábbi megadása érdekében a BM. Karhatalom végleges állományába he
lyezem.
Egyidejűleg hatályon kívül helyezem az ORFK. közbiztonsági helyettesé
nek ezzel kapcsolatos 1957. évi 03. sz. utasítását.
Az ezred, illetve zászlóaljparancsnokok gondoskodjanak arról, hogy az egy
ségükhöz helyezett hősi halottak az alegységek névsorában szerepeljenek és 
a továbbiakban a Szolgálati Szabályzat Belszolgálati Utasítás 207. pontja 
szerint járjanak el.

1. kh. zj. állományába helyezem:
Csépe Sándor fhdgy. 1931. Hegedűs Rozália,
Elek László alhdgy. 1934. Csukás Mária,
Eördögh Attila alhdgy. 1935. Horváth Erzsébet,
Kucsera Zoltán alhdgy. 1935. Dózsa Ilona,
Molnár Béla alhdgy. 1934. Ocsenás Anna,
Országh István alhdgy. 1933. Vékony Erzsébet,
Rigó Zoltán alhdgy. 1935. Kocsis Erzsébet,
Vaszil József alhdgy. 1934. Vaszil Erzsébet.

2. kh. zj. állományába helyezem:
Frank Ferenc alhdgy. 1935. Molnár Erzsébet.
Kókai László alhdgy. 1933. Barancsi Anna,
Orosz József alhdgy. 1935. Szilágyi Anna,
Péter József alhdgy. 1935. Kovács Mária,
Nagy Imre őr 1934. Karancs Veronika.
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3. kh. zj. állományába helyezem:
Bagi János szds. 1926. Práffel Judit,
Gyapjas Pál fhdgy. 1919. Gémes Erzsébet,
Kállai Mihály alhdgy. 1935. Juhász Ilona,
Kuba János alhdgy. 1933. Forgó Anna,
Kollár István tiz. 1930. Fodor Veronika.

4. kh. zj. állományába helyezem: (5. kh. zj.)
Szabó Ferenc őr 1933. Farkas Margit.

5. kh. zj. állományába helyezem: (6. kh. zj.)
Bakk János alhdgy. 1934. Szántó Julianna,
Jurkovics Béla alhdgy. 1933. Legény Mária.
Schreich Albert alhdgy. 1934. Heipli Anna.

II. ö .  Karhatalmi Ezred állományába helyezem: (4. kh. zj. I. ö. zj.) 

Kálmán István alhdgy. 1933. Csalló Margit, 
ifj. Mátai Antal aldhgy. 1935. Petróczi Erzsébet.
Nagy János alhdgy.

Budapesti Karhatalmi Ezred állományába helyezem:
Fehér József alez. 1922. Kovács Borbála,
Jambrik József őrgy. 1926. K orcsog Katalin,
Koncz Imre alhdgy. 1934. Juhász Erzsébet, 
ifj. Kovács Imre alhdgy. 1935. Sági Ilona,
Magyar László alez. 1925. Nagy Ilona,
Punyi Ignácz alhdgy. 1935. Abonyi Mária, 
Rácz Lajos fhdgy. 1926. Szám Irma,
Tóth Ferenc őrgy. 1921. Bajon Anna,
Varga Lajos fhdgy. 1930. Horváth Julianna,
Szepesi Róbert alhdgy. 1934. Dür Borbála,
Böjti Imre őrgy. 1909. Tőkés Eszter.

Budapest őrségi Ezred állományába helyezem:
Albert György alhdgy. 1935. Kovács Erzsébet,
Bana Mihály alhdgy. 1935. Kollega Anna,
Bata Ferenc alhdgy. 1933. Tövis Julianna,
Gajdán Imre alhdgy. 1935. D. Tóth Mária,
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Gyurgyovics Sándor alhdgy. 1935. Gyarmath Erzsébet,
Horváth Zoltán szds. 1931. Ceczuska Katalin,
Katona Gyula alhdgy. 1934. Kalche Mária,
Kárpáti István alhdgy. 1935. Peldinger Ida,
Ladányi János fhdgy. 1927. Kovács Erzsébet,
Mészáros István alhdgy. 1934. Gáspár Eszter,
Molnár Pál szds. 1925. Kelemboczki Judit,
Szabó Pál orv. 1935. Terraann Anna,
Szanyi Nagy István alhdgy. 1934. Sebestyén Mária,
Várkonyi György fhdgy. 1933. Várkonyi Erzsébet.

Jelen parancsom a BM. Karhatalom egész személyi állománya előtt kihir
detendő.

Szám: 10—21/27/1958. 

A  M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK  
27. számú PA RANCSA

Budapest, 1958. szeptember 30-án
Fenyítések.

Szám: 10—21/28/58.

A MAGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK  
28. számú PARANCSA

Budapest, 1958. október 11-én

Az ellenforradalmi események alatt és után kb. 193 000 fő hagyta el tiltott 
határátlépéssel az országot. Ebből — nyilvántartásunk szerint — eddig mint
egy 20 000 fő tért vissza legálisan az országba és mintegy 4—5000 fő ille
gálisan. A  hazatért személyek nagyrésze megtévedt ember, a népi demokrá 
ciának nem ellensége. Közülük azonban több személyt az ellenséges hírszerző 
szervek beszerveztek. Emellett figyelembe kell venni, hogy a kiszökött sze-
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mélyeket nyugaton részletesen kihallgatták, ahol állami és katonai titkokat 
szolgáltattak ki az imperialista hírszerző szerveknek. Ennek alapján számolni 
lehet azzal, hogy a hazatért személyek közül egyeseket itthon még utólag is 
kényszeríteni akarnak a részükre végzendő aknamunkára.

A  jogellenesen külföldre távozott, de hazatért személyekkel kapcsolatos 
elhárító munka feladata a köztük lévő gyanús elemek leleplezése. E téren 
— főleg az 58. sz. parancsom megjelenése óta — javulás tapasztalható, de 
egészében véve az elhárítás még nem kielégítő. Nem folyik megfelelően az
1956. és 1957. évben legálisan és illegálisan hazatért személyek felderítése, 
feltérképezése és nyilvántartásba vétele. A  hazatért személyek kihallgatása 
nem folyik kellő ütemben és az eddig lefolytatott kihallgatások nagy része 
alacsony színvonalú, s nem bír kellő operatív értékkel. A  felmerült ellensé
ges tevékenységgel gyanúsítható személyek között nem megfelelő a hálózati 
operatív feldolgozó munka.
A  jogellenesen külföldre távozott, de hazatért személyek között folytatott 
feldolgozó munka megjavítására

m e g p a r a n c s o l o m :

1. Annak érdekében, hogy a jogellenesen külföldre szökött, de hazatértek 
közül leleplezhessük az ellenséges elemeket, javítani kell a felderítés 
színvonalát. Fokozni kell a hírszerző tevékenységet, hogy megfelelő isme
reteket szerezzünk a külföldről hazatértek között lévő operatív helyzetről, 
a kém- és emigráns szervezetek tevékenységéről. A  hírszerző tevékenység 
arra irányuljon, hogy felderítsük azokat a személyeket, akiket ellenséges 
szervek tanulmányoztak beszervezés céljából, beszerveztek, bedobásra 
előkészítettek, vagy már telepítettek is. E cé lból igyekezni ke ll  már meg
szűnt lágerek operatív helyzetét is utólag felderíteni. A  felderítő munkát
erősíteni kell mindazon objektum felé (lágerek, különböző iskolák, fegy-
veres egységek, kolóniák, stb.), ahol jogellenesen külföldre távozottak 
nagyobb számban találhatók.

2. II/2 . központi, a budapesti és megyei politikai nyomozó osztályok vezetői
gyorsítsák meg a felderített kémgyanús amnesztiás ügyekben folyó operatív 
hálózati munkát. Kísérjék különleges figyelemmel a területükre hazatértek 
tevékenységét, elsősorban a fontosabb állami, ipari,_tudományos objek-
tumokban dolgozókét, valamint a katonai objektumok környékén_lakókét.
A  közülük gyanús tevékenységet folytató személyeket azonnal aktív háló
zati feldolgozás alá kell vonni. Biztosítani kell, hogy a rendőri szervek 
is nyújtsanak segítséget a hazatértek ellenőrzésében.
A  hazatértek köréből az ellenséges elemek tevékenységének felderítésére 
hálózatot kell szervezni, amelynek módjában áll leleplezni vagy felismerni 
az imperialista hírszerzés által az amnesztia legális lehetőségével telepített
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ügynököket. A  feldolgozás során, amennyiben ezt az operatív körülmé
nyek megengedik, élni kell a visszafordítás módszerével.

3. A  hazatérők kihallgatását a Politikai Nyomozó Osztályok vizsgálati al
osztályai végezzék. A  szakképzett vizsgálók biztosítsák, hogy az eddig, 
főleg életrajz jellegű jegyzőkönyvek helyett a vizsgálatok értékes operatív 
és hírszerző jellegű adatokat hozzanak a hálózati munka jobb irányítása 
és kiszélesítése érdekében. Szükség esetén egy személyt több alkalommal 
is ki kell hallgatni.

Meg kell szüntetni a Budapesten 22 helyen folyó kihallgatásokat és ezzel 
a munkával Budapesten központilag a Budapesti Főkapitányság Politikai 
Nyomozó Osztálya a jelenlegi állományból — létszámának emelése nélkül 
— erre a célra egy 7—8 főnyi csoportot szervezzen. A  megyei politikai 
nyomozó osztályokon a szükségletnek megfelelően — állandó jelleggel — 
egy vagy két képzett vizsgálót kell ezzel a munkával megbízni.

4. A  II/2 . Osztály vezetője biztosítsa a kémgyanús amnesztiás személyek 
ügyében folyó operatív — hálózati és vizsgálati — munka egyöntetűségét, 
koordinálását, s nyújtson gyakorlati segítséget az egyes ügyek vitelében. 
Rendszeresen tájékoztassa a központi és megyei illetékes szerveket az im - 
perialista Hírszerzés e vonalon folytatott  t evékenységéről és az ezze l kap- 
csolatos adatokról.

A  II/2 . osztály vezetője gondoskodjék arról, hogy a hazatértekkel kap
csolatban befutott adatokat osztálya pontosan dolgozza fel, s tartsa nyil
ván az eddiginél magasabb színvonalon. Fel kell állítani a hazatértek 
láger szerinti nyilvántartását, a kémgyanús amnesztiás ügyek központi 
nyilvántartását, stb. A  központi, budapesti és megyei politikai nyomozó 
osztályoknak s z ig orúan  Be k e l l  tartani az amnesztiásokkal kapcsolatos 
adatoknak  a  I I /2 .  o sztály felé való továbbítását. A  hazatértek valameny- 
nyi kihallgatásáról felvett jegyzőkönyvet, a velük kapcsolatos kémgya
núra utaló jelzéseket, stb. azonnal meg kell küldeni a II/2 . Osztály veze
tőjének.

A II/2 . Osztály vezetője tegyen intézkedést, hogy a hazatérni szándékozó 
személyek több oldalról és alaposabban legyenek ellenőrizve, hogy ezen 
keresztül is akadályozni lehessen az ellenséges szándékkal hazatérni kí- 
vánó személyeket.

5. A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságoknak meg kell szervezniük
területükön a kemelhárítÓ o SZtályok írányitásával, de valamennyi rend
őri szerv bevonásával — az összes amnesztiával hazatért személyek pon
tos felmérését az 1958. szeptember 30-i helyzetnek megfelelően. Ezenkívül 
a bejelentő hivatalok segítségével olyan rendszert kell bevezetni, amely
nek alapján kétheti eltéréssel követni tudják a hazatértek helyzetének 
(munkaviszony, lakáscsere) változását. Az egyes főkapitányságok azon-
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nal értesítsék egymást, ha a területükről valamely hazatért végleg egy
másik főkapitányság területére költözik.

6. A  hazatérni kívánókkal szembeni egyöntetű operatív feldolgozás és admi-  
nisztrációs eljárás biztosítása érdekében a jövőben az ellenforradalom 
előtt kiszökött, de hazatérni kívánó személyek ügyeivel a Hazahozatali 
Bizottság foglalkozzon.
A  K. útlevéllel kivándorolt, de engedéllyel visszatért személyek operatív 
és adminisztratív ellenőrzését a II/2 .  Osztály szervezze meg. Ennek érde
kében az Ú tlevél Osztály a hazatérésre engedélyezett személyek anyagá
nak másodpéldányait küldje meg a II /2 . Osztálynak.

7. A  konspiráció szigorú betartásával biztosítani kell, hogy a hazatért sze
mélyek vezető állást ne töltsenek be. (Különösen „A ” kategóriában). 
Ennek érdekében a II/11. Osztály és a Hazahozatali Bizottság titkára 
dolgozzon ki megfelelő rendszabályokat.

Szám: 10—21/29/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
29. számú PARANCSA

Budapest, 1958. november 12-én

A  Belügyminisztérium Határőrség személyi állománya számára a katonai és 
politikai kiképzésben való helytállásáért, a fegyelem megszilárdítása és az 
ellenség elleni harcban tanúsított bátor kiállás magas szintre való emelése 
érdekében „Kiváló Határőr" jelvényt rendszeresítek.
„Kiváló Határőr” jelvénnyel lehet kitüntetni és okirattal ellátni azt a har
cost, tisztest, tiszthelyettest és tisztet, aki:
1. Az államhatár őrzése során szolgálatát a szabályzat szerint éberen ellátva 

határsértőt fogott el és az elfogás során bátor, önfeláldozó magatartást 
tanúsított.

2. Népköztársaságunk államhatárának őrzése során mint járőr tagja, vagy 
járőrparancsnok szolgálat ellátásában huzamosabb időn át példamutató, 
fegyelmezett magatartást tanúsított, szolgálatát mindig éberen látta el. 
A katonai-politikai kiképzésben kiváló eredményt ért el, a belrend ellá
tásában, a fegyverzet és az egyéni felszerelése megóvásában és tisztántar
tásában élenjárt.
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3. Politikai nevelőmunkában, vagy valamilyen szakszolgálati ágban kima
gasló érdemeket szerzett és szakmunkájával kiemelkedően segítette a ha

tárőrizet jobb ellátását.

4. A  parancsnoki beosztásban lévők részére odaítélhető abban az esetben, 
ha: az alárendeltségéhez tartozó szervek erkölcsi-politikai, fegyelmi álla
pota kimagasló, valamint a kiképzés katonai és politikai eredményei ki
válónak minősített.

A  „Kiváló Határőr” jelvényt egy személynek több esetben is lehet ado
mányozni. A  jelvényt és az okiratot a Határőrség Országos Parancsnoka 
adományozza.

A  „Kiváló Határőr” jelvénnyel kitüntetettek minősítési lapjára rá kell ve
zetni a kitüntetést és előléptetéseknél — jutalmazásoknál ezeket figyelembe 
kell venni.

A  párt és KISz. szervezetek, valamint a politikai csoportfőnökség beosz
tottai tegyék feladatukká, hogy a jelvény viselésére jogosultak közötti poli
tikai munkát elmélyülten úgy végezzék, hogy ezáltal is elősegítsék a katonai 
és politikai munka színvonalának emelését.
A  „Kiváló Határőr jelvény viselőinek jó munkája, példamutató magatar-  
tása követendő példa legyen a személyi állomány előtt.
Leszerelés után a jelvény a kitüntetett birtokában marad. Azoktól a szemé
lyektől, akik valamely oknál fogva a „Kiváló Határőr” jelvény viselésére 
méltatlanokká válnak, a kitüntetést vissza kell vonni. A  kitüntetés vissza 
vonására — a parancsnok felterjesztése alapján — a Határőrség Országos 
Parancsnoka jogosult. A  visszavonásról a kitüntetésre érdemtelenné vált sze
mélyt írásos parancsban kell értesíteni.
Jelen parancsommal egyidőben a Belügyminiszter Helyettesének 1956. július 
8-án kelt 16. sz. parancsát hatályon kívül helyezem.
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Szám: 10-21 /30 /1958 . 

A  M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK
30. számú PA RANCSA

Budapest, 1958. december 1-én

Országunk határait egyre több olyan személy lépi át, akik a Magyar Nép- 
köztársaság területén történő letelepítésüket, vagy politikai menedékjogot 
kérnek. A  Belügyminisztérium szerveinek ezzel kapcsolatban eddig követett 
gyakorlata nem kielégítő, s ennek következtében több személyt jogos indo
kok nélkül is letelepítenek. Ez az eljárás sérti a szocialista törvényesség elvét, 
egyben lehetőséget ad kétes elemek befurakodására is.
A  Magyar Népköztársaság Alkotmánya 58. §. (2) bekezdése kimondja: 
"Azok az idegen állampolgárok, akiket demokratikus magatartásukért, a 
népek felszabadítása érdekében kifejtett tevékenységükért üldöznek, a Magyar 
Népköztársaságban menedékjogot élveznek.”
A  külföldi állampolgárok letelepítésének, valamint a menedékjog elnyeré
sének szabályozására

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  Határőrség Országos Parancsnoka utasítsa felderítő alosztályait, hogy:
a) a külföldről illegálisan érkező olyan személyeket, akik sem letelepí

tésüket, sem pedig menedékjogot nem kérnek — az osztrák-magyar 
határ kivételével — rövid úton — az eddigi gyakorlat szerint — 
adják vissza a szomszédos ország illetékes szerveinek.

b) A  külföldről illegálisan érkező olyan személyeket, akik az ország 
területére való letelepítésüket, vagy menedékjogot kérnek. 36 órán 
belül adják át a területileg illetékes megyei politikai nyomozó osz
tály vizsgálati szervének. Továbbra is érvényes az a miniszteri pa-  
rancs, mely szerint 48 óra az átadás határideje, azonban ebben a 
pontban felsorolt személyek az alól kivételt képeznek.

2. A  megyei politikai nyomozó osztályok az így átvett személyeket hallgas
sák ki és 36 órán belül — rejtjelzett távmondatban — tegyenek javas
latot letelepítésükre, a politikai menedékjog megadására, vagy a szom
szédos ország illetékes szerveinek történő visszaadásukra — a BM. Poli
tikai Nyomozó Főosztály vezetőjének.

3. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály vezetője jogosult engedélyezni kül
földi állampolgároknak az ország területére való letelepítését. A  felter
jesztett javaslatokra 48 órán belül köteles utasítást, választ adni.
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4. A  politikai menedékjogot kérők kérelmeit javaslattal a BM. Politikai Nyo
mozó Főosztály vezetője hozzám terjessze fel.

5. A  BM. K EOKH és Útlevélosztály vezetője gondoskodjon a letelepítendő, 
vagy menedékjogot nyert személyek megfelelő helyen való letelepítéséről 
és munkába helyezésükről.

Jelen parancsom kihirdetésének napján lép hatályba. Végrehajtását a BM.
II. Főosztály vezetője, a H atárőrség Országos Parancsnoka, valamint a BM.
K EO K H  és Útlevél osztály vezetője 1959. január 15-ig ellenőriztessék és
a végrehajtásról írásban tegyenek nekem jelentést.

Szám: 10-21 /31 /1958 . H . ,

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
31. számú PARANCSA

Budapest, 1958. december 4-én

A  Magyar Népköztársaság Belügyminisztériumának Kollégiuma 1958. októ
ber 15-én megtárgyalta a BM. II/1 . osztály munkáját és megállapította:
A  BM. II/1 . osztály megoldotta a fegyveres erőkön belül ellenforradalmi 
tevékenységet kifejtett személyek felderítését és felelősségrevonását. Az eljá
rások alapjában megfeleltek a büntetőpolitikáról hozott határozat szellemé
nek. Jelentős segítséget nyújtottak a fegyveres erők ellenforradalmi elemek
től való megtisztításához.

Megteremtődött az egészséges, helyes, pártszerű viszony a parancsnokok, 
politikai tisztek, pártszervezetek és az elhárító szolgálat személyi állománya 
között. A  katonai elhárítás állománya alapjábanvéve felszámolta a múltra 
jellemző káros és megengedhetetlen módszereket és eredményesen küzd e 
módszerek maradványai ellen.

Az ellenforradalom után felülvizsgálták és kiegészítették ügynökségüket. 
Mennyiségileg az ügynökség elegendő, a legfontosabb és érzékeny objektu
mok ügynökséggel biztosítva vannak. Minőségileg is javult az ügynökség 
munkája.

Felderítették és felmérték az ellenforradalom alatt és után hazaárulást elkö
vetett személyeket, rendezték nyilvántartási anyagát. Megkezdték a haza
árulók ügyszerű feldolgozását. Intézkedéseket tettek az ügynöki operatív 
munka minőségének megjavítására, a vezetés színvonalának emelésére.
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Az ellenforradalom leverését követő hónapokban az állomány erkölcsi
politikai állapota, fegyelmi helyzete rossz volt. A  pártnak az állambiztonsági 
munkáról szóló határozata és a végrehajtás érdekében tett intézkedések jelen
tős javulást eredményeztek. Jelenleg a személyi állomány politikailag szilárd, 
egységesen követi a párt és a kormány politikáját, képes megoldani a rá
háruló feladatokat.

Főbb hiányosságok a következők:

A  Belügyminisztérium legutóbbi országos értekezlete határozatainak végre
hajtása során még nem értek el kielégítő eredményeket az operatív hálózati 
munka minősége megjavítása terén.

A  fegyveres erők irányában tevékenykedő kémek felderítésére, tevékenysé
gük dokumentálására, elfogására irányuló operatív munka nem elég eredmé
nyes. Ennek alapvető oka, hogy e célra megfelelő számú kvalifikált ügynök
séggel nem rendelkeznek. Az elhárító tisztek többsége nem ismeri megfele
lően a fegyveres erők ellen tevékenykedő imperialista hírszerző szervek mód
szereit, kádereit, tevékenységük formáját. A  katonai emigrációról, a katonai 
hírszerző szervekről és ügynökségéről nem rendelkeznek megfelelő adatok
kal. A  I I /2 . és II/3 . osztályoktól ilyen jelzéseket, adatokat kis mértékben 
kapnak.

Nem kielégítő színvonalon áll az ügynökség nevelése, felhasználása az ellen
séges körökben. Az operatív tisztek nem tartják be az ügynöki munka alap
elveit. Az ügynökség célirányos felhasználása, az ellenséges tevékenység 
konkrét felderítésére és dokumentálására történő irányítása nem megfelelő.

Nincsenek ügynökséggel lezárva azok a csatornák, amelyeken keresztül a 
fegyveres erők ellen irányuló ellenséges aknamunka megvalósul.

Az operatív feldolgozó munka üteme lassú, körülményes, gyakran sablonos. 
Egyes ellenséges tevékenységre utaló jelzések ellenőrzése megengedhetetlenül 
vontatott.
A  felderített ellenséges tevékenységre utaló jelzések viszonylag nagy számá
hoz képest, a felfektetett ügyek száma igen kevés. Bizonyos tartózkodás mu
tatkozik az ügydossziék felfektetésében.

A személyi állomány jelentős részének általános műveltsége, katonai és szak
mai képzettségében a követelményektől lemaradás mutatkozik. Az osztály 
fegyelmi helyzetében a javulás ellenére hiányosságok vannak.

A hibák alapvető okai, hogy a vezetők ellenőrző tevékenysége nem kielé
gítő. Gyakran elnézőek, liberálisak beosztottaik hibájával szemben. Egyes 
operatív tisztek között elvtelen, "haveri” szellem alakult ki.
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A hiányosságok megszüntetése és a BM. II /1 . osztály munkájának megja
vítása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  katonai elhárítás egész személyi állománya feladatának végrehajtása 
közben bátran és következetesen támaszkodjon a fegyveres erők túlnyomó 
többségében becsületes, népi demokráciához hű tisztjeire, parancsnokaira 
és személyi állományára. E célból a belügyminiszter és a honvédelmi 
miniszter 0022. sz. közös parancsának megfelelően emeljék tovább a 
parancsnokok, pol. helyettesek és pártszervezetekkel való (szoros) együtt
működés színvonalát. Fokozzák a kémelhárítás propagálását, leplezzék le 
a fegyveres erők ellen támadó ellenség aknamunkáját, ezzel érjék el, 
hogy a fegyveres erők egész személyi állománya mindenben segítse és 
támogassa munkájukat.

2. Meg kell szervezni azoknak az elhárítási feladatoknak végrehajtását, ame
lyek a Néphadsereg őszi átszervezéséből adódnak. Építsék ki az ügynök
séget ezen alakulatoknál. Készüljenek fel a hadsereg fegyverzetének kor
szerűsítéséből adódó elhárítási feladatok megoldására.

3. Fordítsanak nagyobb figyelmet a fegyveres erőket kívülről támadó ellen
séges elemek aknamunkájának felderítésére és leleplezésére. E célból 
fokozzák az ügynöki operatív munkát a környezetben elhelyezkedő ellen
ség, a honvéd egyénekkel ellenséges célzattal kapcsolatot kiépítő szemé
lyek leleplezésére.

4. A  katonai elhárítás valamennyi vezetője és operatív tisztje az ügynöki 
munka minőségének megjavítása érdekében maradéktalanul hajtsa végre 
a BM. országos értekezletén ezzel kapcsolatban megszabott feladatokat.

Ennek érdekében:

a) Következetesen tartsák be az ügynöki munka alapelveit rögzítő pa
rancsokat és utasításokat. A  vezetők aktívan kapcsolódjanak be az 
ügynöki munkába, neveljék beosztottaikat helyes és célirányos kom
binációkra. Ellenőrizzék beosztottaik felkészülését az ügynöki talál
kozókra.

b) Folytassák az ügynökök és rezidensek kiképzését. Valamennyi ügy
nöknek. ügyben, jelzésben dolgozó hálózatnak készítsék el 1958. évben 
a konkrét felhasználási, vezetési tervét. Még ez évben szervezzenek 
be a szükségnek megfelelő ,,K” és „ T ” lakást.

5. Az operatív feldolgozó munkát — különösen a kémgyanús ügyekben és 
 jelzésekben — gyorsítsák meg, tegyék határozottabbá, bátrabbá és táma

dóbbá, javítsák minőségét.
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a) Fokozzák az illegális gócok, csoportok, kémek behatolási csatornáinak 
felderítését. E gócokba megfelelő, kvalifikált ügynökökkel épülje
nek be.

b) Valamennyi kémgyanús jelzés és ügydosszié feldolgozására készítse
nek operatív terveket, ezekbe biztosítsák a képzett ügynökök beszerve
zését vagy bevezetését.

c) Az imperialista hírszerzés ellenünk dolgozó szervei, káderei, kémisko
lái itthoni bázisaira vonatkozólag szerezzenek megfelelő értesüléseket, 
ennek alapján készüljenek fel támadásaik elhárítására, leleplezésére. 
E célból javítsák meg elsősorban a BM. II/2 . és I I /3 . osztályaival 
az együttműködést. Ezen osztályok nyújtsanak messzemenő segítségei 
a katonai elhárításnak. A  BM. II/2 . osztályával együtt dolgozzák ki 
az imperialista követségek diplomatáinak személyes felderítését megaka
dályozó intézkedéseket, a katonai objektumok védelmének biztosítására.

d) Derítsék fel a hadseregen belüli (a nemzeti kommunista, nacionalista, 
revizionista nézetek) képviselőit és ezen nézeteket illegálisan terjesztő 
személyeket és csoportokat. Különösen helyezzenek súlyt a HM. 
MNVK. Néphadsereg Szerkesztősége, tanintézetek és a Honvéd Kiadó
nál elhelyezkedő ilyen elemek felderítésére.

e) Biztosítsák az elhárító munka eredményességét, elsősorban a HM. 
M NVK. magasabb egységek törzsei, lőszer és robbanóanyag-raktárak, 
tanintézetek területén elhelyezkedő ellenséges, gyanús elemek időbeni 
felderítése és leleplezése érdekében.

f) A BM. megyei politikai osztályai a fontosabb katonai objektumok 
környékén végzendő elhárító munkában fokozottabb mértékben segít
sék és támogassák a katonai elhárítás szerveit, rendszeresen tájékoz
tassák őket a tudomásukra jutott olyan jelzésekről, amelyek katona
személyek ellenséges tevékenységéről felmerülnek.

g) Építsenek ki kutató ügynökséget mindenekelőtt a fontosabb katonai 
objektumok környékén, a hazaárulók itthoni hozzátartozói és baráti 
kapcsolatai körében.

h) Súlyosabb bűncselekményt elkövető hazaárulók hazahívását szervez
zék meg, ha erre mód nincs, megfelelő operatív intézkedésekkel kinti 
kompromittálásukról gondoskodjanak. Ezen intézkedéseket a II 2. és 
3. osztállyal közösen végezzék.

6. Javítsák, tegyék feszesebbé, konkrétabbá a vezetést a katonai elhárítás 
minden vezetője szintjén. Az állományt készítsék fel, hogy minden idő
ben és körülmények között képes legyen az ellenség elleni harcra. Szá
molják fel az önelégültséget és megnyugvást, a vezetésben még meglévő 
liberalizmust. Következetesen járjanak el a fegyelmezetlenkedők. a
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hanyag, rossz munkát végzők ellen. Tegyék rendszeressé az ellenőrzést. 
Több gyakorlati támogatással, nagyobb igényességgel emeljék az elhá
rító munka színvonalát. Vezessék rá az elhárító apparátust az elmélyül
tebb, minőségileg jobb operatív munka végzésére.

7. Tovább kell szilárdítani a fegyelmet, emelni a személyi állomány erkölcsi
politikai állapotának színvonalát. Olyan pártszerű légkört kell kialakítani, 
ahol az operatív tisztek segítik elvtársaikat a hibák leküzdésében, bírál
ják a hibákat, fellépnek ellene.

Intézkedéseket kell foganatosítani a személyi állomány politikai, katonai 
és operatív felkészültségének emelése érdekében. E célból a katonai elhá
rítás vezetője dolgozzon ki intézkedési tervet, melyet a politikai nyomozó 
főosztály vezetőjén keresztül jóváhagyásra hozzám terjesszen fel.

A  BM. II/1 . osztály vezetője elhárító tiszti értekezleten ismertesse jelen 
parancsomat és a parancs végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Szám: 10—21/33/1958.

HK: 005/1972. BM

A  M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK
33. számú PA RA N CSA  

Budapest, 1958. december 5-én

1956. október 8-án a 94. számú Belügyminiszteri Parancsom mellékleteként ki 
adásra került ,,Az államvédelmi szervek ügynöki munkájának alapelvei” . Az 
eltelt idő tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az alapelvek betartásá
val az ügynökséggel való munkában értek e l  eredményeket a szocialista tör
vényesség megszilárdításában, az ellenSég elleni harcban.
Ugyanakkor megállapítható az is , hogy több helyen az alapelveket nem tar
tották be és törvénysértéseket Követtek el. Több esetben az ügynökséget nem 
az alapelvekben meghatározott céllal és módon szervezték be, használták fel.

A  Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály szerveinek ügynökség
gel való munkájában a törvényesség megszilárdítása, az ügynökség célszerű 
beszervezése és felhasználása, az elmúlt időben az operatív munkában szer
zett jó^tápasztalatok általánosítása és gyakorlatban való felhasználása szük
ségessé tette az 1956. október 8-án kiadott alapelvek bizonyos kiegészítését, 
módosítását.
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A  módosított „Az állambiztonsági szervek ügynöki munkájának alapelvei” 
című okmányt kiadom. Az alapelvek elsajátítása és gyakorlatban való alkal
mazása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály központi és megyei (budapesti) 
osztályok vezetői tegyék oktatás tárgyává a módosított szabályzatot és 
biztosítsák, hogy az operatív állomány munkáját ennek alapján végezze.

2. A  Belügyminisztérium Tanulmányi és Módszertani Osztálya az alapel
vek helyes ismertetésére, helyes értelmezésére és megmagyarázására dol
gozzon ki előadásokat.

3. Az előadásokkal egybekötve meg kell szervezni az operatív alapelvek 
feldolgozását, hogy az operatív állomány azt helyesen értelmezze és mun
kájában alkalmazza.

Jelen parancsommal az 1956. október 8-án kiadott „Az államvédelmi szer
vek ügynöki munkájának alapelvei” című okmányt és a 94. számú belügy
miniszteri parancsot hatályon kívül helyezem és bevonom.

A BELÜ G Y M IN ISZTÉRIU M  Á LLA M BIZTO N SÁ G I SZERV E 
ÜGYNÖKI M U N K Á JÁ N A K  A LA PELV EI

A Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma állambiztonsági szerve mun
káját az M SZM P Központi Vezetősége és a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány irányításával végzi. A  BM. állambiztonsági szerve munkájának 
alapját a párthoz, a kormányhoz, a hazához, a dolgozó néphez való hűség 
képezi.
A  BM. állambiztonsági szerve a népi állam, a Magyar Népköztársaság 
védelmi szerve, az osztályharcban a munkásosztály fegyvere. Fontos szere
pet tölt be a munkásosztály államának védelmében, mert a népi demokratikus 
rendszer ellen szervezkedő, aknamunkát folytató ellenség felderítésével és 
ártalmatlanná tételével van megbízva.

A BELÜ G Y M IN ISZTÉRIU M  ÁLLA M BIZTO N SÁ G I SZER V EIN EK
FÖ FE L A D A T A

1. Időben felderíteni, megszakítani, leleplezni az imperialista, kapitalista orszá
gok hírszerző és elhárító, valamint egyéb ellenséges szerveinek hazánk 
ellen irányuló kém, terror, szabotázs, diverziós és egyéb kártevő, felfor
gató tevékenységét.
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2. Időben felderíteni, megszakítani és leleplezni a hazánk területén működő 
belső reakciós erők ellenséges aknamunkáját, az illegális fegyveres szer
vezkedéseket, szabotázsokat, terrorcselekményeket, valamint az ellenforra
dalmi tevékenységet, propagandát kifejtőket. Megszervezni a népgazda
ság, a fegyveres erők. a tudományos és kulturális élet védelmét az ellen
ség behatolása ellen.

A BELÜ G Y M IN ISZTÉRIU M  Á LLAM BIZTONSÁGI SZE R V E IN E K  
F ö  E SZ K Ö Z E  A Z  ÜGYNÖKSÉG

A  Belügyminisztérium állambiztonsági szerve az előtte álló feladatok ered
ményes végrehajtása érdekében titkos operatív eszközöket alkalmaz. Az 
állambiztonsági szervek titkos operatív eszközei közül legfontosabb az ügy
nökség.

Ügynökség alatt a Belügyminisztérium állambiztonsági szerve részé
ről titkos együttműködésbe bevont olyan személyeket értünk, akiket 
felhasználunk az imperialista hírszerző szervek hazánk ellen irá
nyuló ellenséges tevékenységének, valamint az országon belül élő 
belső reakciós erők, ellenséges elemek tevékenységének, aknamun
kájának felderítésére, dokumentálására, ellenséges tevékenységük 
félbeszakítására, megakadályozására.

A Z  ÜGYNÖKSÉGEK FU N K CIÓ JA , FELA D A TA  
ÉS FELH A SZN Á LÁ SA  A LA PJÁ N  

A Z  ALÁBBIAK SZER IN T O SZTÁ LY O ZZU K

I. Ügynök.
II. Informátor.

III. Rezidens.
IV. „K ” és ,,T”-lakás tulajdonos.

I. ÜGYNÖK

A  Belügyminisztérium állambiztonsági szervei részéről titkos együtt
működésbe bevont olyan személy, aki személyi tulajdonságai és 
hírszerző lehetőségei alapján alkalmas az ellenséges kör bizalmának 
megnyerésére, az imperialista ügynökség és népellenes eleinek fel
derítésére, tevékenységük dokumentálására, megakadályozására!
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Ügynököt az alábbi feladatok végrehajtására lehet felhasználni:

Ellenséges, kémkedést végző személyek, csoportok, szervezetek aknamunká
jának felderítésére, ellenséges tevékenységük megelőzésére, megszakítására, 
bomlasztására és dokumentálására.
Az ellenséges személyek, vagy csoportok vezetőinek, tagjainak, azok kilé
tének megállapítására, az ellenséges szervezet felderítésére.
Terveik, konkrét ellenséges tevékenységük felderítésére.
Aknamunkájuk, módszereik, kapcsolattartásuk formáinak megállapítására. 
Anyagi bázisuk, technikai felszerelésük, azok forrásainak felderítésére, azok
nak a kontingenseknek megállapítására, amelyekre aknamunkájuk során 
támaszkodnak.
A fenti fő feladatokon kívül az ellenség tevékenységének felderítése érde
kében egyéb feladatokra is felhasználható.

Az ügynöknek megfelelő személyi tulajdonságokkal és hírszerző 
lehetőséggel kell rendelkeznie!

Különleges esetekben (terror, diverzió, hazaárulás), amikor az ügynöknek 
jelzésadásra nincs lehetősége, köteles megakadályozni az ellenséges bűncse
lekmény végrehajtását. Ez történhet a végrehajtásról való lebeszéléssel és ha 
kell, élete árán is az eszközök megsemmisítésével, megrongálásával, eltünte
tésével.

Az ügynök fontosabb személyi tulajdonságai:

A BM. állambiztonsági szerveihez való őszinteség, engedelmesség, fegyel
mezettség, bátorság, konspirációs és megfigyelőkészség, emlékezőtehetség, 
kezdeményezés és határozottság, könnyen tudjon új ismeretséget kötni, az 
állambiztonsági szervet érdeklő személyek bizalmát megnyerni.

Az ügynök hírszerző lehetősége:

Azok a lehetőségek és tulajdonságok, melyek segítségével végrehajtja az 
állambiztonsági szervektől kapott feladatokat (múltja, kapcsolatai, társa
dalmi helyzete, képzettsége, stb.) Az ügynök személyi tulajdonságát és hír
szerző lehetőségét az operatív tiszt állandó neveléssel és vezetéssel fejlessze!

Az ügynököt képessége, tulajdonsága, feladata és felhasználása alapján 
az alábbiak szerint osztályozzuk:

1. Belső ügynök: akit rendszerint osztályidegen állományból, főleg ellensé
ges körből, vagy a feldolgozandó csoportból szervezünk be. Az ügynök 
ellenséges körben, vagy az ellenséges személy mellett végez felderítő mun-
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kát. A  belső ügynök beszervezéssel, vagy bevezetéssel töltheti be funk
cióját.

2. Utazó ügynök: a Belügyminisztérium állambiztonsági szerve megbízásá
ból állandó lakóhelyétől távol, az ellenséges kör tartózkodási helyén végzi 
felderítő feladatait. Feladatát a természetesen kialakult, vagy a mester
ségesen megteremtett operatív helyzet segítségével utazások során oldja 
meg.

3. Beszervező ügynök: a Belügyminisztérium állambiztonsági szerve megbí
zásából beszervezésre alkalmas jelölteket kutat fel, azokat megközelíti, 
tanulmányozza, beszervezésre előkészíti és — amikor a konspiráció, vagy 
más körülmények ezt szükségessé teszik — a beszervezést végrehajtja. 
Az ilyen ügynököt rendszerint az országon túl alkalmazzuk.

4. összekötő ügynök: a Belügyminisztérium állambiztonsági szerve megbízá
sából más ügynökkel való összeköttetés megteremtésére, illetve kapcsolat
tartásra használható fel, mivel konspirációs, vagy egyéb okok miatt az 
ügynök és az állambiztonsági szerv között a személyes kapcsolattartásra 
lehetőség nincs. Egyes kivételes esetektől eltekintve önálló eligazításra 
joga nincs.

5. Kutató, vagy felismerő ügynök: a Belügyminisztérium állambiztonsági 
szerve megbízásából felkutatja, vagy felismeri az állambiztonsági szerve
ket érdeklő, ellenőrzés, vagy kutatás alatt álló személyeket.

Külön kategória a fogda ügynök: aki a Belügyminisztérium állambizton
sági szerve megbízásából a letartóztatásban lévő és elítélt ellenséges sze
mélyek körében végez operatív felderítő munkát. Maga is büntetését tölti, 
vagy ügyében a vizsgálat már befejeződött, saját és társainak bűnös cse
lekményét őszintén feltárta, bűncselekményét beismerte és megbánta.
Esetenként szabadlábon lévő ügynököt is fel kell és fel lehet használni 
ezen célra.

Ügynöknek beszervezhetők magyar és külföldi állampolgárok, ellenséges kör
höz tartozók, szükség esetén becsületes hazafiak.

Különleges esetekben, ha az operatív érdek úgy kívánja, MSZMP- 
tag is beszervezhető!

Amennyiben az MSZMP-tagok beszervezése terhelő, vagy kompromittáló 
adatok alapján történik, a felmerült adatokról tájékoztatni kell a felsőbb párt
szervek első tikárát (Budapesti Pártbizottság titkárait, megyei pártbizottságok
I. titkárát, kerületi pártbizottságok I. titkárát, hadsereg pártbizottság titká
rát). Közölni kell, hogy az állambiztonsági szerv operatív- érdekből az ille-
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tőt felhasználja. A  Központi Vezetőség hatáskörébe tartozó párttagokról a 
Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, a többiekről a központi és megyei 
politikai osztályvezetők adják meg a tájékoztatást.

II. INFORMÁTOR

A. Belügyminisztérium állambiztonsági szerveivel titkos együttműkö
désbe bevont olyan személy, aki személyi tulajdonságainál és hír- 
szerző lehetőségeinél fogva alkalmas arra, hogy ellenséges cselek
ményekkel gyanúsítható személyek, vagy csoportok tevékenységé
nek külső tényei felderítésében és megfigyelésében részt vegyen és 
tájékoztassa azokról az állambiztonsági szerveket, valamint az ope
ratív feldolgozó munka részfeladatait végrehajtsa!

Az informátort az alábbi fő feladatok végrehajtására lehet felhasználni:

Külső és belső ellenség bázisait képező kategóriák tanulmányozására, az 
ellenséges tevékenység folytatásával gyanúsított elemek felderítésére.
Objektumokban aknamunkát kifejtő, diverzió, terrorcselekmények, szabotázs 
elkövetésére készülő ellenséges személyek tevékenységnek felderítésére, meg
akadályozására.
Rendkívüli esetek kivizsgálásánál felmerülő részfeladatok elvégzésére. 
Államtitok védelmére.
Környezettanulmánynál egyes személyekre vonatkozó adatok gyűjtésére. 

Államellenes bűnözők felkutatása során.

Az informátor feladatát foglalkozása, érintkezési köre, személyes 
képességei és tehetsége figyelembevételével kell meghatározni!

Informátort főleg megbízható, a népi demokratikus rendszerhez hű állampol
gárok köréből szervezünk be. Szükség esetén MSZMP-tag is beszervezhető. 
Beszervezhetők azonban olyan ellenséges kategóriákból származó személyek 
is, akik jelenleg ellenséges tevékenységet nem folytatnak, de múltbeli tevé
kenységük, vagy szociális helyzetük alkalmassá teszik őket az ellenség bizal
mának élvezésére.
Informátornak tilos beszervezni: az M SZM P országos, megyei (budapesti), 
járási választott vezetőit, függetlenített munkatársait, a kormány tagjait, a 
KISZ országos, megyei függetlenített vezetőit, a szakszervezetek országos 
függetlenített vezetőit.
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III. R EZID EN S

A  rezidens a Belügyminisztérium állambiztonsági szervének titkos 
munkatársa, aki személyi tulajdonságainál és helyzeténél fogva 
alkalmas arra, hogy az operatív tiszt irányítása és ellenőrzése 
mellett az informátorok egy csoportját vezesse és nevelje. A rezidens 
az operatív tiszt segítője a hálózati munkában!

Rezidens politikailag szilárd, kellő élettapasztalattal rendelkező MSZMP- 
tag, vagy hazafias érzésű pártonkívüli személy lehet, aki szakmai elfoglalt
sága mellett, operatív felkészültségénél fogva képes a hozzákapcsolt infor
mátorok felderítő munkáját irányítani.
Nem lehet rezidensnek beszervezni: olyan személyt, akinek párt- és állami 
beosztásával ez a megbízás összeegyeztethetetlen (párttitkár, stb.).
A  rezidens kiválasztásánál és az informátorok hozzákapcsolásánál figye- 
lembe kell venni a szolgálati, hivatali alá- és fölérendeltségi viszonyt. A  rezi
dens és a hozzákapcsolt informátorok rezidentúrát képeznek. A  rezidentúra 
alkalmazásának szükségességét a kialakult operatív helyzet határozza meg pl. 
az operatív tiszt olyan helyzetben van, hogy személyesen nem tud kapcsolatot 
tartani az informátorokkal.

IV. „K” ÉS „T” LAKÁS TULAJDONOSOK

Az állambiztonsági operatív szervek az ügynökséggel való biztonságos össze
köttetés megszervezése, biztosítása érdekében ,,K ” és „T ” lakásokat létesí
tenek.

Konspirált lakás a Belügyminisztérium állambiztonsági szerve tulaj
donát képező, meghatározott fedés alatt működő, az ügynökség 
fogadására, vagy egyéb operatív akciók lefolytatására felhasznál
ható helyiség!

A  lakás fedésére felhasználhatók az állambiztonsági szervek „T ” állomá
nyú beosztottai, a gyakorlati munkában alaposan ellenőrzött hálózati sze
mélyek. A  fedésre felhasznált személyeket ki kell oktatni a konspirációra, 
a lakás használatával kapcsolatos feladataira.

Találkozási lakás megbízható személy, vagy bizonyos hivatal bir
tokában lévő helyiség, amelyek felhasználhatók az ügynökség foga
dására!

A  lakások kiválasztásánál fő követelmény a konspiráció, a zavartalan talál
kozási lehetőség, hogy a lakások alkalmasak legyenek a találkozások lefoly-
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tatására. Kapitalista külképviseletek szervei, feldolgozás alatt álló szemé
lyek lakásai ugyanabban az épületben nem lehetnek.
A  lakástulajdonosok csak politikailag megbízható személyek, párttagok, 
vagy becsületes pártonkívüliek lehetnek. Kiválasztásuknál figyelembe kell 
venni a társadalmi és családi helyzetet, életmódot, stb. A  lakástulajdonoso
kat beszervezésük során feladataikra ki kell oktatni. A  lakástulajdonosoknak 
a lakás felhasználásáért kölcsönös megállapodás szerint anyagi térítést kell 
adni, amennyiben erre nem tart igényt, esetenként célszerű jutalomban, aján
dékban részesíteni.

Tilos találkozási lakás céljaira felhasználni: pártszervek, kormányszervek, 
állami vezető szervek helyiségeit és e szerveknél dolgozó vezető beosztású 
személyek lakásait, az állambiztonsági szervek helyiségeit és e szervnél dol
gozók lakásait.

V. A Z  ÜGYNÖK BESZERVEZÉSE

A z ügynök beszervezésének első láncszeme a kiválasztás. A  jó kiválasztás 
rendkívül fontos feladat. Kizárólag alapos tanulmányozás és gondos előké
szítés után beszervezett ügynök képes az ellenséges személyek bizalmát meg
nyerni. Szándékaikat, terveiket mélyrehatóan felderíteni, tevékenységüket 
dokumentálni és félbeszakítani. A  helyes kiválasztás, a sokoldalú tanulmá
nyozás biztosítja az ügynökség eredményes munkáját és kizárja azt a lehető
séget, hogy soraiba alkalmatlan, vagy áruló személyek kerüljenek.

Szigorúan szem előtt kell tartani a jelöltek kiválasztása során:

1. A beszervezés célirányosságát:
a) Ú j hálózati személy beszervezése tervszerűen, kizárólag operatív 

szükség esetén hajtható végre, konkrét cél és feladat megoldására. 
A  szükségtelen, céltalan beszervezés tilos, mert felhígítja, alkalmat
lan személyekkel túlzottan növeli a hálózat számát. Elősegíti a de- 
konspirációt, megkönnyíti az imperialista hírszerző szervek azon 
törekvéseit, hogy beépüljenek az állambiztonsági szervek ügynöksége 
közé. Fölöslegesen leköti az operatív tisztek erejét.
A beszervezések kizárólag az állambiztonsági szerv feladatainak 
végrehajtása érdekében történhetnek!

b) Kivételesen egyes operatív intézkedések eredményes végrehajtása érde
kében becsületes hazafiak „operatív kapcsolatként” felhasználhatók 
formális beszervezés nélkül. Erre a célra kizárólag politikailag feltét
len megbízható személyeket lehet felhasználni egy, vagy több alka-
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lommal. Az együttműködésbe való bevonás csak önkéntesség alapján 
történhet. Az ilyen személyekkel alkalmilag kell a kapcsolatot tartani. 
Nem kell operatív hálózati nyilvántartásba venni. Az operatív kap
csolatok nem pótolhatják, nem helyettesíthetik a hálózatot. (Az ope
ratív kapcsolatok felhasználását külön parancs szabályozza.)

2. A  beszervezési jelölt megbízhatóságát:
A  megbízhatóság megállapításánál tüzetesen tanulmányozni kell a je
löltre vonatkozó összegyűjtött anyagot. Figyelembe kell venni a megbíz
hatóság eldöntésénél a beszervezés alapját.
H azafias alapon történő beszervezésnél a jelölt megbízhatóságát rend
szerünkhöz, népünkhöz való hűsége, hazaszeretete, őszintesége, megfelelő 
erkölcsi tulajdonságai adják.

A  terhelő, illetve kompromittáló adatok alapján történő beszervezésnél 
az ügynök megbízhatóságát az adja, hogy saját bűncselekményét beis
meri, részletes vallomást tesz társai ellenséges tevékenységéről és a BM. 
állambiztonsági szerveknek tett szolgálat alapján igyekszik elkövetett 
bűnét jóvátenni.

3. Beszervezési jelölt alkalmasságát:

Alkalmasság alatt a jelölt olyan személyi tulajdonságait, képességeit és 
hírszerző lehetőségeit kell érteni, amelyek segítségével sikeresen végre
hajtja feladatait. Ha a beszervezés ellenséges csoportból történik, ismerni 
kell a jelölt helyzetét a csoportban, élvezi-e a személyek bizalmát, milyen 
a viszony a vezetővel és a tagokkal. Figyelembe kell venni a jelölt ki
választása során, hogy az milyen érdeklődést kelthet a burzsoá hírszerző 
szervek számára, ilyen vonalon felhasználható-e.

4. A  beszervezés megvalósításának lehetőségét:
Ezalatt azokat a körülményeket kell érteni, amelyek lehetővé teszik 
magát a beszervezést, biztosítják, hogy a jelölt beleegyezik a beszerve
zésbe.

5. Beszervezés előkészítése:

A  jelölt ellenőrzéséből, tanulmányozásából, valamint a sikeres beszerve
zést biztosító körülmények létrehozásából áll!
a) A  beszervezést alaposan elő kell készíteni. A  jelöltet alaposan ellen

őrizni. tanulmányozni kell. Helyesen kell meghatározni a beszervezés 
alapját és módszerét.
A  tanulmányozás és ellenőrzés során részletes vizsgálat alá kell 
vonni a jelölt személyét és körülményeit. Priorálni kell az operatív
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nyilvántartóban, ellenőrizni a hálózaton keresztül, környezettanul- 
mány készítése, különböző anyagok gyűjtése (lakhelyén, munkahe
lyén, levéltárakban), vizsgálati anyagok felhasználása, külső lefigye- 
lés, operatív technika alkalmazása.
A jelölt tanulmányozásának nélkülözhetetlen eszköze a leplezett elő
zetes megismerés.

A tanulmányozás feladata eldönteni:
A beszervezés célszerűségét.
A  jelölt alkalmasságát.
A  beszervezés alapját és módszerét.
A  beszervezés helyét és idejét.
Tilos a megismerkedést párt vagy tömegszervezeti funkcionáriusok 
nevében végrehajtani és helyiségeiket e célra igénybe venni!

b) A beszervezés helyének és idejének kiválasztása:
A beszervezés helye, ideje és a meghívás módja döntően befolyásolja 
a beszervezés eredményességét!
A  beszervezésnek olyan helyen kell lefolynia, ahol biztosítva van 
a nyugodt körülmény és a beszervezés titkossága. A  beszervezés he
lyének kiválasztásánál figyelembe kell venni az ügynöki feldolgozás 
jellegét, a jelölt állampolgárságát, társadalmi helyzetét, nemét, stb. 
Különösen függ a beszervezés helyének kiválasztása a beszervezés 
alapjától és módszerétől, valamint az egyéb operatív körülményektől. 
Tilos beszervezéseket a párt, KISZ és tanács helyiségeiben végre
hajtani!

A beszervezés időpontjának és helyének meghatározásánál a termé
szetes és mesterséges operatív helyzetből kell kiindulni. Kizárólag a 
jelölt körülményeinek figyelembevételével határozható meg. Ezért az 
operatív tiszt köteles a jelölt távollétét környezete előtt megfelelően 
legalizálni.
Nagy gondot kell fordítani a beszervezésre való meghívás módjának 
helyes meghatározására. A  meghívás ürügyeként különböző lehetősé
geket kell felhasználni. A meghívás ürügye természetesnek látsszon, 
ne keltsen feltűnést a jelölt ismeretségi körében, alkalmazkodjon a jelölt 
életkörülményeihez.

6. Beszervezési javaslat tartalma:
A jelölt tanulmányozásának és ellenőrzésének befejezése után javasla
tot kell készíteni a beszervezésre.
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a) A  javaslatnak tartalmaznia kell:
Az ügy rövid ismertetését, amelyben a jelöltet foglalkoztatni kívánják. 
A  beszervezés céljának és szükségességének indokolását.
A  jelölt életrajzi, előzetes tanulmányozás, ellenőrzés és egyéb úton 
beszerzett jellemző adatait, valamint a személyes megismerkedés 
eredményét.
A  terhelő, vagy kompromittáló adatok felsorolását, jogi erejű bizo
nyítékok megjelölésével.
A  jelölt alkalmasságának és megbízhatóságának indokolását.
A  beszervezés alapját és módszerét.

b) A javaslathoz csatolni kell a beszervezés tervét, amely tartalmazza:
Ki, hol, mikor és kiknek a jelenlétében hajtja végre a beszervezést. 
A  meghívás módszere, távolléte legalizálásának módja.
Milyen mértékben és sorrendben használják fel a terhelő és kompro
mittáló adatokat.
A  beszervezési beszélgetés irányának meghatározása.
Intézkedés a beszervezés meghiúsulása esetére.

7. Az ügynök beszervezésének alapjai:
a) Hazafias alapon:

Olyan személyek szervezhetők be, akik hazafias érzésükből, vagy 
loyalitásukból hajlandók együttműködni a Belügyminisztérium állam
biztonsági szervével. Beszervezhetők olyan imperialista, kapitalista 
országok állampolgárai is, akik rokonszenveznek országunkkal, rend
szerünkkel. vagy emigránsok, akik a titkos együttműködéssel jóvá 
akarják tenni bűnüket.

b) Terhelő, illetve kompromittáló adatok alapján:
Akik ellenséges körhöz tartoznak és róluk olyan terhelő, jogi erejű 
bizonyítékok állnak rendelkezésünkre, amelyek alapján bírói úton 
felelősségre vonhatók.

Kompromittáló adatként olyan anyagok használhatók fel, amelyek
nek nyilvánosságra kerülésétől a jelölt fél, mert családja, hivatali 
köre, társadalmi kapcsolatai előtt kompromittálódnék.
Terhelő és kompromittáló adatok együttesen is felhasználhatók.

c) Előfordulhat ügynökök anyagi érdekeltség alapján történő beszerve- 
vezése is.
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8. Beszervezések a következő módszerek alapján hajthatók végre:
A  beszervezés alapjának kiválasztása meghatározza a beszervezés végre
hajtásának módszerét.

a) Meggyőzéssel:
Az operatív tiszt meggyőzi a jelöltet, hogy rendszeresen nyújtson se
gítséget a Belügyminisztérium állambiztonsági szervének az ellensé
ges személyek leleplezésében. Az együttműködés az önkéntesség be
tartásával jöhet létre.

b) Beszervezés terhelő, illetve kompromittáló adatok felhasználásával:
A jelöltet a meglévő terhelő, vagy kompromittáló adatok alapján 
kell a titkos együttműködésbe bevonni. A  vallomást gyanúsított 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, melyben saját és társai bűnös tevé
kenységéről beismerő vallomást tesz. __

c) Fokozatos bevonással a titkos együttműködésbe:
A jelöltnek bizonyos ideig nem kell felvetni a titkos együttműködés 
kérdését, hanem különféle megbízatásokkal kell ellátni és azok végre
hajtásától függően dönteni a titkos együttműködésbe való bevoná
sáról.
Gyakran kell alkalmazni a régi értelmiségnél (tudósok, írók, művé
szek, stb.), akik idegenkednek a Belügyminisztérium állambiztonsági 
szervével való titkos együttműködéstől.
A  fokozatos bevonás módszere főképpen hazafias alapon történik.

9. Beszervezések engedélyezése:
Minden beszervezés engedélyhez van kötve, engedély nélkül szigorúan 
tilos beszervezéseket végrehajtani!

4

Ügynök és rezidens beszervezését a központi és megyei (budapesti) poli
tikai nyomozó osztályok vezetői és helyettesei, informátor beszervezését 
a központban az alosztályok vezetői, megyékben a politikai nyomozó 
osztályok vezetői engedélyezik.
A  I I / 1. és a II/4 . osztály szerveinél a beszervezések engedélyezésének 
rendjét a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének külön parancsa sza
bályozza.

Az illegális csoportok vezetőinek, a kapitalista államok külképviseleti 
szervei beosztottainak és külföldi állampolgárok beszervezéséhez a bel
ügyminiszter, vagy Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének engedélye 
szükséges.
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Jelentős személyeknél, ahol a beszervezés sikertelensége esetén a jelölt 
őrizetbevételének szükségessége áll fenn, a beszervezés engedélyezésének 
rendje megegyezik az őrizetbevételek rendjével. Terrorista kijelentéseket tevő, aktív népellenes propagandával foglalkozó, 
vagy ellenséges aknamunkában vezető szerepet betöltő és súlyos bűn- 
cselekményt elkövető személyt beszervezni tilos.

Az ellenséges csoportok, vagy szervezetek vezetőit csak olyan esetek- 
ben szabad beszervezni, amikor rajtuk keresztül az ellenséges csoportok, 
szervezetek felső irányító szervébe akarunk behatolni, vagy azokat bom
lasztani.
A  hálózati személyek kizárásának engedélyezése a hálózatból ugyanilyen 
formában történik.

10. A  beszervezés végrehajtása:
a) A  beszervezést a jóváhagyott terv alapján kell végezni. Minden be

szervezés fontos szakasza a beszervezési beszélgetés, amely rendsze
rint két részből áll. Az első rész feladata a jelölt további tanulmá
nyozása (erős és gyenge oldalai, őszintesége). A  terhelő és kompro
mittáló adatok alapján történő beszervezés kihallgatással kezdődik, 
mivel a jelölt bűnös tevékenységgel gyanúsítható.
Miután az operatív tiszt meggyőződött a jelölt őszinteségéről és al
kalmasságáról, térhet rá a beszervezési beszélgetés második részére, 
a beszervezés konkrét végrehajtására.
Az együttműködés kérdése felmerülhet a jelölt, vagy az operatív tiszt 
részéről is. A  terhelő, kompromittáló adatok alapján történő beszer
vezésnél a rendelkezésre álló adatokat módszeresen a beszervezés 
sikere érdekében kell felhasználni. A  beszervezésnél a titkos úton 
szerzett bizonyítékok felhasználásánál különös körültekintéssel kell 

 eljárni. Nem szabad leleplezni annak forrását.

 Azt a jelöltet, aki nem tesz beismerő vallomást, beszervezni tilos!
A beszervezést mindenkor a törvényes előírások betartásával kell le
folytatni.

Megfélemlítés, valótlan terhelő adatok használata, provokáció, külön
böző törvénytelen, kényszerítő módszerek alkalmazása, olyan ígérge
tés, amely nem teljesíthető, a beszervezés során tilos!

b) A  beszervezés végén írásbeli nyilatkozatot kell íratni a beszervezett 
személlyel a Belügyminisztérium állambiztonsági szervével való titkos 
együttműködésről. A  nyilatkozatban rögzíteni kell, hogy a jelölt 
felajánlja szolgálatait az állambiztonsági szerveknek. Ez alól egyes 
esetekben a beszervezést engedélyező vezető kivételt tehet.
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A  nyilatkozat vétele után a beszervezett személyt részletesen ki keli 
oktatni jövőbeni magatartására, a konspiráció betartására, távolmara
dásának legalizálására, stb.
Az operatív tiszt a beszervezett személyt fedőnévvel köteles ellátni.
A  kioktatás után meg kell adni első feladatát, amely ne legyen túl 
nehéz, bonyolult. Meg kell vele beszélni annak végrehajtási módját, 
meghatározni a következő találkozó idejét, helyét. Az újonnan be- szervezett hálózati személlyel nem lehet azonnal ,,T ”, vagy ,,K" 
lakásban találkozni, csak miután az operatív tiszt meggyőződött meg
bízhatóságáról. A  találkozási időpont megjelölésénél figyelembe kell 
venni, hogy a beszervezés után rövid időn belül, 2—3 nap múlva 

i szükséges az első találkozó lebonyolítása.

c) A beszervezés megtörténtéről jelentést kell készíteni, s ebben rögzíteni 
a beszervezés lefolyását, a hálózati személy milyen fedőnevet kapott, 
a találkozás helyét és időpontját. A  jelentéshez csatolni kell a nyilat
kozatot és az egyéb írásos dokumentumokat. Miután az operatív tiszt 
megkapta az engedélyt az ügynök foglalkoztatására, köteles azonnal 
nyilvántartásba venni, kitölteni a 6-os és a 6/c. kartonokat, felfek
tetni a beszervezett személy „B” és „M ” dossziéját. Ha engedélyt 
nem kapott a foglalkoztatásra, anyagát irattározás végett küldje meg 
a BM. II/11. Osztálynak.

d) A  "B” dossziéban el kell helyezni a beszervezett személyre összegyűj
tött összes anyagokat, a Belügyminiszter Elvtárs 57. számú paran
csában meghatározott sorrendben. El kell helyezni az összeköttetés 
megszervezéséről, ellenőrzéséről, az átadás módjáról készült okmá
nyokat. A  „B” dossziéba betekinteni az ügynököt tartó operatív 
tiszten kívül, csak az osztályvezető engedélyével lehet.
A  ,,B” dossziéból ki kell tűnni, hogy ki, mikor, milyen céllal tekintett 
be. Az összeköttetés biztosítására készített okmánynak tartalmaznia 
kell, hogy hogyan van megszervezve az összeköttetés, a rendkívüli és 
biztosított találkozó, valamint a kapcsolat hosszabb időre történő 
megszakadása esetén milyen módon lehet azt helyreállítani.

Az „M " dossziéba az ügynökség által adott jelentéseket kell elhe
lyezni. A  ,,B" és „M ” dossziét rendszeresen tanulmányozni kell. 
melyet az ügynökség vezetésénél és nevelésénél kell felhasználni.

e) A  gondatlan munka, vagy egyéb körülmények következtében előfor
duló sikertelen beszervezés esetén, ha hazafias alapon történik, titok- 
tartási nyilatkozatot kell venni. A  terhelő és kompromittáló adatok 
alapján történő sikertelen beszervezésnél a jogi bizonyítékok alapján 
intézkedést kell tenni az illető előzetes letartóztatására, büntető eljá-
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rás megindítására. Sikertelen beszervezésről készített jelentés tartal
mazza azokat az okokat, amelyek a meghiúsuláshoz vezettek.
Akik a beszervezést nem vállalták, ezeket is azonnal nyilvántartásba 
kell venni és anyagaikat átadni a BM. II/11. Osztálynak.

VI. AZ ÜGYNÖK VEZETÉSE ÉS NEVELÉSE

1. Az ügynök vezetésének és nevelésének célirányosnak, konkrétnak kell 
lennie. Az ügynökkel való foglalkozás egyéni legyen. Alapvető feladat 
az ügynök becsületességét, őszinteségét, politikai éberségét, tisztánlátását, 
a haza iránti odaadását állandóan fokozni.
Fontos alapelv a hálózati személyek állandó és gondos tanulmányozása, 
ellenőrzése!

A  kötelező tanulmányozás és ellenőrzés szabályainak megsértése, elmu
lasztása előidézheti áruló ügynökök befurakodását az állambiztonsági szer
vek hálózatába.

Fokozott ellenőrzés, tanulmányozás alatt kell tartani az imperialista hír
szerző szervek ügynökei közül beszervezett hálózati személyeket.
Az operatív tiszt a találkozások során alkalmazza az ügynök vezetésé
nek, nevelésének különféle módszereit (politikai, szakmai, erkölcsi beha
tását). Nevelés közben az operatív tiszt vegye figyelembe, milyen alapon 
történt a beszervezés, az ügynök milyen képzettséggel, világnézettel, tulaj
donságokkal, stb. rendelkezik. Minden egyes hálózati személyt alapos 
politikai nevelésben kell részesíteni. Megfelelő rugalmasságot, hajlékony
ságot kell tanúsítani. Különösen nagy jelentőséget kell tulajdonítani a 
politikai nevelésnek, amikor a hálózati személy imperialista hírszerző 
szervbe van beépítve.

2. A  szakmai (operatív) nevelés módszerei:
Beszámoltatás az elvégzett feladatokról, jelentések értékelése, elemzése, új 
feladatok megadása, magatartási vonal meghatározása.
Az operatív tiszt köteles rendszeresen és alaposan felkészülni az ügynök
kel való találkozásra.

A  találkozások során be kell számoltatni az ügynököt az általa végre
hajtott feladatokról. A  beszámoltatás során tisztázni kell a nem világos 
részeket, rámutatni az elkövetett hibákra, értékelni a feladat végrehajtá
sát. A  foglalkozás azonban nem korlátozódhat kizárólag a konkréten 
megadott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoltatásra. A  találkozón 
az ügynök mondja el, operatív szempontból milyen érdekes személyekkel
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találkozott, alakított ki kapcsolatot, milyen, operatív szempontból fontos 
momentumok jutottak tudomására. A  beszámoltatás alapján az ügynökkel 
írásbeli jelentést kell készíttetni a megadott feladat végrehajtásáról. A jelen
tés csak olyan kérdéseket tartalmazzon, amelyek az állambizonsági szer
veket érdeklik.

3. Az ügynök által készített jelentéseknek tartalmazni kell:
a) Hol és mikor történtek az általa közölt események, adatok, kik vol

tak jelen, milyen aktivitást tanúsítottak, milyen volt a hálózati sze
mély magatartása. Saját következtetéseit, észrevételeit megjegyzésként 
közölheti a jelentés végén. Az ügynök jelentéséből nem derülhet ki 
az ügynök személye, ezért a jelentést harmadik személyben készítse 
el, fedőnévvel írja alá. A  jelentést lehetőleg kézzel írja, arról máso
latot nem készíthet.

b) Az ügynök jelentését ellenőrzés nélkül nem szabad elfogadni és a
vezetés felé továbbítani. Az ügynök jelenthet valótlan adatokat, ese
ményeket, jelentéseiben túlozhat, ezért az ügynök jelentéseit minden 
esetben ellenőrizni kell.
Az operatív munka minden eszközét fel lehet és fel kell használni az 
ügynök jelentésének ellenőrzésére. (Párhuzamos ügynökség, operatív 
technika, külső figyelés, stb.)

c) Az ügynöki jelentés továbbításakor az operatív tisztnek tilos a jelen
tés értelmét megváltoztatni, azt módosítani, korrigálni. Az operatív
tiszt köteles az ügynök jelentéséből készült hivatalos dokumentumban

 rögzíteni a jelentéssel kapcsolatos értékelését, tervezett intézkedéseit, 
a soron következő fontosabb feladatokat.

d) A  jelentés átvétele után meg kell határozni az ügynök soron következő 
feladatát. A  feladat meghatározásánál figyelembe kell venni az ügy 
jellegét, az ügynök lehetőségeit, képzettségét, felderítő munkában való 
jártasságát. Tanulmányozni kell a meglévő anyagokat, az előző jelen
téseket, valamint meghatározni, hogyan és milyen módon hajtsa végre 
a kapott feladatot. Minden egyes konkrét feladat megadásánál ki kel! 
dolgozni, meg kell határozni az ügynök számára azt a magatartásbeli 
vonalat, amely segítségével a feladatokat végrehajtja. A  magatartási 
vonal meghatározásánál szigorúan ügyelni kell arra, hogy az ügynök 
megfelelő magatartást tanúsítson, ne provokáljon, ne keltsen gyanút, 
ne legyen tolakodó.

e) Különösen bonyolult esetekben az ügynök feladatát és magatartási 
vonalát írásban kell kidolgozni, azt tanulmányoztatni és alá kell íratni 
az ügynökkel.
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f) Fejleszteni kell az ügynök jellemét, pozitív tulajdonságait. Az erkölcsi 
behatást elősegíti az operatív tiszt személyes példamutatása, az ügy- 
nökkel való megfelelő kapcsolat kialakítása.
Az opera ív tisztnek az ügynökkel emberségesen kell bánni, tilos velük 
baráti kapcsolatot teremteni és azokat személyes céljaira felhasználni!
Növeli az ügynök aktivitását a helyes jutalmazás. A  jutalmazásnak 
ésszerűnek kell lenni, akkor alkalmazni, ha az ügynök jó eredménye
ket mutat fel, vagy nevelésében, serkentésére ez jó eszköznek bizo
nyul (például: beteg, vagy anyagi körülményei miatt rászorul). A  ju
talmazás többféle lehet, dicséret, anyagi juttatás, kimagasló eredmé
nyes munka esetén a hazafias alapon dolgozókat kormánykitüntetésre 
is fel lehet terjeszteni, amennyiben az ügynöki munkát nem gátolja, 
nem dekonspirálja. Tilos az ügynököt indokolatlanul jutalmazni, mert 
ez felületességre, fegyelmezetlenségre és dezinformálásra vezethet. Az 
operatív tiszt köteles megakadályozni, hogy az ügynök az állambizton
sági szervekkel való kapcsolatát egyéni céljaira, nyerészkedésre, vissza
élésre használja fel.

Az ügynök nevelésének fontos módszere, ha időnként a vezető is 
részt vesz a találkozókon, aki személyesen meghallgatja és értékeli 
a munkáját.

4. A rezidens irányítása:
a) Módszereiben különbözik attól a munkától, amelyet az operatív tiszt 

az ügynökkel és informátorral végez. A  rezidenssel való foglalko
zásnak alaposabbnak kell lenni. Részletesen meg kell magyarázni a 
rezidentúra tagjaival kapcsolatos tennivalókat. Az operatív tiszt 
szabja meg számára a feladatokat, kiindulva a rezidens területén folyó 
ellenséges tevékenységből és az informátorok operatív lehetőségeiből.
A feladatok végrehajtásakor elvi és módszerbeli segítséget kell adni.
A  részleteket azonban a rezidens dolgozza ki. A  találkozók során az 
operatív tiszt a rezidenssel mondasson véleményt az általa hozott 
jelentésekről és beszélje meg azokat. Az operatív tiszt időnként sze
mélyesen vegyen részt a találkozókon. Ne csak hallgatója legyen 
annak, amikor az informátorok jelentést tesznek a rezidensnek, 
hanem maga is beszélgessen el velük. Mutassa meg a rezidensnek, 
hogyan kell a találkozókat jól megtartani.

A  vezetők kötelesek a legfontosabb hálózati személyeket — olyano
kat, akiknek munkája kvalifikált irányításra szorul — közvetlenül 
tartani. Az egyes hálózati személyekkel való közvetlen kapcsolattar
tás hozzásegíti a vezetőt a hálózati munka helyes irányításához.
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VII. A  K A PC SO LA TTA R TÁ S M EG SZER V EZÉSE

A kapcsolattartás megszervezésénél figyelembe kell venni a konspirációt, a 
folyamatosságot és a tervszerűséget.

Kapcsolattartás az ügynökkel történhet:
a) személyesen,
b) közvetítőn keresztül,
c) technikai eszközök segítségével.

a) A személyes kapcsolattartás a legalkalmasabb és legfőbb módja az ügy
nökkel való találkozásnak. Különösen fontos a személyes kapcsolattartás 
újonnan beszervezett ügynökkel. A  találkozások helyét és idejét az ope
ratív tisztnek kell kijelölni, figyelembe véve az ügynök lehetőségeit.
A  találkozásokat előre meg kell tervezni, találkozási grafikont készíteni.

b) Ügynökkel és rezidenssel csak " K ” és „T ” lakásokon szabad találkozni. 
A „K ” és „T "  lakásokban csak ellenőrzött ügynökséggel szabad talál
kozni. Amennyiben valamelyik árulógyanussá válik, azokon a lakásokon 
a találkozókat az ügynökség többi tagjával be kell szüntetni. Párhuzamo-

 san foglalkoztatott ügynököket egy ugyanazon lakásban fogadni tilos.
A  „K ” és „ T ” lakásokat félévenként ellenőrizni kell.

Kivételes esetekben — az osztályvezető, vagy helyettese engedélyével — 
megengedhető lakáson kívüli találkozás. (Még nem ellenőrzött, vagy 
konkrét ügyben még nem dolgozó, általános feladatokat végző ügynök
kel, vagy rendkívüli ügyekben sürgősség esetén.) Amennyiben lakáson 
kívüli találkozókra kerül sor, az operatív tiszt köteles a találkozókra 
alaposabban felkészülni és a találkozó titkosságát fokozottan biztosítani.
Az informátorokkal is lehetőleg ,,K” és „ T ” lakásokon kell találkozni.

A  rezidens köteles betartani a kapcsolattartás követelményeit (konspi
ráció, folyamatosság, tervszerűség) és olyan helyeken találkozni a rezi- 
dentúra tagjaival, ahol biztosítva van a találkozás konspirativ volta.

c) Közvetítőn keresztül és technikai úton történő találkozások:
Összekötő ügynök, postaládán, konspirativ cím és telefon, rádió, rejtek
hely útján történik. Csak ott engedélyezhető, ahol a személyes kapcsolat- 
tartás nem valósítható meg.

Az ügynököket, ha feladatuk úgy kívánja, el lehet látni különböző esz
közökkel (fényképezőgép, minifon, fedőigazolvány, stb.) Ezek haszná
latára ki kell oktatni. A feladat végrehajtása után be kell vonni.
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V III. A Z  ÜGYNÖKSÉG Á TA D Á SA , M INŐ SÍTÉSe

1. ügynökség átadása:

Az ügynökség tagjait átadni csak igen indokolt esetben szabad. Abban 
az esetben, ha az operatív tiszt huzamosabb időn keresztül beteg, áthe
lyezés, tartós vezénylés esetén, vagy ha a célszerűség úgy kívánja, hogy 
más operatív tiszt foglalkozzon vele.
A z ügynökség tagjainak átadása minden esetben az osztályvezető enge
délyével történhet. Az átadás, ha erre lehetőség van, személyes legyen. 
Kivételes esetekben fordulhat elő, hogy az új tartó jelszón keresztül veszi 
fel vele a kapcsolatot. Az ügynökség tagjait el kell igazítani, hogy mi
lyen jelszóval kereshetik, aki a jelszót nem ismeri, azzal nem tárgyalhat.

2. Az ügynökség minősítése:
Az ügynököket és rezidenseket évente egyszer, átadás esetén minden eset
ben minősíteni kell. (Irányelvek szerint lásd az 1. számú mellékletet.) A z 
ügynökség minősítése szükséges azért, hogy pontos áttekintést kapjunk 
az ügynökök, rezidensek, informátorok összetételéről, felhasználhatóságuk
ról és felkészültségükről. Lehetőséget ad ellenőrzésükre, az ügynökségen 
belüli tartalékok feltárására, a jó ügynökök, rezidensek és informátorok 
céltudatos foglalkoztatására. A  minősítés célja, hogy felfedje az ügynöki 
munkában megmutatkozó főbb hibákat, feltárja az ügynökség soraiba 
befurakodott áruló, kétkulacsos ügynököket.

IX. HOGYAN KELL ELJÁRNI A Z  ÁRULÓ ÜGYNÖKKEL?

A Belügyminisztérium állambiztonsági szerveinek ügynöksége közé befura
kodhatnak ellenséges ügynökök. Ezek több típusát különböztetjük meg. Az 
áruló ügynök fogalmába a provokátor, a kétkulacsos és a kettős ügynök tar
tozik.

1. Provokátor ügynök:

Provokátor ügynök, aki ellenséges beállítottságból, vagy különféle anyagi 
előnyök és egyéb kedvezmények elérése céljából maga ellenséges tevé
kenységet szervez, más személyeket — akik egyébként nem folytatnak 
konkrét ellenséges tevékenységet — ellenséges tevékenységre buzdít és 
azokat, mint „ellenséges kezdeményezéseket”, vagy „új ügyeket” jelenti 
a Belügyminisztérium állambiztonsági szerveinek.
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2. Kétkulacsos ügynök:
Kétkulacsos ügynök, aki ellenséges beállítottságánál fogva a Belügy
minisztérium állambiztonsági szerveitől kapott megbizatását a feldolgozás 
alatt álló személy, vagy csoport tagjainak elmondja, a tudomására jutott 
konkrét ellenséges tevékenységet szándékosan nem jelenti, vagy nem a 
valóságnak megfelelően jelenti. Kétkulacsos az az ügynök is, aki az ügy
nöki feldolgozás alatt álló személyek közül egyesekről különféle okok 
miatt nem tesz említést, róluk nem jelent.

3. Kettős ügynök:
Kettős ügynök, akit a BM. állambiztonsági szervein kívül valamelyik 
imperialista hírszerző szerv is beszervezett és értékes, aktív ügynöki mun
kát az illető imperialista hírszerző szerv részére végez, vagy annak meg
bízásából dezinformációs adatokat jelent az állambiztonsági szervek 
részére.

Az áruló ügynököket:
1. le kell leplezni, vagy
2. vissza kell fordítani,
3. ha a visszafordítás nem lehetséges, ellenséges tevékenységük dokumentá

lása mellett felelősségre kell vonni. Velük szemben bírói úton kell eljárni.

Az áruló ügynök egyes típusainál a döntés előtt az alábbi szempontokat kell
figyelembe venni: 

a) Szociális származását, osztályhelyzetét, milyen körből szervezték be, mi- 
lyen céllal akart rábírni becsületes állampolgárokat ellenséges tevékenység 
végzésére, provokatív jelentéseivel milyen kárt okozott.

b) Jelentése alapján indult-e olyan személyek ellen bírói eljárás, akik nem 
folytattak ellenséges tevékenységet és marasztaló ítéletet hoztak-e.

Kétkulacsos és kettős ügynök:
a) Milyen körből szervezték be. terhelő, kompromittáló, vagy hazafias ala

pon, osztályhelyzete, szociális származása, népköztársaságunkhoz való 
viszonya, jártassága az operatív munkában, fel tudja-e mérni, hogy mi
lyen tevékenységet folytat, családi helyzete.

b) árulásával milyen kárt okozott, tevékenységét milyen céllal követte el.
c) Az áruló ügynökökkel egyidőben realizálható-e az ügy, amelyben dol

gozott. Rendelkezésre áll-e jogi erejű bizonyíték. Nem vehetők őrizetbe, 
ha egyidejűleg nem lehet realizálni az ügyet. Ebben az esetben az ügy
nök őrizetbevételének az ügy realizálásával egyidőben kell történnie.
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d) Kettős ügyök esetében nem lehet-e felhasználni, tovább foglalkoztatni 
az illetőt imperialista hírszerző szerv tevékenységének felderítésére. Ebben 
az esetben a kettős ügynök őszinteségéről a leleplezés során meg kell 
győződni.

A  fentiek figyelembevételével a központi és megyei politikai osztályok veze
tői döntik el, hogy az áruló ügynököt a Katonai Ügyészségnek adják át. 
vagy kizárják az ügynökség sorából. Ha tovább fel akarják használni, fel
használásáról javaslatot tesznek a BM. Politikai Nyomozó Főosztály veze
tőjének. Amennyiben az egyes ügynökökről adatok merülnek fel, hogy pro
vokátor, kétkulacsos, vagy kettős ügynök, azt minden esetben ki kell vizs
gálni. A  vizsgálat időszakában az operatív tisztnek fokozott éberséggel, 
körültekintéssel kell vele foglalkozni. Az ügynök nem szerezhet tudomást 
arról, hogy árulását felfedtük és annak kivizsgálását végezzük.

4. Azokat az ügynököket, akik dezinformátorok, provokátorok és errői 
bizonyságot szerzünk, ügynöki munkára alkalmatlanoknak bizonyulnak, de 
őket büntetőjogilag felelősségre vonni nem lehet, a hálózatból minden 
körülmények között ki kell zárni.

Áruló ügynök ügyében a vizsgálatot a BM. II. Főosztály Vizsgálati Osz
tálya folytatja le.

Minden vezető kötelessége, hogy ellenőrizze, betartsa és betartassa 
az ügynökség felhasználása során a hálózati munka alapelveiben 
rögzített követelményeket. Rendszeresen tanulmányozza az ügynök
ség össze ételét, a beszervezések és kizárások alakulását. A  hálózati 
munkában felelőtlenül eljáró, az ügynöki munka alapelveit megsértő 
operatív tiszteket szigorúan felelősségre kell vonni!

A Z ÜGYNÖKÖK ÉS REZIDENSEK MINŐSÍTÉSÉT 
A Z ALÁBBI IRÁNYELVEK SZERINT KELL VÉGREHAJTANI

Ügynökök minősítése:
1. Az ügynök fedőneve:

foglalkozásában, beosztásában történt változás beszervezése óta.
2. Az ügynök személyi tulajdonságai és az állambiztonsági szervekhez való 

viszonya:
milyen az állambiztonsági szervekhez való viszonya.
politikai állásfoglalása,
általános műveltsége,
nyelvtudása, különleges képzettsége,
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személyi tulajdonságai (leleményes, bátor, éber, jó emlékezőtehetsége 
van, jó tárgyalóképes, stb.),
külföldi munkára alkalmas-e (ha igen, konkréten megindokolni), 
milyen munkaterületen lehetne legjobban felhasználni, 
rendelkezik-e operatív szempontból érdekes külföldi kapcsolatokkal.

3. Az ügynököt a beszervezés óta hányszor és hogyan ellenőrizték, nem 
merült-e fel ellene gyanú, hogy dezinformatív jelentéseket ad, vagy az 
ellenforradalom során dekonspirálódott.

4. Milyen ügyekben dolgozott eddig és milyen eredményességgel. Jelenleg, 
mint ügynök milyen ügyben dolgozik, milyen időközben találkoznak vele 
(havonta, kéthetenként, stb.) és hol.

3. A  munka során az ügynök nem dekonspirálódott-e, ha igen, kinek a 
hibájából és milyen intézkedést tettek.

6. Az ügynök milyen anyagi juttatásokban részesült.

7. Hogyan fejlődött a hírszerző képessége és bővült-e hírszerző lehetősége.

Rezidensek minősítése:
1. A  rezidens fedőneve:

foglalkozásában és beosztásában történt változás a beszervezés óta.

2. A rezidens személyi tulajdonságai és az állambiztonsági szervekhez való 
viszonya:

milyen az állambiztonsági szervekhez való viszonya, 
politikai és általános műveltsége,
személyi tulajdonságai (hasonlóan, mint az ügynököknél).

3. A  rezidensi feladatok mellett informátori munkát végez-e.

4. Hogyan foglalkozik az informátorokkal (nevelés, eligazítás, konspiráció, 
stb.). Függő viszony nincs-e a rezidens és az informátor között.

3. Az operatív tiszt hány esetben ellenőrizte a rezidens találkozóit az infor
mátorokkal. Hogyan fejlődött a rezidens.

6. A  munka során a rezidens nem dekonspirálódott-e, ha igen, kinek a hibá
jából és milyen intézkedést tettek.

7. Hány operatív tiszt tartotta a kapcsolatot addig a rezidenssel.

8. A  rezidenssel való találkozások hol történnek, illetve a rezidensek az 
informátorokkal hol találkoznak.
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Szám: 10-21/34/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
34. számú PARANCSA

Budapest, 1958. december 19-én

A Belügyminisztérium Kollégiuma 1958. november 13-i ülésén megtárgyalta 
a I I /8 . osztály munkáját. A  Kollégium megállapította, Hogy a II/8 . osz
tály állománya — néhány kivétellel — az ellenforradalom időszakában inga
dozás nélkül helytállt, lelkiismeretesen végezte feladatát. Az ellenforrada
lom fegyveres leverése után azonnal megkezdte és lényegében 2 év alatt be
fejezte az ellenforradalmi ügyek vizsgálatát. A  vizsgálati munka egészét 
tekintve az osztály állománya eredményesen dolgozott.
A  vizsgálati munkára országos viszonylatban az a jellemző, hogy betartják 
a szocialista törvényességet, a Büntető Perrendtartás és az azt kiegészítő ren
delkezések, utasítások alapján folytatják le a vizsgálatokat. Gyakorlattá kezd 
válni a tervszerű vizsgálati munka. Jelentősebb ügyekben vizsgálati és intéz
kedési tervek készülnek. A  kihallgatások többségükben felderítő jellegűek. 
Javult a fogdahálózati munka az ügyek vizsgálatánál. Alkotóbbá vált az 
operatív társosztályokkal való munkakapcsolat. A  vizsgálati szerveknél ér
vényesül a „Büntetőpoltika néhány kérdéséről" szóló határozat.
Az elért eredmények mellett a II/8 . osztály munkájának eredményességét 
a még meglévő hibák jelentős mértékben akadályozzák. A  vizsgálati munka 
gyengesége, hogy nem adott megfelelően értékelt, összesítő adatokat ellen- 
forradalom kirobbanásának történelmi körülményeit illetően, amelyek előse
gíthették volna az ellenforradalmi ügyek vizsgálatának tervszerűbbé tételét 
és eredményességének növelését.
Az elmúlt két év alatt a vizsgálati munkában még nem sikerült leküzdeni 
azt az állandóan visszatérő gyengeséget, hogy az ügyek többsége apró, 
jelentéktelen részletkérdések felvetése a terheltnek ugyanarra a kérdésre tör
ténő, sok esetben többszöri megismételt kihallgatása miatt elhúzódik.
A jegyzőkönyvekben tények megállapítása helyett politikai szólamokat és 
olyan tényeket, körülményeket rögzítenek, melyek az ügy lényegéhez egyál
talán nem tartoznak. Gyakran feleslegesen foglalkoznak az ügyre nem tar
tozó lényegtelen részletek kiderítésével, szükségtelen részletkérdésekkel, 
ugyanakkor nem törekednek a jelentősebb szervezkedési ügyekben a vizsgá
lati munka során a külföldi, vagy belföldi felső kapcsolat felderítésére.
Csökkentették a II/8 . osztály munkájának eredményességét az erkölcsi hely
zet terén tapasztalt lazaságok, egyes vezető beosztású elvtársak nem példa
mutató magánélete, stb. A  nagy számban felmerült fegyelemsértések veszé
lyeztetik az osztály jövőbeni munkájának eredményességét is.
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A  n épköztársaság belső és külső ellenségeinek eredményesebb üldözése, a 
fegyelmi, erkölcsi morális helyzetben tapasztalt hibák megszüntetése, az ope
ratív társosztályokkal való munkakapcsolat alkotóbbá tétele érdekében a II. 
Főosztály vezetőjét és az érintett osztályok vezetőit az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. Haladéktalanul intézkedéseket kell tenni a II/8 . osztály személyi állo
mányának erkölcsi és fegyelmi helyzete megjavítása terén. A  vezető 
beosztású elvtársak példamutató magatartása ezen a téren a fő követel
mény. Meg kell valósítani a vezetők és beosztottak fegyelmezett maga
tartását a munkában és a magánéletben egyaránt.
Az erkölcsi és fegyelmi helyzet megszilárdítása terén szükségessé váll 
határozott és következetes intézkedések megtételénél fokozottabban kell 
igénybevenni a pártszervezet segítségét.
Felelős: a II/8 . osztály vezetője.

2. Fokozni kell a vizsgálati állomány marxista-leninista, szakmai és jogi 
képzettségét. Arra kell törekedni, hogy a vizsgálati állomány még na
gyobb számban folytasson egyetemi, illetve középiskolai tanulmányokat 
és használjon fel minden lehetőséget az általános műveltség gyarapítására.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: a II/8 . osztály vezetője és a megyei (budapesti) pol. ny. osztály- 
vezetők.

3. Lehetővé kell tenni, hogy a szocialista országok hasonló szerveivel közösen 
kölcsönös tanulmányi utak szerveződjenek az állambiztonsági operatív 
állomány, ezen belül a vizsgálati állomány egyes szakvezetőinek és beosz
tottainak bevonásával.
Határidő: Folyamatos.
Felel ős: Galambos József r. ezds.

4. A  vizsgálati munka ütemét országos viszonylatban meg kell gyorsítani. 
A vezetők ragaszkodjanak a vizsgálatoknak a Büntető perrendtartás által 
előírt két hónapon belül történő lefolytatásához. Ez alól kivételt csak a 
különösen fontos, bonyolult csoportos ügyek képezhetnek. A  vizsgálatok 
meggyorsítása érdekében a vizsgálati munka módszereit a terheltek kihall
gatásait illetően meg kell változtatni:

a) A vizsgálati ügyekben a figyelmet a főkérdésekre a terhelt által elköve
tett főbb bűncselekményekre kell irányítani. Lényegtelen, különösen az 
ügyre nem tartozó részletkérdésekkel a vizsgálat ne foglalkozzék.

b) A  terhelt részletes kihallgatása mellett a jegyzőkönyvezés csak a 
konkrét bűncselekmények tényállásának, körülményeinek rögzítésére
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vonatkozzék. Arra kell törekedni, hogy a jegyzőkönyvek rövidebbek, 
tömörebbek legyenek és a megállapított tényeket tartalmazzák. Azo
kat a jegyzőkönyveket, amelyek az operatív feldolgozó munka szem
pontjából lényeges adatokat tartalmaznak ugyan, azonban a bűrügy
höz, annak bizonyítottságához nem tartoznak, nem kell szerepeltetni 
az ügy vizsgálati anyagában.

c) Nagyobb jelentőséget kell tulajdonítani a terhelt első kihallgatásá
nak. A  büntető perrendtartás előírásainak megfelelően a fogvalévő 
terheltet azonnal ki kell hallgatni. Ez a kihallgatás alaposabb, hosz- 
szabb és szívósabb legyen, az a törekvés hassa át, hogy a terhelt 
lehetőleg már az első kihallgatáson lelepleződjék.

d) A  rendszeres kihallgatásoknál a jövőben elsősorban az egyes kihall
gatásokra való felkészülésre, a bizonyítékok gyorsabb és eredménye
sebb felhasználására kell törekedni és nem elsősorban arra, hogy a 
kihallgatás minél hosszabb legyen.

e) A  II/8 . Osztály országos viszonylatban tegye oktatás tárgyává a le
tartóztatott terheltek között történő különbségtételt abban a tekin
tetben, hogy a vizsgálat során őszinte megbánó, vagy pedig konok, 
tagadó, ellenséges magatartást tanúsítanak-e. Annak az elvnek szem 
előtt tartása mellett, hogy a terhelt vallomásra nem kényszeríthető, 
a rendelkezésre álló törvényes lehetőségek felhasználásával kell töre
kedni arra, hogy a letartóztatottak részletesen feltárják bűncselek
ményeiket. A  vizsgálat rendelkezésére álló lehetőségeket a kedvez
mények nyújtása terén a letartóztatottak magatartására alapozva kell 
felhasználni.

Ha áridő: folyamatos.
Felelős: a II/8 . Osztály vezetője.

A  vizsgálati munkát igényesebbé, szakszerűbbé, színvonalasabbá kell 
tenni. Törekedni kell a tervszerűbb, mélyrehatóbb munkára. Az ügyek 
realizálásánál meg kell követelni az operatív társosztályoktól az ügyek 
minél teljesebb dokumentálását, a kormány büntetőpolitikájáról szóló 
elvek maradéktalan betartása mellett. Az operatív osztályok használja
nak fel minden rendelkezésükre álló módszert és eszközt az egyes rea
lizálásra szánt ügyek bizonyítottságának növelése érdekében. Ezért alko
tóbbá kell tenni az operatív hálózati osztályok és a vizsgálati osztály 
munkakapcsolatát.
Határidő: folyamatos.
Felelős: a II /8 . Osztály vezetője, a közp. op. osztályok, a megyei 

(budapesti) pol. ny. osztályok vezetői.
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6. Ismételten oktatás tárgyává kell tenni a főosztályvezető 14. sz. utasítá
sát. Ennek keretében:
a) az operatív osztályok vezetőivel a vizsgálat olyan kapcsolatot hoz

zon létre, hogy előre értesüljön az egyes ügyek realizálásáról azért, 
hogy a vizsgálat a realizálás előkészítésébe bekapcsolódhassák.

b) A  II/8 . Osztály szakalosztályainak megfelelően a társosztályok 
meghívott operatív beosztottai időszakonként tartsanak rövid tájékoz
tatót a legidőszerűbb vonalakról, ellenséges kategóriákról, főleg olyan 
ügyekben, amelyeknek vizsgálata folyamatban van.

c) A  vizsgálat a konkrét ügyekben rendszeresen küldje meg a jegyző
könyveket és egyéb anyagokat az operatív osztályoknak.

d) A vizsgálat törekedjen arra, hogy az operatív célra történő felhasz
nálásra elsősorban olyan személyekre tegyen javaslatot, akikre ter
helő adattal rendelkezik és akik még szabadlábon vannak.

e) A  vizsgálat befejezésekor, a szükséghez képest a vizsgálat folyamán, 
minden terheltet ki kell hallgatni részletesen munkahelyének, környe
zetének operatív helyzetére vonatkozóan. A  vizsgálat figyeljen fel 
a kihallgatás során felmerült minden olyan adatra, ami jelentősen 
érinti a népgazdaságot, az államtitok védelmét, valamint azokra az 
adatokra, amelyek az államélet bármely területén mutatkozó súlyos 
hiányosságokra, reakciós személyekre, ellenséges magatartásokra 
utalnak. Az így szerzett adatokról tájékoztatni kell az illetékes ope
ratív osztályt. Esetenként javaslatot kell tenni az operatív feldolgozó 
munka megindítására.

Határidő: 1958. december 31.
Felelős: a II/8 . Osztály vezetője, a közp. op. osztályok, a megyei 

(budapesti) pol. ny. osztályok vezetői.
7. A vizsgálati munkára vonatkozóan a legfőbb ügyész 8/1958. sz. utasí

tásának folyamatban lévő módosításához és kiegészítéséhez képest el 
kell készíteni egy részletes szabályzatot. A  szabályzatot még 1958. 
folyamán ki kell adni.
Határidő: 1958. december 31.
Felelős: Galambos József r. ezredes.

8. A II/8 . Osztály tegyen hatékony intézkedéseket a börtön és letartóz
tató intézetek hálózati és operatív biztosítására. A  már jóváhagyott 
elvek figyelembevételével dolgozzák ki annak a lehetőségét, hogyan 
tudnak behatolni mélyen az ellenséges kategóriákba, figyelembevéve a 
börtön és letartóztató intézetek speciális körülményeit.
Határidő: 1958. december 30.
Felelős: a II/8 . Osztály vezetője.
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9. Tervezetet kell készíteni az összes kémügyek központi vizsgálatának 
megszervezéséhez szükséges feltételek biztosításáról.
Határidő: 1958. december 31.
Felelős: a II/8. Osztály vezetője.

10. A  II/8 . Osztály dolgozza fel a már befejezett és folyamatban lévő 
vizsgálati ügyeket abból a szempontból, hogy állítsa össze az ellenfor
radalom kirobbanásának, főbb irányító szervei kialakulásának történelmi 
körülményeire vonatkozó adatokat. A  munkát koordinálni kell a Buda
pesti Rendőrfőkapitányság politikai nyomozó osztályával, amely az e 
körbe tartozó egyes részfeladatok elvégzésére már utasítást kapott. 
Határidő: 1959. április 1.
Felelős: a II/8 . osztály vezetője, Budapesti r. főkap. pol. ny. osztály 

vezetője.

Szám: 10—21/35/1958. |

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
35. számú PARANCSA

Budapest, 1958. december 28-án

TÁRGY: A BM. állományában szolgálatot teljesítők lejárt személyi 
igazolványának kicserélése

Az 1/1954. (I. 9.) BM. számú rendelet 10. §-a (1) bekezdésének a) pontja 
elrendeli, hogy ki kell cserélni azokat a személyi igazolványokat, melyek
nek érvényességi ideje lejárt; A  Bm . állománya egy részének személyi iga
zolványa 1959. évben lejár, melynek cseréjét az alábbiak szerint kell végre
hajtani:

1. A  BM. központi szerveinél, országos parancsnokságainál szolgálatot tel
jesítő beosztottak személyi igazolványának kicserélését a BM. ORFK. 
igazgatásrendészeti osztály- a külső területi szerveknél (rendőrfőkapi
tányságok, rendőrkapitányságok, karhatalmi-, légoltalmi- és határőralaku
latok, tűzrendészeti- és büntetésvégrehajtási szervek, kormányőrség, tan
alakulatok) szolgálatot teljesítő hivatásos állománybeliek személyi iga
zolványainak kicserélését a helyi járási, városi, városi kerületi rendőrkapi
tányságok végzik.
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A  BM. sorozott állomány személyi igazolványának cseréje a katonai 
szolgálat befejezése után történik.
Nem lehet kicserélni a személyi igazolványt, a szolgálati, vagy tanalakulat 
helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál annak a beosztottnak, akinek 
állandó lakása nem a rendőrkapitányság működési területén van és ott 
ideiglenes lakosként sincs bejelentkezve. Ezek a beosztottak alkalomsze
rűen az állandó lakóhelyük szerint illetékes rendőrkapitányságon cseré
lik ki személyi igazolványaikat.

2. A  lejárt személyi igazolványok kicserélése során be kell nyújtani:
— 2 db 4 x 4 cm-es személyi igazolványba való fényképet,
— 10 Ft-os illetékbélyeget,
— előre kitöltött állandó (esetleg ideiglenes) lakásbejelentőlapot, melybe 

a személyi igazolvány sorozatát, sorszámát és érvényességi idejét nem 
kell bejegyezni,

— a személyi igazolványba bejegyzett adatok esetleges változását iga
zoló iratokat,

— lejárt személyi igazolványt,
— szolgálati igazolványt.

3. A  BM. állomány személyi igazolványát a 11/1938. BM. ORFK. Veze
tői utasítás szerint kell kicserélni, illetve kitölteni. A  foglalkozás rovatba 
„BM. dolgozója”, a munkahely rovatba „Belügyminisztérium”,
„BM. dolgozója” szöveget kell bejegyezni.

4. Országos parancsnokságok, központi főosztályok, önálló osztályok és 
ORFK. osztályainak vezetői gondoskodjanak beosztottaik személyi iga
zolványainak leellenőrzéséről. Az ellenőrzés során állapítsák meg, hány 
beosztottnak jár le 1959. évben és hány főnek nincs személyi igazolvá
nya. Ezeknek számáról 1959. január 15-ig írásban tájékoztassák a BM. 
ORFK. igazgatásrendészeti osztály vezetőjét.
Az ORFK. igazgatásrendészeti osztály a beérkezett adatok alapján ké
szítsen ütemtervet. Az ütemtervben megjelölt határidőről értesítse az ille
tékes szervek vezetőit és hajtsa végre a személyi igazolványok kicseré
lését.

5. A helyi rendőrkapitányságok vezetői saját hatáskörükben szervezzék meg 
a hatósági területükön működő BM. szervek beosztottai személyi igazol
ványainak kicserélését.

Felhívom Vezető Elvtársakat, hogy jelen parancsom 1., 2. pontját a BM. 
teljes személyi állománya előtt hirdessék ki. Gondoskodjanak arról, hogy 
beosztottaik a kijelölt határidőre megjelenjenek személyi igazolványaik ki
cserélése végett.
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Szám: 10—21/36/58.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
36. számú PARANCSA

Budapest, 1958. december 28-án

TÁRGY: Légoltalom megszervezése a Belügyminisztérium épületeiben
és objektumaiban

A  Belügyminiszter Első helyettese 1954. április 7-én kelt, 15. számú paran
csában elrendelte a BM. szervek épületeiben és objektumaiban a légoltalmi 
szervezetek létrehozatalát és kiépítését.
Az ellenforradalom előtt megszervezett légoltalmi szolgálatok túlnyomó 
többsége szétesett, kiképzése megszűnt. A  légoltalmi felszerelések és eszkö
zök beszerzése szünetel, a meglévő felszerelések és létesítmények karbantar
tásáról nem gondoskodnak.
A hiányosságok megszüntetése érdekében

e l r e n d e l e m  :

a BM. épületeiben és objektumaiban a légoltalmi szervezetek újonnan tör
ténő létrehozását és kiképzését.

E feladat központi irányításával, a BM. központi épületek és külső objek
tumok légoltalmi parancsnokaként, a BM. Légoltalom Országos Törzsparancs
noksága állományába tartozó

S z a b ó  Zsigmond lg. szds-t

megbízom, aki közvetlenül a légoltalom országos törzsparancsnokának van alá 
rendelve.

Utasítom a BM. épületek és külső objektumok légoltalmi parancsnokát, hogy 
1959. február 15-ig szervezze újjá a központi épületek és külső objektumok 
légoltalmi szervezetét, valamint tegyen javaslatot a törzsparancsnokok és 
törzstagok kijelölésére — a Légoltalom Országos Törzsparancsnoka útján — 
Földes László belügyminiszterhelyettes elvtársnak.
A kijelölt törzsparancsnokok, törzstagok és a beosztottak kötelesek ellátni 
— hivatali munkájuk mellett — légoltalmi feladataikat.

A  BM. központi épületeiben az alábbi légoltalmi szervezetet kell létrehozni:
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Jászai Mari téri épületben:
— rendfenntartó-, felderítő- jelentő egység 20 fő
— tűzoltó egység 25 fő
— vegyi (gáz) védelmi egység 20 fő
— egészségügyi egység 25 fő
-— műszaki egység 35 fő
— óvóhely egység 15 fő

A Jászai Mari téri épület légoltalmi szervezetébe az egyes parancsnokságok, 
főosztályok, osztályok az alábbi létszámot biztosítsák.

BM. Országos Rendőrfőkapitányság 80 fő
BM. II. Főosztály 35 fő
BM. Titkárság 10 fő
BM. Hírosztály 10 fő
BM. Személyzeti Főosztály 5 fő

József Attila utcai épületben:
— rendfenntartó-, felderítő-, jelentő egység 40 fő
— tűzoltó egység 45 fő
— vegyi (gáz) védelmi egység 28 fő
— egészségügyi egység 40 fő
— műszaki egység 58 fő
— óvóhely egység  33 fő

A József Attila utcai épület légoltalmi szervezetébe az egyes parancsnok
ságok, főosztályok, osztályok az alábbi létszámot biztosítsák:
BM. Légoltalom Országos Törzsparancsnokság 20 fő
BM. Anyagi- és Technikai Főosztály 43 fő
BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály 43 fő
BM. Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága 55 fő
BM. Országos Tűzrendészeti Parancsnokság 30 fő
BM. Személyzeti Főosztály fő fő
BM. Központi Ellátó Osztály 10 fő
BM. Panasziroda 3 fő
BM. Külügyi Osztály 3 fő
BM. Szervezési Osztály 3 fő
BM. Fegyelmi Osztály 3 fő
BM. 11/11. Osztály  12 fő
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A BM. egyéb épületeiben és objektumaiban is a fenti irányelveknek meg
felelően kell megszervezni a légoltalmi egységeket.
Az illetékes belügyi szervek vezetői olyan személyeket jelöljenek ki a lég
oltalmi szolgálatra, akiknek munkaköre lehetővé teszi a légoltalmi munká
ban való részvételt. A  kijelölt személyek névsorát 1959. január 15-ig küldjék 
meg a központi épületek légoltalmi parancsnokának (BM. Légoltalom Orszá
gos Törzsparancsnokság, Szabó Zsigmond lg. szds. V. Nádor u. 4.)
A  kijelölt személyek beosztásáról és kiképzéséről — amennyiben szüksé
ges további személyek bevonásáról — a BM. központi épületek légoltalmi 
parancsnoka a közvetlen parancsnokkal együttesen gondoskodik. A beosz
tottak kiképzését — a Légoltalom Országos Törzsparancsnoksága által ki
adásra kerülő kiképzési terv alapján — munkaidő után kell végezni.

A  kiképzéseken való részvétel kötelező, a mulasztásokért az érintett szer
vek vezetőit teszem felelőssé.

A  BM. központi épületek légoltalmi parancsnoka felelős:
a) a BM. valamennyi szervénél — központi épületekben és külső objektu

mokban — a légoltalom megszervezéséért, a kiképzésekért és a műkö
désért,

b) a megszervezett légoltalmi egységek egyéni és szakfelszereléseinek bizto
sításáért.

A  BM. központi épületek légoltalmi parancsnokát a BM. valamennyi pa
rancsnoksága, főosztálya, külső szerveinek vezetője munkájában támogatni 
köteles.
A  BM. budapesti-, megyei- és városi szervek központi épületeiben valamint 
az alárendeltségükhöz tartozó objektumokban — a Légoltalom Országos 
Törzsparancsncksága által kiadásra kerülő szabályzatnak megfelelően 

I I I /a . típusú önvédelmi csoportot kell szervezni. Az önvédelmi csoportok irá
nyítását és kiképzését, a szerv vezetője által kijelölt légoltalmi parancsnok és 
az önvédelmi csoport törzse végzi.
A  BM. szervek vezetői igényeljék a területileg illetékes légoltalmi törzsek 
segítségét a légoltalmi szervezetek létrehozásánál, de nem lehet áthárítani 
a légoltalmi munka végzését a légoltalmi törzsekre.
A  légoltalmi szervezetek részére biztosított, illetve a jövőben beszerzendő 
anyagok, felszerelések, berendezések és életvédelmi építmények karbantartá
sát, tárolását és nyilvántartását, annak a BM. szervnek az anyagi szolgálata 
látja el, amelyhez az épület (objektum) szervezete tartozik.
A  parancsom alapján megszervezendő légoltalmi egységekbe, a BM. szer
vek állományában szolgálatot teljesítő őrszemes elvtársakat beosztani nem 
lehet.
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Utasítom a BM. Szervezési Osztály Vezetőjét, Hogy a BM. központi épü
letek is objektumok légoltalmi parancsnoki funkciójára a Légoltalom Orszá
gos Parancsnokság részére 1 fő státuszt biztosítson.
Jelen parancsom megjelenésével egyidejűleg az 1954. április 7-én kelt 15. sz. 
miniszterhelyettesi parancsot hatályon kívül helyezem.

Szám: 10—21/37/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
37. számú PARANCSA

Budapest, 1958. december 29-én

Népköztársaságunk politikai és gazdasági eredményei, a proletárdiktatúra 
további erősítésére tett erőfeszítései nyomán a fegyveres erők is jobb előfel
tételek mellett, erőteljesebben és eredményesebben végezhetik fontos szolgá
latukat.
A munkáshatalom erősítéséért vívott harcban az elmúlt évben eredményes 
munkát végeztek a Határőrség alakulatai is.
A  BM. Határőrség 1958. évben jelentős tevékenységet fejtett ki az állam
határ őrzésének megerősítésében, a személyi állomány nevelésének és kikép
zésének megjavításában. A  csapatok általános helyzete az 1957. évihez vi
szonyítva javult.
Jelentősen erősödött a csapatok politikai-erkölcsi állapota, emelkedett harc- 
készültségük. A  tiszti, tiszthelyettesi és sorállomány többsége megérti a Határ
őrség előtt álló feladatokat, alapjában véve helyesen szervezik és hajtják 
végre gyakorlatban az államhatár őrzését.
Lényegesen megjavult az Országos Parancsnokság és a kerülettörzsek tiszt
jeinek segítő tevékenysége az őrsökön. A  felderítők munkája jobb, felderítők 
adatai alapján a határsértők 34 százalékát fogták el.
Az őrsök tisztjeinek jelentős része elméletileg felkészült, kellő gyakorlati 
tapasztalatokkal rendelkezik a határőrzés megszervezésében, amelynek ered
ményeként az őrsök 29 százalékánál 1958. évben nem történt büntetlen határ
sértés. Továbbá vannak őrsök, ahol 10— 15 határsértő elfogásával szemben 
csak 1—1 büntetlen határsértés történt.
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Javult a határövezetben az együttműködés a BM. szerveivel és csapataival, 
a hadsereg, a munkásőrség alakulataival. 1958. évben több kerületnél közös 
gyakorlatokat vezettek le provokációk elhárítására, határsértők elfogására. 
A  BM. helyi szervei és csapatai, a hadsereg, a munkásőrség alakulatai több 
helyen aktívan vettek részt határsértők elfogására szervezett razziákban.
Javulás van a helyi lakosság megnyerésére irányuló felvilágosító munkában, 
különösen az őrsök szakaszain, melynek eredményeként helyi lakosok 1958. 
első 10 hónapjában 160 határsértő elfogásában nyújtottak segítséget.
A  tisztek, tiszthelyettesek részére előirt módszertani foglalkozásokat és csa
patgyakorlatokat megtartották. A  szakkiképzés javult. A  harci és politikai 
kiképzési foglalkozásokat az alegységekben az 1957. évinél tervszerűbben 
vezették le. Mindezek eredményekért szervezettebbé vált az Országos Parancs
nokság, a kerületek törzsei és az őrsparancsnokok tevékenysége a határsértők 
elfogására szervezett razziák vezetésében, emelkedett a személyi állomány 
elméleti és gyakorlati tudása.
Az Országos Parancsnokság és a kerületparancsnokságok komoly erőfeszí
téseket tettek a körletek külső és belső rendjének megteremt lsében, az épü- 
letek és berendezés állagának megóvásában.
A csapatoknál lefolytatott szemlék alapján a határőrkerületek tevékenysé
gét az 59. számú parancsom végrehajtásában az alábbiak szerint értékelem:

1. kerület
2. kerület
3. kerület
4. kerület
5. kerület
6. kerület
7. kerület
8. kerület
9. kerület

10. kerület
11. kerület

„jó”
„nem megfelelő”
„megfelelő”
„megfelelő”
„nem megfelelő”
„megfelelő”
„megfelelő”
„jó”
„megfelelő”
„megfelelő”
„megfelelő”

A  határőrzésben, a személyi állomány kiképzésében és nevelésében elért 
eredmények mellett megállapítottam, hogy az 59. számú parancsom alapvető 
követelményét, a büntetlen határsértések megakadályozását a csapatok nem 
hajtották végre maradéktalanul. 1958. első 10 hónapjában 313 fő által tör
tént büntetlen határsértés. Közülük 187 főt a szomszédos államok határ
őrizeti szervei visszaadtak, azonban 126 fő határsértése továbbra is büntet
len maradt. A  legtöbb büntetlen határsértés a 2., 5., 7., és 10. kerületnél volt. 
Nem kielégítő a törzsek és a felderítőszervek tevékenysége a helyzeti ada

— 111 —
ÁBTL - 4.2. -10 -1131 /1959 - III kötet /124



tok gyűjtésében, tanulmányozásában és értékelésében. A  határsértések elő
készületeiről kapott adatok többségükben véletlen jellegűek. Az elfogott 
határsértők kihallgatása útján kapott adatokat felelős parancsnokok ritkán 
és felületesen tanulmányozzák. Nincs rendszeres szolgálati kapcsolat és 
együttműködés a felderítő , hadműveleti és politikai osztályok, illetve alosz
tályok között.
A  határsértők által alkalmazott módszereket, ravaszságokat nem ismertetik 
rendszeresen a szolgálatszervezéssel foglalkozó tisztekkel és az őrsparancs
nokokkal, ami miatt igen gyenge a törzsek operatív hatása a szolgálat-szer
vezésre az őrsökön. Nem kielégítő az őrsparancsnokoknak nyújtott segítség. 
Az ellenőrzés során többségében csak rögzítik a hibákat, nem tesznek gya
korlati intézkedéseket azok megszüntetésére, a felfedett hibák egyik ellenőr
zéstől a másikig ismétlődnek.
Az Országos Parancsnokság és a kerületek törzsei nem kielégítően tanulmá
nyozzák a határsértők valószínű mozgási irányát és idejét, ezért a kerület- 
parancsnokok a határőrizeti parancsban minden őrsön egy és ugyanazon 
órában követelik meg a legnagyobb járőrsűrűséget, elhanyagolják a csatla
kozások őrzését, a határőrzés mélységi megszervezését.
A büntetlen határsértések kivizsgálását a legtöbb esetben nem felelős pa
rancsnokok, hanem kevés tapasztalattal bíró tisztek végzik, akik csak a 
bűnösöket keresik, nem pedig az okokat. Emiatt a tett intézkedések nem biz
tosítják a tovább büntetlen határsértések megakadályozását.
Az Országos Parancsnokság és a kerületi törzsek nincsenek kellően felké
szülve razziák levezetésére. 1958. évben 52 razzia volt eredménytelen. Raz
ziákon gyakori a kapkodás, szervezetlenség, mint a 2. és 5. kerületnél, a 
razziák feszes és folyamatos vezetése híradással nincs kellően biztosítva.
A  politikai nevelőmunka nincs kellően alárendelve a főcélnak, nem segíti a 
kívánt mértékben a határőrizet megjavítását, nem hat megfelelően a személyi 
állomány gondolkodására, a felelősségérzet kialakítására. Megnyugvás, kö
zömbösség van a személyi állomány körében — főleg délen és a baráti álla
mokkal közös határszakaszokon. Főleg a tisztek elnézőek a hibákkal és 
hiányosságokkal szemben, eltűrik a parancsok hanyag vagy nem teljesítését, 
egymás hibáit takargatják.
A kiképzés nem elég gyakorlatias s nincs szoros összefüggésben a határ
őrizeti feladatokkal. Alacsonyfokú a személyi állomány lőkiképzése, a lő- 
kiképzésben megengednek könnyítéseket.
A  parancsnokok nem kellő gondossággal irányítják az ellátószolgálat mun
káját. Sok a hadihasználhatatlan fegyver, laza a gépjárműszolgálat, az étke
zés minősége egyes helyeken nem kielégítő. A  hitelkeretek felhasználásában 
szabálytalanságok vannak.
Mindezek komoly gátlói a határőrizet tovább erősítésének.
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A  BM. Határőrség alapvető feladatát Népköztársaságunk államhatára őrzé
sében az 1959. évre a következőben határozom meg:
A Határőrség egész személyi állományának összefogott erejével meg kell 
akadályozni, hogy büntetlen határsértések forduljanak elő és el kell érni. 
hogy alapvetően megváltozzék a személyi állomány fegyelme.

Ennek érdekében
m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  BM. Határőrség Országos Parancsnoka és a kerületparancsnokok 
javítsák meg az alegységek vezetését és gyakorlati segítését, szüntessék 
meg az őrsök ellenőrzésében a felületességet, a hibák rögzítését. A  fel
fedett hiányosságokat a helyszínen meg kell szüntetni. Szigorúbban kell 
megkövetelni a parancsok, szabályzatok és utasítások pontos és idő
beni végrehajtását. Szélesebb mértékben kell ismertetni a határőrzésben, 
a személyi állomány kiképzésében és nevelésében szerzett jó tapasztala
tokat.

2. A  BM. Határőrség Országos Parancsnoka és a kerületparancsnokok 
alakítsanak ki egységes szemléletet a helyzeti adatok gyűjtésében és 
értékelésében. Állandóan tanulmányozzák a határsértők módszereit és 
ravaszságait, a határsértők valószínű mozgási irányait, a határsértések 
idejét. Biztosítsák, hogy a szolgálat szervezése mindenkor megfeleljen 
a kialakult határőrizeti helyzetnek. Az erők és eszközök rendeltetéstől 
eltérő felhasználását megtiltom. A  FEP-ok munkáját megbízhatóbbá 
kell tenni. A  F E P -ok munkájának egységesítése végett 1959. március 
1-ig a Határőrség Országos Parancsnoka vezessen le értekezletet a 
FEP-parancsnokok részére.

A  lakosság megnyerésére irányuló munkában jobban kell támaszkodni 
a területi párt- és társadalmi szervek segítségére és tovább kell javítani 
az együttműködést a BM. szerveivel és csapataival, a hadsereg és mun
kásőrség alakulataival.

3. Felderítőmunkával időben fel kell fedni a készülő határsértéseket és 
ügynökséggel megbízhatóan át kell fogni az imperialista felderítőszervek 
csatornáit és határkapuit, fokozni kell a határövezetben élő ellenséges és 
külföldön élőkkel illegális kapcsolatot tartó személyek megfigyelését. 
A  felderítő tisztek politikai és szakmai képzettségének növelésével ma
gas színvonalra kell emelni az. ügynökségek vezetését és nevelését, a 
kombinációkészséget és az ügynöki feldolgozó munkát.

4. Meg kell javítani a személyi állomány politikai nevelését — elsősorban 
az őrsökön. A  parancsnokok, a politikai szervek tevékenységüket arra 
irányítsák, hogy a személyi állományt a Haza szeretetére, a Párthoz, 
a Kormányhoz való hűségre, proletárinternacionalizmusra, a parancsok
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és szabályzatok maradéktalan végrehajtására neveljék és ebben foko
zottabban támaszkodjanak a párt- és KISZ szervezetek erejére. Az 
ideológiai munkát szorosan össze kell kapcsolni az egységek és alegysé
gek előtt álló konkrét feladatokkal. A  politikai nevelőmunka segítse elő 
a határőrzés, a harci- és politikai kiképzés további megjavítását, a ka
tonai fegyelem megerősítését. Az imperialista felderítőszervek aknamun
kájának rendszeres leleplezésével emeljék a személyi állomány éberségét és 
felelősségérzetét az egységek és alegységek harckészültségét.

5. A  Határőrség Országos Parancsnoka tegyen intézkedéseket a fegyelem 
alapvető megjavítására. El kell érni, hogy a fenyítések és dicséretek 
kellő nevelőhatással legyenek a személyi állományra. A  követelmények 
fokozása mellett alapvető figyelmet kell fordítani az alárendeltekkel 
való emberséges, elvtársias törődésre. Fel kell számolni a helyenként 
meglévő durvaságokat.
Meg kell szüntetni a parancsok, szabályzatok és egyéb utasítások meg
szegéséből származható, főleg az életet és testi épséget veszélyeztető 
rendkívüli eseményeket.

6. A  Határőrség Országos Parancsnoka és a kerületparancsnokok szüntes
sék meg a kiképzést lebecsülő nézeteket. Biztosítsák a kiképzésben a 
gyakorlatiasságot, a kiképzési tárgykörök helyes összekapcsolását a 
határőrizeti szolgálattal. A  lőkiképzést meg kell javítani, különös figyel
met kell fordítani az éjszakai lövészetekre. Az Országos Parancsnok és 
a kerületparancsnokok gondoskodjanak arról, hogy az alegységek kellő 
számú és megfelelően berendezett lőelőkészítő pályákkal rendelkezzenek.
A  parancsnokok biztosítsák mindenütt a belszolgálat, a katonai rend és 
szervezettség szabályainak maradéktalan betartását.
A  tiszti kiképzésben el kell érni, hogy minden tiszt ismerje az őrs szol
gálatának megszervezését, beosztásának megfelelően jól tudjon működni 
határsértők elfogására szervezett razziákon. A  törzsek összekovácsolt- 
sága és vezetési gyakorlata megjavítása végett törzsgyakorlatokat és csa- 
patgyakorlatckat kell levezetni terepen híreszközökkel. 1959. április 1-ig 
ki kell adni a " BM. Határőrség Ideiglenes Törzsszolgálati Utasítás”-t.

7. A BM. Határőrség Országos Parancsnoka és a kerületparancsnokok 
biztosítsák, hogy az anyagi és pénzügyi szolgálat a határőrzés érdekei
nek alárendelve, gazdaságosan végezzék feladataikat. Biztosítani kell a 
fegyverek állandó hadihasználható állapotban tartását. Meg kell szigo
rítani a lőszernyilvántartást. A  gépjárműszolgálat tevékenységében meg 
kell szüntetni a lazaságokat, a legszigorúbban be kell tartani a műszaki 
ellenőrzésre és közlekedésre vonatkozó szabályokat, hogy megszűnjenek 
a gépkocsi balesetek. A  gépkocsivezetők gyakorlati továbbképzésére a
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BM. Anyagi és Technikai főosztály vezetője biztosítson minden gép
kocsira évi 300 km-t és ehhez szükséges üzemanyagot.
Az anyagi szolgálat nagyobb felelősséggel gondoskodjék a határőrizetet 
segítő műszaki- és technikai eszközök (hajók, csónakok, jelzőkészülékek, 
nyomsávellenőrzőlámpák, távcsövek, magasfigyelők, stb.) alkalmazható
ságáról, karbantartásáról és javításáról. A  BM. Határőrség Országos 
Parancsnoka a BM. Anyagi és Technikai főosztály vezetőjével 1959. 
március 1-ig készítse el a költségvetési lehetőségeken belül a határőrzés 
műszaki-technikai fejlesztési tervét és a híradás korszerűsítésének tervét.

8. Fokozni kell a személyi állomány egészségügyi ellátását, megelőző in
tézkedésekkel csökkenteni kell a szolgálatból kiesők számát. A  Határ
őrség Országos Parancsnoka a BM. Egészségügyi osztály vezetőjével 
együtt biztosítsa az orvosi állomány teljes feltöltöttségét.

9. A  parancsnokok szüntessék meg az éberség, a titoktartás és rejtett veze
tés, az ügyvitel terén még meglévő lazaságokat és szabálytalanságokat. 
Az ügyvitel egységesítése végett 1959. április 1-ig ki kell adni a BM. 
Határőrség Titkos Ügyviteli Szabályzatát és az alsó rejtjeltáblázatokat.

10. A  BM. Határőrség tiszti utánpótlásának bizosítására 1959. március 1-ig 
meg kell szervezni egy 2 éves tisztképzőiskolát, melynek elhelyezési és 
anyagi szükségleteit a BM. Anyagi és Technikai főosztály vezetője biz
tosítsa.

11. A  BM. Határőrség Országos Parancsnoka a 2. és 5. kerület parancs
nokaival együtt tegyen intézkedéseket azon hiányosságok megszünteté
sére, amelyek miatt ezen kerületeket az 59. számú parancsom végrehaj
tásában „nem megfelelő"-nek minősítettem és erről 1959. április 30-ig 
tegyenek jelentést.

12. A Határőrség Országos Parancsnoka a határőrzés megjavítása érdeké
kében szükséges erőátcsoportosításra és szervezeti változásokra dolgoz
zon ki javaslatot és azt 1959. február 1-ig hozzám terjessze fel.

Elvtársak!
Elvárom, hogy a Határőrség minden tisztje, tiszthelyettese és harcosa fárad
hatatlanul, önzetlenül teljesítse szolgálati kötelességeit, parancsomat maradék
talanul hajtsa végre, erősítse Népköztársaságunk államhatárának őrzését.
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Szám: 10—22/1/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
 1. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. május 9-én

A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3116/1958. sz. határozatával sza
bályozta az állami tulajdonba vett házing atl anoK mentesítésénél követendő 
eljárást. A  fenti számú kormányhatározat 1. portja elrendeli, hogy az illeté
kes tanács végrehajtó bizottsága az állami tulajdonba vett házingatlan (tulaj- 
doni illetőség) mentesítésére irányuló kérelem elbírálása előtt köteles a Belügy
minisztérium területileg illetékes rendőri szervét véleményadás végett meg
keresni.
A Kormányhatározat végrehajtása érdekében az illetékes vezető elvtársakat az 
alábbiakra

u t a s í t o m  :

1. A  tanácsi szervek a megkeresést véleményadás végett a kérelmező lakóhelye 
szerinti illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitánysághoz küldik meg. 
A  rendőrfőkapitányságon véleményadásra a politikai nyomozó osztály ille
tékes.

2. A  politikai nyomozó osztályok nem javasolhatják a házingatlan visszaadá
sát olyan személyek részére, akik a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány 2021/1957. (X II. 28.) sz. határozatának 4. pontjában meg
határozott, továbbá akik az 1957. évi 28. sz. tvr. 3. §. (1) bekezdésének 
a) b) portjai, valamint e tvr. végrehajtása tárgyában kiadott és a 41/1957. 
(X II. 15.) PM. sz. rendelet 1. §-val módosított 17/1957. (IV . 21.) PM. 
sz. rendelet 3. §-nak (2) bekezdésében felsorolt kategóriák valamelyikébe 
tartoznak (melléklet).

3. A  politikai nyomozó osztályok a megkeresésre adott véleményüket a tanácsi 
szervek felé csak az alábbiak szerint indokolhatják:
Nemleges vélemény esetén; ,,X. Y. állami tulajdonba vett házingatlaná
nak visszaadását a BM..........................megyei rendőrfőkapitánysága nem
javasolja."  Ha a visszaadás ellen kifogást nem emelnek; ,,X. Y. állami
tulajdonba vett házingatlanának visszaadása ellen a BM .............................
megyei rendőrfőkapitánysága kifogást nem emel.”

4. A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője gondoskodjon arról, 
hogy a megkereső tanácsi szervek a megkeresés beérkeztétől számított 20 
napon belül a véleményt megkapják.

5. A  megkeresésre adott véleményt a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság 
vezetője vagy helyettese írja alá.

-  116 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /129



F e l j e g y z é s

azokról a kizáró okokról, melyek fennforgása esetén az állami tulajdonba vett 
házingatlan nem adható vissza

1. A  Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2021/1957. (X II. 28.) 
sz. határozata a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről. (4. pont.)

2. Az 1957. évi 28. tvr. 3. §. a), b) pontjai:
"3. § .  ( 1)  Nem mentesíthető az állami tulajdonba vétel alól annak a ház
ingatlana, (tulajdoni illetősége)
a) aki tőkés, illetve egyéb kizsákmányoló volt, vagy aki a megdöntött tár

sadalmi rendszer népelnyomói közé tartozott.

b) aki az ország területének elhagyására vonatkozó jogszabályok megsér
tésével vagy kijátszásával külföldre- távozott és az 1957. évi március
31. napjáig az ország területére nem tért vissza, sem hazatérési szándé
kát a Magyar Népköztársaság valamelyik külképviseleti hatóságának 
vagy hazatelepítéssel megbízott hivatalos szervének 1957. március 31. 
napjáig nem jelentette be, vagy bejelentette ugyan, de a jelen törvény- 
erejű rendelet 7. §-ában megállapított időpontig (1957. augusztus 
31-ig), illetőleg ha kiskorú 18. életévének betöltését megelőzően nem 
tér vissza.”

3. Az 1957. évi 28. sz. tvr. végrehajtása tárgyában kiadott 17/1957. (IV .
21.) PM. számú rendelet 3. §-ának (1), (2) bekezdései:
,,(1) A  tvr. alkalmazása szempontjából a tőkések, egyéb kizsákmányolok 
és a megdöntött társadalmi rendszer népelnyomó rétegei sorába tartoznak 
az egyes házingatlanok állami tulajdonba vételéről szóló 1952. évi 4. sz. 
tvr. végrehajtása tárgyában kiadott 14/1952. (II. 17.) M T. sz. rendelet
8. §-ának e) pontjában felsorolt személyek. 

(2) A  tvr. alkalmazása szempontjából azokat a személyeket kell magas
rangú állami tisztviselőknek tekinteni, akik a 14/1952. (II. 17.) MT. sz. 
rendelet 8. §. e) pontjában felsorolt állami állások bármelyikét — ha az 
állás nincs közelről megjelölve legalább az állami rendszerű V. fizetési 
osztályba tartozó vagy ennek megfelelő állást — az 1945. évet megelőzően 
töltötték be.

4. Az 1957. évi 28. sz. tvr. végrehajtása tárgyában kiadott 17/1957. (IV . 
21.) PM. sz. rendeletet módosító 41/1957. (X II. 15.) PM . sz. rendelet
3. §-ának (2) bekezdése:

,,(2) A  tvr. alkalmazása szempontjából a népelnyomó elemekkel egy tekin
tet alá esnek azok a személyek, akiket a bíróság ellenforradalmi bűncselek-

Melléklet a Belügyminiszter 1/1958. sz. utasításához.
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mény miatt jogerősen elítélt. A  folyamatban lévő bírósági eljárás jogerős 
befejezéséig az ilyen személyek mentesítési ügyeinek elbírálását függőben 
kell tartani.”

5. A  14/1952. (II. 17.) MT. sz. rendelet 8. §-ának e) pontja:
,,e) Tőkések, egyéb kizsákmányolok és a megdöntött társadalmi rendszer 
népelnyomó elemei; az államosított üzemek és bányák volt tulajdonosai, 
volt bankárok, földbirtokosok, nagykereskedők, tőrzsdebizományosok, vala
mint mindezeknek vezető állású alkalmazottai (gyárigazgatók, cégvezetők, 
jószágkormányzók, stb.), a volt arisztokraták, (hercegek, grófok, bárók, 
lovagok, stb.) a volt horthysta tábornokok és törzstisztek, csendőr és rend
őrtisztek, magasrangú állami tisztviselők (miniszterek, államtitkárok, mi
niszteri osztályfőnökök, miniszteri tanácsosok, főispánok, alispánok, vár
megyei főjegyzők, főszolgabírák, polgármesterek, városi főjegyzők és 
tanácsnokok, valamint más állami hivatalok és szervek vezető állású tiszt
viselői) a volt titkos tanácsosok, kormányfőtanácsosok, felsőházi tagok és 
az országgyűlési képviselők, háborús és népellenes bűncselekmény miatt 
jogerősen elítéltek (akkor is, ha büntetésüket kitöltötték) továbbá mind
ezeknek házastársa.”

Szám: 10—22/2/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
2. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. június 25-én

A BM. Kollégiuma 1958. június 4-i ülésén megtárgyalta a BM. Határőrség 
politikai-erkölcsi állapotát, fegyelmi helyzetét. Megállapította, hogy 1958. 
évben a Határőrség tisztikarának és személyi állományának többsége becsüle
tesen és áldozatkészen harcolt a határőrizet megszilárdításáért, melynek ered
ményeképpen javult a politikai és erkölcsi állapot és a fegyelmi helyzet. 1958. 
május 31-ig a Határőrség 713 határsértőt fogott el.
Javult a határmenti lakosság bevonása a határőrizetbe, 44 határsértőt fogtak 
el a lakosság segítségével.
A  marxista-leninista oktatás az egész személyi állomány részére kötelezően 
és szervezetten folyik. Javult a harckiképzésben előírt anyagok rendszeres és 
módszeres oktatása.
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Nem folyik elég következetes harc Népköztársaságunk határainak sértetlen
sége védelmében. Túl sok még a büntetlen határsértő.
A  Határőrség politikai-erkölcsi állapota és fegyelmi helyzete még nem felel 
meg az 59. sz. miniszteri parancs követelményeinek. A  BM. Határőrség Orszá
gos Parancsnoka, Politikai Csoportfőnöke, valamint az alárendelt parancs
nokok, politikai munkások még nem hajtották végre az 59. sz. miniszteri pa
rancsban megszabott feladatokat, amelyek a politikai-erkölcsi állapot és 
fegyelmi helyzet megszilárdítására vonatkoznak. Nem nyújtottak kellő segítsé
get az alsóbb parancsnokságoknak a határőrizet elősegítésére.
A fejlődést gátolja a sorozatosan előforduló súlyos rendkívüli esemény, haza
árulás. 1958. első négy hónapjában a Határőrségnél 5 fő követett el haza
árulást. 59 fő sértette meg büntetlenül az államhatárt. 278 esetben történt 
rendkívüli esemény. A  hazaárulások mellett a legsúlyosabb rendkívüli esemé
nyek fegyver és gépkocsi balesetből származnak. A  balesetekből eredő ese
mények következtében 7 fő határőr vesztette életét.
A  rendkívüli események elleni harc gyengeségeihez hozzájárul az emberekkel 
való merev, helyenként durva bánásmód.
Magas a szolgálati vétségek száma. Az év első négy hónapjában 89 elalvás 
történt járőrszolgálatban és a szabályzatok megsértése miatt 3760 fenyítést 
szabtak ki. A  kiszabott fenyítések a Határőrség személyi állományának 25 
százalékát teszik ki.

A legsúlyosabb a fegyelmi helyzet az 1. és 10. határőr kerületeknél.
Lelassította a Határőrség fejlődését az egyes parancsnoki beosztásokban hosz- 
szú ideig tartó bizonytalan helyzet, elhúzódtak a kinevezések.
A parancsnoki és politikai apparátus nem elemzi kellően a személyi állomány 
politikai hangulatát, nem folyik szenvedélyes agitáció az ellenség meggyűlöl- 
tetésére, módszereinek leleplezésére.

Népköztársaságunk elért nagy eredményei a Határőrség tiszti karának egy 
részében önelégültséget, elbizakodást eredményezett. Nem folyik következetes 
harc a hibák kiküszöbölése érdekében.

A fennálló hiányosságok megszüntetése érdekében a Határőrség parancsnokát 
az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. Meg kell javítani az országos parancsnokság törzse, politikai csoportfő
nöksége, a csapatok törzsei és politikai osztályai szervező és irányító mun
káját. A  politikai csoportfőnökség és politikai osztályok gyakorlatiasab
ban segítsék elő a határőrzést. A  politikai munka döntő részét az őrsökön 
a járőrözés során, pihenés közben szb. a személyi állomány között vé
gezzék.
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A helyszínen tanítsák az alegységek politikai szerveit, parancsnokait, a poli
tikai nevelőmunka módszereire és aktívan kapcsolódjanak be maguk is a 
gyakorlati politikai nevelő munkába.

2. A  határőrzés elősegítése érdekében harcot kell folytatni a megnyugvás és 
önelégültség ellen, fokozni kell az éberséget és felelősséget a határőrzés 
állapotáért.
El kell érni, hogy a határőrök teljes odaadással és hivatás-szeretettel töre
kedjenek arra, hogy büntetlenül Népköztársaságunk határait illegálisan ne 
léphessék át.

A  nevelőmunkát a forradalmi harcosság szellemében kell folytatni. Job
ban el kell mélyíteni a személyi állományban a Népköztársaság, a dolgozó 
nép iránti szeretetet és ragaszkodást, a szocialista hazafiságot, az internacio
nalizmust.

Fel kell számolni a nevelőmunkában egyes helyeken még fellelhető úgy
nevezett " kincstári (mechanikus, unalmas felolvasás) módszereket.
Élővé és elevenné kell tenni a propaganda és agitációs munkát, az egész 
személyi állomány körében. A  személyi állományt a szolgálat jobb ellá
tására és a határőrhivatás szeretetére kell nevelni.

3. Az Országos Parancsnok és a Politikai Csoportfőnök a kerület és alpa- 
rancsnokok, politikai tisztek neveljék következetesebben az állományt az 
ellenség iránti gyűlöletre.
A fegyelmi helyzettel többet és alaposabban kell foglalkozni.
Rendszeresen tanítani kell a parancsnokokat a fegyelmi, fenyítési jogkör 
helyes, szigorú, de igazságos gyakorlására. Rendszeresen elemezzék A 
fegyelmi helyzetet és tegyenek intézkedést a fegyelmi helyzet megszilár
dítására.
Szigorúan meg kell követelni a szolgálati szabályzat és a parancsok be
tartását, a fegyelemsértőkkel szemben szigorúan el kell járni. Megelőző 
nevelő munkát kell folytatni, hogy a rendkívüli események a minimálisra 
csökkenjenek.
A parancsnokok nagyobb körültekintéssel alkalmazzák a jutalmazást és 
dicséretet, hogy az serkentőbben hasson a feladatok jobb végrehajtására.

4. Állandóan javítani kell a határmenti lakosság határőrzésbe való bevoná
sára irányuló politikai munkát.
A  Határőrség politikai munkásai ne csak a párt és tanácsszervekkel tart
sanak kapcsolatot, hanem folytassanak politikai felvilágosító munkát a 
határmenti lakosság széles körében. Kérjék segítségüket a határsértők
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elleni harcban. Meg kell akadályozni, hogy egyesek botrányos magatar- 
tásukkal rontsák a lakosság és a Határőrség közötti viszonyt.

5. Fokozni kell az imperialisták agressziós terveinek leleplezését, a tiszti 
állományt rendszeresen tájékoztatni kell az ellenség magatartásáról, mód
szereiről. Széleskörben meg kell magyarázni a JKSZ programjában lévő 
új revizionista nézetek veszélyességét. Pártunk és kormányunk ezzel kap
csolatos elvi állásfoglalását.

6. A  Határőr c. lapot 1958. november 1-től a tisztek és tsz. tiszthelyette
sek nem kaphatják ingyen, hanem azt meg kell fizetni, vagy előfizetni. 
A  politikai csoportfőnökség biztosítsa, hogy a lap olvasottságában ez ne 
okozzon visszaesést.

A  Kollégium utasítja a Határőrség Országos Parancsnokát és Politikai Cso
portfőnökét, hogy ezen utasítást a Határőrség kerületeinél, valamint az orszá
gos parancsnokságon az egységek helyzetére alkalmazva az egész tiszti állo
mány előtt 1958. július 15-ig ismertessék.

Szám: 10—22/3/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
3. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. június 25-én

A Belügyminisztérium Kollégiuma 1958. évi május 14-én megtárgyalta 
a Baranya megyei Rendőrfőkapitányság munkáját, és az alábbiakat állapí
totta meg:
A  főkapitányság szervei — elsősorban a politikai nyomozó osztály — jelen
tős eredményeket értek el az ellenforradalomban aktívan részt vett szemé
lyek, csoportok leleplezésében és bíróság elé állításában. E feladatok elvég
zése során a politikai nyomozó osztály és a rendőrség más szervei — külö
nösen a közrendvédelmi és bűnügyi állomány — együttműködése kiemelke
dően eredményes volt.
Az ellenforradalom leverése után felszámoltak két röpcédulás csoportot és 
egy szervezkedést, amely 1957. március 15-én provokációt akart végrehaj
tani.
1957. második felében — mind politikai, mind bűnügyi vonalon — foko
zatosan rátértek a normális hálózati és feldolgozó munkára. A  hálózat mind
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minőségileg, mind mennyiségileg fejlődik, összetétele kedvező, 65 százaléka 
ellenséges kategóriából kerül ki. Számos beszervezés történt az ellenforra
dalomban aktívan részt vett személyek, csoportok közé. Különösen a bányá
szat területén a beszervezett személyek zöme magas képzettségű szakembe
rekből áll. Történt néhány beszervezés az amnesztiával hazatértek ellenőr
zésére.
A  hálózat foglalkoztatása 82 százalékos. Az ügynökség döntő többségével 
rendszeres a kapcsolat. A  hálózat mind több jelzést ad a különböző állam
ellenes tevékenységgel gyanúsítható személy és csoport működéséről.

Értek el kezdeti eredményeket az operatív feldolgozó munkában is. A  poli
tikai nyomozó osztály jelentős számú ügydossziéban végez feldolgozó mun
kát, melynek többsége megalapozott.
A rendőri szervek eredményes munkát végeztek a szökött rabok és illegális 
fegyverek felkutatásában. Az ellenforradalom alatt és után szíthurcolt tár
sadalmi tulajdont képező vagyontárgyakból több mint 8 millió Ft értéket ku
tattak fel és juttattak vissza a népgazdaságnak.

Emelkedett a nyomozások eredményessége, mely 1958. első negyedévében 
76 százalék volt. A  kárérték megtérítése a társadalmi tulajdon vonalán 69 
százalék.
A főkapitányság vezetése számos intézkedést tett az állomány erkölcsi álla
potának, ütőképességének megjavítására, aminek eredményeként javul a fe
gyelmi helyzet s ezzel összefüggésben a munka és az operatív fegyelem.
A jóirányú fejlődés ellenére a főkapitányság szerveinél számos hiányosság 
akadályozza az ellenséges tevékenység mélyrehatóbb felderítését és leleple
zését, a bűnözők elleni harcot, a közbiztonság további szilárdítását.

1. Az egyes vonalakról, objektumok, községek tényleges helyzetéről politi
kai nyomozó osztálynak nincs átfogó képe, ismeretanyaga. Különösen az 
egyes ellenséges kategóriákról (pl. horthysta erőszakszervek, kulákok, az 
értelmiség reakciós rétegei, egyetemek, fasiszta és jobboldali pártok volt 
funkcionáriusai, püspökségek, az államigazgatásba befurakodott ellensé
ges személyek, stb.), alig van adat, amely átfogóbb elemzést tenne lehe
tővé a szóbanforgó területről. Rendőri vonalon az egyes veszélyes és fer
tőzött vonalak, mint pl. felvásárlás, ktsz-ek, magánkisipar, uránium bánya, 
stb. biztosítása nem kielégítő.

2. A  meglévő hálózat felhasználása sok vonatkozásban ötletszerű. Bár az 
ügynökséget konkrét ügyekbe — jelzések elllenőrzésére — mind nagyobb 
mértékben igyekeznek bevonni, az egyes kategóriákból beszervezett ügy
nökséget azonban nem használják fel arra, hogy az általuk jól ismert ellen
séges körökből adnának jelzéseket. A  horthysta fegyveres erők volt tag
jai között dolgozó kisszámú hálózat többsége pl. általános hangulati anya-
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got, vállalati problémákat, stb. jelent, de nem ad képet az említett kate
góriákról. Ugyanakkor még a beérkező jelentések sem összpontosulnak 
az illetékes vonaltartó kezében. A  hálózati anyagok megfelelő kicseré
lése, az alosztályok között szükséges együttműködés ezen a területen nincs 
megszervezve.

3. A  bűnüldözési és társadalomtulajdonvédelmi szerveknél gyenge a hálózati 
munka minősége. A  hálózatépítés még nem a terület helyzete, veszélyez
tetettsége és fertőzöttsége figyelembevételével történik. Az elemző és érté
kelő munka hiányosságai miatt a feladatadás nem megfelelő.

4. A  hálózatépítés lassú, vontatott. Vezetése és ellenőrzése terén még igen 
sok a probléma. Több adat mutatja, hogy az ügynökség egy része nem 
őszinte. Mindez főleg az ellenőrzés hiánya miatt áll fenn. Nincs olyan 
ügynöki jelentés, amelyet kellően ellenőrzöttnek lehetne tekinteni.

5. Az ellenforradalmárok közé több jó beszervezés történt. Megállapítást 
nyert azonban, hogy az ellenforradalmi tevékenységgel terhelten beszer
vezettek jelentős részének nincs megfelelő hírszerző lehetősége. Ezek részt 
vettek ugyan kisebb-nagyobb ellenforradalmi tevékenységben (tüntetés, 
bizottsági tagság, stb.), de komolyabb kapcsolatban korábban sem állot
tak és jelenleg sem állnak ellenséges körökkel.

6. A  rezidentúrák szervezésével nem foglalkoznak megfelelően. Az operatív 
állomány a rezidentúráknak nem tulajdonít kellő jelentőséget.

7. Az uránipar elhárító alosztály hálózata számban és minőségileg is elma
rad a követelményektől. Az alosztály részéről nem észlelhető kellő erő
feszítés az ott lévő hiányosságok kiküszöbölésére, noha az ügynökség 
építésének lehetősége kedvező, mert az objektum jellegéből adódóan 
nagyobb tere van a loyális személyek beszervezésének. A  hálózatépítés 
iránya nem igazodik megfelelően az Urán Vállalat legérzékenyebb terü
leteihez. így pl. nincs ügynökség az ország különböző területein kutatáso
kat végző expedíciók tagjai között.

8. A  feldolgozó munka hiányosságainak alapvető oka az ügyszerű munkától 
való idegenkedés és szakszerűtlenség. Az ügyek többségében sablonos ope
ratív tervek alapján dolgoznak. Rendkívül kevés a kombináció, párhuza
mos ügynökség alkalmazása. Gyakori a kapkodás, a látszatintézkedésekre 
való törekvés. Igen gyenge az előzetes jelzések valódiságának ellenőrzése. 
Ennek következménye, hogy az operatív feldolgozó munka eredményeként 
az ellenforradalom óta nem volt realizálás.

9. A  társadalomtulajdon védelme területén nem kielégítő a nagy kárértékű 
fosztogatások felderítése. Lassú a bonyolultabb ügyek dolgozása és ala
csony a biztosítás színvonala.

— 123 —
ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /136



A főkapitányság munkája megjavítása érdekében a megyei Főkapitány 
Elvtársat

u t a s í t o m :

1. Lényegesen emelni kell a vezetés színvonalát, meg kell javítani az erköl
csi morális állapotot. Törekedjenek elemzőbb, tervszerűbb, célratörőbb 
munkastílus kialakítására. Reálisan értékeljék a megye operatív, bűnügyi, 
közbiztonsági, stb. helyzetét és ebből kiindulva szabják meg a hiányos
ságok kiküszöbölésével kapcsolatos feladatokat. Felül kell vizsgálni a 
feldolgozás alatt álló ügydossziék helyzetét, az azokban folyó munkát. 
A  vezetők döntsék el, hogy melyik ügyben kell elsősorban dolgozni és 
azokban adjanak nagyobb segítséget. Bátrabban nyissanak új ügydosszié
kat. El kell érni, hogy az év végére a feldolgozó munka színvonala — 
elsősorban bátrabb kombinációk alkalmazásával és nagyobb tervszerű
séggel — lényegesen megjavuljon. Ennek érdekében jobban használják 
fel az operatív segédeszközöket.
Határidő: 1958. november 1.

2. Ki kell tűzni az egyes osztályok, alosztályok előtt álló legfontosabb háló
zatépítési feladatokat. Gondosan kiválasztott, feltétlen minőségi beszer
vezéseket kell végrehajtani. A  beszervezéseket főleg a volt horthysta 
erőszakszervek, volt fasiszta és jobboldali pártok aktív exponensei közé. 
a püspökségre, az értelmiség magasabb képzettségű csoportjai, a kulá- 
kok közé, a legfontosabb ipari létesítményekbe, az urániumérc bányá
szat területére, továbbá az amnesztiával hazatértek közé, valamint fon
tosabb mezőgazdasági objektumokba eszközöljék. Törekedjenek a megye 
államhatalmi szerveiben (Tanácsok) a még meglévő ellenséges szemé
lyek hálózati ellenőrzésére. El kell érni, hogy az év végére a legfon
tosabb területeken kvalifikált ügynökséggel rendelkezzenek. Hajtsanak 
végre beszervezéseket a feldolgozás alatt álló konkrét ügyekben.
Határidő: 1958. december 31.

3. Rendőri vonalon az operatív vezetőknek a terület bűnügyi fertőzöttségét 
figyelembevéve kell meghatározni az ügynökség beszervezésének és fej
lesztésének irányát. Elsősorban a pécsi Uránércbánya, az építőipar, az 
állami kereskedelem, földművesszövetkezetek és magánkisiparosok vona
lán kell fokozni a hálózati operatív munkát. Javítani kell a felderítő 
munkát elsősorban az üzérkedés, spekuláció, valamint a rejtett foszto
gatások megelőzése, illetve felderítése érdekében. Pécs és Mohács váro
sokban feldolgozás alá kell vonni az iparcikkekkel és aranyvalutával 
üzérkedő személyeket.
Határidő: 1958. december 31.

-  124 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /137



4. A  meglévő hálózatot az eddiginél lényegesen jobban kell felhasználni. 
Növelni kell az ügynökség hírszerző lehetőségét. El kell érni, hogy az 
egyes kategóriákban, objektumokban beszervezett ügynökség átfogó képet 
adjon a szóbanforgó kategóriákról, illetve objektumokról. A  vezetők 
maguk is tartsanak kapcsolatot. Növelni kell — különösen bűnügyi vo
nalon — a találkozási lakások számát.
Határidő: 1958. december 31.

5. A  nyilvántartás felülvizsgálását a kitűzött határidőre be kell fejezni és 
azzal párhuzamosan térképezzék fel az egyes kategóriákat, objektumo
kat. községeket. A  nyilvántartásban nem szereplő aktív ellenséges szemé
lyeket vegyék nyilvántartásba.
Határidő: 1958. december 1.

6. A  vezetők teremtsék meg a gyakorlati együttműködést a II. Főosztály 
központi osztályaival, igényeljék segítségüket. Teremtsék meg a megyei 
politikai nyomozó osztály alosztályai közötti gyakorlatiasabb munkakap
csolatot és szervezzék meg az anyagok szükséges cseréjét.
Határidő: folyamatos.

7. A  társadalmi tulajdon védelme és a bűncselekmények megelőzése érde
kében fokozni kell a felvilágosító és nevelő munkát. Konkrét ügyek 
ismertetésén, ankétok és előadások szervezésén keresztül a dolgozók szé
les rétegét kell a társadalmi tulajdon védelmébe bevonni. Ezen felada
tokhoz a párt és társadalmi szervek segítségét kell kérni.

Határidő: folyamatos.

8. Felül kell vizsgálni a megye területén a bűnügyi apparátus terheltségét. 
A  vizsgálat alapján az operatív helyzetnek megfelelően átcsoportosítá
sokat kell végrehajtani. Amennyiben a helyzet úgy kívánja, a bűnüldö
zési vonalról a társadalmi tulajdonvédelmi vonalra kell nyomozó elvtár
sakat átcsoportosítani. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a gaz
dasági bűnözőkre, huligánokra és fokozni kell az ellenük folyó harcot.

Határidő: 1958. július 30.

9. Javítani kell a tanácsokkal, ügyészséggel és bírósággal a rendőrség kap
csolatát. Csak akkor lesz tekintélye a BM.-nek, a rendőri szerveknek, 
ha az ellenség elleni harcban szoros együttműködést lát az ügyészségi, 
bírósági és rendőri szervek között. Ennek érdekében gyakorlatilag végre 
kell hajtani — minden szinten — a tanácstörvényben előírt azt a ren
delkezést, hogy a rendőri szervek kötelesek a Tanács VB. ülésein a köz- 
biztonság helyzetéről beszámolni.
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A  megyei és járási kapitányságok, a bíróságokkal, az ügyészségekkel 
kötelesek 3 havonként a terület bűnügyi helyzetét értékelni és a szük
séges intézkedésekre határozatot hozni.
Határidő: folyamatos.

10. A  megyei és járási rendőri pártaktíván és szakmai értekezleteken meg 
kell vitatni a személyi állomány erkölcsi, politikai állapotát, fegyelmi 
helyzetét.

Utasításomat a politikai nyomozó és a rendőri személyi állomány előtt meg
felelő mértékben ismertetni kell.

Szám: 10—22/4/1938. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
4. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. július 14-én

A Belügyminisztérium Kollégiuma 1958. évi május 18-án megtárgyalta a 
Győr- Sopron megyei Rendőrfőkapitányság politikai nyomozó osztály mun
káját és az alábbiakat állapította meg:
A Rendőrfőkapitányság politikai nyomozó osztálya jelentős eredményt ért 
el az ellenforradalomban aktívan résztvett személyek, csoportok felderítésé
ben és leleplezésében.
Az ellenforradalom fegyveres leverése után felszámolásra került egy jelen
tős kémrezidentúra.
1957. második felében fokozatosan rátértek az operatív hálózati és feldol
gozó munkára. Több jó beszervezést hajtottak végre, amelynek eredménye
ként javult az ügynökség összetétele. A  meglévő hálózat 62 százaléka osztály
idegen kategóriához tartozik. Ez az arány az 1958-as beszervezéseknél 
tovább javult. Az ügynökség számszerű megoszlása az egyes alosztályokon 
jónak mondható. Helyesen, a megye jellegét figyelembevéve a legnagyobb 
számú ügynökséget a kémelhárítás vonalán foglalkoztatják.
Az ügynökség egyrésze konkrét ügyekben és ellenséges tevékenységgel ala
posan gyanúsítható személyek és csoportok ügyében dolgozik és ezekről 
érdemleges adatokat ad.
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Az osztály jelentős eredményeket ért el az operatív feldolgozó munkában. 
Általában minden operatív tisztre jut egy ügydosszié. Számos ellenséges 
tevékenységre utaló jelzés ellenőrzésével is foglalkoznak. Az ügydossziék 
többsége megalapozott, ellenőrzött ügynöki jelentéseken, egyéb megbízható 
jelzéseken alapul.
Az állománynál kirívó fegyelmezetlenség, durva törvénysértés nem fordul elő. 
A  fenti kezdeti eredmények ellenére a politikai nyomozó osztály munkájá
ban a következő hiányosságok gátolják a további előrehaladást:
1. Az osztályvezető nem elemzi, s nem ismeri megfelelően a megyei opera

tív helyzetét.
a) Az osztály nem rendelkezik adatokkal fontosabb ellenséges kategóriák 

(horthysta katonatisztek, csendőrök, stb.) valamint az ipari és mező- 
gazdasági objektumokban meghúzódó ellenséges elemek tevékenysé
géről.

b) Nem kielégítő az operatív munka az értelmiség reakciós rétegei és a 
nyugatról visszatért amnesztiában részesülő személyek felé.

c) A  határövezet kivételével a megye falvaiban szétszórtan élő ellensé
ges elemek hálózati ellenőrzése gyenge.

2. Az ügynökség felhasználása és foglalkoztatása nem kielégítő:
Az ügynökség többsége nem végez értékes munkát. Jelentős részét nem 
azon a területen foglalkoztatják, ahol legnagyobb hírszerző lehetőséggel 
rendelkezik. Pl.: a horthysta erőszakszervek tagjai közül beszervezett 
ügynökség többségét kémelhárítás és ipari szabotázselhárítás vonalán fog
lalkoztatják és legkevésbbé a horthysta erőszakszervek tagjai között. 
Hasonló a helyzet más ellenséges kategóriáknál is.

3. A  jelentősebb ellenséges kategóriák között a fontosabb objektumokban 
meghúzódó ellenséges elemek hálózati ellenőrzése, az ügyekben folyó ügy
nöki munka nem kielégítő. A  hálózattartó operatív tisztek egyrésze az 
utolsó félévben egyetlen beszervezést sem hajtott végre.
a) A  meglévő hálózattal ritkán találkoznak, még azokkal is, akiknek 

lehetőségeik vannak a feladat rövid idő alatti végrehajtására. Az ope
ratív tisztek hibájából magas a meghiúsult találkozók száma. Nem az 
operatív tiszt alkalmazkodik az ügynökséghez, hanem fordítva.

b) Az operatív tisztek nem készülnek fel a találkozókra. Néhány kivé
teltől eltekintve nem elemzik az ügynökség lehetőségeit. Az ügynök
ség többségének adott feladatok ötletszerűek.

4. A  meglévő ügynökség vezetése, nevelése és ellenőrzése elmarad a köve
telményektől, különösen a belső elhárítás területén.
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5. A  megye területén rezidentúra nincs. Az osztály nem foglalkozik rezi- 
dentúrák szervezésével, bár e feladatra — pl. az ipar területén — alkal
mas hálózati személlyel rendelkeznek, ennek ellenére nem kapcsolnak 
hozzá informátorokat.

6. Az ügyekben folyó munka üteme lassú, színvonala alacsony.
a) Az ügyekben készült operatív tervek sablonosak, nem határozzák meg 

az osztályszempontokat, minden üggyel egyformán foglalkoznak.
b) Az ügyekben az intézkedések végrehajtásában az operatív tisztek 

többsége határozatlan. Nem tesznek bátran javaslatot dossziényitásra 
még olyan jelzések esetében sem, amikor az ellenséges tevékenységre 
utaló adatok ellenőrzöttek.

7. Az osztály fegyelmi helyzete nem kielégítő. A  munkaidőt az operatív 
tisztek egyrésze nem használja ki. A  munkaterveket, operatív terveket nem 
hajtják végre. A  hiányosságok oka elsősorban az, hogy az osztályvezető 
nem ellenőrizte és elemezte megfelelően az operatív alosztály munkáját, 
a hibákkal szemben elnéző. Ennek következtében az alosztályvezetők sem 
ellenőrzik a beosztottak munkáját, nem követelik meg kellő keménység
gel és következetességgel a feladatok maradéktalan végrehajtását.

A  politikai nyomozó osztály munkájának megjavítása érdekében a megyei
rendőrfőkapitány elvtársat az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. A  rendőrfőkapitány elvtárs foglalkozzon többet a politikai nyomozó osz
tály munkájának irányításával, ellenőrzésével. Alaposabban kell elemezni 
a megyei operatív helyzetet, az operatív alosztályok munkáját. Meg kell 
határozni az operatív munka irányát, a közvetlen és távolabbi feladatokat.
a) Tekintettel a megye sajátosságára a fő erőt továbbra is azokra a terü

letekre kell irányítani, ahol nagy számban élnek olyan személyek, 
akik az ellenséges hírszerzőszervek bázisát képezik. Az ilyen ügyek 
feldolgozásában koncentrálni kell a megye területén lévő valamennyi 
operatív szerv tevékenységét. Ennek érdekében a központi operatív osz
tályok — különösen a kémelhárítási osztály — adjanak maximális 
segítséget.

b) Felül kell vizsgálni a feldolgozás alatt álló dossziékat. Ennek alapján 
határozzák meg azokat a legfontosabb ügyeket, amelyekben aktív fel
dolgozó munkát kell végezni.
Az alosztályvezetőknek és beosztottaknak az osztályvezető nyújtson 
segítséget, operatív kombinációk kidolgozásában és végrehajtásában. El 
kell érni az operatív tervek határidőre való végrehajtását.
Határidő: 1958. október 1.
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c) Az osztályvezető rendszeresen ellenőrizze az alosztályvezetők és beosz
tottak munkáját, követeljen katonás fegyelmet. Növelni kell az alosz
tályvezetők és a beosztottak felelősségét a részükre kijelölt munka- 
terület operatív biztosításáért.

2. Felül kell vizsgálni az ügynökség hírszerző lehetőségét. Foglalkoztatási 
tervet készíteni minden hálózati személyre. A  különböző kategóriákból 
beszervezett ügynökség hírszerző lehetőségeit ki kell használni. Meg kell 
szüntetni a meghiúsult találkozásokat és az ellenőrzésben meglévő hiá
nyosságokat.
Határidő: 1958. szeptember 30.

3. Fokozni kell a hálózatépítést különösen a belső elhárítás területén alkal
mas ügynökök beszervezésével.

a) A  hálózat építésit a horthysta erőszakszervek tagjai, volt uralkodó 
osztályok maradványai, az értelmiség és ifjúság reakciós, revizionista 
és nacionalista elemei között kell elsősorban végezni.

b) Beszervezéseket kell végrehajtani a nyugatról amnesztiával és illegá
lisan hazatért személyek, valamint jelentősebb ipari és mezőgazdasági 
objektumokban meghúzódó ellenséges elemek ellenőrzésére, szervezett 
ellenséges tevékenységük felderítésére.

4. Rezidentúrát kell szervezni jelentősebb ipari és mezőgazdasági objektu
mokban, valamint azokban a községekben, ahol nagyobb számban élnek 
ellenséges elemek, illetve, ahonnan számottevő ellenséges tevékenységre 
utaló jelzések érkeznek.

5. Az osztály II. és V. alosztálya vezetésére arra alkalmas személyeket kell 
kiválasztani és odahelyezni.
Hatáiridő: 1958: augusztus 15.
Felelős: Horváth Gyula m. h.

6. A  BM. II. Főosztályának terhére figyelő csoportot kell felállítani a megye 
területén áthaladó, illetve ott időnként tartózkodó imperialista államok 
diplomatái, kereskedelmi ügynökei, turistái, stb. lefigyelésére. A  csoportot 
feladata ellátásához szükséges technikai eszközökkel kell ellátni. 
Határidő: 1958. szeptember 1.
Felelős: Bartos Antal m. h., Galambos József ezr.

Utasításom végrehajtását 1959. januárjában a BM. II. Főosztálya ellen
őrizze.

Felelős: Galambos József ezr.

Utasításomat a Győr- Sopron megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Nyo
mozó Osztály állománya előtt ismertetni kell.
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Szám: 10—22/5/1958.  
A M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  BELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK

5. számú U TA SÍTÁ SA

Budapest, 1958. július 14-én Hatályon kívül helyezi a 19/72. BM parancs

Létre kell hozni a ,,BM. Szociális Csoportot ”, amely országos hatáskörrel 
végzi feladatát a Személyzeti Miniszterhelyettes irányításával.
1. A  Szociális Csoport feladatát és szervezeti felépítését a következőkben

határozom meg:

Feladat:
a) A  BM. hősi halottai hozzátartozóinak, valamint a sebesültek szociá

lis ügyeinek intézése. ■
b) A  régi párttagokkal foglalkozó bizottság javaslata alapján, a belügyi 

szervek állományába tartozó régi párttagokkal és a munkásmozgalom
ban résztvett elvtársakkal kapcsolatos szociális kérdések megoldása.

c) A  tartósan beteg belügyi beosztottakkal kapcsolatos szociális kérdé
sek intézése. 

d) Orvosi vélemény alapján, csak könnyű belső szolgálatra alkalmas bel
ügyi beosztottak megfelelő beosztásba helyezésének elősegítése.

e) A  belügyi szervek kötelékéből leszerelt beosztottak polgári életben való 
elhelyezkedésének elősegítése, — beleértve a fegyelmi úton elbocsátot
takat is.

f) Az egészségi állapotuk alapján belügyi szolgálatra alkalmatlan beosz
tottak leszerelésével kapcsolatos szociális kérdések megoldása.

g )  A  nyugállományba helyezett belügyi tisztek szociális ügyeinek in
tézése.

A csoport szervezeti felépítése és létszáma:
csoportvezető 1 fő
előadó 4 fő
admin. gépíró 1 fő

összesen: 6 fő

2. A  Szociális Csoport felállítása a parancsnokok (vezetők) szociális ügyek
ben gyakorolt hatáskörét nem csorbítja, illetve ilyenirányú feladataikat 
nem szünteti meg, így nem érintik a parancsnokok (vezetők) segély-, illet
ményelőleg, stb. kiutalási jogát.
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3. A  Személyzeti Miniszterhelyettes a BM. Szociális Csoport „Működési 
Szabályzat"-át saját hatáskörében hagyja jóvá.

4. A  Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője az 1958-as évre biztosítson 
200 000 forintot a Szociális Csoport részére, amely felett rendelkezési 
joggal a személyzeti miniszterhelyettest bízom meg.

5. A  Szociális Csoport pénzügyi szükségletét a továbbiakban a költségvetés 
keretében kell biztosítani.

6. A  Gazdasági Miniszterhelyettes gondoskodjon arról, hogy bizonyos számú 
tartalék lakáskontingens álljon a Szociális Csoport rendelkezésére. A  lakás- 
kiutalások indokoltságát a Személyzeti Miniszterhelyettes döntse el, egyet
értésben a Gazdasági Miniszterhelyettessel.

Szám: 10—2 2 /6 /1 9 58.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
6. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. július 26-án

A BM. Politikai nyomozó főosztály vizsgálati szerveinek munkája felelt 
gyakorolt ügyészi felügyelet eredményes és zökkenőmentes ellátása szüksé
gessé teszi, hogy azokról a rendelkezésekről, amelyek a vizsgálati munkával 
kapcsolatosak, az ügyészi szervek időben tudomást szerezzenek. Ezért

e l r e n d e l e m  :

1. A  BM. II. Főosztály vezetője a politikai nyomozó vizsgálati szervek 
munkájára vonatkozó valamennyi parancsát a kiadással egyidejűleg küldje 
meg a Legfőbb Ügyészség politikai osztálya vezetőjének.

2. A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok politikai nyomozó osztá
lyainak vezetői, a BM. II/8 . osztály vezetője, a politikai vizsgálati alosz
tályok nyomozati munkájára vonatkozó parancsokról, általános jellegű 
intézkedésekről a rendelkezés kiadásával egyidejűleg értesítsék az illetékes 
megyei (budapesti) ügyészség vezetőjét.

Jelen utasításom a kihirdetés napján lép életbe.
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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
7. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. augusz.us 9-én

Az utóbbi időben előfordult , hogy egyes politikai és bűnügyi vizsgálati szer
vek azoktól a letartóztatottaktól, akik párttagsági könyvvel rendelkeznek, el
mulasztották bevonni a párttagsági könyvet. Esetenként megtörtént az is, 
hogy a tagsági könyvet a bíróság elé kerülő iratokhoz csatolták, vagy külön
böző szerveknél letétbe helyezték.
A letartóztatott személyek párttagsági könyvével kapcsolatosan a vizsgálati 
szervek vezetőit az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. A  járási, városi (kerületi) rendőrkapitányságok, valamint a megyei (buda
pesti) rendőrfőkapitányságok politikai és bűnügyi vizsgálati szervei a le
tartóztatottak párttagsági könyvét — előzetes letartóztatásuk alkalmával 
— minden esetben vegyék el.

2. A  vizsgálat befejezése után a letartóztatottak párttagsági könyvét további 
intézkedés végett a politikai szervek, a megyei (budapesti) főkapitány 
politikai nyomozó helyettesén, a bűnügyi szervek pedig a főkapitány 
rendőri helyettesén keresztül küldjék meg az M SZM P Központi Bizott
sága Párt és Tömegszervezetek Osztályának.

3. Amennyiben a letartóztatott munkásőr is volt, akkor a munkásőr igazol
ványát is a párttagsági könyvéhez kell csatolni.

Jelen utasításomat valamennyi vizsgálati munkát végző beosztott előtt ismer
tetni kell.

Szám: 10—22/7/1958.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
8. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. augusztus 19-én

Szám: 10—22/8/1958. H .

A  Belügyminisztérium Kollégiuma 1958. évi augusztus 6-án megtárgyalta 
a Csongrád megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztályának 
munkáját és az alábbiakat állapította meg:

Csongrád megye — ezen belül is elsősorban Szeged városa — jelentős 
bázisa volt a szocializmus építésivel szembenálló ellenforradalmi erők tevé
kenységének. E megállapítást igazolja:

1. Itt született meg és talált bázisra a fasiszta „szegedi gondolat”.

2. Az 1956-os ellenforradalom idején a szegedi egyetemekről az ország 
valamennyi egyetemi városába eljutottak az ellenforradalom szervezői és 
agitátorai. Szeged egyik bázisa volt a szovjetellenes, nacionalista, revi
zionista eszméket hirdető ellenforradalomnak.
Az osztály birtokában lévő részben ellenőrzött, részben egyoldalú ada
tokból megállapítható, hogy az ellenséges elemek fő támadási iránya Sze
geden és a megyében jelenleg is az ideológiai területen jelentkezik.
a) Az egyetemi tanárok és az egyetemi hallgatók jelentős része jelenleg 

is kifejezésre juttatja szovjetellenes, nacionalista beállítottságát. Jel
lemző, hogy egyik párt és állami vezetőnknek nemrég 150 kérdést jut
tattak el, amelyben kifejezték ellenforradalmi beállítottságukat.

b) Feldolgozás alatt áll néhány zártabb körvonalú egyetemi csoportosu
lás, amelynek tagjai „nemzeti kommunista” alapon szervezkednek.

c) Verseket, novellákat, leveleket, stb. terjesztenek, amelyben hangot 
adnak a szocializmussal szembenálló álláspontjuknak.

d) Igen élénk és sokoldalú az egyház tevékenysége.

Befolyása észrevehetően nem csökkent. Papok és volt szerzetesekből 
álló szervezkedés jelenleg is van feldolgozás alatt.
Az „ID EO LÓ G IA I"  területen jelentkező ellenséges tevékenység mint 
fő támadási irány mellett az aknamunka egyéb formái is jelentkeznek, 
így pl.:

1. Különösen Szegeden, Makón, Szentesen adatok vannak horthysta elemek 
szoros kapcsolataira és szervezett propaganda tevékenységükre. Makón 
és Szentesen röpcédulás, illetve kulák szervezkedés van feldolgozás alatt.
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2. Számos fegyverrejtegető és az elrejtett fegyverek felhasználásának gondo
latával foglalkozó csoportról vannak jelzések.
Növekszik a Jugoszláviából illegálisan átlépő személyek száma. Az utóbbi 
hónapokban szaporodott az illegális kilépők száma is.
A  disszidált 1200 főből ezideig 115 személy tért haza. Több közülük 
hírszerzéssel alaposan gyanúsítható.
Vannak jelzések arra, hogy egyes kulák csoportok a tsz. fejlesztés aka
dályozására terveket szőnek.
Bár a megyei ipari szempontból nem jelentős, az elhárítás szempontjából 
fontos, hogy az ellenséges személyek igen jelentős része a megyében lévő 
ipari üzemekben, állami vállalatoknál helyezkedett el, ahol gyakoriak a 
géptörések, rongálások.
A Politikai Nyomozó Osztály miután az ellenforradalmi ügyeket ered
ményesen feldolgozta, hozzáfogott az illegálisan tevékenykedő elemek fel
derítéséhez. Ennek eredményeként:
a) Felszámoltak egy CIC. kémrezidentúrát, letartóztattak egy francia 

hírszerzőt. Realizáltak egy fegyverrejtegető csoportot.
b) Részben az ellenforradalom előtti hálózat felülvizsgálása, részben új 

háózat szervezésén keresztül létrehoztak egy 243 fős minőségileg 
többségükben megfelelő hálózatot.

c) Értek el kezdeti eredményeket a feldolgozó munkában. A  feldolgozás 
alatt álló ügyek általában megalapozottak, a bennük folyó munka 
minősége javul.

d) Az állomány színvonala, erkölcsi állapota kielégítő. A  vezetők hatá
rozott intézkedésekkel igyekeznek felszámolni a munka és operatív 
fegyelemben mutatkozó lazaságokat.
Az osztály munkájának alaposabb elemzése azonban számos olyan 
fogyatékosságot mutat, amely akadályozza az ellenséges aknamunka 
mélyrehatóbb felderítését és a gyorsabb előrehaladást.

1. Az ellenséges aknamunka módszereit csupán részben és felszínesen isme
rik. Az illegalitásba húzódó ellenséget nem tudták nyomon követni. 
Ugyanakkor több nyílt ellenséges cselekmény — röpcédulázás, névtelen 
levelek nagy tömege, stb. — kiderítetlen maradt. Jelenleg — az rk. egy
ház és egyes volt pártok területét kivéve — nincs olyan terület, ahol az 
ellenséges cselekmények tényeit mélyebben feltáró adatokkal rendelkez
nének. Az amnesztiások között pl. egyáltalán nincs hálózat. Az elemző 
munka még mindig hiányos.

2. Nincs megszervezve az ügynökség rendszeres ellenőrzése. Emiatt nem lehet 
lemérni a hozzánk való őszinteségének fokát.
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3. Az ügynökség mennyisége, minősége, vezetése, nevelése, felhasználása 
terén a fő hiányosságok az alábbiakban összegezhetők:
a) Csongrád megye fertőzöttségét alapulvéve az ügynökség számbelileg 

is kevés.
b) A  minőségi hálózatépítésre való határozott törekvés az állomány egé

szére még nem jellemző.
c) Az ügynökség vezetése az állomány jelentős részénél sablonos, hír

szerző lehetősége nincs felmérve. Az „ügynök” minősítésű hálózat 15 
százaléka végez ügynöki munkát. A  hálózat 40 százalékával indoko
latlanul havonta, vagy ritkábban találkoznak. Nagy a meghiúsult talál
kozások száma. (Az utolsó félévben pl. a mezőgazdaság vonalán a 
találkozások 25 százaléka meghiúsult.)

d) A  találkozások jelentős része nyilvános, sok esetben alkalmatlan 
helyen bonyolódik le. Nem kielégítő a T . lakások száma. A  meglé
vőket sem használják ki megfelelően. (Hódmezővásárhelyen pl. 11 
lakásból 3-at használnak.)

e) Nagy a hálózatból történő kizárások száma.
f) A  hálózati munkában lévő negatívumok a kirendeltségeknél fokozot

tabban jelentkeznek. Nagy a szintkülönbség az osztály és kirendeltsé
gek munkája között. Különösen gyenge a makói kirendeltség munkája.
A  feldolgozó munka színvonala alacsony, az előrehaladás vontatott:

1. Az operatív tisztek viszonya a feldolgozó munkához nem kielégítő. A  ve
zetők nem ellenőrzik kielégítően a tervbevett intézkedések végrehajtását. 
Néhány kivételtől eltekintve az ügyekben nincs párhuzamos ügynökség.

2. Az operatív terveket igen gyakran indokolatlanul nem hajtják végre. Az 
egyes ügyek nincsenek elemzően tanulmányozva, s emiatt az előrehala
dást biztosító eszközök felhasználása sablonos.
Az osztályon egyes fontos feladatok elvégzése terén komoly lemaradás 
van. Pl.:
a) A  felülvizsgálásra kerülő 14 000 kartonból ezideig 1221 fő kartonja 

lett felülvizsgálva.

b) Az ellenforradalom előtti hálózat jelentős részét — jól lehet határ
ideje már régen lejárt — ezideig nem vizsgálták felül.

A  Politikai Nyomozó Osztály munkájának megjavítása érdekében megyei 
főkapitány elvtársat az alábbiakra

u t a s í t o m :
1. A  hálózatépítési feladatokat a megye operatív helyzetét gondosan ele

mezve kell meghatározni. Elsősorban:
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a) Az egyetemeken a tanárok és hallgatók, valamint az értelmiség egyéb 
ellenséges csoportjai között minőségileg olyan hálózatot kell szervezni, 
amely az ideológiai területen jelentkező ellenséges tevékenység felde
rítésére alkalmas.

b) Sürgősen pótolni kell az amnesztiások ellenőrzésében mutatkozó jelen
tős lemaradást. A  hírszerzéssel gyanúsítható amnesztiásokat feldolgo
zás alá kell vonni.

c) Fejleszteni kell a hálózatot a fehérterror és az 1956-os ellenforrada
lom idején szellemi irányítást végzett horthysta elemek, valamint a 
horthysta erőszakszervek legaktívabb csoportjai között. Hálózati ellen
őrzés alatt kell tartani az 1956-os ellenforradalom különböző szer
vezeteiben (M EFESZ., Forradalmi Bizottmányok, Munkástanácsok) 
működött, nyíltan ellenséges személyeket.

d) Az egyházak, különösen az rk. egyház és a volt szerzetesrendek aktív 
csoportjai között.

2. Meg kell szervezni a jugoszláv hírszerzés elleni elhárítást. Ennek érde
kében:
a) Alkalmas szűrőhálózatot kell szervezni a határmenti községekben. 

Biztosítani kell az illegális határkapuk, átkelőhelyek átfogását.
b) A  jugoszláv hírszerzés tevékenységére utaló adatokat, jelzéseket gon

dosan ellenőrizni kell, s ha szükséges meg kell kezdeni a feldolgo
zást. Felül kell vizsgálni a régebbi keletű és jugoszláv vonatkozású 
jelzéseket, s meg kell tenni a szükséges ellenőrző intézkedéseket.

c) Az eredményesebb munka érdekében állandó munkakapcsolatot keli 
kiépíteni a Határőrség szerveivel és biztosítani kell az illegálisan át
lépők módszeres kihallgatását.

3. A  mezőgazdasági elhárítás vonalán meg kell szervezni — a Megyei Párt- 
bizottság tervével összhangban — a tsz. fejlesztésre kijelölt községek 
operatív biztosítását.

4. Biztosítani kell, hogy a hálózat szervezése, vezetése, nevelése minden terü
leten az operatív alapelveknek megfelelően történjék. Az operatív fegye
lem megsértőit — az eset súlyának megfelelően — felelősségre kell vonni.

Ennek érdekében:
a) Intézkedéseket kell tenni a foglalkoztatott hálózat rendszeres ellenőr

zésére, s az erről készített dokumentumokat el kell helyezni a ,,B 
dossziéba.

b) Fel kell mérni az ügynökség hírszerző lehetőségét, s foglalkoztatási 
tervek alapján biztosítani kell minden hálózati személy maximális ki
használását.
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c) Meg kell szüntetni a hálózattartásban mutatkozó lazaságokat.
d) Fokozni kell a „ T ” lakások szervezését.

5. A  feldolgozás alatt álló ügyekben és jelzésekben operatív és intézkedési 
tervek alapján — a vezetők személyes irányításával — biztosítani kell az 
előrehaladást. (Loyolások ügye, egyetemi szervezkedés, makói, szentesi 
szervezkedés), ha szükséges a legfontosabb ügyek realizálásához erőát
csoportosítást kell végrehajtani. A  feldolgozó munka megjavítása alapvető 
feladat.

6. Intézkedéseket kell tenni a nyilvántartás felülvizsgálásában mutatkozó 
nagymérvű lemaradás megszüntetésére, valamint az ellenforradalom előtt 
foglalkoztatott, de addig felül nem vizsgált hálózati személyek felülvizs
gálására.

7. A  kitűzött feladatok végrehajtásának biztosítása végett:
a) A  politikai nyomozó munka vezetését, ellenőrzését, konkrétabbá, 

elemzőbbé kell tenni. Lényegesen többet kell foglalkozni a kirendelt
ségek segítésével és ellenőrzésével.

b) Biztosítani kell a beosztott vezetők és operatív tisztek rendszeres be
számoltatását.

c) A  munka megjavítása érdekében — a nevelőeszközök mellett — hatá
rozott fegyelmi intézkedéseket kell tenni a munka és operatív fegyelem 
megsértőivel szemben. El kell érni, hogy az alosztályvezetők tényle
ges gazdái legyenek egységüknek és területüknek, s ha szükséges 
kemény eszközökkel és intézkedésekkel is biztosítsák a kitűzött fel
adatok végrehajtását.

8. Az Utasításban foglalt feladatok végrehajtásáról a Megyei Rendőrfő
kapitányság Vezetője 1959. évi április 1-én a BM. II. Főosztálya Veze
tőjének tegyen írásban jelentést.
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Szám: 10—23/1/1958. H.
A M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  

B ELÜ G Y M IN ISZTERE ELSŐ H ELY ETTESÉN EK
1. számú PARANCSA

Budapest, 1958. január 7-én

A  nyugati határaink védelmében nem használjuk ki az összes rendelkezésre 
álló lehetőségeinket, mert a Belügyminisztérium szerveinek a határövezetben 
folytatott munkája nincs kellően koordinálva. A  Belügyminisztérium megyei 
politikai nyomozó osztályai, a Határőrség kerületi felderítő osztályai, sőt e 
szervek központi osztályai is esetenként egymástól függetlenül dolgoznak, 
többször párhuzamos munkát végeznek, néha pedig egyenesen keresztezik 
egymás operatív munkáját, ami dekonspirációhoz vezet.
A  kellő együttműködés hiányában a határvédelemben érdekelt szervek nem 
nyújtanak egymásnak kellő segítséget, ami lényegében a határvédelem és a 
kémelhárítás gyengítését eredményezi.
A  Határőrség Országos Parancsnoksága nem kap kellő adatokat az ellen
ség illegális csatornáinak létezéséről, nem ismeri a Magyar Népköztársaságba 
akkreditált nyugati diplomatákat, nincs ellátva a körözött kémek és más ellen
séges elemek adataival, stb. Másfelől a Határőrség kerületi felderítő osztá
lyai nem támaszkodnak eléggé a megyei rendőrfőkapitányságokra és azok 
politikai nyomozó osztályaira. Ennek következtében e szervek nem dolgoz
nak ki közös akció, vagy operatív tervet az általuk ellenőrzött határvidékek 
és az ott élő ellenséges elemek feldolgozására, valamint a beszivárgó impe
rialista ügynökök elfogására. Azzal, hogy az ellenségről szerzett és a terü
letre vonatkozó adatokat nem közük egymással, nehezítik a határvédelmet 
és a kémelhárítást.
A  nem kielégítő együttműködés akadályozza a hazánkban illegálisan beszi
várgott kérnek visszafordítását, a külföldön dolgozó ügynökség adatainak 
a már meglévő adatok útján való ellenőrzését, a határövezetben történő 
hálózatépítést és a határon túl dolgozó ügynökség célszerű felhasználását.
Meg kell állapítani azt is, hogy a nyugati határon lévő kapitányságok, köz- 
biztonsági és bűnügyi rendőri egységei nincsenek kellően bevonva a határ- 
védelembe és az elhárításba.
A nyugati határvédelem erősítése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  BM. Győr és Vas megyei politikai nyomozó osztályai, a Határőr
ség kerületi felderítő osztályai negyedévenként készítsenek közös operatív
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tervet, amit folyamatosan, a helyzetnek megfelelően újabb feladatokkal 
kell kiegészíteni. A  közös operatív tervben rögzítsék, hogy miben nyúj
tanak segítséget egymásnak és milyen ügyben dolgoznak közösen. A  kö
zös terv elkészítésénél vegyék figyelembe az általuk ellenőrzött terület 
operatív helyzetét, az ellenséges kategóriák elhelyezkedését, az illegális 
határkapukat, az esetleges újabb határkapuk megnyitását, csapdák fel
állítását.

Határidő: Az első közös operatív terve: 1958. II. 1.

Felelős: BM. Vas megyei Pol. Oszt. Vez.
BM. Győr megyei Pol. Oszt. Vez.
Hőr. K er. Feld. Oszt. Vez.

2. A  BM. II/2. Osztály, valamint a Határőrség, a Felderítő Osztály 
mérjék fel az ellenségről meglévő adataikat és ennek alapján az egyes 
szervek lehetőségeinek figyelembevételével határozzák meg, hogy az egyes 
kém, ember- és árucsempész ügyekben melyik szerv dolgozzon és egyéb 
ügyekben milyen segítséget tudnak egymásnak nyújtani. Ennek megfele
lően közös operatív tervet kell kidolgozni.
Határidő: 1958. II. 1.
Felelős: BM. II/2. Oszt. Vez.

Hőr. F eld. Oszt. Vez.

3. A BM. Győr és Vas megyei politikai nyomozó osztályain egy-egy érté
kelő és tájékoztató csoportot kell felállítani 2 fővel, jó tapasztalatokkal 
rendelkező operatív tisztekből. A  csoportok a Győr és Vas megyei 
rendőrfőkapitánynak vannak alárendelve. Az értékelő és tájékoztató cso
portokba 1—1 főt az illetékes megyei politikai nyomozó osztályok és 
1— 1 főt a győri és a zalaegerszegi kerületi felderítő osztályok vezényel
nek. Az értékelő és tájékoztató csoportoknak az illetékes szervek vala
mennyi jelentéséből 1— 1 példányt meg kell kapniok és annak alapján 
tájékoztatják a H atárőrség Országos Parancsnokát, a BM. II. Főosz
tály Vezetőjét, a Megyei Rendőrfőkapitányt és a Határőrség Kerületi 
Parancsnokát. A  tájékoztató csoport programját, tevékenységének részle
tes tervét ki kell dolgozni.

A  megyei főkapitány feladata, hogy a beérkező összes jelentések alapján
közvetlenül is koordinálja a területen dolgozó szervek munkáját.
Határidő: 1958. II. 15.
Felelős: BM. II/2. Oszt. Vez.

Hőr. F eld. Oszt. Vez.
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4. Az értékelő és tájékoztató csoportok felállításuk után az 1957. évben 
kapott fontosabb adatok alapján állítsák össze az ellenségről szerzett 
fontosabb adatokat, elsősorban az imperialista hírszerző szervek és azok 
ügynökségéről, valamint az elllenőrzésük alatt álló területen élő ellenséges 
beállítottságú személyekről. Ez az értékelés képezi további munkájuk 
alapját.
Határidő: 1958. III. 1.
Felelős: BM. Győr és Vas megyei Főkapitány.

5. A BM. Győr és Vas megyei Főkapitányság vezetői, valamint az ille
tékes határőrkerület parancsnokai dolgozzanak ki közös karhatalm i 
intézkedéseket a határvédelem erősítése céljából.
Határidő: 1958. II. 1.
Felelős: BM. Győr és Vas megyei Főkapitányság Vezetői,

az illetékes hőr. ker. pk.-ok.

6. A  BM. Győr és Vas megyei Főkapitány és a Politikai Nyomozó Osz
tály Vezetője dolgozzon ki tervet a közbiztonsági és bűnügyi rendőrség
nek a határvédelembe való megfelelő bevonására. Határsértések során 
a megyei főkapitányok a Határőrség Országos Parancsnokának, vagy a 
Határőrség kerületi parancsnokainak kérésére kötelesek hálózati munkát 
kifejteni az érintett területeken.
Határidő: 1958. I. 20.
Felelős: BM. Győr és Vas megyei Főkapitányok.

7. A  BM. Tanulmányi és Módszertani Osztálya a BM. II/2. Osztály bevo
násával dolgozzon ki a nyugati határmegyékbe beosztott rendőri és határ
őrizeti szervek személyi állománya részére kb. 6—8 órás kémelhárítási 
előadást. Az előadás lényegében az ellenséges kémkedés célját és mód
szereit ismertesse, különös tekintettel a határvidékek helyzetére.
Határidő: 1958. II. 1.
Felelős: BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály Vezetője.

8. A  BM. II. Főosztály összes kutató alosztálya állítsa össze a nyugatra 
szökött és feltételezhetően az imperialista hírszerző szervek szolgálatá
ban álló személyek névsorát és ezeket személyi adataikkal, fényképeikkel 
együtt küldjék meg a Határőrség Országos Parancsnokának, aki gondos
kodjon arról, hogy ezek az adatok ellenőrzés céljából lejussanak a FEP- 
ekhez. A  továbbiak során a körözött személyek fényképét és adatait folya
matosan meg kell küldeni a Határőrség Országos Parancsnokának. 
Határidő: 1958. III. 1.
Felelős: BM. II/1 ., II/2., II/5. Oszt. Vez.
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9. A  BM. II/11. Osztály szervezze meg a politikai körözések könyvét, 
ennek folyamatos kiegészítését és megfelelő konspiratív kezelési mód
szerét.
Határidő: 1958. III. 1.
Felelős: BM. II/11. Oszt. Vez.

10. A  BM. II/2. Osztály Vezetője a Magyar Népköztársaság területén 
dolgozó nyugati követségek beosztottainak adatait és fényképeit küldje 
meg a Határőrség Országos Parancsnokának. A  jövőben érkező nyugati 
követségi beosztottak fényképét folyamatosan meg kell küldeni.
Határidő: 1958. I. 5.
Felelős: BM. II/2. Oszt. Vez.

11. A  BM. II. Főosztály Vezetője és a Határőrség Országos Parancsnoka 
illetékes szerveikkel közösen dolgoztassák ki a Magyar Népköztársaság 
területére beérkező nyugati állampolgárok adatainak azonnali közlését 
a KEOKH-al, átutazók esetében még a kiléptető állomásokkal is. Ennek 
érdekében a BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetőjének bevoná
sával tegyenek javaslatot hozzám a szükséges technikai felszereléssel 
való ellátásra.

Határidő: Javaslat elkészítésére: 1958. I. 15.
Felelős: BM. II. Főoszt. Vez., Határőrség Országos Parancsnoka.

12. A  Határőrség Országos Parancsnoka utasítsa a nyugati kerületek parancs
nokait, hogy a befelé történt elfogott határsértőket a legrövidebb időn 
belül konspiráltan szállíttassa be a kerület felderítő szerveihez, s azon
nal értesítsék a megyei főkapitányság vezetőjét. A  megyei főkapitányság 
vezetője köteles azonnal értesíteni a BM. II/2. Osztály vezetőjét az el
fogásról. Az illegálisan bejött személyek kihallgatását azonnal meg kell 
kezdeni az illetékes kémelhárító szervek egy tagjának jelenlétében.

Jelen parancsom végrehajtását a BM. II. Főosztály Vezetője és a Határ
őrség Országos Parancsnoka 1958. május 1-ig egy ízben ellenőriztesse 
és erről írásban tegyen nekem jelentést.
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Szám: 10—23/3/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERE ELSŐ HELYETTESÉNEK

3. számú PARANCSA

Budapest, 1958. január 23-án

Ellenőrzött adataink bizonyítják, hogy hazánk területén utazgató kapitalista 
diplomaták közül egyesek diplomáciai tevékenységükkel össze nem egyez
tethető tevékenységet fejtenek ki. Egyes megtévedt, vagy ellenséges beállított
ságú magyar állampolgárok között felforgató propagandát űznek, katonai és 
honvédelmi objektumok ellen kémkednek. Ellenséges tevékenységük felderí
tésére és leleplezésére meg kell szervezni hazánk területén utazó kapitalista 
diplomaták operatív ellenőrzését. Ennek érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

I.
A  kapitalista diplomaták vidéki utazásainak operatív és technikai ellenőrzé
sére a II/9. Osztályon egy négy főből álló központot kell létrehozni. A  köz
pont feladata, hogy az ellenőrző pontokról hivatalos és hálózati források 
útján szerzett adatok alapján megfelelő térképre bejegyezze a vidékre induló 
kapitalista diplomaták útirányát és várható mozgását. Ennek alapján értesíti 
a közbeeső rendőri, katonai szerveket, valamint szükség szerint intézkedést 
tesz a diplomata figyelésére. Időszakonként az összes meglévő adataik 
alapján a vidéki operatív és rendőri szervek intézkedéseket tesznek egyes 
területek fokozottabb védelmére és az ott megjelenő kém vagy egyéb ellensé
ges tevékenységet folytató kapitalista diplomaták leleplezésére.
A  központi csoport támogatására egy 21 főből álló 4 nagyteljesítményű 
túra kocsival — figyelő részleget kell létrehozni. Ezeket a csoportokat nyil
vántartott hírszerzők tevékenységének korlátozására, vagy leleplezésére kell 
elsősorban felhasználni.

II.
Utasítom az ORFK. Vezetőjének Közbiztonsági Helyettesét, hogy a Buda
pestről kivezető fő közlekedési útvonalakon megfelelő rendőri jelentőszolgá- 
iatot szervezzen. Ez a szolgálat jelzi a II/9. Osztályon lévő központ számára 
a főváros területét elhagyó kapitalista diplomaták gépkocsi rendszámait, az 
áthaladás időpontját és egyéb megállapítható adatait. Ezt a szolgálatot köz
vetlen városi telefonnal kell összekapcsolni az említett központtal. A  fővá
rosból kivezető mellékútvonalat a közlekedésrendészeti szervek motoros jár-
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őrei ellenőrzik. Jelentéseiket távbeszélőn közlik a központtal. Az ORFK. 
Vezetőjenek Közbiztonsági Helyettese gondoskodik, hogy vidéki szervei 
megfelelő mértékben bekapcsolódjanak a kapitalista diplomaták mozgásának 
ellenőrzésébe. Ennek megkönnyítésére ki kell oktatni az érintett személyi 
állományt és el kell látni jelentő blokktömbbel.

III.

A  II/2. Osztály vezetője készítse el a kapitalista követségek fedése alatt 
dolgozó hírszerzőtisztek elleni harccal foglalkozó oktatási anyagot. Az 
O R f K. Vezetőjének Közbiztonsági Helyettesével együtt gondoskodik, hogy 
a megfelelő rendőri szervek beosztottai és tisztjei világos képet kapjanak a 
kapitalista diplomatákkal kapcsolatos intézkedésekről és az általuk foganato
sítható rendszabályokról.

Utasítom a II/2. Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a II/9. Osztályon 
létesített központ megfelelő operatív támogatásáról. Folyamatosan biztosítsa  
a központ által szerzett adatok operatív felhasználását, az imperialista hír
szerzőszervek leleplezésére. A  II/2. Osztály vezetője köteles gondoskodni és 
esetenként meghatározni a titkos ellenőrzések és egyéb intézkedések mér
tékét, figyelembevéve hazánk külpolitikai érdekeit.

IV.

Az O Rf K. Vezetőjének Közbiztonsági Helyettese a II/9. Osztály és 
a II/2. Osztály vezetői a végrehajtásról 1958. március 15-ig tegyenek nekem 
jelentést.

Az 1955. évi 24. számú miniszterhelyettesi parancs a jelen parancs megjele
nésével hatályát veszti.
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Szám: 10—23/8/1958.

H. k.: 010/72. BMH. ut. 72. V. 16.A M AGYAR K Ö ZTÁRSASÁG 
B ELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK

8. számú PA RA N CSA

Budapest, 1958. március 25-én

A  Belügyminisztérium hivatásos és polgári személyi állománya részére új
igazolványt rendszeresítünk. Ezért

m e g p a r a n c s o l o m :
1. A  Belügyminisztérium kötelékébe tartozó összes szervek hivatásos és pol

gári alkalmazottait 1958. március 27-től 31-ig új szolgálati igazolvánnyal 
kell ellátni.
A korábban kiadott szolgálati igazolványokat ezzel egyidejűleg be kell 
vonni, ezek 1958. március 31-én 24 órakor érvényüket vesztik.

2. A  szolgálati igazolványokat a Belügyminisztérium központi osztályai 
részére a BM. Személyzeti Főosztály az Országos Parancsnokságok, 
a Határőrség, a Karhatalom, valamint a megyei (budapesti) főkapitány 
ságok és alárendelt szerveik részére a parancsnokságok (illetve a megyei, 
budapesti főkapitányságok) személyzeti osztályai állítják ki.

3. Az igazolvány a szolgálati jogviszony igazolására szolgál, és egyben 
belépésre jogosít a Belügyminisztérium, illetve a kötelékébe tartozó szer
vek épületeibe az alábbiak szerint:

........................................
a) Egyes magasabb beosztású belügyi vezetők részére kiadott sárga-sávos 

igazolvány a BM-hoz tartozó valamennyi objektumba — külön belépési 
engedély nélkül — belépésre jogosít.

b) A  Belügyminisztérium központi épületébe belépésre jogosít minden 
olyan igazolvány, amelynek érvényesítő jelvényén átlós irányú barna 
sáv van.

c) A  BM. Országos Parancsnokságok épületébe belépésre jogosít 
a „Belügyminisztérium” feliratú sávos és sávnélküli érvényesítő szel
vénnyel ellátott igazolvány, továbbá minden olyan testületi igazolvány, 
amely sávos érvényesítő szelvénnyel van ellátva.
A  „Belügyminisztérium” feliratú igazolvány ezen kívül belépésre 
jogosít az összes alárendelt szervek épületeibe is.

d) A  Budapesti Rendőrfőkapitányság épületébe belépésre jogosít 
a " Belügyminisztérium” feliratú és a „Budapesti Rendőrfőkapítányság” 
által kiadott „Rendőrség” feliratú igazolvány.
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e) A megyei rendőrfőkapitányságok központi épületeibe belépésre jogosít 
a „Belügyminisztérium” feliratú igazolvány és megyénként a saját 
megyei rendőrfőkapitányságok által kiállított „Rendőrség” feliratú 
igazolvány.

4. A  szerződéses és polgári alkalmazottak kékszínű borítólappal ellátott 
igazolványa külön belépési engedély nélkül csak abba az épületbe jogosít 
belépésre, ahová az igazolványt kiállító szerv vezetője a belépést az iga
zolvány e célra szolgáló rovatába történt bejegyzéssel engedélyezte.

5. A büntetésvégrehajtási szervek egyes épületeibe és a Belügyminisztérium 
egyes szerveinek külön meghatározott épületeibe csak e szervek parancs
nokai, illetve vezetői által kiadott belépési engedéllyel lehet belépni. 
A  sávval megjelölt vezetői igazolvány külön belépési jegy nélkül ezekbe 
az épületekbe is jogosít belépésre.

6. A  szolgálati igazolványnak, mint a legfontosabb szolgálati okmánynak 
a gondos megőrzése minden beosztott elsőrendű kötelessége.

7. A  szolgálati igazolványok kezelésére és nyilvántartására vonatkozó rész
letes utasítást a BM. Személyzeti Főosztály vezetője kiadta.
A szolgálati igazolványok kiadására jogosult szervek vezetői személyükben 
felefősek ennek betartásáért.
felen parancsomat az egész személyi állomány előtt ki kell hirdetni.

Szám: 10—23/12/1958. 004/65. Fcsf. ut.
A M AGYAR NÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  

BELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK
12. számú PARANCSA

Budapest, 1958. július 7-én

Tudomásomra jutott, hogy egyes belügyi szervek előzetes orvosi vizsgálat nél
kül eszközölnek felvételeket és a felvett beosztottakat nem az egészségi álla
potuknak megfelelő minősítés szerinti beosztásba helyezik.

Ennek következtében több beosztott hosszabb-rövidebb szolgálat után — álla
potának romlása miatt — ismételten egészségügyi szabadságon van. Sok beosz-
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tottat néhány heti, vagy hónapi szolgálat után — felülvizsgáló bizottság elé
kell állítani, mert BM. szolgálatra alkalmatlanok.
Ennek megelőzése céljából

m e g p a r a n c s o l o m :
1. Az orvosi vizsgálat alapján felvett beosztottat csak egészségügyi alkalmas- 

sági fokának megfelelő (,,BM. szolgálatra alkalmas”, „Szakszolgálatra 
alkalmas”, ,,BM-szolgálatra alkalmatlan”) szolgálatra lehet beosztani.

2. A  felvétel előtti orvosi vizsgálatokat — szükség esetén szakvizsgálatokkal 
kiegészítve — az illetékes BM. orvosnak kell elvégezni az Egészségügyi 
Osztály vezetője által kiadott utasításoknak megfelelően.

3. A  BM. személyi állományába hivatásos, illetve p. a. beosztottnak bárkit 
csak előzetes orvosi vizsgálat után lehet felvenni. A  felvételre jelentkezők
nek „orvosi kérdőívet” is ki kell tölteni, a jelen parancshoz mellékelt 
kérdőív minta alapján.

4. Jelen parancs végrehajtásáért a parancsnok elvtársak fegyelmileg felelősek.

Szám: 10—23/13 /1958. H K :  1 0 - 2 1 / 7 3
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASá g  

b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s ÉNEK

13. számú parancsaBudapest, 1959. augusztus 4-én

Miniszter Elvtárs múlt év december 2-án kiadott 54. sz. parancsával elrendelte 
k rendszeres megtartását és 
zeken a vizsgálatokon min-

Kollégiuma elé terjesztett 
20 százaléka az 1958. évi 

Emiatt nem lehet tiszta képet
alkotni a személyi állomány egészségi állapotáról.
A  hiányosságok megszüntetése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :
1. A  személyi állomány 1958. évi szűrővizsgálatát a szűrést végző orvosok 

szeptember 30-ig fejezzék be.
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A  feladat százszázalékos elvégzéséért a parancsnokokat teszem felelőssé.

2. A  szűrővizsgálatokat végző orvosok  a BM. Egészségügyi Osztály veze
tője utasításának megfelelően —Valamennyi beosztottról fektessék fel a 
rendszeresített „Egészségügyi törzskönyv”-et.

3. A  területileg illetékes orvos az általa nyilvántartott „Egészségügyi törzs
könyv"-eket első alkalommal f. év szeptember 30-ig, a továbbiakban pedig 
folyamatosan negyedevenként egyeztesse az illetékes személyzeti szervek 
állomány-nyilvántartásával annak érdekében, hogy a szerv személyi állo
mányáról pontos, egészségügyi nyilvántartással rendelkezzék, és ennek bir
tokában a BM. felső vezetését kellő módon tájékoztathassa.

4. A  BM. Egészségügyi Osztály vezetője adjon ki részletes végrehajtási uta
sítást a szervek vezető-orvosainak az egészségügyi nyilvántartás módoza
tairól és egyidejűleg szervezze meg az idült betegségben szenvedők gondo
zási rendszerét.

Szám: 10—23/15 /1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

15. számú PARANCSA

Budapest, 1958. augusztus 8-án

Belügyminiszter Elvtárs 18. sz. Parancsa alapján a Budapesti Rendőrfőkapi
tányság Tartalék Zászlóalja működésének alapelveit az alábbiak szerint sza
bályozom:

I.
Felhasználási, ellenőrzési jog

1. A  Tartalék Zászlóalj felhasználására parancsot adhatnak:
a) a Belügyminiszter Elvtárs és helyettesei,

b) az Országos Rendőrfőkapitányság Vezetőjének Közbiztonsági Helyet
tese,

c) a Budapesti Rendőrfőkapitányság Vezetője és Közbiztonsági Helyettese,
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d) hivatalos időn kívül a BM., az ORFK. és a Budapesti Rendőrfőkapi
tányság központi ügyeletének vezetője, amennyiben az igénybevétel 
csak egy század, vagy annál kisebb erőt érint,

e) a Tartalék Zászlóalj parancsnoka és szakmai helyettese a főkapitány 
közbiztonsági helyettese által megszabott rendszeres járőrszolgálat ellá
tására.

2 . Ellenőrzésre jogosultak:
a) Mindazon elöljárók, akik a zászlóalj felé felhasználási, parancsadási 

joggal rendelkeznek.
b) Ezenkívül a BM., az ORFK és a Budapesti Rendőrfőkapitányság ille

tékes osztályvezetői és nyíltparanccsal ellátott megbízottai saját szak
területükre vonatkozólag.

II.
A  Tartalék Zászlóalj feladata

a) A  közrend és a közbiztonság nagyobbmérvű megzavarása esetén a rend 
helyreállítása, törvénybe ütköző cselekményt elkövető csoport, ellenséges 
tevékenységet kifejtő, vagy ellenséges hangulatú tömeg szétoszlatása.

b) Nagyobb méretű párt, tömegszervezeti és sportrendezvények biztosítása. 
Bel- és külföldi, párt és kormányvezetők, továbbá más küldöttek, repülő
téri, pályaudvari, parlamenti, követségi, stb. fogadásainál a szükséges biz
tosítás ellátása.

c) Budapest területének — az operatív helyzettől függően gyalogos, lovas és 
URH rádiós járőrökkel való fokozott ellenőrzése és a főkapitányság ille
tékes szerveivel együttműködve operatív feladatok végrehajtása.

d) Budapest területére rendészeti járőrök vezénylése.
e) Ünnepségekhez, gyászünnepségekhez, továbbá a rendőrség tagjainak elha- 

halálozása esetén a szükséges díszelgő egység biztosítása.

III.
A parancsnokok feladata és hatásköre

1. Zászlóaljparancsnok:
Elöljárója a zászlóalj egész személyi állományának, laktanyaparancsnok. 
Irányítja és ellenőrzi a zászlóalj tevékenységét, szolgálatát, politikai és 
szakmai kiképzését, anyagi ellátását.
Végrehajtja a zászlóalj felhasználására utasítási joggal rendelkező elöl
járók parancsait.
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Közvetlenül irányítja és ellenőrzi a helyetteseinek a munkáját.
Szoros kapcsolatot tart fenn a rendőrfőkapitányság azon szerveivel, ame
lyekkel az együttműködést a szolgálat megkívánja.
Felelős a zászlóalj politikai és szakmai színvonaláért, a fegyelmi hely
zetért.
Gyakorolja a részére biztosított dicsérő és fenyítő jogkörét.
Mint laktanyaparancsnok felelős a laktanya rendjéért.
Kapcsolatot tart a városparancsnoksággal.

2. Zászlóaljparancsnok helyettes:

A  pártbizottság titkára kivételével elöljárója a zászlóalj egész személyi 
állományának.
Közvetlenül a zászlóaljparancsnoknak van alárendelve, annak mindenkori 
helyettese.
Felelős a zászlóalj személyi állományának szakmai kiképzéséért és 
továbbképzéséért, az alaki, karhatalmi, harcászati, lőelméleti, fegyver- 
anyagismereti oktatásáért, valamint a szolgálatok ellátásáért. Ezekkel kap
csolatban közvetlenül irányítja és ellenőrzi a századparancsnokok mun
káját.
Felelős a laktanyavédelmi terv és a riadóterv elkészítéséért és azok gya
korlásáért. Ellenőrzi a napirend ellátását, a zászlóalj ügyeletes tiszt tevé
kenységét, a laktanyaőrség szolgálatát.

3. Kiképzési csoportvezető:

Közvetlenül a zászlóaljparancsnok helyettes irányítása alatt áll. A  szá
zadparancsnokig bezárólag elöljárója a személyi állománynak.
A  kiképzési csoport vezetője a csoport beosztottainak, valamint a század 
és szakaszparancsnoknak a bevonásával biztosítja a zászlóalj továbbkép
zését. Ezenkívül a csoport beosztottain és más külső előadókon keresztül 
ellátja a főkapitányság hatáskörében működő iskola hallgatóinak alap
fokú rendőri kiképzését.

4. Századparancsnok:
Közvetlenül a zászlóaljparancsnok helyettesének van alárendelve. Elöl
járója a század egész személyi állományának.
A  zászlóaljparancsnok helyettes közvetlen irányítása mellett szervezi és 
vezeti a század szolgálat ellátását, alaki, karhatalmi, harcászati, kikép
zését és szakmai továbbképzését.
Felelős a század fegyelméért, harckészültségéért, kiképzéséért, szolgálat- 
ellátásáért.
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Közvetlenül irányítja a szolgálatvezető, a szakaszparancsnokok és a raj- 
parancsnokok munkáját. Gyakorolja a részére biztosított irányító és dicsérő 
jogkört.

5. Szakaszparancsnok:
Közvetlenül a századparancsnoknak van alárendelve. Elöljárója a szakasz 
egész személyi állományának.
A  századparancsnok közvetlen irányításával, szervezi és vezeti a szakasz 
alaki, karhatalmi, harcászati kiképzését és szakasz-szolgálat ellátását.

6. Század szolgálatvezető:
Közvetlenül a századparancsnoknak van alárendelve. Rajparancsnokig 
bezárólag elöljárója a század személyi állományának.
Ellátja a század szolgálatának vezénylését, ellenőrzi a körletrend betar
tását.
Felelős a századnak kiadott anyagok helyes tárolásáért, azok karbantar
tásáért. megőrzéséért és a század adminisztrációs munkájáért.

7. Segédtiszt:

Közvetlenül a zászlóaljparancsnoknak van alárendelve. Szakaszparancs
nokig bezárólag elöljárója a zászlóalj egész személyi állományának.
Felelős a magasabb elöljárók parancsainak és intézkedéseinek kellő idő
ben és helyesen történő továbbításáért, a zászlóalj adminisztratív munká
jának irányításáért, a titkos ügykezelés szabályainak betartásáért.
Felelős továbbá a laktanyaügyeletes tiszti szolgálat megszervezéséért, s 
ezen szolgálatra beosztottak szolgálatba vezényléséért.

8. Hadtápparancsnok:
Közvetlenül a zászlóaljparancsnoknak van alárendelve. Elöljárója a had
táp területén dolgozó összes hivatásos és szerződéses állományú beosz
tottnak.
A hadtápparancsnokság ellátja a Mosonyi utcai laktanyában elhelyezett 
Tartalék Zászlóalj és a Lovas és Lókiképző Iskola egész személyi állo
mányának étkeztetését, elhelyezési körleteinek karbantartását és az elhe- 
helyezési tárgyak nyilvántartását.
Végzi a zászlóalj anyagi ellátását, gondoskodik a gépjárművek és a fegy
verzet tárolásáról, nyilvántartásáról, azok javításáról, utánpótlásáról.
A  fegyvermesteren keresztül megadja a szükséges segítséget a zászlóalj 
lőgyakorlatainak levezetésére.
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A  szolgálat ellátása

A  tartalék zászlóalj 1 URH rádiós századból és 2 géppisztolyos század
ból áll. Ezen kívül a Lovas és Lókiképző Iskola keretében működik egy lovas 
század, amely szolgálat ellátás szempontjából a Tartalék Zászlóalj rendelke
zésére áll.
A  géppisztolyos századok és a lovas század 24 órás váltási rendszerben lát
ják el szolgálatukat.
Ennek megfelelően:

1. A  két géppisztolyos század 24 óránként váltja egymást. A  szolgálatban 
lévő század a nappali órákban — amennyiben más igénybevétel nem törté
nik — állandó készenlétben áll. Ezen idő alatt kell megoldani a szükséges 
oktatást.
A  szolgálatban lévő század létszámából biztosítani kell a laktanyaőrséget, 
a rendészeti járőröket és a napos szolgálatot. A  század több részét a szük
séges készenléti egység kivételével az esti és éjjeli órákban Budapest egyes 
kerületeiben a szükségnek megfelelő időtartamra járőrszolgálatra kell vezé
nyelni.

2. A  lovas század két szakasza szintén 24 óránként váltja egymást. A  lovas 
század igénybevételének idejét — rendezvényeket, stb. figyelembevéve — 
a Budapesti Rendőrfőkapitányság Közbiztonsági Helyettesének utasítása 
alapján lehetőleg egy hétre előre ki kell dolgozni.

3. Az URH rádiós század szolgálatát vezénylő rendszerben látja el. A  szá
zad beosztottainak havonta legalább 200 óra külszolgálatot kell teljesíteni. 
A  századparancsnok a zászlóaljparancsnok rendelkezései szerint járőröket 
az operatív helyzettől függően vezényli szolgálatba.
A  szolgálat vezénylésénél figyelembe kell venni, hogy a járőrök főleg az 
esti és éjszakai órákban legyenek Budapest területére kivezényelve, azon
ban az operatív helyzettől függően nappal is kell vezényelni szolgálatot.

4. Nagyobb létszámot igénylő rendezvények biztosításakor a szükséghez mér
ten a szabadnapon lévő egységeket is igénybe kell venni.

3. Laktanya ügyeletes tiszti szolgálat.
A  laktanya ügyeletes szolgálatot a zászlóaljparancsnok utasítása alapján 
kell ellátni. Laktanya ügyeletes tiszti szolgálatra hivatalos idő után egy fő 
tisztet kell vezényelni.

Laktanya ügyeletes tiszti szolgálatra beoszthatok a szolgálatban lévő gép
pisztolyos század század- és szakaszparancsnokai, század politikai helyet
tesei, valamint a kiképzési csoport beosztottai.
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6. Zászlóalj törzs szolgálat.
A  zászlóaljparancsnok és helyettesei, továbbá a segédtiszt és az irányítása 
alatt álló irodai munkát végzők, az orvos, a tanulmányi csoport, a hadtáp- 
parancsnok és az oda beosztott előadók, az URH rádiós század és a lovas 
század parancsnoka, politikai helyettese, a szolgálatvezetők — a szükséges 
éjjeli ellenőrzéseket és a rendkívüli szolgálatok ellátását kivéve — általában 
hivatalos idő alatt látnak el szolgálatot.
Az URH rádiós század századparancsnok helyettesei, a hadtápparancsnok- 
ságra beosztott garázsmesterek, és gépkocsivezetők, továbbá az egészségügyi 
tiszthelyettesek, az őrsparancsnokok és a személyőrzők 24 órás váltási rend
szerben teljesítenek szolgálatot.

7. Napos szolgálat.
A szolgálatban lévő egységek saját hatáskörükben a szükséghez képest 
szervezzék meg a naposszolgálatot. A  szolgálati beosztást a szolgálatvezető 
végzi.

8. őrségi szolgálat.

A laktanyaőrség és a személyőrzők szolgálatát a két fő őrsparancsnok irá
nyítja és ellenőrzi.

A  személyőrző feladatot állandó beosztottakkal, a laktanya őrzését pedig 
a szolgálatban lévő géppisztolyos századtól vezényelt beosztottakkal kell 
megoldani.

V.
Általános rendelkezések

1. A  zászlóalj riadóztatására vonatkozóan a Budapesti Rendőrfőkapitányság 
„Riadóutasítás" -a a mérvadó.

2. Levelezés szabályozása.
A zászlóaljparancsnokság levelezési és jelentéstételi szempontból hasonló 
jogállással rendelkezik mint a Budapesti Rendőrfőkapitányság azon osztá
lyai, amelyek közvetlenül a rendőrfőkapitányságnak vannak alárendelve.
A  zászlóaljparancsnokság személyzeti, anyagi, pénzügyi ügyekben önállóan 
levelez a főkapitányság illetékes osztályaival.
A  zászlóalj működéséről, a politikai és szakmai kiképzéséről, a zászlóalj 
által foganatosított karhatalmi intézkedésekről, a zászlóalj parancsnok 
havonta összefoglaló jelentést köteles készíteni a Budapesti Rendőrfőkapi
tányság Vezetőjének.

-  152 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /165



Szám: 10—23/16/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

16. számú PARANCSA

Budapest, 1958. szeptember 5-én

Dicséret — jutalom.

Szám: 10—23/17/1958. H  

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

17. számú PARANCSA

Budapest, 1958. szeptember 27-én

Dicséret az 1958. évi tűzoltóversenyek megrendezéséért.

Szára: 10—23/19/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

19. számú PARANCSA

Budapest, 1958. október 15-én

A  BM. Kollégiuma 1958. szeptember 17-én megvitatta a határőrizet állapo
tát az 1. határőr kerület szakaszán és megállapította, hogy:
A  kerület egyes alegységei értek el eredményt az 59. számú miniszteri parancs 
végrehajtásában, a büntetlen határsértések megakadályozásában, a határsértők 
elleni harcban, a személyi állomány politikai és katonai nevelésében, valamint 
a politikai-erkölcsi nevelés és a fegyelem megjavítása terén. Ezeknek az ered
ményeknek köszönhető, hogy 1958. szeptember 1-ig a határsértést elkövetett 
vagy határsértést megkísérlő 99 fő közül 81 főt elfogtak.
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A z elért eredmények mellett a BM. Kollégiuma megállapította, hogy a határ
őrizet az 1. határőrkerület szakaszán nem megnyugtató, nem folyik eredmé
nyes harc a határsértőkkel és a határsértést megkísérlőkkel szemben. Ez évben 
szeptember 1-ig 18 fő követett el büntetlen határsértést, egy esetben hazaárulás 
történt és 76 esetben történt súlyos rendkívüli esemény.
Felelősség terheli a kerület vezető tisztjeit, hogy egymás ellen intrikálnak, a 
felvetett bírálatra sértődötten reagálnak.
A  kerület vezetése nem támaszt elég magas követelményeket a parancsok, a 
szabályzatok végrehajtásában, amely miatt a beosztott tisztek elnézőek a hibák
kal, a lazaságokkal szemben. A  kerületparancsnokság tisztjei nem nyújtanak 
kellő segítséget az őrsök tisztjeinek a szolgálatszervezésben, a végrehajtószol
gálatot ellátó járőrök ellenőrzésében, a harcos és tiszthelyettesi állomány poli
tikai és katonai nevelésében. Az ellenőrzések csak a hibák felfedését jelentik, 
nem mutatnak rá azok okaira, kijavításuk módjára. A  törzs tisztjei egy részé- 
nek gyenge a politikai és szakmai felkészültsége, ezért nem is tudják az alap
vető hibákat felfedni.
Nem kielégítő a politikai osztály munkája, a személyi állomány politikai- 
erkölcsi nevelésében. A  politikai osztály vezetőjének helytelen nézetei is hozzá
járultak ahhoz, hogy a tiszti állomány egy részénél megnyugvás, önelégültség 
van. A  személyi állomány egyrésze hanyagul teljesíti szolgálatát, 6 fő által 
elkövetett büntetlen határsértést nem fedték fel, sőt egy esetben 2 fő által elkö
vetett és felfedett büntetlen határsértést nem jelentettek. Előfordult, hogy 
harcosok tiszt vezetésével az őrsön pénzben kártyáztak és nem mentek ki szol
gálatba. A  politikai apparátus nem értékelte megfelelő súllyal ezeket a jelen
ségeket és nem vonta le belőle saját munkájára a szükséges következtetéseket.
A  kerületi felderítők munkáját jelentősen meg kell javítani. Különösen gyenge 
a felderítő munka a határmenti községekben és Sopronban. Nem megfelelő 
a Sopronba bejáró osztrák vasutasok, a határsértők átdobási helyeinek ügy
nöki átfogása. A  határontúli ügynökség különösen Fertőrákos-Mörbisch irá
nyában gyenge. Alacsony színvonalú a hálózat politikai nevelése.

Az 1. határőrkerület határőrizeti tevékenységében meglévő hiányosságok ki
küszöbölésére

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  BM. Határőrség Országos Parancsnoka erősítse meg az 1. határőrkerü
let vezetését jól képzett tisztekkel és vezetők leküldésével. Nyújtson segít
séget a kerület parancsnokának a kerület határőrizetében meglévő hibák 
felszámolásához.
A  BM. Határőrség Országos Parancsnoka, Politikai Csoportfőnöke hatá
rozottan mutasson rá a kerület vezető tisztjeinek munkájában, a határőri
zetben meglévő hibákra és azok okaira. Velük együttesen tegyenek meg
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mindent a meglévő hibák — megnyugvás, intrika — megszüntetésére, hogy 
az 1. kerület határszakaszán is eredményes harc folyjon a hazaárulók, vagy 
hazaárulást megkísérlők ellen.

2. A  kerületparancsnokság törzse — a felderítő osztállyal közösen — rend
szeresen értékelje a kerület operatív helyzetét, a határőrzés állapotát és az 
előforduló határeseményeket, azok okait és a kialakult operatív határhely
zetnek megfelelően manőverezzenek az erőkkel és eszközökkel. Az élőerőt 
és a műszaki-technikai eszközöket a kialakult operatív irányokban összpon
tosítsák.
Különös gondot kell fordítani a Fertő-tavon húzódó határvonal megbízható 
őrzésére. A  kerület parancsnoksága nagyobb felelősséggel alkalmazza a 
határ biztonságosabb lezárására a műszaki és technikai eszközöket és a szol
gálati állatokat.
Az Országos Parancsnokság törzse rendszeresen segítse az 1. kerület pa
rancsnokság törzsét az erők és eszközök felhasználásában a határőrizet 
érdekében és rendszeresen tanítsa a kerület vezetőit a vezetés helyes mód
szereire bonyolult határhelyzetben, különösen határsértők elfogására szer
vezett razziák levezetésére.

3. A  kerületparancsnok gyökeresen változtassa meg a kerület parancsnoksá
gon dolgozó tisztek ellenőrző, segítő tevékenységét az őrsön. Az ellenőrzést 
végrehajtó tisztek alapos felkészítésével biztosítsa, hogy az ellenőrzést vég
zők ne csak felfedjék a hibákat, hanem mutassanak rá azok okaira és segít
sék az őrsökön a tiszteket a hibák kijavításában. Az ellenőrzést végrehajtó 
tiszt csak az általa észlelt hibák megszüntetése után hagyhatja el az őrsöt.
Fokozni kell a végrehajtószolgálatot ellátók harci ténykedésének ellenőrzé
sét és az őrsökön rendszeresen értékelni kell a végrehajtószolgálat ellátását 
és annak tapasztalatain kell nevelni a harcosokat kiváló határőrökké. Az 
ellenőrzők a végrehajtószolgálatban elkövetett minden hibára azonnal reagál
janak, el kell érni. hogy a határsértéseket már a járőrök felfedjék és ne 
fordulhasson elő, hogy határsértéseket két vagy több nap múlva fedjenek 
fel, vagy éppenséggel eltitkoljanak. A  büntetlen határsértések bekövetke
zése esetén felelősségre kell vonni mindazokat, akiknek hanyagságai miatt 
az bekövetkezhetett.

A  végrehajtószolgálat jobb ellátása érdekében a kerület parancsnoksága 
javítsa meg a harcosok katonai — határőrizeti — kiképzését, a kerület
parancsnokság törzse rendszeresen gyűjtse a határőrizeti szolgálat, az elfo
gások és büntetlen határsértések tapasztalatait és azokat oktatási anyagként 
időközönként adja ki az alegységeknek.

4. A  kerület politikai osztálya erélyesen lépjen fel minden demagóg, enge
dékeny, a fegyelmet lazító nézettel, magatartással, jelenséggel szemben.
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A  nevelőmunkában jelentős teret kell biztosítani az imperialisták mester
kedéseinek, szándékainak, a Magyar Népköztársaság elleni aknamunkájuk, 
provokációjuk leleplezésére, ezzel is emelve a személyi állomány éberséget 
és harci szellemét a határsértőkkel szemben.

5. A  ,,Soproni-zsák" -ban elhelyezett őrsök irányítását és vezetését meg kell 
erősíteni. Ezért a soproni zj. törzsét a kerületparancsnokság törzsének ter
hére 2 fő hadműveleti előadóval, 2 fő politikai tiszttel és 1 fő kik. előadó
val meg kell erősíteni. A  zj. parancsnokát — feladataira való tekintettel 
— kerületi parancsnok helyettesnek kinevezem, politikai helyettesét pedig a 
politikai osztály vezetője helyettesének, akiknek hatásköre kiterjed a zászló
aljnak alárendelt őrsök irányítására és razzia esetén a zj. működési terü
letén elhelyezett — a kerületparancsnokság közvetlen alárendeltségébe tar
tozó — összes alegység erejének és eszközeinek igénybevételére.

6. Az Országos Parancsnokság felderítő osztály vezetője személyesen nyújt
son segítséget az 1. ker. felderítő osztályának a 24. sz. miniszteri parancs 
végrehajtásához.

7. A  kerületparancsnok és helyettesei állítsanak nagyobb követelményeket a 
tiszti állomány elé a parancsok és szabályzatok végrehajtásában, a tiszt- 
helyettesek és harcosok politikai és katonai nevelése terén. Meg kell szün
tetni a tisztek részéről a tiszthelyettesek és a harcosok iránti liberális maga
tartást, a parancsok, a végrehajtószolgálat laza, hanyag végrehajtásából 
eredő hibák feletti elnézést. A  tisztekkel szembeni magasabb követelmény 
támasztással is emelni kell a tiszti állomány felelősségét és tekintélyét. Meg 
kell javítani a tisztek marxista-leninista oktatását és katonai-határőrizeti 
kiképzését.

Parancsomat a kerületparancsnokok a tiszti állománnyal megfelelő mértékben 
ismertessék. Az 1. kerület parancsnoka pedig határozott intézkedésekkel biz
tosítsa a parancsom maradéktalan végrehajtását.
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Szám: 10—23/23/1958.

A M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
B ELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK

23. számú PA RA N CSA

Budapest, 1958. december 4-én

TÁRGY: Az önkéntes rendőri szolgálat továbbfejlesztése

Az önkéntes rendőri szolgálattal kapcsolatos feladatokat az 1066/1955. sz. 
M T. határozat alapján a 40. számú belügyminiszterhelyettesi parancs hatá
rozza meg.

A rendőri szervek a parancs önkéntes rendőri szolgálat szervezésére vonat
kozó rendelkezéseit nem megfelelően hajtották végre, így az önkéntes rendőri 
szolgálat nem fejlődik megfelelően.

A  szolgálat szervezésében főleg az alábbi hibákat lehet tapasztalni:
Az önkéntes rendőrök száma kevés, a számszerű fejlesztés lassú, van
nak egyes körzeti megbízottak, akik igen minimális létszámú önkéntes 
rendőrrel rendelkeznek, sőt olyanok is, akiknek nincs önkéntes rend
őrök. Nem folyik az önkéntes rendőrök csoportba való szervezése. 
Nincsenek kiválasztva a megfelelő csoportvezetők.
A  lakosság között az önkéntes rendőri szolgálat jelentősége nincs 
népszerűsítve. így a lakosság nem érzi, hogy saját közreműködésével 
nagyban hozzájárulhat a közbiztonság szilárdításához. Nem megfelelő 
az önkéntes rendőrök oktatása, nevelése és a feladatokra való eliga
zítása.

Igen kis mértékben alkalmazzák a rendőri szervek vezetői a dicsérete
ket és jutalmazásokat a jól dolgozó önkéntes rendőrök felé. Alig for
dul, elő hogy megbeszélésre, aktívákra összehívnak jól dolgozó önkén
tes rendőröket.

A  meglévő önkéntes rendőrök felhasználása nem megfelelő. Nincsenek 
megfelelően bevonva a közbiztonsági helyzet javításával kapcsolatos 
feladatok végrehajtásába. Az önkéntes rendőrök szolgálati órái nem 
érik el a parancsban előírt órák számát.

Az önkéntes rendőri szolgálat nem kielégítő fejlődésének az az alapvető oka, 
hogy a kapitányságvezetők, közrendvédelmi parancsnokok, őrsparancsnokok 
lebecsülik ezt a szolgálatot, nem törődnek vele. A  körzeti megbízottaknak a 
szervezéshez nem nyújtanak segítséget. Sok parancsnok és beosztott nem látja
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politikailag világosan a társadalmi erők bekapcsolásának jelentőségét a rend
őri munkába.
Az önkéntes rendőri szolgálat további fejlesztése érdekében 

m e g p a r a n c s o l o m :

1. Az önkéntes rendőri szolgálatot úgy számszerűleg, mint minőségileg 
tovább kel fejleszteni, el kell érni, hogy 1959. év végére a szolgálat szer
vezésére kötelezettek mellett legalább 8— 12 főből álló, jól működő ön
kéntes rendőri csoport legyen. (Ez nem zárja ki, hogy az őrsparancsno
kok, körzeti megbízottak a meghatározott számnál többet nem szervez
hetnek.)
A fejlesztést fokozatosan, nem elkapkodva, alapos tervszerűséggel kell 
végrehajtani. A  számszerű fejlesztés nem vezethet a minőség rovására.

2. önkéntes rendőri szolgálat szervezésére kötelezni kell valamennyi városi, 
községi őrsparancsnokot, vasúti rendőri szervek területén a hatósági és 
nem hatósági jogkörű tiszti és tiszthelyettesi őrsparancsnokot, a rendőrség 
révőrseinek parancsnokait, valamennyi városi és községi körzeti megbí
zottat, a vasúti rendőri szervek területén valamennyi vonal megbízottat 
és kihelyezett őrhelyszolgálatos rendőrt.

3. Azon városi és községi rendőrőrsök parancsnokai, akiknek területén na
gyobb üzemi klubbok, üzemi mozik, színházak vannak, ezen klubbok, stb. 
belső rendjének fenntartására, kizárólag a klubbok, stb. területére szóló 
hatáskörrel, külön önkéntes rendőri csoportokat is szervezzenek, függet
lenül az őrs egyéb területén szervezett önkéntes rendőri csoportoktól.

4. Az önkéntes rendőri szolgálat szervezésénél figyelembe kell venni, hogy 
a városnak a községektől eltérő sajátosságai vannak, ezért városokban 
elsősorban kiválóan dolgozó üzemi munkásokat és K ISZ fiatalokat, vala
mint hivatalok dolgozóit, községekben elsősorban állami gazdaságok, gép
állomások, termelőszövetkezetek dolgozóit, valamint dolgozó paraszt fia
talokat kell bevonni.

5. Az önkéntes rendőrök közvetlen irányítását az őrsparancsnokok, illetve 
körzeti megbízottak gyakorolják, azonban az önkéntes rendőri szolgálat 
megszervezéséért, számszerű és minőségi fejlesztéséért mindenütt a 
kapitányság vezetője, és a közrendvédelmi parancsnok személyében felelős. 
A  felsorolt vezetők kötelesek személyesen a párt, ál lami és társadalmi 
szervekkel a kapcsolatot felvenni, azok segítségét kérni. Az említett 
parancsnokok közvetlenül is kötelesek az önkéntes rendőrök részére okta
tást, eligazítást, megbeszélést tartani, közvetlenül ellenőrzik az őrspa- 
rancsnokok és körzeti megbízottak munkáját az önkéntes rendőri szolgá
lattal kapcsolatban. A  városi, járási, kerületi kapitányságvezetők legalább
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félévenként, a megyei főkapitányságok vezetői legalább évenként egyszer 
szervezzék meg a kiválóan dolgozó önkéntes rendőrök tanácskozását. 
E tanácskozásokon értékeljék az önkéntes rendőri szolgálatot, a jól dol
gozókat dicsérjék meg, részesítsék jutalomban. A  félévenként tartandó 
tanácskozásokat őrsönként kell megszervezni.

6. A  közrendvédelmi parancsnokok a lakosság körében népszerűsítsék az 
önkéntes rendőri szolgálatot. Vegyék e célból igénybe a helyi sajtót, az 
üzemi és társadalmi szervek gyűléseit.

7. Az önkéntes rendőrök szolgálati igénybevételére vonatkozóan a 40. sz. 
miniszterhelyettesi parancs rendelkezései érvényesek azzal a módosítással, 
hogy
— rendezvények biztosítására,
— őrzési feladatok ellátására,
— figyelőszolgálat teljesítésére,
— őrök, éjjeli őrök ellenőrzésére,
— községekben járőrszolgálatra

az önkéntes rendőrök rendőr nélkül is beoszthatok.

Községi járőrszolgálatra csak 2 vagy több önkéntes rendőr osztható be 
együtt. Járőrszolgálat ellátása esetén az illetékes őrsparancsnokok vagy 
körzeti megbízottak mindenkor kötelesek ismerni, hogy az adott időben 
önkéntes rendőrök hol teljesítenek járőrszolgálatot. Városokban önkéntes 
rendőrt rendőr nélkül járőrszolgálatba tilos beosztani.

8. Az önkéntes rendőröket sem gumibottal, sem egyéb fegyverrel felszerelni 
nem szabad, azonban ha az önkéntes rendőr rendelkezik érvényes önvé
delmi fegyvertartási engedéllyel a fegyvert szolgálatteljesítés alkalmával 
magával viheti, de azt csak önvédelmi célra használhatja.

9. Az önkéntes rendőröket dicséret és jutalmazás szempontjából azonos elbí
rálás szerint kell kezelni a rendőrség tagjaival. A  kiválóan dolgozó önkén
tes rendőröket a megyei főkapitányok terjesszék fel Közbiztonsági Érem
mel való kitüntetés vagy dicséret és jutalmazás céljából.

10. Hatálytalanítom a 40. sz. miniszterhelyettesi parancs azon részét, mely 
előírja, hogy a személyi igazolványokba kell bevezetni az önkéntes rendőri 
szolgálat teljesítésének tényét. Az önkéntes rendőrök részére külön önkén
tes rendőri igazolványt kell kiadni. Utasítom Közbiztonsági Helyettese
met, hogy a rendőri szerveket lássa el önkéntes rendőri igazolvány nyom
tatvánnyal.
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11. Utasítom Közbiztonsági és Vasúti Helyetteseimet, hogy dolgozzák ki az 
önkéntes rendőri szolgálat szabályzatát és azt adják ki a rendőri szer
vek részére. A  szabályzatban részletesen meg kell határozni az önkéntes 
rendőrök feladatát.

12. Utasítom az ORFK. Kiképzési Alosztály Vezetőjét, hogy készítsen egysé
ges tematikát az önkéntes rendőrök oktatása céljából és szervezze meg az 
önkéntes rendőrök oktatását. Az oktatáson, mint alapvető oktatási anya
got a Rendőri Intézkedések Kézikönyvét kell felhasználni.

13. Azokat a rendőri parancsnokokat és beosztottakat, akik kiválóan végzik 
az önkéntes rendőri szolgálat szervezését, irányítását, népszerűsíteni, meg
felelően dicsérni és jutalmazni kell.

Jelen parancsommal egyidejűleg hatályon kívül helyezem, az 1957. augusztus 
16-án kiadott 40. sz. miniszterhelyettesi parancs, valamint a korábban kiadott 
egyéb parancsok és utasítások ellentétes rendelkezéseit.

Szám: 10—23/24/1958. 

A  M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
B ELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK

24. számú PARANCSA

Budapest, 1958. december 8-án

A  személyi állomány egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérése és az 
etéren szükséges intézkedések megtétele végett a BM. Egészségügyi Osztályá
nak megfelelő adatokkal kell rendelkeznie a belügyi beosztottak egészségügyi 
helyzetéről.

Az Egészségügyi Osztály negyedévenként jelentésben tájékoztatja a minisz
térium felső vezetőit az egészségügyi helyzet alakulásáról. E jelentés alapját 
a Belügyminisztérium szerveinek (egységeinek) vezetőorvosai által szolgál
tatott statisztikai kimutatások alkotják. Megállapítást nyert azonban, hogy 
a vezetőorvosok által készített statisztikai kimutatások nem teljesértékűek, 
többek között nem tartalmazzák az — egyébként elég nagyszámú — olyan 
eseteket, amikor a beosztottak megbetegedésük esetén nem belügyi orvoshoz 
fordulnak és így betegségükről és esetleges szolgálatmentességükről az illetékes 
belügyi orvos nem szerez tudomást.
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E  hiányosságok megszüntetése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A  Belügyminisztérium dolgozói megbetegedésük esetén, — kivételek 
ez alól a lakásukon fekvő betegek — egészségügyi ellátásért a területileg 
illetékes BM. orvoshoz kötelesek fordulni.

Amennyiben abban a helységben BM. orvos nincs, vagy gyors orvosi 
beavatkozásra van szükség, illetve a dolgozó lakásán fekvő beteg, akkor 
az illetékes SZTK  orvost is igénybe lehet venni.

2 SZTK  orvos szolgálat alóli felmentésre vonatkozóan általában csak 3 
napig terjedő időre tehet javaslatot. Amennyiben a betegség természete 
3 napot meghaladó felmentést tesz szükségessé és a dolgozó fekvőbeteg, 
felmentését az SZ T K  orvos is javasolhatja, azonban a felmentés engedé
lyezésére jogosult parancsnok a felmentési javaslat B. szelvényének meg
küldésével köteles a területileg illetékes BM. orvost értesíteni. Hasonlóan 
kell eljárni, ha gyógyintézeti beutalás szükséges és a beutalást nem az ille
tékes BM. orvos eszközli.

Szolgálat alóli felmentésre jogosult:

a) Országos Parancsnokságok, a központi fő-, önálló és beosztott osztá
lyok vezetői;

b) megyei (budapesti) főkapitányságok, azok önálló osztályainak vezetői 
és a járási, városi (kerületi) rendőrkapitányságok vezetői;

c) határőr kerület- és zászlóaljparancsnokok;

d) BM. karhatalmi ezred- és zászlóaljparancsnokok;

e) megyei (budapesti), megyei jogú városi légoltalmi törzsparancsnokok 
és a központi légoltalmi alakulatok parancsnokai;

f) megyei, országos, körzeti, katonai börtönök, Bv. munkahelyek parancs
nokai;

g) tűzrendészeti osztály-, alosztályparancsnokok, illetve kirendeltség
vezetők;

h) iskolák, gyógyintézetek, üdülők, műhelyek, raktárak, zenekarok, stb. 
parancsnokai.

A  felmentést engedélyező parancsnok és az illetékes BM. orvos köteles 
ellenőrizni, hogy a beosztott a felmentés ideje alatt a felmentési javas
latban meghatározott, valamint az egyéb egészségügyi szabályokat 
betartja-e.
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3. A  BM. dolgozó kórházból történő kibocsátása után, amennyiben egész
ségügyi állapota ebben nem akadályozza, köteles a területileg illetékes 
BM. orvosnál jelentkezni, ellenkező esetben a kórházi zárójelentést hala
déktalanul köteles megküldeni az illetékes BM. orvosnak.

4. A  szolgálat alóli felmentés engedélyezésére jogosult vezetők (parancs
nokok) gondoskodjanak arról, hogy a szerv személyi állományának egész
ségügyi helyzetéről — a felmentési javaslatok alapján — megfelelő nyil
vántartást vezessenek. A  nyilvántartás alapján készíttessék el az egész
ségügyi statisztikai lapot, és az összegyűjtött felmentési javaslatok A. 
szelvényével együtt minden hónap 5-ig küldjék meg a területileg illetékes 
BM. vezetőorvosnak.

5. A  BM. Egészségügyi Osztály vezetője parancsom maradéktalan végre
hajtása érdekében adjon ki részletes végrehajtási utasítást, egyidejűleg 
gondoskodjék a BM. orvosok, valamint a belügyi dolgozók által igénybe
vett SZTK  orvosok egységes „Orvosi felmentési javaslat” nyomtatvánnyal 
történő ellátásáról. Szervezze meg, hogy a területileg illetékes BM. vezető- 
orvosok a szervek vezetőitől nyert pontos statisztikai adatok alapján 
a valóságnak megfelelő statisztikai összesítő kimutatásokat készítsenek.

Jelen parancsom 1959. január 1-én lép életbe, végrehajtásáról vezető (parancs
nok) elvtársak gondoskodjanak.

Szám: 46— 122/1958.

TÁRGY: Utasítás a 24. sz. miniszterhelyettesi parancs végrehajtására

Az 1958. december 8-án kelt 24. sz. belügyminiszterhelyettesi parancs 
(továbbiakban: Parancs) megszabta a BM. dolgozóinak betegségük esetén 
beteg-, illetve eü. szabadsága megállapításának rendjét. Ezzel kapcsolatban 
a Parancs végrehajtása — annak 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján 
— az alábbiakat rendelem el:

I.
1. §. a Parancs 1. pontjához

1. A  BM. dolgozóinak területileg illetékes orvosai:
a) a BM. központi állományához tartozóké az üzemorvosi rendelők 

vezetőorvosai;
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b) a Budapesti Rendőrfőkapitányság állományához tartozóké a Fő- 
kapitányság Eü. Osztály vezetője, illetve az általa kijelölt orvos;

c) a megyei rendőrfőkapitányság állományába tartozóké a főkapitány
ságok vezetőorvosai;

d) a BM. Vasúti, Folyami, Légi-rendészeti kapitányságok állományába 
tartozóké a hely szerint illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitánv- 
ságok vezetőorvosai;

e) a BM. Határőrség Országos Parancsnokság állományához tartozóké 
a parancsnokság Eü. Osztály vezetője, illetve az általa kijelölt orvos;
a határőr kerületek, önálló zászlóaljak iskolák állományába tartozóké 
az illetékes vezetőorvosok;

f) a BM. Karhatalom Országos Parancsnokság állományába tartozóké 
a parancsnokság vezetőorvosa;
a karhatalmi ezredek és önálló zászlóaljak állományába tartozóké 
az illetékes vezetőorvosok;

g) a Légoltalom Országos Parancsnokság állományába tartozóké a köz
ponti állományt ellátó illetékes üzemorvosi rendelő vezetőorvosa;

a légoltalmi alakulatok, zászlóaljak állományába tartozóké az ille
tékes vezetőorvosok;

a megyei (budapesti), megyei jogú városi légoltalmi törzsparancs
nokságok állományába tartozóké a megyei (budapesti) rendőrfőkapi
tányságok vezetőorvosai;

h) a BV. Országos Parancsnokság központi állományába tartozóké 
a központi állományt ellátó illetékes üzemorvosi rendelő vezető- 
orvosa ;
országos, körzeti, katonai börtönök, bv. munkahelyek állományába 
tartozóké — amennyiben a szerv állománybeli orvossal rendelkezik 
— az illetékes vezetőorvosok, illetve börtönorvosok, azokon a helye
ken, ahol a szerv állománybeli börtönorvossal nem rendelkezik, a terü
leti elhelyezéstől függően, az illetékes rendőrfőkapitányság vezető
orvosa;

megyei, járási börtönök állományába tartozóké az illetékes megyei 
rendőrfőkapitányságok vezetőorvosai;

i) a Tűzrendészet Országos Parancsnokság központi állományába tar
tozóké a központi állományt ellátó illetékes üzemorvosi rendelő 
vezetőorvosa;
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a Budapesti Tűzrendészed Osztályparancsnokság állományába tar
tozóké (beleértve a kerületi alosztályok, kirendeltségek, műhelyek, 
raktárak, zenekarok, stb.) az Osztályparancsnokság vezetőorvosa;

a megyei, járási (városi) tűzrendészed szervek állományába tartozóké 
az illetékes megyei rendőrfőkapitányságok vezetőorvosai;

j) tanosztályok, belügyi iskolák állományába tartozóké, valamint az oda
vezényelt hallgatóké az illetékes tanosztályorvos;

k) a gyógyintézmények állományába tartozóké az intézmény üzemorvosa, 
vagy a parancsnok által kijelölt orvos.

Az a beosztott, aki betegség miatt területileg illetékes BM. orvost, 
vagy BM. egészségügyi intézményt vesz igénybe, tartozik eü. könyvecs
kéjét bemutatni.

A budapesti székhellyel rendelkező szervek dolgozói közvetlenül igénybe 
vehetik munkaidejükön kívül a BM. Központi Rendelőintézet valamennyi 
szakrendelését, a belgyógyászati szakrendelés kivételével. A belgyógyá
szati szakrendelést, valamint munkaidő alatt a többi szakrendelést is csak 
a területileg illetékes orvos beutalása alapján vehetik igénybe. A  terü
letileg illetékes orvosok csak halasztást nem tűrő esetekben utaljanak 
szakrendelésre munkaidő alatt arra rászorultakat.
A  vidéki székhellyel rendelkező szervek dolgozói munkaidejükön kívül 
közvetlenül igénybe vehetik a helyi SZTK-rendelő előző bekezdésben 
foglalt szakrendeléseit. Munkaidő alatt szakrendelések igénybevétele csak 
az illetékes vezetőorvos beutalása alapián történhet, kivételek ez alól 
azon szervek állományába tartozók, akiknek területileg illetékes BM. 
orvosa más székhellyel rendelkezik. (Pl.: járási kapitányság, őrs, vagy 
egyéb helyen dolgozók.) Ezeken a helyeken a helyi SZTK  eü. szervek 
igénybevétele az illetékes parancsnok tudomásával történhet, az előzőek
ben foglaltak szelleme értelmében.

Budapesti székhellyel rendelkező szervek állományába tartozók, mint 
SZTK  biztosítottak, igénybe vehetik a kerületi SZTK  rendelőintézeteket, 
az előző bekezdésben foglalt elvek szerint,

— ha azok területi fekvésüket illetően kedvezőek (pl.: a X XI. ker. 
csepeli rendőrkapitányságon dolgozó beosztottnak, aki egyébként 
Csepelen is lakik, a bőrgyógyász rendszeres kvarckezelést rendelt 
el. Igénybe veheti a csepeli rendelőintézet fizikotherápiai osztályát, 
mert értelmetlen és helytelen lenne ezen kezelésért rendszeresen 
a BM. Központi Rendelőintézetbe bejárnia.),

— vagy ha szakorvosi ellátásuk halasztást nem tűr.
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3. A  lakásukon fekvő betegek orvosi ellátásának módja:

Budapesten:
a) A  BM. Országos Parancsnokságok, központi fő- és önálló osztályok 

és a hozzá tartozó, budapesti székhellyel rendelkező szervek — kivétel 
a (3) b) és c) pontban felsoroltak — állományába tartozó, laká
sukon fekvő betegek ellátását a BM. Központi Rendelőintézet körzeti 
orvosi szolgálata köteles ellátni. Az ellátás módját a 2. sz. melléklet 
tartalmazza.

b) A  Budapesti Rendőrfőkapitányság állományába tartozó, lakásukon 
fekvő betegek ellátásáról a Főkapitányság Eü. Osztály vezetője köte
les gondoskodni. Az ellátás módjára vonatkozóan a Főkapitányság 
Eü. Osztály vezetője hatáskörében rendelkezzék.

c) A  Budapesti Tűzrendészeti Osztályparancsnokság állományába tar
tozó, lakásukon fekvő betegeket az Osztályparancsnokság vezető
orvosa köteles ellátni.

V  idéken:
A  vidéki székhellyel rendelkező BM. szervek állományába tartozó, laká
sukon fekvő betegek ellátása a továbbiakban is az SZTK szervek körzet
orvosi szolgálatára hárul.
A  budapesti BM. szervek állományába tartozó, lakásukon fekvő betegek 
ellátása a (3) a )—b )—c) pontoknak megfelelően BM. orvosok útján 
van biztosítva. Ezen szervek állományába tartozó, lakásukon fekvő bete
gek az SZTK  körzeti orvosát csak sürgős szükség esetében — ameny- 
nyiben az illetékes BM. orvost elérni nem tudják — vehetik igénybe. 
Ebben az esetben is tartoznak azonban közvetlenül, vagy hozzátar
tozóik útján az illetékes BM. körzeti orvost utólag értesíteni.

2. §. a Parancs 2. pontjához

4. SZTK  orvos csak abban az esetben javasolhat szolgálat alóli felmentést, 
ha abban a helységben, ahol a BM. beosztott megbetegedett, őt ellátni 
köteles BM. orvos nincs (pl.: Határőrség balassagyarmati kerületének 
orvosa nem illetékes a helyi járási kapitányság beosztottai számára fel
mentési javaslat megtételére), vagy lakásán fekvő a beteg, és nem tar
tozik a 3. pont a )—b )—c) alpontjában felsorolt szervek állományába.

5. SZTK  orvos 3 napot meghaladó felmentési javaslata, valamint gyógy
intézeti beutalás szükségessége esetén, ha a beutalást nem a területileg 
illetékes BM orvos, hanem egyéb BM orvos (pl.: BM. Központi Ren
delőintézet orvosai, vagy SZTK  orvos) eszközli, a felmentési javaslat 
B. szelvényét is ki kell állítani, amelyet a felmentésre jogosult parancs
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nők köteles megküldeni a területileg illetékes BM. orvosnak, hogy az 
a megbetegedésről, illetve az eseményről időben tudomást szerezzen.

3. §. a Parancs 3. pontjához 

6. A  BM. dolgozók számára gyógyintézetből való kibocsátás után eü. 
szabadságra javaslatot csak a területileg illetékes BM. orvos tehet. 
Köteles éppen ezért a gyógyintézetből való kibocsátás után a területileg 
illetékes BM. orvosnál jelentkezni a beteg akkor is, ha eredetileg beuta
lását nem az eszközölte.
Ha a kibocsátott beteg eü. állapota olyan, hogy személyesen nem tud 
a területileg illetékes orvosnál jelentkezni, kórházi kibocsátóját (záró
jelentését) köteles annak megküldeni. A  területileg illetékes orvos a záró- 
jelentés, vagy személyes kiszállás alapján tehet — szükség esetén — eü- 
szabadságra javaslatot.

4. §. a Parancs 4. pontjához

7. A  BM. Egészségügyi Osztály a Parancs mellékleteként szereplő 1. és 3. 
sz. nyomtatványmintákat, hivatalos, központi nyomtatványként rendsze
resíti. Az 1. sz. nyomtatvány elosztása — előzetes igénylés alapján — 
a területileg illetékes BM. orvos útján történik (ők kötelesek mindazon 
SZTK  orvosokat is, akik területükhöz tartozó belügyi dolgozók eü. ellá
tását végzik, jelen utasításról kioktatni és őket nyomtatvánnyal ellátni 
A  folyamatos nyomtatványellátás az eü. anyagigényléssel kapcsolatban 
kiadott rendelkezés alapján történik. A  3. sz. nyomtatványból jelen uta
sításra hivatkozva a szükségletet a BM. Eü. Osztálytól kell igényelni. 
A  2. sz. nyomtatványt hivatalos nyomtatványként nem rendszeresítjük, 
azt a minta alapján házilag kell elkészíteni, hitelesített, hivatalos okmány 
formájában.

8. A  szolgálat alóli felmentésre jogosult vezetők az eü. statisztikai lapot (3. 
sz. minta), valamint az összegyűjtött felmentési javaslatok A-szelvényét 
az 1. portban megjelölt területileg illetékes orvosnak kötelesek megkül
deni minden hó 5. napjáig.

9. A  területileg illetékes BM-orvosok a hozzájuk beérkezett statisztikai lapok 
é s felmentési javaslatok alapján kötelesek negyedévi statisztikai jelentésü
ket elkészíteni. Az eü. statisztikai lapokat a negyedévi statisztikai je
lentésük irattári példányával együtt kötelesek megőrizni az Ügyviteli Sza
bályzat szigorúan titkos okmányok megőrzésére vonatkozó szabályai sze
rint míg a felmentési lapok A-szelvényeit a statisztikai jelentés elkészí
tése után a negyedévet követő hónap 15. napjáig az illetékes pénzügyi 
szolgálatnak kell megküldeni.
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II.
10. A  beteg kötelességei felmentése esetén:

a) Amennyiben járóbeteg, — függetlenül attól, hogy a felmentést kitől 
kapta — köteles a javaslatot engedélyezés céljából közvetlen parancs
nokának benyújtani.

b) Amennyiben fekvőbeteg, illetve állapota megakadályozza abban, hogy 
felmentési javaslatát személyesen adja át közvetlen parancsnokának, 
köteles azt családtagja, vagy más útján eljuttatni.

c) Amennyiben kórházba, gyógyintézetbe utalták — állapotától függően 
köteles a 10. a), illetve b) pont alapján eljárni. Amennyiben be
utalás nélkül szállították kórházba, családtagja, vagy más útján, vagy 
miután egészségi állapota azt megengedi, közvetlenül köteles parancs
nokát értesíteni.

d) Kórházból való kibocsátás után köteles területileg illetékes orvosánál 
jelentkezni, vagy ha ebben egészségi állapota akadályozza, a záróje- 
jelentést megküldeni.

III.
11. A  felmentés engedélyezésére nem jogosult parancsnok kötelessége a fel

mentési javaslatokkal kapcsolatban:
Az orvos javaslatát vegye figyelembe és a felmentési javaslatot ter
jessze fel végleges engedélyezés céljából az illetékes elöljáróhoz.
Hasonlóan kell eljárni kórházba-utalásnál is.

IV .
12. A  felmentés engedélyezésére jogosult parancsnok kötelességei:

a) Betegnyilvántartás vezetése (2. sz. minta), melyben a megbetegedette
ket és kórházba utaltakat kell nyilvántartani.

b) A  B-szelvények azonnali megküldése a területileg illetékes vezető
orvosnak.

c) Havonta, a hónapot követő hó 5. napjáig, eü. statisztikai lapot készít 
és azt a területileg illetékes orvosnak megküldi, melyhez a felmentési 
javaslatok A-szelvényét csatolja.

13. Jelen végrehajtási utasítás kizárólag a BM. dolgozók eü. ellátására vonat
kozik, családtagjaik eü. ellátását nem érinti.

14. A  Parancsban és jelen végrehajtási utasításban foglaltakat a személyi 
állománnyal a szükséghez képest ismertetni kell.

Budapest, 1958. december 23.
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Szám: 10—24/1/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

1. számú UTASÍTÁSA

( M ó d o s í t á s s a l  ! )

Budapest, 1958. január 3-án

TÁRGY: A nyugati államokból hazatérők személyi igazolvánnyal való
ellátása

A  Belügyminiszter Elvtárs 1957. évi december 13-án kelt 58. számú parancsa
szabályozta a nyugati államokba disszidáltak hazatérése során követendő el
járást.
Ennek értelmében az alábbiakat rendelem:
1. A  hazatérők az ország határának átlépése után 24 órán belül jelentkeznek 

a megyei főkapitányságok politikai nyomozó osztályán, ahonnan a meg
felelő eljárások után személyi igazolvánnyal való ellátás miatt átirányít
ják a megyei igazgatásrendészeti osztályra. Azt a hazatérőt, aki egyéb 
körülmények között jelentkezik személyi igazolvány kiváltása végett, elő
zetesen a politikai nyomozó osztályhoz kell irányítani és csak a politikai 
nyomozó osztály hozzájárulásával lehet személyi igazolvánnyal ellátni.

2. A  megyei igazgatásrendészeti osztály az átirányított személyeket, szemé
lyes nyilatkozat alapján, fényképnélküli ideiglenes személyi igazolvánnyal 
látja el, melynek érvényességi ideje a kiállítástól számított 1 hónap.
Az ideiglenes személyi igazolvány negyedik oldalára rá kell vezetni, hogy 
„Ezen személyi igazolvány tu lajdonosa...................... járás (város) terü
letét nem hagyhatja el.” Ide az állandó lakóhelye szerinti járás, vagy 
város nevét kell bejegyezni, melyet alá kell írni és nedves körbélyegzővel 
kell ellátni. Az ideiglenes törzslap „Megjegyzés rovatába be kell je
gyezni „Disszidált hazatérő” szöveget.

A  személyi igazolvány kitöltésekor bemondott adatokat személyazonos
ság megállapítása végett, össze kell hasonlítani a politikai nyomozó osztály
nál elfekvő törzslapmásolaton feltüntetett adatokkal.

3. A  személyi igazolvány kiállításával egyidőben ki kell állítani egy állandó 
bejelentőlapot is és a jobb felső sarkára rá kell vezetni „Disszidált haza
térő” szöveget.
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A  járási, városi (Budapesti Bejelentő Hivatal) alosztály a Hozzáérkező 
II. sz. bejelentőszelvényt a lakcímnyilvántartásban priorálja. Amennyiben 
a nyilvántartásban nem szerepel, lakcímközlést kér a Központi Lakcím 
Hivataltól, melyben közölni kell, hogy nevezett mióta lakik a közölt lakás
ban. Ha a közölt lakcím nem a közlést kérő alosztály működési terüle
tén van, a hazatérőről ki kell állítani egy állandó kijelentőlapot, a jobb 
felső sarkára rá kell Vezetni a fenti szöveget és meg kell küldeni a közölt 
lakcím szerint illetékes igazgatásrendészeti alosztálynak, aki azt elhelyezi 
a lakcímnyilvántartásba.

Amennyiben a hazatérő nem abba a lakásba tér vissza ahová korábban 
a járás (város) területén be volt jelentve, szintén ki kell állítani egy ki
jelentőlapot és el kell helyezni a nyilvántartásban. Ha a hazatérőről a 
23 005/1957. sz. utasításomban elrendelt kéknyomású kijelentőlap a nyil
vántartásban nincs elhelyezve, ezt utólag pótolni kell.

Az igazgatásrendészeti alosztály a lakcímpriorálási eljárás lefolytatása után 
a bejelentőlap II. sz. szelvényét elhelyezi a lakcímnyilvántartásba és az 
adatok alapján egy hónapos határidőre előjegyzésbe veszi. Amennyiben 
a hazatérő a határidőre nem jelentkezik a személyi igazolvány kiváltása 
végett, a határidő lejárta után — erről azonnal értesíteni kell a helyi poli
tikai nyomozó alosztályt.

4. A  megyei igazgatásrendészeti osztály a hazatelepülőnek a politikai nyo
mozó osztálytól átvett személyi igazolványát megküldi a lakóhely szerint 
illetékes igazgatásrendészeti alosztálynak.

Egy hónap eltelte után a hazatelepülőtől be kell vonni az ideiglenes sze
mélyi igazolványt, meg kell küldeni a megyei igazgatásrendészeti osztály
nak és az érvényben lévő szabályok szerint el kell látni állandó személyi 
igazolvánnyal. A  " Különleges bejegyzések" rovatába be kell jegyezni:

— amennyiben a korábban kiadott személyi igazolványát, a megyei igaz
gatásrendészeti osztály megküldte „Kiadva a külföldön való tartóz
kodás miatt b e v o n t................................ számú személyi igazolvány
helyett”,

— amennyiben a korábban kiadott személyi igazolványa elveszett, vagy 
a külföldi államhatalmi szervek tőle elvették, „Kiadva a külföldön
való tartózkodás során elveszett ................................  számú személyi
igazolvány helyett.”

A  személyi igazolvány állandó lakásváltozások első bejelentési rovatába 
be kell jegyezni a hazatérő utolsó külföldi tartózkodásának pontos helyét 
és keltezésnek a külföldre távozás napját. Az első kijelentkezési rovatba 
annak a helységnek (község, város) a nevét kell bejegyezni, ahová tény
legesen érkezett, keltezésnek azt a napot, amikor az ország területére be-
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lépett. A  következő bejelentési rovatba azt a lakcímet ahová a hazatérés 
után ténylegesen letelepedett. Amennyiben a külföldre távozás előtt is ott 
lakott, az eredeti beköltözés napjával kell keltezni.
A  személyi igazolvány kiállítását — amennyiben a benne lévő adatok 
nincsenek megrongálva — a megyei igazgatásrendészeti osztály által meg
küldött állandó személyi igazolvány alapján kell elvégezni és az igazol
ványt végleg bevontként kell kezelni. Amennyiben a személyi igazolvány 
a megyei igazgatásrendészeti osztálytól nem érkezett meg, a kiállítást a 
3/1956. BM. sz. rendelet 5. §-ban meghatározott okmányok alapján kell 
eszközölni.
A  törzslap „Megjegyzés" rovatába be kell jegyezni „Disszidált haza
térő, külföldi tartózkodási helye .................  eltávozott 19 ..................... hó
......... -án, hazatért 19----- év .................  hó ------én”, ezenkívül be kell
jegyezni a személyi igazolvány kiadásának okát.

5. Gondosan ügyelni kell arra, hogy a törzslap „Megjegyzés” rovatába, a 
be- és kijelentőlapokra piros ironnal történő feljegyzések ne a hazatérők 
előtt történjen.

Felhívom a Vezető Elvtársat, hogy az alárendelt illetékes szerveket fenti
utasításomról tájékoztassa és gondoskodjon annak végrehajtásáról.

Szám: 1 0 -2 4 /3 /1 9 5 8 .

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

3. számú UTASÍTÁSA HKh. 17/88. BM ut. 

Budapest, 1958. január 9-én

TÁRGY: A  titkos büntető ügyekben lefoglalt bűnjelek kezelésének
szabályozása

A  Rendőrség által titkosnak minősített büntető ügyekben a nyilvánosság a 
terhelt személyéről nem szerezhet tudomást. Ezért a titkos büntető ügyekben 
előforduló készpénz vagy tárgy bűnjeleket úgy kell kezelni, őrizni, hogy 
ebből a terhelt személyére, nevére vagy lakcímére vonatkozóan semmiféle 
adat ne kerüljön nyilvánosságra.
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A  fentiek érdekében az Igazságügyminiszter, a Belügyminiszter és a Leg
főbb Ügyész 135/1957. (I. K. 24.) számú utasításának kiegészítéseként a 
politikai nyomozó szerveket az alábbiakra_

u t a s í t o m :

Titkos kezelésű büntető ügyekben a terhelt nevét és lakcímét a bűnjeljegy
zékben, a bűnjelet tartalmazó csomagon, a készpénzletét befizetéséhez fel
használt csekkfizetési lapon, tárgyletét elhelyezését kérő iraton, a bűnjel- 
nyilvántartókönyvben, a bűnjelen, vagy az ahhoz erősített cédulán, a bűn
jelre vonatkozó átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi jegyzé
ken, felvételi jegyen), valamint egyéb nem titkos kezelésű iraton, nyilvántar- 
táson és számlán nem szabad feljegyezni. Ilyen esetben a bűnjelek azonosí
tása az ügy számának megjelölésével, valamint a bűnjelek részletes leírásával 
és jellegzetes tulajdonságai megjelölésével történik.
Jelen utasításomat a politikai nyomozó osztályok személyi állományával 
ismertetni kell.

Szám: 10—24/4/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERE ELSŐ HELYETTESÉNEK

4. számú UTASÍTÁSA
( M ó d o s í t á s s a l ! )

Budapest, 1958. január 15-én

Az 1/1958. (I. 15.) BM. számú rendelet alapján a rendőri hatóságoknak 
a külföldiek ki- és bejelentkezésére vonatkozó feladatait az alábbiakban 
szabályozom:

I.
A KÜLFÖLDIEK BE- ÉS KIJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGÉRŐL

ÁLTALÁBAN

1. A  bejelentési kötelezettség szempontjából külföldi állampolgár az, aki 
a magyar állampolgárságról szóló 1958 : LX. tv. és az 1957. V. tv. 
értelmében nem tekintendő magyar állampolgárnak. Ezekkel egy tekin
tet alá esnek a hontalanok és akiknek állampolgársága nem állapít
ható meg.
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2. Be- és kijelentési kötelezettség alá esik az ország területén tartózkodó 
minden külföldi állampolgárságú férfi és nő korára való tekintet nél
kül. Kivételt képeznek a területenkívüliséget és személyes mentességet 
élvező, valamint az ország területén 48 óráig érvényes átutazó vízummal 
tartózkodó, továbbá a csoportosan turisztika céljából érkező külföldi 
állampolgárok.

3. Bejelentést kell teljesíteni:
— az ország területére érkezéskor 24 órán belül,
— a lakásba való beköltözéskor, a beköltözést követő 48 órán belül.
— a szállodába, turistaházba, fogadóba való érkezéskor azonnal,
— a 16 éves életkor elérésekor,
— a családi vagy utónév megváltoztatása esetén (nőknél házasságkötés

sel járó névváltozás esetén is) az okirat kézbevételétől számított 48 
órán belül,

— a magyar állampolgárság kötelékéből való elbocsátás esetén, az ok
irat kézhezvételétől számított 48 órán belül,

— születés esetén, a születéstől számított 30 napon belül.

4. Kijelentést kell teljesíteni:
— az ország területéről való eltávozáskor, az eltávozást megelőző 24 

órán belül,
— a lakásból való elköltözéskor, a kiköltözést megelőző 48 órán belül.
— szállodából, turistaházból, fogadóból való eltávozáskor azonnal.
— az országból történő kiutasítás alkalmával azonnal.

I I .
A BE- ÉS KIJELENTKEZÉS TELJESÍTÉSE

5. A  be- és kijelentőlap kitöltését a be- és kijelentkező tartozik végrehaj
tani. Ha a be- vagy kijelentkező 16 éven aluli, magyarul olvasni, írni 
nem tud, ha testi vagy szellemi fogyatkozás miatt az űrlapot beszerezni 
nem tudja, akkor helyette szülője, törvényes képviselője, gondozója, 
ilyenek hiányában szállásadója köteles beszerezni, kitölteni és aláírni. 
A be- és kijelentkezést a rendszeresített egységes nyomtatvánnyal kell 
teljesíteni, melyet a postahivatalok árusítanak.

6. Be- és kijelentőlapok kitöltése:
Minden személyről (16 éven aluliakról és elmebetegekről is) külön lapot 
kell kitölteni. A  be- és kijelentkezésre kötelezett személy az űrlapot
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magyar nyelven, írógéppel vagy tintával, jól olvasható írással — az 
űrlapon csillaggal jelölt rovatokat nyomtatott nagybetűvel — köteles ki
tölteni.
A  nyomtatvány adatait a lakhatási — vagy tartózkodási engedély és út
levél adataival, vagy a személyazonosságot igazoló más okirat adataival 
azonosan kell bejegyezni.

7. A  be- és kijelentőlapot alá kell Íratni a szállásadóval és lakónyilván
tartókönyv vezetőjével aki ezt a be- vagy kijelentkezés teljesítése után 
bejegyzi a lakónyilvántartókönyvbe.

A  személyi igazolvány sorozata és száma helyére a lakhatási- vagy tar
tózkodási engedély számát kell bejegyezni.

A  be- és kijelentőlapok benyújtása.
A  be- és kijelentkezést külföldi állampolgároknak és azok 16 éven aluli 
gyermekeinek Budapesten a Külföldieket Ellenőrző Központi Hivatalnál, 
az ország más területén pedig a külföldi állampolgár tartózkodási helye 
szerint illetékes járási, városi (városi kerületi) rendőrkapitányságon kell 
teljesíteni. A  be- és kijelentő lapokat csak azoktól a külföldi állampolgá
roktól szabad elfogadni, akik "be- és kiutazási lap”-pal rendelkeznek. 
Aki ilyent nem tud felmutatni, de útlevele van, a be-, illetve kijelentke
zés végrehajtása végett a megyei rendőrfőkapitányság K EO K H  csoportjá
hoz, Pest megye területén pedig a budapesti KEOKH-hoz kell utasítani. 
Ez nem vonatkozik a szolgálati útlevéllel érkezett átutazó vízummal tar
tózkodó és csoportosan turisztika céljából érkező külföldi állampolgárokra. 
A  lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok be- és kijelent
kezését csak abban az esetben szabad a járási, városi (városi kerületi) 
rendőrkapitányságokon végrehajtani, ha a külföldi állampolgár az ille
tékes KEOKH csoporttól (Pest megyében a BM. KEOKH-tól) engedélyt 
kapott arra, hogy a megyében más járás, illetőleg az ország más terü
letére elköltözhet.

8. A  be- és kijelentkezést mindenki személyesen köteles teljesíteni, kivéve 
azokat a személyeket, akik testi fogyatékosságuk, vagy járóképtelen 
betegségük miatt személyesen nem tudnak megjelenni.
Ha a be- vagy kijelentkezés egy család több tagját érinti, a be- vagy 
kijelentkezést az egyik 16 éven felüli családtag is teljesítheti. Ilyen eset
ben valamennyi ki- és bejelentkezőre vonatkozólag meg kell követelni 
a jelen utasítás 9. pontjában meghatározott okmányokat.

9. A  szállásadó a lakónyilvántartókönyv vezető által aláírt be- vagy ki
jelentőlap benyújtásakor fel kell mutatni a lakhatási vagy tartózkodási 
engedélyt, útlevelet, amennyiben lakásváltozás történik a 16 éven aluliak
nál a ki- vagy bejelentőlap igazoló szelvényét.
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A  K EO K H  szerv az átvett és az okmányokkal azonosított be- vagy 
kijelentőlap alapján a lakhatási vagy tartózkodási engedély meghatáro
zott rovatába bejegyzi a régi lakásból történő kijelentkezést, illetve az 
új lakcímet. A  bejegyzést aláírással és bélyegzővel hitelesíti.
A  bejelentés teljesítésekor bevonja a 16 éven aluliak régi be- vagy ki
jelentő szelvényét.

10. A  tartózkodási engedéllyel rendelkezők és azok 16 éven aluli gyerme
keinek be-, illetve kijelentőlapjára nyomtatott nagybetűvel és piros iron- 
nal rá kell vezetni az „ID EIG LEN ES” szöveget.
A  rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti alosztályai által elkezelt be- 
és kijelentőlapok I. sz. szelvényét a Központi Lakcím Hivatalnak, a 
III . sz. szelvényt a rendőrkapitányság KEOKH csoportjának (Pest me
gyében a BM. KEOKH-nak) 48 órán belül meg kell küldeni. A  II. sz. 
szelvényt pedig az igazgatásrendészeti alosztály nyilvántartásában kell 
elhelyezni.
A  16 éven aluliak II. számú szelvényét vissza kell adni a ki- és beje
lentkezőknek, lakásának igazolása céljából.

11. A  külföldi állampolgárok a 17/1954. MT. sz. rendelet 13. §. 2. pontja 
alapján csak a K EOKH engedélye birtokában változtathatnak lakást.

Ezért ha a kijelentkező személy a KEOKH-nak bejelentett és engedé
lyezett lakás helyett más lakásba kényszerül bejelentkezni, ezt a beje
lentkezés előtt köteles bejelenteni a KEOKH-nál. Ú jabb lakásba való 
bejelentkezéshez is a KEOKH engedélye szükséges. Ha a kijelentkező 
más lakást megjelölni nem tud, a fennálló szabályok szerint ismét vissza 
kell jelenteni korábbi lakásába.

III.
BE- ÉS K IJELEN TÉS T E L JE SÍT É SE  EGYÉB 

ESETEK BEN

Születés bejelentése:

12. A  születés tényét 30 napon belül be kell jelenteni a lakhely szerint 
illetékes K EO K H  szervnél, aki azt bevezeti a lakhatási-, illetve tartóz
kodási engedélybe és ezzel egyidőben a rendszeresített űrlapon végre kell 
hajtani az újszülött bejelentését is. A  bejelentőlap jobb felső sarkára 
piros ironnal rá kell vezetni „újszülött” szöveget és a 16 éven aluliakra 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
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13. Ha valamely 16 éven aluli külföldi állampolgár eléri a 16 éves életkort, 
a K EOKH a 16 éves életkor betöltésének hónapjában ellátja lakhatási 
engedéllyel. Ilyen esetben csak bejelentést kell teljesíteni. A  bejelentő
laphoz csatolni kell a korábbi bejelentő szelvényt. A  benyújtott beje
lentőlap jobb felső sarkára piros ironnal rá kell vezetni a ,,16 éves" 
szöveget és a korábbi bejelentőlapnak az anyagban való meghagyása 
mellett el kell helyezni a nyilvántartásban.
Családi- vagy utónév változásának bejelentése.

14. Családi vagy utónév változás (házasságkötés, volt férj neve viselésének 
megszűnése, házasság érvénytelenítése, stb.) esetén bejelentést kell tel
jesíteni. A  bejelentőlap felső szélére rá kell vezetni a névváltozás okát. 
A  korábbi nyilvántartólapot ki kell emelni, erre is rá kell vezetni a név
változás okát és az új nevet, majd vissza kell helyezni korábbi helyére.

15. Ha a névváltozás lakhelyváltozással jár, akkor kijelentést is teljesíteni 
kell. A  be- és kijelentőlapokat az új név szerint kell kitölteni. A  kije
lentőlapon az előző nevet piros irónnal alá kell húzni és az előző név 
alapján, a bejelentőlapot már az új név alapján kell a nyilvántartásba 
elhelyezni.
Magyar állampolgárság elnyerésének bejelentése.

16. Az a külföldi állampolgár, aki a magyar állampolgárságot elnyeri, a 
K EO K H  nyilvántartásból való törlés után köteles a 3/1956. (VI. 28.) 
BM. számú rendelet értelmében személyi igazolványát kiváltani. A  sze
mélyi igazolvány kiváltásakor ki kell tölteni a magyar állampolgárok 
részére rendszeresített bejelentőlapot is. A  bejelentőlapra és a nyilván
tartásban lévő külföldi bejelentőlapra rá kell vezetni a ,,magyar állam- 
polgárságot nyert" szöveget is. Amennyiben a magyar állampolgárság 
elnyerése lakásváltozással jár, ki kell tölteni a külföldiek részére rend
szeresített kijelentőlapot is és a fenti szöveg rávezetése mellett el kell 
helyezni a nyilvántartásban.
Magyar állampolgárság elvesztésének bejelentése.

17. Ha az ország területén lakó magyar állampolgár magyar állampolgár
ságát elveszti, a személyi igazolvány bevonása után bejelentő nyilván
tartólapjára rá kell vezetni a „magyar állampolgárságát elvesztette” szö
veget, az illető egyént a területileg illetékes KEOKH szervhez kell irá
nyítani és az ORFK. állampolgársági alosztályától érkezett ,,értesítés"-t 
96 órás határidőbe kell tenni. Amennyiben a fenti határidőre az illető 
egyénről nem érkezik ki- vagy bejelentőlap, erről értesíteni kell az ille
tékes KEOKH szervet. A  KEOKH-nál történő megjelenéskor — a 
tartózkodási vagy lakhatási engedély kiadásával egyidőben — ki kell 
állítani a külföldiek részére rendszeresített bejelentőlapot.
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18. Ha külföldi állampolgárt az ország területéről jogerős bírói határozat
tal kiutasítanak, a külföldi állampolgárt bejelentett lakásából hivatalból 
ki kell jelenteni. A  kijelentést a kiutasítást végrehajtó KEOKH. szerv 
végzi. Ki kell tölteni a külföldiek részére rendszeresített kijelentőlapot, 
a jobbfelső sarkára rá kell vezetni „kiutasítva” szöveget és a jelen uta
sítás 10. pontja szerint kell eljárni.

Határövezetbe történő letelepedés bejelentése.
19. Külföldi állampolgárnak a határövezetbe történő bejelentkezéshez vagy 

beutazáshoz a KEOKH engedélye szükséges. Be kell jelentkezni 24 
órán belül mindazoknak a külföldi állampolgároknak, akiknek az ország 
területén első bejelentett lakásuk a határövezetben lesz.

20. A  lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárnak nem "kell 
bejelentkezni a határövezetben, ha az ország területén van már bejelen
tett lakása, a határövezetbe történő beutazásra a KEOKH-tól engedélyt 
kapott és az ott tartózkodása az 5 napot nem haladja meg.

Elhalálozás bejelentése.
21. A  külföldi állampolgárok elhalálozását a kórház vagy a meghalt hozzá

tartozója, vagy a házkezeléssel megbízott személy 48 órán belül beje
lenti az anyakönyvvezetőnél. Ez alkalommal az elhalálozást bejegyző 
anyakönyvvezető tartozik bevonni a külföldi állampolgár részére a 
K EO K H  által kiadott okmányait (tartózkodási engedélyt, lakhatási 
engedélyt, 16 éven aluliakról lakásbejelentő szelvényt, útlevelet) és ezek
nek az okmányoknak az állandó lakóhely szerint illetékes KEOKH 
szervhez történő megküldésével egyidőben „értesítés" -t küld az elhalá
lozásról. A  K EO K H  szerv a megfelelő eljárások után az ,,értesítés"-t 
megküldi az elhalt állandó lakóhelye szerint illetékes igazgatásrendészeti 
alosztálynak a nyilvántartáson történő keresztül vezetés végett.

22. Az elhalt nyilvántartólapjára piros irónnal rá kell vezetni a „meghalt
1 9 ................ hó . . .-án, bejegyezve......................anyakönyvi folyószám
alatt” szöveget és az értesítést — a többi értesítésekkel együtt — fel 
kell terjeszteni a Központi Lakcím Hivatalhoz hasonló eljárás lefoly
tatása végett.

Szállodákban, turistaházakban, üdülőkben történő bejelentkezés.
23. A  szállodákba, turistaházakba, üdülőkbe érkező, illetőleg onnan eltávozó 

külföldi állampolgárokat a felelős vezető, vagy az általa megbízott sze
mély a külföldiek részére rendszeresített be- és kijelentőlapon köteles be-, 
illetőleg kijelenteni és a lapokat naponta megküldeni az illetékes rendőri 
szerveknek. Budapesten és megyeszékhelyeken az illetékes KEOKH
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szervnek, egyéb helységekben a legközelebbi rendőri szervnek. A  rendőri 
szervek a beérkezett be- és kijelentőlapokat tovább küldik a megyei 
K EO K H  csoportnak.

24. Azokról a külföldi állampolgárokról, akiknek az országban már beje
lentett lakásuk van, és a szállodákban és turistaházakban magánügyek- 
ben 5 napnál, — hivatalos kiküldetés esetén 14 napnál — üdülőkben 
16 napnál tovább nem tartózkodnak, csak a be- és kijelentőlap III. 
számú szelvényét kell kitölteni és az első bekezdésben meghatározottak 
szerint továbbítani.

A  magánházaknál (penzió, stb.) üdülő külföldi állampolgárokra az 
általános ki- és bejelentkezési szabályok vonatkoznak.

IV.
ÁTM ENETI INTé ZK EDé SEK

Külföldi állampolgárok egyszeri általános bejelentkezése

25. Az 1/1958. számú BM. rendelet 14. §-a értelmében az ország területén 
valamennyi külföldi állampolgár férfi és nő korra való tekintet nélkül
1958. március 31-ig köteles egyszeri általános lakásbejelentést teljesí
teni. Ez vonatkozik a rendelet kihirdetésekor látogató jelleggel az 
ország területén tartózkodó külföldi állampolgárokra is.
Nem vonatkozik a területenkívüliséget és személyes mentességet élvező, 
valamint az ország területén 48 óráig érvényes átutazó, vízummal vagy 
csoportos útlevéllel tartózkodó személyekre.

26. A  bejelentkezést a külföldi állampolgárok részére rendszeresített egysé
ges bejelentőlapon kell teljesíteni, Budapesten a Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Hivatalnál, Pest megye területén a járási rendőr- 
kapitányságokon — ahová a KEO K H  megbízottja a lakosság köré
ben kihirdetett időpontban a helyszínre megy —, a többi megyékben
a lakóhely szerint illetékes megyei K EO K H  szervnél.

27. A  bejelentőlapokat Budapesten a kijelölt kerületi postahivatalok, vidé
ken a megye székhelyén működő kijelölt postahivatalok árusítják.

28. A  bejelentkezés végrehajtását a jelen utasítás 5— 10. pontja szerint kell
végrehajtani, és csatolni kell a korábbi bejelentést igazoló szelvényt.
A  szállásadó, illetve lakónyilvántartókönyv vezető aláírásától el kell 
tekinteni azoknál a jelentkezőknél, akik a K EO K H  által kiadott okmá
nyokkal rendelkeznek és a bejelentőn feltüntetett lakhely megegyezik a 
K EO K H  által engedélyezett tartózkodási hellyel, de lakhelye a beje
lentkezés helyétől 3 km-en túl van.
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29. Azoktól a személyektől, akik tartózkodási vagy lakhatási engedéllyel 
nem rendelkeznek és külföldi állampolgárságukat hitelt érdemlően iga
zolni nem tudják, az 1. számú mellékletben meghatározott igazolást kell 
megkövetelni, melyet az illetékes rendőrőrs állít ki.

30. A  bejelentéssel egyidőben az alábbi okmányokat kell bemutatni:
— lakhatási vagy tartózkodási engedély,
— útlevél,
— születési, házassági anyakönyvi kivonat,
— állampolgárságot igazoló okirat (külföldi állampolgársági bizonyít

vány, nemleges magyar állampolgársági bizonyítvány, elbocsátási 
okirat, stb.)

— 2 db 3 x 3 cm nagyságú, a benyújtást megelőző 2 hónapon belül 
készített retusálatlan fényképet.

31. A  bejelentkezőt priorálni kell az ellenőrzés alatt álló külföldi állam
polgárok nyilvántartásában. Amennyiben a külföldi állampolgárok nyil
vántartásában nem szereplő egyén állampolgárságát hiteltérdemlően iga
zolni nem tudja, a lakóhely szerint illetékes igazgatásrendészeti alosztály
nál meg kell állapítani, hogy nincs-e nyilvántartva mint személyi igazol
vánnyal ellátott magyar állampolgár. Ha a nyilvántartásban szerepel, 
közölni kell vele magyar állampolgárságát és a bejelentést el kell uta
sítani.

32. Ha a bejelentkező nem szerepel sem a külföldi, sem a magyar állam
polgárok nyilvántartásában, de külföldi állampolgárságra utaló adatok 
vannak, az állampolgárság vélelmezése végett — Budapesten az ORFK 
állampolgársági alosztályhoz (V ., Jászai Mari tér 16.), vidéken a lakó
hely szerint illetékes helyi tanácshoz kell irányítani. Az ilyen jelentkező 
bejelentőlapját határidő nyilvántartásba kell helyezni és amennyiben 90 
napon belül nem jelentkezik, ügyének rendezése végett be kell rendelni.

33. Ha az ilyen személynek a BM. ORFK állampolgársági alosztálya nem
leges állampolgársági bizonyítványt ad ki, akkor a 17/1954. (III. 10.) 
MT. számú rendelet alapján kell eljárni és a határidőbe helyezett be
jelentőlapot el kell kezelni.

34. Amennyiben a BM. ORFK. állampolgársági alosztály magyar állam- 
polgárságot állapít meg, erről tartozik értesíteni az állandó lakóhely 
szerint illetékes igazgatásrendészeti alosztályt, amely gondoskodik az 
illető személy személyi igazolvánnyal történő ellátásáról, továbbá érte
síti a lakóhely szerint illetékes KEOKH szervet, amely a határidőbe 
helyezett bejelentőlapot irattárba helyezi.

35. A  K EO K H  szervek az egyszeri általános bejelentkezés során rendez
zék a hontalan állampolgárok nyilvántartását. Azokat a személyeket,
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akik jelenleg valamely ország állampolgáraként szerepelnek a nyilván
tartásban, de a követségek nem ismerik el saját állampolgáruknak (útle
véllel nem rendelkeznek, a követségek nyilvántartásában nem szerepelnek) 
hontalanná kell nyilvánítani. Az ilyen személyeket is el kell látni lak
hatási engedéllyel és a megfelelő rovatba „hontalan" szöveget kell be
jegyezni.

36. Az igazgatásrendészeti szervek a beérkezett bejelentőlapoknak a nyil
vántartásba történő elhelyezésekor ellenőrizzék, hogy a külföldi állam
polgárként bejelentkező személy nincs-e bejelentve magyar állampolgár
ként. Amennyiben ilyen eset előfordul erről értesítik a lakhely szerint 
illetékes K EO K H  szervet.

37. A  szállásadók, lakónyilvántartókönyv vezetők, szállodák, fogadók és üdü
lők nyilvántartókönyv vezetői kötelesek ellenőrizni, hogy a lakóhelyiségben 
elszállásolt külföldi állampolgárok eleget tettek-e az egyszeri általános 
bejelentkezési kötelezettségüknek. Amennyiben a külföldi állampolgár 
nem tett eleget a bejelentkezési kötelezettségnek fel kell szólítani annak 
teljesítésére és erről értesíteni kell a legközelebbi rendőri szervet. A  rendőri 
szerv értesíti az illetékes KEOKH szervet, amely a külföldi állampol
gárt meg nem jelenés esetén beidézi.

Az egyszeri általános bejelentés teljesítése utáni feladatok.
38. Az egyszeri általános bejelentés — teljesítés határidejének lejárta után 

a K EOKH csoportok ellenőrizzék, hogy a nyilvántartásukban szereplő 
— és az ország területén élő valamennyi külföldi állampolgár eleget 
tett-e az egyszeri általános bejelentési kötelezettségének. A  mulasztókat 
be kell idézni, kötelezni kell a bejelentés teljesítésére és ellene szabály- 
sértés címén eljárást kell indítani.

39. 1958. március 31. után az illetékes rendőri szervek ellenőrizzék a lakó
nyilvántartókönyv vezetőknél, hogy a működési területükön lakó és a 
lakónyilvántartókönyvbe bejegyzett külföldi állampolgárok eleget tettek-e 
az egyszeri általános bejelentési kötelezettségüknek. Azokról, akik nem 
tettek eleget a bejelentési kötelezettségüknek értesítést küldenek az ille
tékes KEOKH szervnek. Gyanús külföldi állampolgárokat személy- 
azonosság megállapítása végett elő kell állítani a legközelebbi rendőri 
szervhez.

Felhívom a Vezető Elvtársakat, hogy a külföldi állampolgárok be- és kije
lentkezésével kapcsolatos munkálatokat haladéktalanul indítsák be, ezért 
jelen utasításomról tájékoztassák az illetékes szerveket, — gondoskodjanak 
a munka megszervezéséről, a lakosságnak hirdetmény útján történő tájékoz
tatásáról és a beosztottak alapos eligazításáról. A végrehajtást ellenőriztetni 
fogom.
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Szám: 10—24/6/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

6. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. január 31-én

TÁRGY: A  műsoros előadások és táncmulatságok rendezésével kapcsolatos
rendőri feladatok

Az 1958. évi 3. sz. törvényerejű rendeletben, továbbá a 2001/1958. (I. 3.) 
számú kormányhatározatban foglalt felhatalmazás alapján a művelődésügyi 
miniszter — a belügyminiszterrel, stb. egyetértésben — 1/1958. M. M. sz. 
rendeletével szabályozta a műsoros előadások és táncmulatságok rendezésének 
módját.
A  rendelet értelmében műsoros előadásokat, táncmulatságokat csak meghatá
rozott engedély alapján szabad rendezni.
Műsoros előadások megtartására engedélyt kizárólag csak az állami szervek 
és vállalatok, fegyveres testületek, társadalmi szervezetek és szövetkezetek 
kaphatnak.
Műsoros előadásnak kell tekinteni a hangversenyeket, az irodalmi és zenei 
műsorokat, a szórakoztató vegyes műsorokat (táncmulatságokat), cirkusz, 
varieté és revü műsorokat, az egy vagy több felvonásból álló zenei és prózai 
színpadi művek előadását, a bábjátékot, a hanglemez (mikrobarázdás lemez) 
és magnetofon műsorokat, valamint a bármilyen célú propaganda műsorokat.
Az egyes műsoros előadások megtartásához az alábbi engedélyek szüksé
gesek:
1. Hivatásos előadóművész közreműködésével rendezett műsoros előadások

hoz szükséges
a) az Állami Hangverseny és Műsorigazgatóság engedélye;
b) a megyei (megyei jogú városi) tanács vb. művelődésügyi osztályának. 

— Budapesten a fővárosi kerületi tanács vb. népművelési csoportjának 
műsorengedélye.

2. Hivatásos előadóművész fellépése nélkül kizárólag kultúrcsoport közre
működésével rendezett műsoros előadásokhoz és táncmulatságokhoz szük
séges

az elsőfokon eljáró tanács vb. (községekben a községi tanács vb., 
városokban a városi tanács vb., Budapesten a kerületi tanács vb.) 
engedélye;
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A  műsoros előadások megrendezésére kiadott engedélyek csak abban az eset
ben érvényesek, ha azt az előadás megrendezési helye szerint illetékes rendőri 
szerv láttamozta. Az engedély láttamozására az alábbi rendőri szervek vezetői 
jogosultak:

— községekben a körzeti megbízott, ha nincs, az őrs parancsnoka:
— városokban (Budapesten), továbbá a járási székhelyi községek

ben a járási, városi (Budapesten a kerületi) rendőrkapitányság 
vezetője, vagy megbízottja (az igazgatásrendészeti alosztály veze
tője).

Az engedély láttamoztatását az engedélyen az e célra kijelölt helyen — 
ha ilyen nincs, akkor az engedélyen található üres helyen, — kell eszközölni. 
A  „Láttam” megjelölést keltezéssel, a láttamozásra jogosult aláírásával 
és a rendőri szerv körbélyegzőjével kell ellátni.

Az engedély láttamozását csak abban az esetben szabad eszközölni, ha
— a hivatásos előadóművész közreműködésével rendezett műsoros- 

előadás keretében a rendeletben előírt Állami Hangverseny és 
Műsorigazgatóság rendezési engedélye, valamint a megyei (megyei 
jogú városi) tanács vb. művelődésügyi osztályának, (Budapesten 
a kerületi tanács vb. népművelési csoportjának) engedélye, illetve

— hivatásos előadóművész közreműködése nélkül rendezett műsoros 
előadás és táncmulatság esetében a községi, illetve a városi (fővá
rosi kerületi) tanács vb. által kiadott

engedélye megvan.

A  fenti engedélyek hiánya esetén a láttamozást meg kell tagadni.
Amennyiben az engedély láttamozásának megtagadása közrend- és közbizton
sági okokból válna szükségessé, akkor az engedélyt be kell vonni és meg kell 
küldeni az azt kiállító tanács végrehajtó bizottságnak.
Az engedély láttamozását kérheti a műsort rendező vagy a tanácsi szerv 
megbízottja.
A  körzeti megbízottnál történt láttamozás esetén a körzeti megbízott köteles 
naplójába a műsoros előadás időpontját feljegyezni és szolgálatát úgy beosz
tani, hogy a műsoros előadást legalább egy alkalommal ellenőrizze.
Az engedélynek a rendőrőrsön vagy a járási, városi (kerületi) rendőrkapi
tányságon történő láttamozása esetén az őrs parancsnoka, illetve a járási, 
városi (kerületi) kapitányság vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a mű
soros előadás a helyileg legalkalmasabb módon ellenőrizve legyen. Az ellen
őrzés időtartamát és időpontját az előadás jellegétől, a résztvevők számától 
függően kell meghatározni.

—  181 —
ÁBTL - 4.2. -10 - 1131 /1959 - III kötet /194



A  műsoros előadások megtartásánál történő rendőri ellenőrzésnél a követ
kezőket kell megvizsgálni:

— a műsoros előadás (táncmulatság) megtartására jogosító érvényes 
engedély megvan-e;
(Érvényes az az engedély, amely az illetékes rendőri szerv által 
láttamozva van.)

— az engedélyben meghatározott helyen és időben, illetve az enge
délyben megjelölt műsoros előadást (táncmulatságot) tartanak-e.

Ha az ellenőrzéskor az ellenőrző rendőri közeg megállapítja, hogy az előírt 
műsoros előadás megtartásához szükséges engedély egyáltalán nincs meg, vagy 
az engedély az illetékes rendőri szerv által láttamozva nincs, az előadás 
azonnali megszüntetése iránt köteles intézkedni. Ennek megtörténte után 
a felelős személy ellen feljelentést kell tenni. (1958. évi 3. sz. tvr.-rel módo
sított 1955. évi 13. sz. törvényerejű rendelet 7. §.). A  feljelentést az illeté
kes járási, városi (városi kerületi) tanács vb. szabálysértési előadójának 
kell megküldeni.
Amennyiben engedéllyel rendelkeznek, de az engedélyben előírt feltételeket 
nem tartják be, megszegik, — az előadás megszakítása nélkül — a felelős 
személy ellen szabálysértés miatt a feljelentést ugyancsak meg kell tenni.

Az Országos Filharmónia, az Országos Rendező Iroda, az Állami Népi 
Együttes saját rendezésű műsoros előadásaihoz, a Magyar Rádió és Tele
vízió nyilvánosan rendezett műsoros előadásaihoz, továbbá a színházi táj
előadásokhoz és az utazó cirkuszok előadásaihoz kiadott engedélyeket a rend
őri szervnél nem kell láttamoztatni, hanem ezeknek megtartását az időpontja 
előtt legalább 5 nappal a rendező szerv köteles az illetékes rendőri szervhez 
bejelenteni.

A bejelentés tudomásulvételével egyidejűleg intézkedni kell a rendezvények 
közbiztonsági szempontból történő megfelelő ellenőrzése iránt.
Nincs szükség sem az Állami Hangverseny és Műsorigazgatóság rendezési 
engedélyére, sem a művelődésügyi osztály, illetőleg a helyi tanács vb. műve
lődésügyi szakigazgatási szervének engedélyére és így azoknak a rendőrségi 
láttamozására, illetve bejelentésére sem,

— az iskolák által saját helyiségeikben táncmulatság nélkül rendezett 
műsoros előadások megtartásához, feltéve, hogy az előadáson 
hivatásos előadóművész nem lép fel;

— az állami szervek és vállalatok vagy azok keretében működő tár
sadalmi szervezetek által kizárólag saját dolgozóik részére, saját 
helyiségeikben, hivatásos előadóművész közreműködése és belépő-
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díj nélkül rendezett műsoros előadások, illetőleg táncmulatságok 
megtartásához, ha a tánczenét hanglemez vagy rádió szolgáltatja;

— politikai jellegű ünnepély, előadás vagy termelési értekezlet (mun
kaértekezlet) keretében rendezett olyan belépődíj nélküli műsoros 
előadások megtartásához, amelyeknek csupán kísérő, kiegészítő ren
deltetésük van;

— az állami művészetoktatási intézmények (Színház és Filmművé
szeti Főiskola, Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Magyar 
Képzőművészeti Főiskola, Magyar Iparművészeti Főiskola, Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakiskola Budapest, Zeneművészeti Szak
iskolák, Állami Zeneiskolák, Állami Balettintézet Budapest. 
Állami Artistaképző Iskola Budapest) vizsgaelőadásaihoz és az 
oktatási tevékenységükkel összefüggő egyéb előadásaihoz;

— a tánctanfolyamok keretében rendezett össztánchoz.

Szám: 10—24/7/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERE ELSŐ HELYETTESÉNEK

u t a s í t á s a  HKh a 17/88. BM ut.
Budapest, 1958. február 10-én

A  büntető eljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok kezeléséről szóló 
az Igazságügyminiszter, a Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész által kibo
csátott 135/1957. I. K. 24./I. M. számú együttes utasítása eredményes vég
rehajtása érdekében

u t a s í t o m  :

1. 1958. március 10. napjáig a Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Fő 
osztály vizsgálati osztályán, valamint a budapesti és megyei rendőrfőkapi-
tányságok politikai nyomozó osztályain a nyomozás, illetve vizsgálat során 
lefoglalt dolgok tárolására bűnjelkamrákat kell létrehozni. Bűnjelkamrá
nak, csak erre a célra használt, jól zárható helyiséget lehet kijelölni.

2 a) Bűnjelként lefoglalt lőfegyvert megtöltve a bűnjelkamrában tárolni nem 
szabad. A  megtöltött fegyverből eltávolított töltényeket külön dobozba 
kell helyezni és azt a fegyverhez kell erősíteni. (Ut. 23. §.)

— 183 —
ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /196



b) Lefoglalt robbanóanyagot a bűnjelkamrában tárolni nem szabad. Rob
banóanyagokkal kapcsolatban a hatályban lévő rendelkezések alapján 
kell eljárni. (Ut. 24. §.)

c) Lefoglalt aranyat, platinát, igazgyöngyöt, külföldi fizető vagy pénz
helyettesítő eszközt és mindenfajta aranyérmet Budapesten közvetlenül 
vidéken pedig a Magyar Nemzeti Bank fiókja útján a Magyar Nemzeti 
Bank központjához kell eljuttatni. (Ut. 114. §.)

d) Bűnjelként lefoglalt készpénzt, ha azt természetben (eredetben, azaz 
ugyanolyan pénzdarabokban vagy pénzjegyekben) nem kell megőrizni 
postai befizetési lapon a bírói letéti számlára kell befizetni, feltéve, 
hogy a pénzt a nyomozás befejeztével az érdekelt személy részére 
nem kell visszaadni. (Ut. 5. §. és 6. §.)

e) Az olyan elkobzott bűnjelekről, amelyek bűnüldözési (kriminalisz
tikai) oktatásnál felhasználhatóak az illetékes politikai vizsgálati szerv 
értesítse a Belügyminisztérium Tanulmányi és Módszertani Osztályát, 
hogy az intézkedni tudjon a bíróságnál e tárgyak kikérése ügyében.
(Ut. 119. §.)

3 A bűnjelkamra kezelésével a BM. Központi és Megyei (budapesti poli
tikai nyomozó szervek nyilvántartó osztályáról illetve alosztályairól egy- 
egy beosztottat kell megbízni.

4. Az utasításhoz mellékelt (Igazságügyminiszter, a Belügyminiszter és a 
Legfőbb Ügyész (135/1957. I. K. 24.) I. M. számú együttes utasítást 
az állomány számára oktatás tárgyává kell tenni.

Szám: 10—24/8/1958. HK: 021/972. BM. pcs.
A M AGYAR NÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  

BELü GYMINi SZ T E R H E L Y E T T E SÉ N E K
8. számú U TA SÍTÁ SA

Budapest, 1958. február 17-én

A Belügyminiszter Elvtárs 5. sz. parancsával kiadott állománytáblázatok 
alkalmazásával kapcsolatban a következőket rendelem:

1. Az állománytáblázatok — ideértve a 27—480/1957. sz. utasítással 
kiadott polgári alkalmazotti állománytáblázatokat is — az egyes szervek 
létszámán túlmenően meghatározzak az egyes beosztások jellegét is.
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Ennek megfelelően a Belügyminisztérium szerveinél rendszeresített beosz
tások körét

katonai,
Irodai,
polgári alkalmazotti és
sorállományú

jellegű beosztásokra csoportosítja.

A  Belügyminisztériumban rendszeresített beosztásoknak állomány szerinti 
tagolása azt j elenti, hogy

— katonai jellegű beosztást véglegesen csak katonai rendfokozatú sze
mély, ideiglenesen irodai, polgári vagy sorállományú személy;

— irodai jellegű beosztást véglegesen csak irodai állományú, ideigle
nesen polgári vágy sorállományú személy;

— polgári állományú  munkakört véglegesen csak polgári, ideiglenesen 
sorállományú személy, míg

— sorállományú beosztást mind véglegesen, mind ideiglenesen csak sor- 
állományú személy

tölthet be.

Az 5. sz. miniszteri parancs ezen elveknek megfelelően 1958. évi április 
hó 1-ig elrendelte az állomány rendezését.

Ennek megfelelően azokat a katonai rendfokozatú személyeket, akik 
jelenleg irodai, vagy polgári alkalmazotti munkakört töltenek be, vala
mint azokat az irodai rendfokozatú személyeket, akik jelenleg polgári 
munkakört töltenek be, állomány viszonyuknak megfelelő beosztásba kell 
áthelyezni, vagy amennyiben ez nem lehetséges, munkakörüknek meg
felelő állományviszonyba kell átminősíteni.
Az átminősítésre kerülő beosztottak közül azokat a személyeket, akik 
katonai állományba maradásuk esetén a BM. katonai rendfokozattal 
ellátott testületi tagjainak nyugellátására vonatkozó 6029/1955. M T. 
számú határozat alapján a nyugállományba helyezéshez szükséges feltéte
leket 1960. december 31-ig megszereznék — és az átminősítésük idő
pontjáig legalább 5 évi katonai rendfokozatban eltöltött szolgálati idő
vel rendelkeznek — az átminősítésük ellenére az említett M T. határozat 
hatálya alá tartozóknak kell tekinteni.

Erről az érdekelt személyeknek a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály 
vezetője a személyes kérelem és a szükséges igazolások bemutatása alap
ján, írásbeli nyilatkozatot adjon ki. Az ilyen irányú kérelmeket az érde-
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kelt parancsnokok 1958. évi május hó 1-ig az említett szervekhez ter
jesszék fel.

Az állománytáblázat az úgynevezett ügyintézői beosztások körét — 
a főelőadói és előadói létszám arányának meghatározása céljából — 
*-gal külön megjelöli. E munkakörök közül az állománytáblázatban 
meghatározott létszámú személy főelőadói, vagy ennek megfelelő beosz
tási illetményt és az állománytáblázatban megjelölt rendfokozatnál egy- 
gyel magasabb rendfokozatot érhet el.
Az állománytáblázat kézhezvétele után valamennyi szerv parancsnoka 
köteles megállapítani, hogy az ügyintézői munkaköröket betöltők közül 
jelenleg hány személy élvez az állománytáblázatban meghatározottnál 
magasabb rendfokozatot, illetve főelőadónak megfelelő beosztási illet
ményt. Amennyiben a jelenleg főelőadói illetményt élvezők létszáma meg
haladja az állománytáblázatban engedélyezett létszámot, a jelenlegi illet
ménybesorolást megváltoztatni, vagyis egyes személyek illetményeit leszál
lítani nem kell, azonban a további illetménymegállapításoknál a jelenlegi 
főelőadói létszám tovább nem növelhető. Ugyanez vonatkozik a rend
fokozatban való további előléptetésekre is.
Az állománytáblázat tartalmazza az egyes beosztások után folyósítható 
beosztási illetménycsoport számát. Az állománytáblázatban feltüntetett 
csoportszám az illető beosztás után fizethető maximális beosztási illet
ményt jelenti, amelynél az illetékes parancsnok saját hatáskörében ala
csonyabbat is megállapíthat. 
Egyébként a beosztási illetmények megállapítására vonatkozóan továbbra 
is az 1957. évi 67. számú miniszterhelyettesi utasításban foglalt rendel
kezéseket kell alkalmazni.
Nem tünteti fel az állománytáblázat az orvos és egészségügyi munkakö
rök után fizethető beosztási illetmény-csoport számát, mivel ezek illet
ményeit — sajátos illetményrendszerből kifolyólag — továbbra is az 
1957. évi 42. számú miniszterhelyettesi utasítás rendelkezései szerint kell 
megállapítani és folyósítani.
A  gépkocsivezetői beosztásoknál az állománytáblázat az e beosztásban 
elérhető legalacsonyabb és legmagasabb beosztási illetmény-csoport szá
mát tünteti fel. E határokon belül az egyes gépkocsivezetők beosztási 
illetményét továbbra is az 1957. évi 47. sz. belügyminiszterhelyettesi 
utasítás rendelkezései szerint kell megállapítani.
A sorállományúak illetményeit szintén a jelenleg érvényes rendelkezések 
szerint kell továbbra is folyósítani.
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Szám: 10—24/9/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERE ELSŐ HELYETTESÉNEK

9. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. február 12-én

A  Magyar\ Népköztársaság Legfőbb Ügyészsége ellenőrzések során meg
állapította, hogy a megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok vizs
gálati alosztályai a nyomozás és az előzetes letartóztatás megszüntetése 
esetén az érdekejt fél részére vagy nem adnak semmiféle írásbeli értesítést 
vagy a Büntető Perrendtartás rendelkezéseitől eltérő formájú és tartalmú, 
szabálytalan okiratot állítanak ki.
Ennek következtében előfordul, hogy a büntető eljárás indokolt megszünte
tése esetén az eljárás alatt állt személy alaptalan zaklatásnak van kitéve.
elhelyezkedése, munkavállalása nehézségekbe ütközik.

E  helytelen törvénysértő gyakorlat megszüntetése érdekében

e l r e n d e l e m  :

1. A  nyomozás és az előzetes letartóztatás megszüntetése esetén el kell 
készíteni a Büntető Perrendtartás 134. §-ának megfelelő, indokolt és — 
a törvény által előírt esetben — ügyészileg jóváhagyott határozatot, 
amelyet a terhelt előtt ki kell hirdetni. A  határozat kihirdetésekor a ter
heltet az esetleges panasz jogára is figyelmeztetni kell. (Bp. 134. §. 1. 
és 3. bek.) A  nyomozás megszüntetéséről, illetve előzetes letartóztatás 
megszüntetéséről szóló jogerős határozatot az iratokhoz kell csatolni.

2. Az eredeti határozatot az érdekelt félnek nem lehet kiadni.
Az eredeti határozat alapján a minta-példány szerint el kell készíteni az 
érdekelt félnek kiadható határozat-kivonatot. Ez utóbbi határozat-kivonatot 
a nyomozás megszüntetése után közvetlenül, minden esetben kézbesíteni 
kell az eljárás alatt állt személy, illetőleg az érdekelt fél részére. (Bp. 
134. §. (2) bek.)

Az érdekelt fél részére a határozat-kivonatot az ügy vizsgálója készíti 
el és az illetékes politikai nyomozó osztály vezetője, vagy megbízottja 
aláírásával ellátva kézbesíthető.

A  jelen utasítás szerinti eljárás a II/8. osztályra és a megyei (budapesti) 
politikai nyomozó osztályok vizsgálati alosztályaira kötelező.
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Szám: 10—24/10/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

10. számú UTASÍTÁSA
Budapest, 1958. február 10-én

I .
A  BM. Vezetői Értekezlete 1958 január 15-i ülésén megtárgyalta a Belügy
minisztérium személyi állománya részére a szakmai alapvizsga (szakmai 
minimum) rendszerének bevezetését.
A  vezetői értekezlet határozatának végrehajtását, a belügyi munka színvona
lának emelése érdekében

e l r e n d e l e m :

1. Valamennyi belügyi szerv, testület vezetője gondoskodjon arról, hogy 
azok a beosztottak, akik eddig szakmai oktatásban nem részesültek, — 
az adott szerv tiszti, tiszthelyettesi, vagy alapfokú iskola anyagait a BM. 
iskolai és iskolánkívüli kiképzés keretében két éven belül elsajátítsák.

2. A  szakmai alapvizsga anyagát az iskolai és iskolánkívüli kiképzés rend
szerében tanított anyagok képezik. Mindazok a beosztottak, akik ezekből 
a tananyagokból alapkiképzésben még nem részesültek, kötelesek az álta
lam kijelölt vizsgabizottságok előtt vizsgát tenni.

Elvárom, hogy a Belügyminisztérium valamennyi beosztottja képességeinek 
és lehetőségeinek teljes kihasználásával törekedjen a beosztásának jó ellátá
sához szükséges szakmai és egyéb ismeretek elsajátítására. 

II.

A  BM. központi és megyei szervek, valamint a BM. országos parancsnok
ságok állománya iskolai és iskolánkívüli kiképzésének megszervezését 

az alábbiak szerint határozom meg:

1. Az iskolánkívüli kiképzés 1958. május 1-én kezdődik és 1960 július 
30-án fejeződik be. Mindkét oktatási év július és augusztus hónapja 
tanulmányi szünidő.

2. Szakmai alapvizsgát kötelesek tenni mindazok a beosztottak, akik jelen
legi beosztásuknak megfelelő szakiskolai végzettséggel nem rendelkeznek, 
így azok a
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Tiszt ek:
akik: — a Szovjetunióban, vagy itthon 1 éves szakiskolát nem végez

tek (rendőr, határőr, politikai nyomozó, büntetésvégrehajtási, 
légoltalmi, tűzoltó tiszti, gazdász és hadtápos),

— a centennáris vizsgát nem tették le,
— 6 hónapos tiszti iskolát nem végeztek.

Tiszthelyettesek:
akik: — 6 hónapos őrsparancsnoki, határőr, körzetmegbízotti, büntetés

végrehajtási, légoltalmi, tűzoltó szakiskolát nem végeztek,
— 4 hónapos gazdász, illetve 4 és fél hónapos általános anyagi 

tanfolyami képzettséggel nem rendelkeznek.

ő rszemélyzeti beosztottak:
akik: — 3, vagy 6 hónapos alapfokú tanfolyamot nem végeztek.

3. A szakmai alapvizsga letételére halasztást kell engedélyezni mindazoknak 
a tiszteknek, tiszthelyetteseknek és őrszemélyzeti beosztottaknak, akik 
jelenleg az állami általános- közép- és főiskolák, egyetemek esti, vagy 
levelező tagozatain, továbbá, akik a pártfőiskola 3 éves, 1 éves és az 
3 hónapos pártiskola nappali vagy esti tagozatán tanulnak. Ezek a be
osztottak tanulmányaik befejezése után 6 hónapon belül kötelesek a szak
mai továbbképzést megkezdeni. A  szakmai vezetők folyamatosan ellen
őrizzék, hogy a halasztást kapott hallgatók rendszeresen folytatják-e 
tanulmányaikat.

4. A szakmai alapvizsgák tananyagait a BM. Vezetői Értekezletének 1957. 
július 8-án hozott határozatával engedélyezett tiszti, tiszthelyettesi és alap
fokú szakmai iskolák tananyagai képezzék.

A szakmai alapvizsgákra a következő szervezeti formákban lehet felké
szülni:

a) Az iskolák nappali tagozatán.
b) Az iskolák levelező tagozatán.
c) A z iskolánkívüli szakmai oktatás keretében.

Mindhárom oktatási formában a résztvevőknek az iskola tantervében 
meghatározott tanyagokból vizsgát kell tenni. A  szakmai alapvizsga sike
res letételét igazoló okmányt, a vizsgát tett személyi anyagában kell elhe
lyezni.
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5. Az iskola levelező tagozatán és az iskolánkívüli oktatásban az alapvető 
tanulási forma az egyéni tanulás. Az egyéni tanulás eredményessége érde
kében azonban szükséges, hogy a legfontosabb témákból megtartandó 
kötött foglalkozásokra (előadás, szeminárium, stb.) havi 8 órát szolgá
lati időből biztosítsanak.

6. Az oktatási formákba történő besorolások a következő elvek alapján tör
ténjenek:
a) Az iskolai oktatásba azokat a beosztottakat kell bevonni, akik újon

nan kerültek a BM-be, vagy különböző okoknál fogva nehézséget 
jelent számunkra a levelező vagy iskolánkívüli oktatásban való rész
vétel.

b) Az iskolai levelező oktatásba azokat kell bevonni, akik Budapesten 
és környékén laknak és akiknek már legalább 3 éves szakmai gyakor
latuk van és megfelelő felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a 
szakmai alapvizsga anyagát levelező tanfolyamon elsajátítsák. Ebbe 
az oktatási formába kell beosztani azokat a beosztottakat is, akik 
korábban pártfunkcióban voltak.

c) Az iskolánkívüli oktatásba kell bevonni azokat a budapesti és vidéki 
beosztottakat, akiket a fenti oktatási formákba nem osztottak be és 
megfelelő gyakorlattal és felkészültséggel rendelkeznek ahhoz, hogy 
a szakmai alapvizsga anyagát egyéni tanulás formájában sajátítsák el.

7. A szakmai alapvizsga tananyagain belül (főleg az iskolánkívüli oktatás
nál) kifejezésre kell juttatni az adott belügyi szerv speciális helyzetéből 
adódó feladatokat.

Az oktatás tantervét, tematikáját úgy kell összeállítani, hogy a beosztot
tak munkakörének megfelelő szakmai minimumot (az adott munkakör 
speciális ismereteit) magábafoglalja. Az egyes munkakörök szakmai 
minimumának ismereteit képező tananyagot a szakmai szervek (alosztá
lyok, osztályok) a kiképzési szervek segítségével dolgozzák ki.
Az általános jellegű tananyagokat, melyeket az adott testületen belül 
minden beosztottnak ismernie kell (pl. a rendőrségnél a szolgálati sza
bályzat, a büntetőjog, az igazgatásrendészet, stb.) a testületi szervek ki
képzési osztályai készítsék el. Az így elkészített tanterv és tematika alap
ján pl. a Büntetésvégrehajtási Parancsnokságon a rabnyilvántartást végző 
beosztottaknak az általános jellegű büntetésvégrehajtási ismereteken túl 
alaposabban meg kell tanulni a rabnyilvántartással kapcsolatos feladato
kat. A szakmai alapvizsga letételekor ezeknek az elvtársaknak általános 
büntetésvégrehajtási ismereteken túl vizsgázniok kell a konkrét rabnyilván- 
tartás kérdéseiből is.
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A  Politikai Nyomozó Főosztály kémelhárítási osztályánál az operatív 
tematikán belül nagyobb súlyt kell helyezni a kémelhárítási anyagok 
elsajátítására és a kiképzési év végén ennek az anyagnak kell képeznie 
az operatív témákon belül a vizsgaanyag döntő többségét. Minden szerv
nél hasonlóan kell megszervezni a speciális anyagok oktatását.

8. A  szakmai alapvizsga szervezeti rendszerét minden országos parancsnok
ság — kiképzési szervei útján — önállóan szervezze meg. Válassza ki 
az iskolánkívüli oktatás szakmai előadóit, biztosítsa a szükséges tananya
gokat, segítse és ellenőrizze az oktatók munkáját és szervezze meg az 
alapvizsgákat.

9. Valamennyi belügyi szerv és országos parancsnokság kiképzési osztálya 
dolgozza ki az alapvizsga részletes végrehajtási utasítását, és azt a BM. 
Tanulmányi és Módszertani Osztálynak terjessze fel jóváhagyás végett.

III.

Az iskolánkívüli oktatás rendszerét az alábbiak szerint kell megszervezni.

1. A  BM. valamennyi szervénél (osztályoknál, megyei rendőrfőkapitánysá
gokon) létre kell hozni egy 3—5 főből álló oktatási és módszertani bizott
ságot. A  bizottságot olyan vezetőkből és beosztottakból kell megszervezni, 
akik jól ismerik az adott szerv elméleti és gyakorlati munkáját, valamint 
speciális sajátosságait.
A  bizottság vezetőjét és tagjait a szerv vezetője jelölje ki és bízza meg.

Az oktatási és módszertani bizottság akövetkező feladatokat látja el: 
Alapvető feladata az iskolánkívüli oktatás tartalmi és az oktató-nevelő 
munka módszertani kérdésével való foglalkozás. Ezen belül:
— meg kell határoznia, melyek azok a témák,  amelyeket az adott belügyi 

szerv sajátos feladatainak megfelelően alaposabban kell oktatni;
— ki kell jelölnie az egyes speciális témák előadóit, és az előadások ki

adásának időpontját. Elvi és módszertani segítséget kell adni a ki
jelölt előadónak, a szeminárium- és gyakorlati vitavezetőknek;

— el kell bírálnia a kidolgozott, vagy átdolgozott tanulmányi anyago
kat, hogy helyesen tükrözik-e az adott belügyi szerv speciális prob
lémáit, feladatait;

— ellenőriznie kell az oktatás menetét, minőségét, intézkedéseket kell 
tenni a tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére;

— az oktatási és módszertani bizottság vezetőjének meghatározott idő
közönként tájékoztatni kell a szerv vezetőjét és az illetékes országos 
parancsnokság kiképzési szervét az oktatási munka helyzetéről.
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2. Minden belügyi szervnél (osztálynál, megyei rendőrfőkapitányságnál) 
meg kell bízni e gy jól képzett tisztet az iskolánkívüli oktatási munka szer
vezési feladatainak végzésével.
A  megbízott tanulmányi előadónak az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

— elkészíti a beosztottak csoportbeosztását, gondoskodik arról, hogy a 
foglalkozásokon mindenki jelen legyen;

\
— nyilvántartja a beosztottak részvételét és szereplését, ellenőrzi a fog

lalkozásokra való felkészülést;

— segítséget nyújt a kijelölt előadónak, szemináriumi és gyakorlati fog
lalkozás vezetőinek a helyi vonatkozású speciális anyagok összegyűj
tésében és feldolgozásában.

3. A  BM. központi és megyei szerveinél a szakmai alapvizsga letételére 
kötelezett beosztottakat 10—25 fős csoportokba kell osztani. A  csopor
tokat úgy kell összeállítani, hogy az oda beosztottak lehetőleg egyforma 
szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezzenek.

A  megyei rendőrfőkapitányságok és a megyeszékhelyhez közeleső városi 
és járási szervek beosztottait a megyei, központban kell összevonni. 
A  megyei székhelyektől távol eső szerveknél — ha a létszám megengedi
— önálló csoportokat, ha ez nem lehetséges, akkor a csoportokat a szom
szédos szervek összevonásával kell kialakítani.

4. A  csoportok előadóit és vezetőit az adott szerv legmagasabb iskoláját 
elvégzett vezetőkből és beosztottakból kell kijelölni. Ugyancsak ezeket 
az elvtársakat kell megbízni az adott szerv speciális feladataival fog
lalkozó témák kidolgozásával is.

Iv .
A z iskolánkívüli oktatás tanulmányi szervezése

Az iskolánkívüli oktatás alapvető tanulási formája az egyéni tanulás. Az 
adott belügyi szerv kiképzési és tanulmányi osztályának biztosítani kell az 
egyéni tanuláshoz szükséges tananyagokat.

1. A  szakmai alapvizsga letételére kötelezett beosztottak egyéni tanulásá
nak megkönnyítése érdekében:

— a szerv speciális feladataiból adódó legfontosabb témákból előadáso
kat, szemináriumokat és gyakorlati vitákat kell rendezni;

— azokból a témákból, amelyekből nem lesz előadás, szeminárium, jól 
képzett szakemberek bevonásával konzultációt kell szervezni.
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2. Csoportonként osztálynaplót kell felfekteni és abba kell bejegyezni az 
oktatott témákat és az alapvizsgára kötelezettek feleleteinek értékét. A  BM. 
Tanulmányi és Módszertani Osztály valamennyi szervet lásson el útmu
tatóval, amely lehetővé teszi, hogy a résztvevők osztályozása egységes 
elvek a lapján történjen.

3. Az iskolánkívüli kiképzés foglalkozásait az adott szerv vezetőinek, ki
képzési osztályának az oktatási és módszertani bizottság vezetőinek és 
tagjainak, valamint a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztálynak rend
szeresen ellenőriznie kell. Az ellenőrzés tapasztalatait meg kell beszélni 
a foglalkozásvezetőkkel és rögzíteni kell az osztálynaplóba is.

4. Egy-egy témakör Befejezésekor vizsgát kell tartani. A  vizsgabizonyítványt 
a beosztott személyi anyagaihoz kell lerakni és megőrizni.

3. Személyzeti munka során figyelembe kell venni a beosztottak tanulmányi 
eredményét. Üj beosztásba helyezésnél, rendfokozatban való előléptetés
nél, magasabb fokú iskolává történő vezénylésnél, stb. figyelembe kell 
venni a beosztott tanulmányi eredményét.

6. Az iskolánkívüli kiképzés menetéért az oktatás színvonaláért, az oktatás
ban résztvevőknek a foglalkozásókon való részvételéért a szervek veze
tői felelősek. Azokat a belügyi beosztottakat, akik hanyagul tanulnak, 
vagy a foglalkozásokról igazolatlanul távolmaradnak felelősségre kell 
vonni. Távolmaradást csak a szerv vezetője engedélyezhet.

7. A  belügyi testületi szervek tankönyveket csak a BM. Tanulmányi és
Módszertani Osztály engedélyével adhatnak ki. A  kiadásra kerülő szak
könyveket előzőleg minden esetben a BM Tanulmányi és Módszertani 
Osztálynak kell bemutatni. 

Utasítom a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály Vezetőjét, hogy a  
jelen utasításomban meghatározott elvek gyakorlati megvalósítását a BM. 
országos parancsnokságok kiképzési szervei útján segítse, rendszeres időkö
zönként ellenőrizze, és a minisztérium vezetőit tájékozassa a személyi állo
mány kiképzésének helyzetéről. 

Jelen utasításom végrehajtására tett intézkedésekről az illetékes testületi 
szervek vezetői tegyenek jelentést a BM. Tanulmányi és Módszertani Osz
tály vezetőjének 1958. június 30-ig.

13 -  193 —

ÁBTL - 4.2. -10  -1131 /1959 - III kötet /206



 M e l l é k l e t

A belügyminisztériumi testületi szervek állományának kiképzését 
az alábbiakban határozom meg:

BM. Országos Rendőrfőkapitányság:
A  rendőri állományt az alábbi csoportokba, illetve vizsgafokozatokba osz
tom be:

I. csoport. (Felsőfokú alapvizsga)

a) Beosztva valamennyi tiszt.

b) Felmentve az a tiszt:

1. aki 1948-49-ben a centennáris vizsgát sikerrel letette,

2. aki legalább 6 hónapos tiszti iskolát végzett, és az előírt vizsgán meg
felelt.

3. aki a Szovjetunióban szaktanfolyamot végzett.

A  jogi egyetemet végzetteknek büntetőjogból nem kell vizsgát tenni.

A  felmentést — igazolt kérelemre — az osztályvezetők, illetve a megyei 
rendőrfőkapitányok adják meg.

II. csoport. (Középfokú alapvizsga)

a) Beosztva valamennyi nem tiszt őrsparancsnok és őrsparancsnokhelyettes. 
körzeti megbízott és a vidéki őrsök beosztott nyomozó tiszthelyettesei.

b) Felmentve az:

1. aki 6 hónapos őrsparancsnokképző iskolát végzett,

2. az a körzeti megbízott, aki 6 hónapos alapfokú tanfolyamot végzett 
és ezenkívül elvégezte az 1 hónapos körzeti megbízotti tanfolyamot is.

A  felmentést a megyei (budapesti) közrendvédelmi osztály vezetője 
engedélyezi.

III. csoport. (Alapfokú alapvizsga)

a) Beosztva az az egyenruha viselésre jogosított rendőr, aki az előző két 
csoportba nem nyert beosztást.

b) Felmentve az, aki legalább 6 hónapos alapokú tanfolyamot végzett.

A  felmentés ügyében a járási, városi (kerületi) kapitányság vezetője határoz.
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BM. II. Főosztály:
A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály állományának kiképzését az 1957. évi 
58. sz. utasításomban meghatározottak szerint tovább kell folytatni, azzal 
az eltéréssel, hogy a szakmai oktatásba a politikai nyomozó szervek osztály
vezetői, osztályvezető helyettesei és alosztályvezetői is kötelesek résztvenni. 
A  BM. Tanulmányi és módszertani osztály külön csoportban szervezze meg 
az osztályvezetők, osztályvezetőhelyettesek és az alosztályvezetők oktatását. 
Jelen utasításommal az 1957. évi 58. sz. utasításomnak a vezetők oktatására 
vonatkozó részét hatályon kívül helyezem.

BM. Légoltalom Országos Törzs parancsnoksága:
A  légoltalmi állományt az alábbi csoportokba, illetve vizsgafokozatokba 
osztom be:

a) A  Központi Légoltalmi Tiszti Iskolán vesznek részt: azok az 1956. 
január 1. után felvett hivatásos tisztek és tiszti beosztásban lévő tiszthe
lyettesek, akik központi tanfolyamot, illetve alapfokú tiszti vizsgát még 
nem tettek, és akik törzsparancsnoki beosztásban, illetve szervezési és ki
képzési vonalon dolgoznak. 
A  fenti kiképzési formára 1960. júniusáig két 60 fős központi tiszti tan
folyamot kell szervezni főleg azok részére, akiknél a tiszti alapvizsga 
anyagának levelező, illetve iskolánkívüli szakmai oktatás útján történő 
elsajátítása nehézségekbe ütközik.

b) A Központi Légoltalmi Tiszti Iskola levelező tagozatán nyernek kikép
zést azok a hivatásos tisztek, illetve tiszti beosztásban lévő tiszthelyet
tesek, akiknek szolgálati helye Budapesten, vágy annak közvetlen köze
lében van. A  levelező tagozat anyagából a vizsgákat (a Központi Lég
oltalmi Tiszti Iskolán) 1960. június 1-ig le kell tenni.

c) Az iskolánkívüli szakmai oktatás keretében nyernek kiképzést azok a 
főleg megyei és városi törzseknél szolgálatot teljesítő -  tisztek, és tiszti 
beosztásban lévő tiszthelyettesek, akik már megfelelő gyakorlattal ren
delkeznek, de tiszti alapvizsgát még nem tettek.
A tiszti alapvizsgát 1960. június 1-ig le kell tenni.

BM. Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága:
A  büntetésvégrehajtás személyi állományának iskoláztatását három formában 
kell végrehajtani:
1. Kötött foglalkozás formájában (Bv. Közp. Kik. Iskolán)

— őri iskola (3 hónapos)
— tiszthelyettesi iskola (6 hónapos)
— tiszti iskola (1 éves)
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2. L ev e lező  tagozat formájában (egyéni tanulás)
3. Iskolánkívüli szakmai továbbképzés formájában (egyéni).

Az iskolánkívüli szakmai továbbképzésben résztvevőknek a BM. Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnoksága által szervezett iskolák anyagát kell 
elsajátítaniok. A z iskolánkívüli oktatásban részt kell venni azoknak az elv
társaknak is, akik pl. anyagi, pénzügyi, rabnevelés, stb. területen dolgoz
nak — és speciális - a jelenlegi munkakörükhöz szükséges tanfolyamot 
már végeztek, de a büntetésvégrehajtási általános ismereteket még nem sajá
tították el.

V
BM. Anyagi és Technikai Főosztály:

A  BM. anyagi szolgálatába beosztottak alapvizsgájának végrehajtása a kö
vetkezőképpen történjen:

Általános anyagi (hadtáp) szolgálati alapvizsgát kell tenni a BM. anyagi 
(hadtáp) szolgálatába beosztott minden
tisztnek, aki nem rendelkezik legalább: (1945. után végzett)
a) 6 hónapos rendőrgazdász tiszti iskolai,

b) 1 éves hadtáp tiszti iskolai, 

c) 1957. évi négy és fél hónapos általános anyagi tanfolyami képzettség
gel, vagy

d) az 1948. évi centennáriumi tiszti vizsgával.

Tiszthelyettesnek, aki nem rendelkezik legalább: (1945. után végzett)

a) 4 hónapos rendőrgazdász tiszthelyettesi tanfolyami

b) 1957. évi négy év félhónapos általános anyagi tanfolyami képzettség
gel, vagy

c) az 1948. évi centennáriumi tiszti vizsgával.

(Az 1958. évben szervezett általános anyagi (hadtáp) tanfolyamot végző 
tiszteknek és tiszthelyetteseknek általános anyagi szolgálati alapvizsgát tenni 
nem kell.)

Az alapvizsga tárgya:

A  BM. anyagi (hadtáp) szolgálatába beosztottakra vonatkozó 1958-ban ki
adott továbbképzési utasításokban meghatározott tárgykörökre vonatkozó 
kérdések.
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a) tisztek részére: 1959. II. hó 1-től IV. hó 30-ig.
b) tiszthelyettesek részére: 1959. V. hó 1-től IX . hó 30-ig.

HM. Határőrség Országos Parancsnoksága.
A  BM. Határőrség tiszti állománya a szakmai alapvizsga anyagait a követ
kezőképpen sajátítsa el:
1. iskolai kiképzésen és
2. iskolánkívüli kiképzésen keresztül.

Azon beosztott tisztek részére, akik katonai iskolát nem végeztek, Budapes
ten a BM. Határőrség Országos Parancsnokság szervezzen tiszti tanfolya
mot, amely biztosítja a megfelelő katonai ismeretek elsajátítását.
A  katonai iskolát végzett tisztek részére a továbbképzés alapját az egyéni 
tanulás képezi, és a BM. Határőrség Országos Parancsnokság által megha
tározott tantárgyakat kell elsajátítaniok.
A  csapatparancsnokok és a BM. Határőrség Országos Parancsnokság osz
tályvezetői negyedévenként az alárendeltségükben lévő össztiszti állományt 
vizsgáztassák le elméleti és gyakorlati kérdések alapján. A  vizsgáztatás 
eredményét terjesszék fel a harckiképzési Osztályra. Az egyéni tanulásban 
résztvevőknek vizsgabizonyítványt kiállítani nem kell.

BM. Országos T űzrendészeti Parancsnokság:
A  tűzoltóság tiszti és tiszthelyettesi állománya a szakmai alapvizsga anya
gait a következőképpen sajátítsa el: 
1. iskolai kiképzés és 
2. iskolánkívüli kiképzés formájában. 
A  szakmai alapvizsgát a tűzoltóság sajátosságának figyelembevételével a 
beosztások alapján elkészítendő csoportosítás szerint kell végrehajtani.
A  kiképzésnél továbbra is fenn kell tartani az iskolai kiképzés rendszerét.
Az iskolánkívüli oktatásban résztvevők számára a BM. Országos Tűzrendé
szeti Parancsnokság Kiképzési Osztálya szervezzen beszámolókat és vizs
gákat. 
A  tiszti beosztásban foglalkoztatott tiszthelyettesek — amennyiben a támasz
tott követelményeknek megfelelnek — a tisztek csoportjában vehetnek részt 
az iskolánkívüli oktatásban. A  tiszti szakmai alapvizsga eredményes letétele 
esetén tisztté kell őket előléptetni. 
Az állami tűzoltóságnál az oktatás 1958. szeptember 1-én kezdődjön és
1960. június 30-ig fejeződjék be. A  beosztott tiszthelyettesek és tűzoltók 
oktatási idejét egy évben határozom meg.
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Az alapvizsga letételének időpontja:



Terv- és Pénzügyi Főosztály:
A  Terv- és Pénzügyi Főosztály állománya az alapvizsga anyagait a követ
kezőképpen sajátítsa el:
1. 3 hónapos tiszti tanfolyamon
2. 3 hónapos tiszthelyettesi tanfolyamon.
A  pénzügyi tanfolyamokon az alapvizsgára kötelezettek kiképzését a szak
ágaknak megfelelően kell megszervezni.

\
Szám: 10—24/11/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

11. számú UTASÍTÁSA  
Budapest, 1958. március 21-én

A  Belügyminiszter Elvtárs 9. számú parancsában foglalt felhatalmazás 
alapján az illetményrendezés végrehajtására az alábbiakat rendelem:

1. §.
1. Jelen utasításom hatálya a Belügyminisztérium katonai és irodai rend

fokozattal ellátott tagjaira terjed ki.

2. §.
2. Az illetményrendezés keretében az eddig fizetett rendfokozati illet

mények módosulnak.
3. Az irodai állományúak rendfokozati illetményei — valamennyi testü

letnél:
iroda főigazgató rendfokozatban alezredes
iroda-igazgató rendfokozatban őrnagy

I. o. főtiszt rendfokozatban százados
II. o. főtiszt rendfokozatban  főhadnagy
I. o. tiszt rendfokozatban hadnagy

II. o. tiszt rendfokozatban alhadnagy
I. o. segédtiszt rendfokozatban főtörzsőrmester

II. o. segédtiszt rendfokozatban törzsőrmester
Írnok rendfokozatban törzsőrmester

rendfokozatban megállapított rendfokozati illetménnyel azonosak
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4. A  42/1957. számú utasításom hatálya alá tartozó — polgári állományú 
— beosztottak törzsilletménye:
az I. kategóriába sorolt beosztásokban havi 500,— FtSl

t beosztásokban havi 410,— Ft 
olt beosztásokban havi 370,— Ft

3. §.
összegeinek megállapításánál eddig alkalmazott 

t helyett 40 beosztási illetménycsoportot rend- 
sztási illetménycsoportokon belüli fokozati rend
en marad.
megállapított legmagasabb beosztási illetmény-

;el egyidőben kiadott állománytáblázatok, vagy

tasításom hatálya alá tartozó beosztottak eseté
ben az említett utasításom 1. számú melléklete tartalmazzák;

c) a 47/1957. számú utasításom hatálya alá tartozó katonai rendfoko-

zatú gépjárművezetők beosztási illetménycsoportjai pedig az
alábbiak:

0—5 éves 5— 10 éves 10 éves
gyakorlattal gyakorlattal gyakorlattal

Gépjárművezető I. 32 30 28
Gépjárművezető II. 34 32 30
Gépjárművezető III. 35 34 32

7. Az illetmények rendezésével 
a) megszűnik:

4. §.
egyidőben:

— a rendőrség budapesti szerveinél szolgálatot teljesítők részére fizetett 
ún. budapesti pótdíj;

— a karhatalmi szervek beosztottainak karhatalmi személyi pótléka;
— a rendőrség és állami tűzoltóság nyugati határövezetben szolgálatot 

teljesítő beosztottai részére rendszeresített határ-, illetve veszélyes
ségi pótdíj;

— valamennyi eddig fizetett személyi pótlék;

b) a 42/1957. számú utasításom hatálya alá nem tartozó orvos-, egész
ségügyi beosztottak veszélyességi pótléka — a polgári állományú 
beosztottak kivételével — 30 százalékról 15 százalékra csökken.
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8. A  7. pontban nem említett pótlékot és pótdíjakat — beleértve a szol
gálati időpótlékot is — az érvényben lévő egyéb rendelkezések szerint 
továbbra is folyósítani kell.

5. §.
9. Az illetményrendezés során a Belügyminisztérium állományába tartozó 

valamennyi katonai és irodai rendfokozatú testületi tag rendfokozati 
és beosztási illetményét újból meg kell állapítani és jegyzőkönyvben 
rögzíteni. A  besorolási jegyzőkönyv személyi állományra vonatkozó 
parancs jellegével bír.

10. Az illetmények újból történő megállapítását — a 67/1957. számú uta
sításomban foglaltaknak megfelelően — a hatásköri lista szerint ille
tékes parancsnoknak, vezetőnek kell végrehajtani.
Az új illetményeknek — az állománytáblázatok, vagy nomenklatúrák 
szerinti — helyes megállapításáért, az erre illetékes személyzeti szer
vek vezetői, a jóváhagyott besorolások ellenőrzéséért, a megszabott 
illetménykeretek betartásáért pedig az erre illetékes pénzügyi szerv veze
tője felelős.

11. A  beosztási illetmények megállapításánál
a) minden létszámban lévőt — az állománytáblázat szerinti — beosz

tása szerint kell besorolni. A  létszámfelettiek beosztási illetményét 
a tényleges beosztás alapján kell megállapítani figyelemmel a ha
sonló beosztás után járó illetményekre. Előadói jellegű beosztást 
betöltő létszámfelettit főelőadóként, stb. besorolni azonban nem 
szabad.
A létszámfeletti sportolók illetményét — további intézkedésig a je
lenlegi összegben, illetve, ha az az új rendfokozati és beosztási illet
mény összegek megváltozása miatt ezen összeg nem biztosítható, 
felfelé kerekítve kell megállapítani.
A  besorolási jegyzőkönyvben a létszámfelettieket elkülönítve kell fel
venni és a tényleges beosztásuk feltüntetése mellett ,,létszámfeletti 
vagy „létszámfeletti sportoló" megjelölést is használni kell.

b) Különös figyelmet kell fordítani az illetmények megállapításánál 
a 67/1957. számú utasításom azon rendelkezéseire is, mely szerint:

— az adott beosztásra meghatározott beosztási illetménynél magasabbat 
megállapítani nem szabad;

— a beosztási illetmények megállapításánál az egyes beosztottak 
közötti minőségi különbségeket a beosztási illetményekben is, — 
alacsonyabb fokozatba, illetve alacsonyabb beosztási illetménycso
portba történő besorolással — kifejezésre kell juttatni.
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c) Az állománytáblázatban csillaggal megjelölt beosztásokra előírt
létszámarányokat be kell tartani. Ahol az engedélyezett főelőadói, 
stb. létszám jelenleg magasabb, a szükséges átsorolásokat végre
kell hajtani.

12. A z illetményrendezés miatt esetleg előálló illetménycsökkenés ellen
súlyozásaként csak a 66/1957. sz. utasításomban megjelölt esetekben 
lehet személyi pótlékot megállapítani és folyósítani. Az erre vonatkozó 
javaslatokat folyó évi április hó 1-ig kell kellő indokolással ellátva
a BM Terv- és Pénzügyi Főosztályhoz felterjeszteni.

Nem szabad személyi pótlékot megállapítani és folyósítani az egyéb 
feltételek fennállása esetén sem akkor, ha az illetménycsökkenés:

a) a karhatalmi személyi pótlék megszüntetése,
b) az érvényes rendelkezésektől eltérő, korábbi helytelen besorolás

miatt következett be.
A  nyugati határövezetben fizetett határ-, illetve veszélyességi pótlék meg
szüntetése miatt előálló illetménycsökkenés miatt személyi pótlékot csak 
az érintett tiszthelyettesi rendfokozatban lévők részére szabad meg
állapítani. Ez esetben kivételesen havi 50,— Ft-nál kisebb összegű 
személyi pótlék is engedélyezhető.

6. §.

13. Az illetményrendezés következtében, előálló, és folyó évi március hóra 
esedékes különbözetet, besorolási jegyzőkönyvek alapján a számfejtő
helyek legkésőbb március 31. napjáig számfejtsék és egy összegben 
fizessék ki.

14. Az illetményrendezés miatt adódó esetleges illetménycsökkenéseket folyó 
évi március hóra térítményezni nem szabad ,

15. Az illetményrendezés végrehajtásának eredményéről az egyes illetmény
számfejtő helyek 1958. évi április hó 1-ig kötelesek a BM. Terv- és 
Pénzügyi Főosztályának jelentést tenni. A  megyei (budapesti) rendőr
főkapitányságok jelentésüket a besorolási jegyzőkönyv egy példányá
nak felterjesztésével tegyék meg, míg az Országos ParancsnokságoK 
jelentésének formáját a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője külön 
állapítsa meg.

16. Az illetményrendezés végrehajtásával kapcsolatos egyéb szükséges intéz
kedések megtételéről a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője gondos
kodjon.
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Szám: 10—24/13/1958.

A  M AGYAR NÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
B ELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK

13. számú U T A SÍTÁ SA

Budapest, 1958. április 21 -én

A  Pénzügyminiszter 34/1957. (X I. 5.) számú rendelete az üzemek és hiva
talok dolgozói részére lehetővé teszi, hogy az Országos Takarékpénztár 
irányítása mellett Kölcsönös Segítő Takarékpénztárakat (továbbiakban: 
KST) szervezhessenek.
A  Belügyminisztérium rendelkezésére álló illetményelőleg keretek korlátozott 
mértéke, valamint a belügyi dolgozók takarékossági lehetőségének kiszéle
sítése szükségessé teszi, hogy az üzemek és a polgári hivatalok dolgozói 
részére nyújtott lehetőségeknek megfelelően a belügyi szervek részére is 
lehetőség nyíljon KST-k alakítására.
Ennek megfelelően a Belügyminisztériumnál és szerveinél 1958. április 1-től 
kezdve KST-k szervezéséhez hozzájárulok.
Az egységes szervezés, a KST-k területi elhatároltságának rendje érdekében 
KST-ket szervezni az alábbi BM. szerveknél lehet:
1. A  minisztérium központjában, az Országos Rendőrfőkapitányságon, vala

mint a főosztályokon és önálló osztályokon, főosztályonként, illetve önálló 
osztályonként 1 — 1 KST-t. Azon központi főosztályokon, illetve önálló 
osztályokon, ahol a dolgozók kis létszáma KST. alakítását nem teszi 
lehetővé, több szerv összevonása útján kell egy KST-t alakítani.

2. A  budapesti és megyei rendőrfőkapitányságokon főkapitányságonként, 
a főkapitányságok teljes személyi állományára nézve 1 — 1 KST-t. (já
rási osztályokon, kerületi kapitányságokon önálló KST-t szervezni nem 
lehet.)

3. A  BM. Határőrség Országos Parancsnokságon a központi hivatásos 
és polgári állományára nézve egy KST-t, Hőr. kerületeknél kerületenként 
egy-egy KST szervezhető.

4. A  BM. Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságon a büntetésvégre
hajtás teljes személyi állományára nézve egy KST-t.

5. A  BM. Tűzrendészet Országos Parancsnokságon az állami tűzoltóság 
teljes személyi állományára nézve egy KST-t.

6. A BM. Karhatalom Országos Parancsnokságon az országos hivatásos 
és polgári állományra nézve egy KST-t.
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7. A  BM. Légoltalom Országos Törzsparancsnokságon az országos hivatásos 
és polgári állományra nézve egy KST-t.

A  fentiek szerint megalakított KST-k betétállományukat az alábbi Orszá
gos Takarékpénztár-i fiókoknál kötelesek kezeltetni:
1. A  Budapest területén elhelyezett BM. szervek KST-i, az OTP. V. ker. 

fiókjánál (Budapest V., Nádor u. 16.).
2. Vidéken elhelyezett BM. szervek KST-i, az OTP. illetékes megyei fiók

jainál, a határőrkerületek viszonylatában a kerület székhelye szerint ille
tékes OTP. fióknál.

A  BM. szerveknél létrehozott KST-k működésüket a „Belügyi Szervek 
Kölcsönös Segítő Takarékpénztárának Alapszabályzata" és az OTP. 
által kiadott „Ügyviteli Utasítás" szerint végzik. A  BM. szervek a polgári 
szerveknél megalakított KST-k alapszabályzata szerint KST-ket nem szer
vezhetnek. A  BM. Szervek Kölcsönös Segítő Takarékpénztárának Alap- 
szabályzata 1 példányát csatoltan megküldöm.

KST csak ott alakítható, ahol a KST-ben résztvenni kívánó hivatásos és 
polgári állományú dolgozók száma az 50 főt eléri.

A  KST-be sorállományúakat bevonni nem lehet.

A z egyes KST-k működésének megkezdéséhez hozzájárulás szükséges, 
melyet a Terv- és Pénzügyi Főosztálytól a szervezés befejezése után az 
erre a célra rendszeresített, és utasításomhoz mellékelt formanyomtatványon 
kell kérni.

A  KST-k megszervezésénél a kijelölt O TP. fiókok vezetőjével a legszoro
sabb kapcsolatot kell fenntartani, a fiókok propaganda anyagát és segítségét 
a szervezés során igénybe kell venni, adminisztratív és szakmai tanácsaikat 
a KST-k vezetéséhez és működéséhez állandóan ki kell kérni. Az OTP. 
fiókok azonban a BM. KST-k működését nem ellenőrizhetik, névsorok, sze
mélyi adatok az O TP. részére nem adhatók ki.

A  KST vezetőségének és ellenőrző bizottságának kijelölése az illetékes 
parancsnok, míg a KST munkájának elvi irányítása, a KST-nak nyomtat
ványokkal és bélyegzővel való ellátása és az adminisztrációt végző KST 
titkár oktatása és kiképzése az illetékes OTP. fiók feladata. A  KST titká
raként csak a pénzügyi ügyvitelben jártas KST tag jelölhető ki.

A  befizetési időszak a BM. KST-nél egy évre terjed ki. Idejét minden év 
december hó 1-től a következő év november hó 30-ig terjedő időszakban 
állapítom meg. Ennek megfelelően az 1958. évi befizetési időszak a KST-k 
megalakulásakor kezdődik és folyó év november 30-ig tart.

—  203 —
ÁBTL - 4.2. -10 -1131 /1959 - III kötet /216



A KST-k népgazdasági jelentőségére, a BM. dolgozók takarékosságának 
fokozására és kölcsönökkel való ellátásának megjavítására való tekintettel 
a KST-k megalakítására fokozott gondot kell fordítani. Az arra illetékes 
vezető elvtársak a mellékelt minta alapszabályzat előzetes áttanulmányozása 
után a KST-k megszervezése érdekében forduljanak felhívással a személyi 
állományhoz. A  szervezési munkában kérjék a politikai apparátus és a párt- 
szervezetek segítségét, ugyanakkor gondoskodjanak arról is, hogy a K S T 
tagok szervezése a legszigorúbb önkéntesség elve alapján történjen.
A  Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjét utasítom, hogy a főosztály egy 
arra alkalmas dolgozóját a KST-k működésének elvi irányításával és a mű
ködési engedélyhez szükséges hozzájárulások kiadásával bízzon meg.
A  megbízott személy látja el a továbbiakban össz-minisztériumi viszonylat
ban KST ügyekben a BM. képviseletét az OTP. felé.
Jelen utasításom végrehajtásáról és a K ST szervezés állásáról az illetékes 
vezető elvtársak 1958. május 20-ig a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjé
nek küldjenek tájékoztatást.

BELÜGYI SZERVEK KÖLCSÖNÖS SEGÍTŐ  
TAKARÉKPÉNZTÁRÁNAK A L A P S Z A B Á L Y A

A  .......................................................................................................  dolgozóinak
Kölcsönös Segítő Takarékpénztára Alapszabálya

I.

A Kölcsönös Segítő Takarékpénztár célja és feladatai

1. §.
A  Kölcsönös Segítő Takarékpénztár elnevezése:

dolgozóinak Kölcsönös Segítő Takarékpénztára; elnevezésében a KST 
(Kölcsönös Segítő Takarékpénztár) rövidítést is használhatja.

Székhelye: ......................................................................

2. §.
(1) A  KST a dolgozók önkéntes egyesülése abból a célból, hogy a KST 
tagjai megtakarításaikat saját szervezetük útján gyűjthessék össze és meg
takarításaikból — a kölcsönös segítés elve alapján — KST a tagoknak 
kölcsönöket nyújthasson.
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(2) A  KST kettős feladatot lát el:
a) az erre kapott felhatalmazás (működési engedély) alapján össze

gyűjti a dolgozók megtakarításait havi rendszeres betétek és 
egyéb takarékbetétek elfogadása útján; állandó jellegű törzs
betéteket is elfogadhat;

b) kölcsönöket helyez ki tagjai részére.
(3) A  havi rendszeres betétek elfogadására az Országos Takarékpénztár 
(a továbbiakban: O T P .) területileg illetékes fiókja, egyéb takarékbetétek 
elfogadására az O TP. központja ad felhatalmazást. A  törzsbetétek elfoga
dására a Pénzügyminisztérium Takarékpénztári Főigazgatósága által meg
állapított részletes szabályok irányadók.

3. §.
A  KST határozatlan időre alakul.

II.

Belépés a KST-be

4. §.
(1) A  KST-be tagként beléphetnek annak a belügyi szervnek dolgozói, 
amelyeknél a KST megalakult.

(2) A  KST-be való belépéshez sajátkezűleg aláírt belépési nyilatkozat 
szükséges. A  belépési nyilatkozatban meg kell határozni azt a havi betét
összeget, amelyet a tag — önkéntes elhatározás alapján — a KST-nél 
rendszeresen el fog helyezni. A  belépő tag a belépési nyilatkozatban egyben 
felhatalmazza az illetményszámfejtőhelyet a havi rendszeres betétösszegnek 
mindenkori illetményéből történő levonására és a KST számlájára való 
átutalására.

(3) Ha a belépni szándékozó a vezetőség határozatáról a belépési nyilat
kozat átadásától számított nyolc napon belül nem kap értesítést, nyilatkozatát 
elfogadottnak kell tekinteni.

5. §.
A  KST, tagjai részére névreszóló „Tagsági könyvet” állít ki, amelyet a tag 
az általa befizetett havi rendszeres betétek összegének, továbbá az igénybe
vett kölcsönök és törlesztő részletek összegének bejegyzésére használhat fel. 
A  havi rendszeres betétek összegét — a tag kívánságára a „Tagsági 
könyvbe” a KST is bevezeti és igazolja.
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(1) A  tagok nyilvántartása céljából tagnévsort kell vezetni.
(2) A  tagnévsorban fel kell tüntetni a tag nevét, a tag szolgálati helyét, 
a belépés időpontját, a havi rendszeres betétbefizetés összegét, végül a tag
ságban beállott minden változást.

III.

Betétek elhelyezése

7.  § .

(1) A  havi rendszeres betétösszegeket az illetményszámfejtőhely az erre 
kapott felhatalmazás alapján a tagok illetményéből levonja és a KST szám
láját vezető O TP. fiókhoz a KST számlájára átutalja.
(2) A havi rendszeres betétfizetés legkisebb összege 20,— forint.
(3) A KST a tagok betéteit — a tagok érdekeinek védelmében — az OT P 
előírásai szerint köteles kezelni.
(4) A tagok havi rendszeres betétbefizetéseik után évi 5 százalék kamattérí- 
tésben részesülnek.

8. §.
A havi rendszeres betétbefizetési időszak tartama egy év, amely minden év 
december hónapjában kezdődik és a következő év november hónapjában 
ér véget. A  tagság kívánságára az egy éves befizetési időszak ettől eltérően 
is megállapítható. A  befizetési időszak lejáratakor a KST nem szűnik meg. 
működését új befizetési időszak megkezdésével tovább folytatja.

6.  § .

IV.
Kölcsönnyújtás

9. § .

(1) A KST tagjai részére — legalább háromhavi tagság után — indokolt 
kérelmük alapján kölcsönt folyósíthat.
(2) A KST a havi rendszeres betétbefizetésekből összegyűjtött összegeket 
kölcsönök formájában legfeljebb 50 százalék erejéig helyezheti ki.
(3) A KST saját alapjait (törzsbetét, veszteségbiztosítási alap) a KST 
kölcsön formájában teljes egészében kihelyezheti.
(4) A KST tagja kilépésének bejelentésétől kezdve kölcsönben nem része
sülhet.
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(1) A  kölcsön összegének megállapításánál figyelemmel kell lenni a tag 
által vállalt havi betét összegére.
(2) A  kölcsön összegét úgy kell megállapítani, hogy a törlesztés összege 
— az illetményeket terhelő egyéb levonásokat is számításba véve — ne 
haladja meg a tag havi illetményének 33 százalékát.

11. §.
(1) A  tag a felvett kölcsönt — havi egyenlő részletekben — legfeljebb 
négy hónap alatt köteles visszafizetni.
(2) A  kölcsön törlesztő részleteit úgy kell megállapítani, hogy a kölcsön 
a tag által választott befizetési időszak végéig visszafizetésre kerüljön.
(3) A  kölcsön kamata évi 6 százalék. A  kölcsönösszeg után az ügyviteli 
költségek fedezetére 1 százalékos kezelési költséget kell fizetni. A  kamatot 
és a kezelési költséget a kölcsön felvételekor kell megfizetni.
(4) A  kölcsön folyósításának feltétele, hogy a KST tag megbízza az illet
ményszámfejtő helyet az általa felvett kölcsön törlesztő részleteinek — 
megállapított törlesztési feltételeknek megfelelően — munkabérfizetéskor 
illetményéből helyette a KST-hez való befizetésére.

12. §.
(1) A  kölcsönkérelmeket a KST vezetősége bírálja el.
(2) A  vezetőség a tagok kölcsönkérelmei tárgyában a kérelem benyújtásától 
számított 8 napon belül köteles határozni és az igénylőt értesíteni. A  KST 
vezetősége a kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítására más tag (tagok) 
kezességét is megkívánhatja.
(3) A  rendszeres betétek állományának 30 százaléka keretében és a saját 
alapjai terhére a KST vezetősége az OTP. által megállapított irányelvek 
alapján engedélyezhet kölcsönöket.

V
A  betétek visszafizetése

13. § .

(1) A  KST a tagok betéteit a kamatokkal együtt a tag által választott 
befizetési időszak végén fizeti vissza.
(2) A  visszafizetésre kerülő betétösszegből elsősorban a tag esedékessé 
vált és ki nem egyenlített kölcsöntartozását, kezességvállalás esetén pedig 
a még rendezetlen tartozás összegét kell kiegyenlíteni.
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VI.
A  tagság megszűnése (változása)

14. §.

(1) A  KST tagság megszűnik:
a) a munkaviszony megszűnésekor,
b) áthelyezés esetén,
c) kizárás esetén,
d) a tagság felmondása esetén.

(2) Ha a tag munkaviszonya áthelyezés, kilépés, elbocsátás, vagy más ok 
miatt megszűnik, az általa befizetett betétösszegeket kamatokkal együtt 
részére ki kell fizetni.
(3) Áthelyezés alatt azt kell érteni, amikor a KST tag olyan új szolgálati 
helyre kerül áthelyezésre, melyre a korábbi szolgálati helyén meglévő KST 
működése nem terjed ki.
(4) A  tag elhalálozása esetén betétjeit kamatokkal együtt az örökös(ök) 
részére kell kifizetni.

(3) A  vezetőség a tagot a KST tagjai sorából kizárhatja, ha a vezetőség 
ismételt felszólítása ellenére az alapszabályban előírt kötelezettségeit nem 
teljesíti, vagy ha ellene a KST követelésének behajtása miatt bírói eljárást 
kell folyamatba tenni. A  kizárásról a tagot írásban kell értesíteni. A  kizárt 
tag részére a befizetett betétösszegeket a kamatokkal együtt a befizetési 
időszak végén kell kifizetni.

(6) A  KST tag a befizetési időszak végére havi rendszeres betétbefizetési 
kötelezettségét felmondhatja. Felmondását a havi rendszeres betétbefizetési 
időszak utolsó hónapját megelőző havi befizetéskor kell a vezetőségnél 
bejelentenie. Felmondása esetén havi rendszeres betétjét kamatokkal együtt 
a befizetési időszak végén kell részére visszafizetni.

(7) A  KST tagság megszűnése esetén a felvett kölcsönt azonnal vissza 
kell fizetni.

15. §.

Áthelyezés folytán a KST-ből kilépő tag az új munkahelyen működő KST- 
ben folytatólagos tagságot szerez, ha a korábbi munkahelye KST-jénél 
összegyűjtött betétének átutalására a KST-nek megbízást ad, illetve a neki 
visszafizetett betétösszeget a KST-nél betétként elhelyezi.
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(1) A  KST tagja — indokolt esetben — önként vállalt rendszeres betét
befizetési kötelezettségének egy, vagy több hónapra történő időleges szüne
teltetését, vagy csökkentését kérheti. A  vezetőség, ha a kérelmet indokoltnak 
tartja, a tagot — anélkül, hogy folyamatos tagsága megszakadna — időle
gesen egészben, vagy részben felmentheti a befizetési kötelezettség alól.

(2) Azt a tagot, aki a KST-től kölcsönt vett fel, vagy más tag kölcsöné- 
nek visszafizetéséért kezességet vállalt, a kölcsön fennállásának ideje alatt 
a szüneteltetés joga nem illeti meg.

(3) A  tag a havi rendszeres betétbefizetésének összegét évközben is bár
mikor felemelheti.

VII.

A  K ST  szervei

17. §.

A  KST szervei:

a) a vezetőség,
b) az ellenőrző (felügyelő) bizottság.

18. §.

(1 ) A  vezetőséget annak a szervnek parancsnoka jelöli ki, amelynél a KST 
működését a dolgozók kívánják. A  vezetőség tagjául csak KST tag jelöl
hető ki. A  vezetőség három tagból áll: elnök, elnökhelyettes és titkár. 
A  parancsnok a vezetőséget kétévi időtartamra jelöli ki, de ha a vezetőség, 
vagy bármely tagjának munkája ellen kifogások merülnének fel, úgy akár 
a vezetőség, akár annak bármely tagja bármikor felmenthető.
(2) A vezetőség feladata a tagok szervezése, a tagok által vállalt kötelezett
ségek teljesítésének ellenőrzése (szorgalmazása), a benyújtott kölcsönkérel
mek elbírálása. A  vezetőség gondoskodik a K ST számvitelének, ügyvitelé
nek rendjéről és a zárszámadás elkészítéséről.
(3) A  vezetőség általában hetenként ülést tart, határozatait szótöbbséggel 
hozza.

(4) A  vezetőség tagjai kötelesek feladataik ellátásánál a legnagyobb körül
tekintéssel eljárni. Felelősek az alapszabályok, továbbá a kölcsönök folyó
sítására megállapított szabályok megtartásáért.
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19. §.
(1) A  KST nevében aláírásra a vezetőség tagjai közül bármelyik két tag 
együttesen jogosult. Aláíráskor a KST elnevezését is fel kell tüntetni.
(2) A  KST nevében aláírásra jogosultakat és az aláírási jogosultságban 
bekövetkező minden változást az O TP. illetékes fiókja által vezetett törzs
könyvbe való bejegyzés végett a KST működésének megkezdése előtt, 
illetve a változást követő 8 napon belül az OTP. illetékes fiókjánál írásban 
be kell jelenteni. A  KST nevében aláírásra jogosultakat és aláírásukat 
a belügyi szerv parancsnoka igazolja, amelynél a KST működni fog.

20. §.
(1) Az ellenőrző (felügyelő) bizottság két tagból áll. E két tagot 2 évi 
időtartamra annak a szervnek parancsnoka jelöli ki, amelynél a KST mű
ködik. Az ellenőrző bizottság tagjául csak KST tagot lehet kijelölni. 
Az a bizottsági tag, akinek munkája ellen kifogás merül fel, bármikor 
felmenthető.
(2) Az ellenőrző bizottság feladata a KST pénzkezelésének, ügyvitelének, 
általában a vezetőség egész tevékenységének ellenőrzése. Az ellenőrző bizott
ság tájékozódik a KST minden fontosabb ügyéről, a vezetőségtől bármikor 
jelentést és felvilágosítást kérhet. Az ellenőrző bizottság a KST könyveit, 
iratait, pénztárát, a kölcsönök engedélyezésére vonatkozó határozatokat 
bármikor — váratlanul is, — megvizsgálhatja és negyedévenként legalább 
egy alkalommal megvizsgálni köteles. Az ellenőrző bizottság vizsgálatait 
olyan gondossággal és hatékonyan köteles lefolytatni, hogy azáltal minden
nemű visszaélést meggátoljon. Az ellenőrző bizottság e tevékenységét a ve
zetőség mindenkor köteles elősegíteni és a szükséges okmányokat, iratokat 
az ellenőrző bizottság rendelkezésére bocsátani.
(3) A negyedévenként legalább egy alkalommal megtartandó ellenőrzések
nek minden esetben ki kell terjednie:

a) a KST pénzforgalmára, figyelemmel arra, hogy a KST kész
pénzállományt nem tarhat és a számlavezető O TP. fióktól évköz
ben csupán az engedélyezett kölcsönök kifizetésére és a K S T 
titkárát — nagyobb forgalom esetén a parancsnok által esetleg 
kijelölt további ügyviteli dolgozót — megillető havi juttatás, ille
tőleg a befizetési időszak lejáratával a betétösszegek kifizetésé
nek céljára lehet készpénzt felvenni;

b) a betét- és kölcsönállományoknak tételes leltározására.
(4) Az ellenőrző bizottság által tartott vizsgálatok megállapításáról jegyző
könyvet kell felvenni. E jegyzőkönyv egy-egy példányát 8 napon belül
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annak a szervnek a parancsnokának, amelynél a KST működik és az OT P. 
illetékes fiókjának meg kell küldeni.
(5) Az ellenőrző bizottság azokért a visszaélésekért, amelyekről a jelentés- 
tételt elmulasztja, a vezetőséggel együtt felelős.

21. §.
A KST vezetőségének elnöke és elnökhelyettese, valamint az ellenőrző 
bizottság tagjai ebben a minőségükben végzett tevékenységükért díjazásban 
nem részesíthetők.

VIII.
A  K S T  ügyvitele

22. §.
(1) A  KST ügyvitelével és pénzkezelésével járó feladatokat a KST veze
tőségének titkára — az OTP. által megállapított ügyviteli szabályzat, vala
mint az azt kiegészítő egyéb rendelkezések szerint — végzi. A  KST ügy
vitelével járó feladatok maradéktalan ellátása érdekében amennyiben annak 
szüksége felmerül — az adminisztrációs teendők elvégzésére a szerv- 
parancsnoka egy további dolgozót is kijelölhet.
(2) A  KST ügyvitelét ellátó dolgozók felelősséggel tartoznak az alapsza
bályok és az OTP. által megállapított ügyviteli szabályzat betartásáért.
(3) A  KST ügyvitelének ellátásával járó munkáért a KST titkárát, továbbá 
az adminisztrációs munkák elvégzésére esetleg kijelölésre kerülő dolgozót 
a kölcsönök után beszedett kezelési költségekből a KST havonként juttatás
ban részesíti. Az O TP. a KST-nek a juttatás kiegészítése céljából anyagi 
hozzájárulást adhat.

23. §.
A  bevételeket a KST (illetve helyette az illetményszámfejtőség) — az 
ügyviteli szabályzatban megállapított módon — naponta köteles az OTP. 
fióknál vezetett számlájára befizetni.

IX.

Zárszámadás

24. §.
(1) A  vezetőség köteles a befizetési időszak végét követő 30 napon belül 
(tehát évenként egyszer) jelentést és zárszámadást készíteni és azt a tag
sággal a saját sajtója, ha ez nem lehetséges körlevél útján ismertetni.
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(2) A  KST bevételeinek — az esetleges veszteségek levonása után mutat
kozó — tiszta feleslegéből:

a) legalább 50 százalékot a KST veszteségbiztosítási alapjának 
képzésére, illetőleg a meglévő veszteségbiztosítási alap gyarapí
tására kell fordítani;

b) a fennmaradó rész felhasználásáról a vezetőség határoz; amely 
a tagok között felosztható, továbbá jóléti, kulturális célokra, vala
mint aktíváknak a jutalmazására, stb. felhasználható.

(3) A  tiszta feleslegnek a fentiektől eltérő felosztásához — indokolt eset
ben — az OTP. hozzájárulhat.

X.

A K ST  feloszlása

25. §.

(1) A  KST feloszlik:
a) ha a vezetőség a KST feloszlását kimondja;

b) ha az OTP. a betétek elfogadására adott felhatalmazást (műkö
dési engedélyt) a KST-től visszavonja, továbbá, ha a KST tagok 
száma 50 alá csökken és ezért a KST további eredményes mű
ködése már nem biztosítható.

(2) A  KST feloszlásának kimondása esetén a KST valamennyi követelé
sét be kell szedni. A  KST kötelezettségeinek kiegyenlítése után fennmaradó 
vagyon hovafordításáról, ha a vezetőség ebben a kérdésben nem határozott, 
az illetékes szerv parancsnoka határoz. Mind a vezetőség, mind a szerv- 
parancsnoka határozatának végrehajtásához az OTP. hozzájárulása szük
séges.

XI.

Egyéb rendelkezések

26. §.
Ha az OTP. alapszabályellenes, vagy az ügyviteli szabályokban foglalt 
előírástól eltérő kezelésről szerez tudomást, az OTP. a betétek elfogadá
sára adott felhatalmazási (működési engedélyt) a KST-től visszavonhatja.
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A  KST a 2. §. (2) és (3) bekezdésében foglaltakon kívül egyéb tevé
kenységet nem folytathat.

27. §.

KST elnök KST elnökhelyettes

KST titkár

ellenőrző bizottsági tag ellenőrző bizottsági tag

szerv parancsnoka

Szám: 10—24/14/1958.
HK:  021/972 BM pcs.

néPKö ZTÁRSASÁG A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
 BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

14. számú UTASÍTÁSA

B u d a
est, 1958. április 22-én

A  B e l ü g y m i n i s z t e r  
E l v t á r s  
54. sz. parancsa alapján. — amely szerint 
a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával szanatórium jellegű üdül - 
tetés lehetőségét kell megvalósítani  — a következőket rendelem el:

1. A BM pilisszántói üdülőjét gyógyüdülővé kell átalakítani. A gyógy- 
év május hó 1-én kezdje meg.

A  gyógyüdülő feladata:
a) munkájuk következtében idegileg kimerült elvtársak gyógykezelése, 

munkaképességük helyreállítása,
b) műtét, hosszabb kórházi kezelés utáni betegek utókezelése,
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3. A  gyógyüdülőbe való beutalást — az illetékes BM. vezető-orvosok javas
lata alapján — a BM. Egészségügyi Osztály vezetője által megbizott 
beutaló bizottság végezze.
A beutalásnál figyelembe kell venni a szolgálati körülményeket, a beosz
tást, hogy elsősorban olyan elvtársak nyerjenek gyógyüdülői beutalást, 
akik az átlagosnál fokozottabb szellemi és fizikai igénybevételnek van
nak kitéve.

4. A  beutalás történhet;
a) önkéntes jelentkezés, vagy kijelölés alapján, olyan elvtársak esetében, 

akik munkájuk következtében kifáradtak, pihenésre szorulnak, — saját 
szabadságuk terhére — naponkénti 16 forintos térítéssel.

b) orvosi javaslat alapján — saját szabadság terhére, — indokolt eset
ben (pl.: ha az illető évi szabadságát már kivette) eü. szabadság
gal — naponkénti 16 forintos térítéssel,

c) SZTK  terhére, egészségügyi szabadsággal.
3. A  beutalás időtartama 2 hét, mely időtartam szükség esetén újabb két 

héttel meghosszabbítható.

6. A gyógyüdülő egészségügyi szakirányítás szempontjából a BM. Egész
ségügyi Osztály alárendelt szerve. Gazdasági és pénzügyi ellátását, ilyen 
vonatkozású irányítását és ellenőrzését a BM. Üdültetési Osztálya végzi.

7. A BM. Egészségügyi Osztály vezetője az Üdültetési Osztály vezetőjével 
együtt készítse el a gyógyüdülő működési szabályzatát és a beutalás 
lehetőségeit és módozatait illetően adjon ki a BM. vezető orvosainak 
és a szervek parancsnokainak részletes végrehatási utasítást.

Utasításomat a tiszti állomány előtt ismertetni kell és végrehajtásáról a pa
rancsnok (vezető) elvtársak az eü. szolgálat vezetőivel együttesen gondos
kodjanak.
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Szám: 10—24/16/1958.

A M AGYAR NÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
B e LÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK

16. számú U TA SÍTÁ SA
( M ó d o s í t á s s a l  ! )

Budapest, 1958. április 28-án

TÁRGY: Fegyvertartási engedély kiadása sportlövészet céljából

A  lövészsport mozgalom továbbfejlesztése érdekében a fegyvertartási enge
délyeknek sportlövészet céljából történő kiadását az alábbiak szerint szabá
lyozom. \

I .Fegyvertartási engedély kérelmezése, a kérelem elbírálása

1. Sportlövészet céljából a fegyvertartási engedély kizárólag a Magyar 
Honvédelmi Sportszövetség lövészklubjai, a BM. Dózsa Sportegyesü
lete, a Néphadsereg Honvéd \Sportegyesülete céllövő szakosztálya, 
valamint a Magyar öttusa Szövetség részére adható ki, a jelen utasítás 
mellékletében meghatározott számszerű kereten belül.

2. A  területi lövész szakosztályokat (klubokat) a központi szerv látja 
el a szükséges céllövő fegyverekkel és lőszerrel.

3. A  szakosztály vezetője köteles a központtól kapott fegyverekre az ille
tékes megyei (budapesti) főkapitányság igazgatásrendészeti osztályá
tól fegyvertartási engedélyt kérni. A  kérelemnek a következő adatokat 
kell tartalmaznia:

— a fegyveradatokat (gyártmány, gyártás szám. kaliber);
— a fegyver tárolásának helyét;
— a lőtér helyét, ahol a lövészeteket, edzéseket tartják;
— a lövész szakosztály tagjainak személyi adatait, 

akik a szakosztály keretében működnek;
— a szakosztály működéséért felelős személyi adatait.

A  kérelemhez csatolni kell a sportegyesület (M HS) országos köz
pontja által kiállított igazolást a fegyverek eredetéről. Mindaddig, 
amíg a fegyver eredete kellő módon igazolva nincs\ a kérelem nem 
teljesíthető.

4. A  benyújtott kérelem alapján a főkapitányság igazgatásrendészeti osz
tálya köteles:
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a) leellenőrizni azt, hogy sportlövő versenyekbe bevont tagok a lövész 
szakosztály I., II., III., osztályú minősített versenyzői-e, ezután

b) a lövész szakosztály tagjait, valamint annak működéséért felelős 
személyt az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartási Osztályánál, továbbá 
a BM. II/11. Osztálynál lepriorálni. Ha a lövész szakosztály 
tagjai között akadnak olyanok, akik valamelyik osztály nyil
vántartásában szerepelnek, intézkedni kell azoknak a lövész szak
osztályból történő eltávolítása iránt. A  főkapitányság igazgatás- 
rendészeti osztályának ezen rendelkezése ellen a területi szerv 
országos központja útján az Országos Rendőrfőkapitányság Igaz
gatásrendészeti Osztályához panasszal élhet. A  panasz alapján az 
Országos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya másod
fokon dönt az ügyben. (A  fegyveres testületek tagjaival szemben 
ezt az eljárást lefolytatni nem kell.);

c) megvizsgálni, hogy a lövész szakosztály rendelkezik-e megfelelő 
fegyvertároló helyiséggel, továbbá jól zárható, vasalt ládával (szek
rénnyel), ahol a fegyverek biztonságosan tárolhatók;

d) ellenőrizni kell a kérelemben jelzett lőteret, ahol a szakosztály 
tagjai a lövészetet, illetve az edzéseket tartják, abból a szempontból, 
hogy annak használatára vonatkozóan megvan-e az érvényes rendőr- 
hatósági engedély. \

II.
Az engedély kiállítása, nyilvántartása.

A fent meghatározott eljárások lefolytatása után a kérelemben jelzett
sportfegyverekre ki kell állítani a szerv részére szóló fegyvertartási 
engedélyt. (R. F. 17. Pj. 551 769. raktári -számú nyomtatvány.)

Az engedélyt írógéppel kell kiállítani.
Az engedélyen fel kell tüntetni:
— a kiállító főkapitányság megnevezését;
— az engedély iktatószámát;
— az engedélyes szerv megnevezését;
— a fegyveradatokat;
— annak a helységnek a megnevezését, ahol a fegyver használható;
— annak meghatározását, hogy a fegyver milyen célból használható:
— az engedély kiállításának keltét;
— az engedély aláírására jogosult vezető nevét;
— a kiállító főkapitányság szárazbélyegzőjét.
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Az engedélyen a helység megjelölésénél azt a várost kell feltüntetni, 
ahol a lövész szakosztály székhelye van, illetve ahol edzéseit tartja. 
Az engedélyezés céljaként ,,sportlövészet” megjelölést kell használni.

6. A  kiállított engedélyeket a szerv vezetője, vagy az általa megbízott 
személy részére szabad csak átadni. Az átvételt az átvevő személy

 az ügyiraton történő aláírásával köteles elismerni.

7. Amennyiben a fegyvertartási engedély iránti kérelmet a főkapitányság 
valamilyen oknál fogva teljesíthetőnek nem találja, úgy a kérelem 
elutasításáról a kérelmező szerv vezetőjét írásban — az elutasítás indo
kának feltüntetése nélkül — értesíti.

Az ilyen „fegyvertartási engedélyek bevonásáról, amelyek már lejártak, 
vagy amelyeknek a kintlétére már szükség nincs, gondoskodni kell azok
nak, valamint  az abban feltüntetett fegyverek bevonása iránt.

8. A  kiállított fegyvertartási engedélyekről rózsaszínű fegyvertartási enge
dély nyilvántartólapot kell kiállítani két példányban. A  nyilvántartó
lapon fel kell tüntetni:

— az engedélyes szerv megnevezését, telephelyét;

— a fegyver adatait;

— az engedély kiállításának, valamint érvényességének idejét;

— az engedély iktatószámát és sorszámát, továbbá, hogy;

— milyen célra lett kiadva a fegyvertartási engedély.

A két példányban kiállított fegyvertartási engedély nyilvántartólap egyik 
példányát a saját nyilvántartásában kell elhelyezni, a másik példányt 
pedig annak a rendőrkapitányságnak kell megküldeni, amelyiknek a terü
letére szóló érvényességgel az engedélyt kiállították. Ezek a nyilván
tartólapok a többi fegyvertartási engedély nyilvántartólapokkal együtt, 
de azoktól elválasztva kezelendők. 

9. Az engedély az abban megjelölt helységre vonatkozóan a kiállítástól
számított egy évig érvényes és két alkalommal 1 évig meghosszabbít
ható. 

Az engedély érvényességi idejét lejárta előtt— a fegyver tárolási 
helye szerint illetékes — megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság igaz
gatásrendészeti osztályán kell meghosszabbítani. Az engedély meghosz- 
szabbítása (érvényesítése) az e célra rendszeresített helyen, a kelet fel
tüntetésével és a kapitányság körbélyegzőjével való lepecsételésével tör
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ténik. Az engedély érvényesítését a fegyvertartási engedély nyilvántartó- 
lapon fel kell tüntetni.

Az engedély érvényességi idejének meghosszabbítását a főkapitányság 
igazgatásrendészeti osztályának jelenteni kell. Az igazgatásrendészeti 
osztály a meghosszabbítást a nyilvántartólapon feljegyzi.

Amennyiben a fegyvertartási engedély érvényességi ideje lejárt, vagy 
már kétízben meghosszabítást nyert és az utolsó meghosszabbítás ideje 
is lejárt, akkor a főkapitányság igazgatásrendészeti osztálya köteles 
a szükséges intézkedést megtenni az érdekelt szerv vezetője felé az 
engedély megújítása, illetőleg annak bevonása iránt. Dj engedélyt csak 
a lejárt engedély egyidejű bevonásával lehet kiadni.

10. Ha a fegyvernek az engedélyezett területen kívül más területre történő 
ideiglenes átszállítása válik szükségessé, ezt a körülményt a lövész szak
osztály megyei szervének vezetője írásban engedélyezi. A z ilyen enge
délyt használatbavétel előtt láttamoztatni kell az illetékes járási, városi, 
(városi kerületi) rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosztályánál. 
Az engedély tartalmazza, hogy milyen fegyvert, milyen engedély alapján 
mikortól-meddig, mely területre, milyen célból, kinek a felelőssége 
mellett engedélyezi átszállítani. Az engedélyt láttamozó rendőri ható
ságnak a következő szöveget kell az engedélyre rávezetni: „Tudomásul 
vettem.” Keltezés, aláírás, pecsét.

V
11. Ha véglegesen történik a fegyver átvitele, ezt a körülményt írásban 

be kell jelenteni az engedélyt kiállító rendőri hatóságnak. A  bejelen
téshez csatolni kell a szerv országos központja által e vonatkozásban 
adott írásbeli rendelkezését.

A  bejelentés alapján a rendőrhatóság az engedélyt bevonja és helyette 
a kiállítás napjától számított, legfeljebb 2 hétig érvényes engedélyt ad ki, 
amelyben engedélyezi a fegyvernek más megye területére történő vég
leges átszállítását. Az igazolványon fel kell tüntetni a fegyver adatait, 
továbbá annak a helységnek a nevét, ahonnan és ahová viszik a fegyvert. 
Az engedély kiállítására illetékes új rendőrhatóság az ismertetett módon 
adhatja csak ki a fegyvertartási engedélyt.

Az a rendőrhatóság, amelyik területéről a fegyvert elszállították, köteles 
a fegyvertartási engedély nyilvántartólapot az élő anyagból kiemelni 
és azt, valamint a bevont engedélyt érvénytelen bélyegzővel érvény
teleníteni. A  nyilvántartólapot holt anyagba, az engedélyt pedig az ügy
irathoz kell elhelyezni.
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II I .

A fegyvertartási engedély vagy a fegyver elvesztése (eltűnése) esetén 
követendő eljárás

12. A  fegyvertartási engedély elvesztése esetén azt a személyt, aki az enge
délyt elvesztette, az elvesztés körülményeire vonatkozóan jegyzőkönyvileg 
ki kell hallgatni. Az elvesztés körülményeitől függően a hanyagságért 
felelős személyt fegyelmileg felelősségre kell vonni a felettes szerv 
fegyelmi bizottsága útján, vagy súlyosabb esetben szabálysértés miatt 
ellene feljelentést kell tenni.

A  fentiek megtörténte után szabad csak az elveszett fegyvertartási 
engedély helyett a már ismertetett módon új engedélyt kiadni.

13. A  fegyver eltűnése (elvesztése, ellopása) esetén annak felkutatása érde
kében a szükséges intézkedést meg kell tenni. Egyidejűleg el kell ren
delni valamennyi megyei (budapesti) főkapitányság igazgatásrendé
szeti osztálya útján az országos körözését.

Ezekkel az intézkedésekkel egyidejűleg az elveszett fegyverre vonatkozó 
fegyvertartási engedélyt be kell vonni és azt érvénytelenítés után az ügy
irat mellé kell helyezni, a nyilvántartásból törölni, illetve töröltetni kell.

IV.

A lövész szakosztály vezetőjének kötelességei

14. A  lövész szakosztály vezetője köteles minden fegyverről „fegyverfel
használási nyilvántartás” című füzetet vezetni. A  füzet a Magyar Hon
védelmi Sportszövetség megyei elnökségétől szerezhető be. A  füzetet 
használatbavétel előtt lapszámozni és hitelesíteni kell. A  füzetben fel 
kell tüntetni a fegyverért felelős személy nevét, valamint a fegyver 
adatait.

I v. Az engedélyezett fegyverekhez használt lőszerekről is kell az ún. "Nyil
vántartási könyv" -et vezetni.

A  lőszernyilvántartási könyv vezetésére, kezelésére vonatkozóan ugyan
azok a szabályok érvényesek, mint a fegyverfelhasználási füzetre.

A  lőszer igénybevételére, tárolására ugyancsak azok a biztonsági ren
delkezések vonatkoznak, mint a fegyverekre.
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16. A  lövész szakosztály vezetője felelős az engedélyezett fegyverek bizton
ságos tárolásáért, rendeltetésszerű használatáért, az elrendelt nyilván
tartások vezetéséért, így különösen az alábbi szabályok betartásáért:

a) a fegyverekét a fegyvertartási kérelemben megjelölt jól zárható 
tárolóhelyen (vasalt ládában, szekrényben) szabad tárolni;

b) a fegyvertároló helyiség (láda, szekrény) kulcsát a fegyverekért 
felelős (szakosztályvezető) vagy megbízottja tarthatja magánál.

A  kulcsot továbbadni nem szabad;

c) fegyvert, lőszert lakásra vinni még átmenetileg sem szabad:

d) a fegyvert kizárólag csak a rendőrhatóság által engedélyezett lőté
ren edzésre, vagy versenyzésre lehet felhasználni;

c) lövészetet csak olyan személyek folytathatnak, akiknek a lövész 
szakosztályban való működéséhez az illetékes főkapitányság igaz
gatásrendészeti osztálya hozzájárult. Más személyek részére a fegy
vert átadni, vagy azok részéről azt használni tilos;

f) a lövők a fegyvereket csak edzésre és versenyekre a legrövidebb
úton tartoznak (zárt ládákban, tokban) a fegyvertároló hely és a lőtér 
közötti útvonalon szállítani; 

g) a lövő köteles a fegyver használata, szállítása közben a fegyverre 
vonatkozó tartási engedélyt mindenkor magánál tartani, azt gon
dosan megőrizni és a hatósági közegek kívánságára felmutatni;

V
h) az engedélyben feltüntetett területen kívül a fegyvert (csak zárt 

ládában, tokban) csak akkor lehet szállítani versenyek alkalmával, 
ha a lövész szakosztály megyei szervének vezetője írásban hivatalo
san igazolja a szállítás célját és az igazolást a kapitányság igaz
gatásrendészeti alosztálya láttamozta.

17. Amennyiben a Néphadsereg Honvédelmi Sportegyesülete vagy a BM. 
Dózsa Sportegyesülete tényleges vagy hivatásos szolgálatban álló tagjai 
a rendszeresített szolgálati fegyverrel nem katonai célú lőtéren vesznek 
részt edzéseken, lövőversenyeken, úgy abban az esetben a fegyverekre fegy
vertartási engedélyt kiadni nem kell, de az illetékes alakulat parancs
nokának a jelen utasítás 10. pontjában meghatározottak szerint írásbeli 
engedélyt kell kiadni, melyet használatbavétel előtt az alakulat szék
helye szerint illetékes járási, városi rendőrkapitányság igazgatásrendé
szeti alosztályánál láttamoztatni kell.
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V.
Ellenőrzés

18. Az Országos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya országos 
viszonylatban esetenkint, a főkapitányság pedig legalább félévenként egy
szer köteles az illetékes járási, városi (városi kerületi) rendőrkapitány
ságnak az engedélyezett fegyverek felett gyakorolt ellenőrzéseit felül
ellenőrizni a fegyverek tárolása és rendeltetésszerű használata szem
pontjából.

A  járási, városi, (városi kerületi) rendőrkapitányság negyedévenként 
legalább egyszer, valamint nagyobb ünnepek alkalmával, amikor foko
zott szolgálat van elrendelve, köteles az engedélyezett fegyverek tárolá
sát, valamint rendeltetésszerű használatát ellenőrizni.

19. Az olyan ünnepek alkalmával, amikor fokozott szolgálat van elrendelve, 
valamennyi fegyvert biztonságos tárolóhelyen kell elhelyezni és a tároló
helyiség ajtaját le kell pecsételni. Tilos a lepecsételt tárolóhelyen kívül 
fegyvert (lőszert) tartani, fegyverrel a felvonuláson résztvenni, lövésze
tet tartani vagy bármely más célra igénybevenni.
Az ellenőrzések során a fegyverek, (lőszerek) tárolásánál (használatá
nál) észlelt hiányosságok megszüntetése iránt a szükséges intézkedéseket 
meg kell tenni.

20. Aki a lőfegyvert nem rendeltetésszerűen, mások testi épségének veszé
lyeztetésével használja, a fegyvert másnak használatra átengedi, vagy 
lőfegyvert mások által könnyen hozzáférhető helyen tart (lakására 
hazaviszi) vagy megőrzésével olyan személyt bíz meg, aki a lőfegyver 
kezeléséhez és használatához szükséges jártassággal vagy értelmi fej
lettséggel nem rendelkezik, vagy az engedélyt nem tartja magánál, sza
bálysértés elkövetése miatt fel kell jelenteni. A  szabálysértést elkövető 
személyt a rendőrkapitányság szabálysértési előadójának a 9 862/1920. 
M. E. számú rendelet 22. §-ába ütköző cselekmény miatt kell meg
bírságolni, 

21. Edzéseken, sportlövő versenyeken az ellenőrzéseknek a következőkre
kell kiterjednie: 

a) nem vesznek-e részt a lövészeten olyan személyek, akiknek a lövész 
tagságához a főkapitányság igazgatásrendészeti osztálya nem járult 
hozzá (A  fegyveres testület tagja esetében ezt vizsgálat tárgyává 
tenni nem kell.);

b) megvan-e a fegyverre vonatkozó érvényes fegyvertartási engedély;
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c) a lövész rendelkezik-e minősítési igazolvánnyal, mellyel igazolja, 
hogy a lövész szakosztálynak I., II., illetve III. osztályú minősített 
versenyzője.

A  hadifegyverekkel rendezett sportlövő versenyek (edzések) alkalmával 
tartott ellenőrzéskor a fegyveres testület tagjaitól a kincstári fegyverre 
vonatkozóan nem fegyvertartási engedélyt, hanem a parancsnok által 
kiállított és az illetékes kapitányság által láttamozott igazolványt, az ér
vényes menetlevelet, valamint a sportlövő szakosztály tagságot bizonyító 
minősítési igazolványt kell kérni. 

22. Amennyiben a fegyver használója az ellenőrzés során érvényes fegy
vertartási engedélyt felmutatni nem tud, vagy a fegyver adatai nem 
egyeznek az engedélyben feltüntetett adatokkal, úgy a fegyvert őrizetbe 
kell venni és a személyt elő kell állítani.

V I.
Egyéb rendelkezések

23. Jelen utasításommal egyidejűleg az 1957. április 25-én kelt 24. számú 
belügyminiszterhelyettesi utasítást (száma: 8180/1957. szig. titk.) hatá
lyon kívül helyezem.

24. A  hatályon kívül helyezett utasítás alapján az Országos Rendőrfőkapi
tányság Igazgatásrendészeti Osztálya által kiadott fegyvertartási enge
délyek érvényüket vesztik. A  megyei (budapesti) főkapitányság igaz
gatásrendészeti osztálya köteles ezen engedélyeket bevonni és az Orszá
gos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának megküldeni.
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A belügyminiszterhelyettes 16. sz. utasításának melléklete

az engedélyezett fegyverek darabszámáról (I., II., III. osztályú versenyzők) 
 létszámáról.

Megye M. H. S. H. S. E. Dózsa

\ ____________________________________________

Baranya 40 db • (60 fő) 25 db (40 fő)
Bács-Kiskun 60 db (75 fő) 40 db (80 fő)
Békés 40 db (35 fő) 15 db (30 fő)
Borsod 90 db (120 fő) 20 db (20 fő) 30 db (60 fő)
Csongrád 70 db (95 fő) 20 db (20 fő) 30 db (40 fő)
Fejér 70 db (90 fő) 15 db (30 fő)
Győr 35 db (50 fő) 20 db (40 fő)
Hajdú-Bihar 45 db (60 fő) 20 db (20 fő) 20 db (40 fő)
Heves 40 db (60 fő) 20 db (40 fő) 10 db (20 fő)
Komárom 40 db (80 fő) 10 db (20 fő) 10 db (20 fő)
Nógrád 70 db (100 fő) 10 db (20 fő) 10 db (20 fő)
Pest 60 db (110 fő) 20 db (30 fő) 10 db (20 fő)
Somogy 40 db (55 fő) 20 db (30 fő)
Szabolcs-Szatm. 40 db (60 fő) 10 db (15 fő) 35 db (70 fő)
Szolnok 40 db (60 fő) 15 db (15 fő) 10 db (20 fő)
Tolna 35 db (50 fő) 20 db (40 fő)
Vas 40 db (60 fő) 15 db (30 fő)
Veszprém 35 db (50 fő)
Zala 30 db (45 fő) 20 db (40 fő)
Budapest 450 db (900 fő)

Budapest Közp. M.H.S.: 130 db öttusa: 22 db (50 fő).

Budapesti H. S. E.: 80 db (40 fő). 
Uioesti Dózsa: 200 db (100 fő). 
Egyesített tiszti iskola: 80 db (40 fő). 
Karhatalmi Dózsa: 30 db (50 fő). 
Határőr Dózsa: 20 db (20 fő).

—  223 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /236



Szám: 10-24/18/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

1.8. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. májUs 19-én

A  Néphadsereg, a BM. Határőrség és a Karhatalom sorállományának 
rendes évi kiegészítése előtt — az előző évekhez hasonlóan — szükséges 
a sorkötelesek rendőri ellenőrzése.
A  katonai kiegészítő parancsnokságok az ez évben behívásra kerülő sor
kötelesek közül törlik azokat, akik:

— az ellenforradalmi cselekményekben fegyveresen vagy más aktív 
módon résztvettek;

— az ellenforradalmi események alatt, vagy után kapitalista orszá
gokba szöktek és onnan visszatértek;

— államellenes bűncselekmény gyanúja miatt ügynöki bizalmas nyo
mozás alatt álló személyek;

— akiktől állampolgári jogaik gyakorlását megvonták (az állam- 
polgári jogok megvonásának időtartama alatt);

— a megrögzött bűnözőket, többszörösen bűntetetteket, közveszélyes 
munkakerülőket, stb.;

— nagybirtokosok, tőkések, a horthysta államapparátus vezető tiszt
viselői, horthysta erőszak szervek tisztjei, volt fasiszta pártok 
egyházi személyek gyermekei.

A  rendőri szervek részéről az ellenőrzés a Bűnügyi Nyilvántartó Osztályon 
és a BM. II/11. Osztályon történő priorálásból álljon.
A hadkötelesek osztályhelyzetéről, magatartásáról a kiegészítő parancsnok
ságok az illetékes helyi tanácsoktól fognak felvilágosítást kérni.
A sorköteleseknek a fenti szempontok alapján történő ellenőrzése céljából 

e l r e n d e l e m  :

1. Az 1958. évben behívásra kerülő sorkötelesek ellenőrzését Budapesten 
a kerületi, vidéken a járási politikai nyomozó alosztályok végzik.
Ahol politikai nyomozó kirendeltség nincs, a feladat elvégzésével a bűn
ügyi alosztályt kell megbízni.

Az ellenőrzés elvégzéséért a járási (kerületi) rendőrkapitány felelős.
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2 A  járási (kerületi) katonai kiegészítő parancsnokságok a sorkötelesek 
névsorát 1958. június 1-ig a járási (kerületi) rendőrfőkapitányoknak 
adják át.
Az ellenőrzést a névsorok alapján 1958. június 30-ig kell befejezni 
és a névsorokat a kiegészítő parancsnokságoknak visszaadni.

3. A  járási (kerületi) rendőrkapitányságok minden sorkötelesről töltsenek 
ki a II/11. Osztály által rendszeresített fehér kérdőjegyeket. A  kérdő
jegy jobb felső sarkán piros ironnal „S” jelzést kell alkalmazni.
Az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó a személyek priorálása után a kérdő
jegyeket továbbítja a II /11. Osztályhoz. A  II/11. Osztály nemleges 
válasz esetén közvetlenül a járási (kerületi) kapitányság címére, ameny- 
nyiben a személyre terhelő adat van, elbírálás céljából az illetékes megyei 
politikai nyomozó osztálynak küldi vissza.
A  bűnügyi, illetve a politikai nyomozó főosztály nyilvántartójában sze
replő személyek ügyében az illetékes megyei (budapesti) politikai nyo
mozó osztály vezetője, vagy az általa megbízott alosztályvezető dönt, 
figyelembevéve az előbb felsorolt kizáró okokat. A  döntésről a kérdő
jegy és az esetleges iratok visszatartása mellett értesíti a prioráló járási 
(kerületi) kapitányságot.

Akiknek katonai szolgálatra való behívásával a politikai nyomozó szer
vek nem értenek egyet a járási (kerületi) kapitányságok rendelkezésére 
bocsátott névsorból áthúzással törölni kell.

4. Vitás esetben vagy amennyiben a II/11. Osztály válasza alapján az ille
tékes megyei (budapesti) politikai nyomozó osztály dönteni nem tud. 
az anyagot a II. Főosztály titkárságára kell megküldeni.
A  Néphadsereg, a Határőrség és a Karhatalom sorállományának erkölcsi 
és politikai szilárdsága érdekében elvárom a vezető elvtársaktól, hogy 
a fenti feladatok végrehajtását körültekintően irányítsák és ellenőrizzék.
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H
Szám: 10—24/19/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

19. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. május 26-án

1957. évi 49. számú utasításomban megállapítottam azokat a beosztásokat, 
amelyeknek ellátói lakásukon szolgálati telefonra jogosultak. Az eltelt idő
szak tapasztalatai arra mutatnak, hogy az igényjogosultak körének megálla
pítása nem teljes egészében felel meg a szolgálat követelményeinek, ezért a 
49. számú utasításomban megjelöltek helyett a jövőben az alábbi beosztáso
kat ellátók részére biztosítom a lakáson felszerelhető szolgálati telefont./
1. Minisztérium központi szerveinél:

Miniszter,
Miniszterhelyettes,
Főosztályvezetők és helyetteseik, 
önálló osztályok vezetői és helyettesei,
Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői és helyetteseik, 
a II/6 . Osztály helyszínelő alosztály vezetője, 
a II/9 . Osztály a), b) c) alosztályainak vezetői, 
a Miniszter titkára,
a miniszterhelyettesi titkárságok vezetői,
Központi Tiszti Iskola parancsnoka,
Központi Anyagraktár parancsnoka.
Központi Fegyverszertár parancsnoka,
Korvin Ottó Kórház és Szamuelly Tibor tbc. Gyógyintézet parancsnoka, 
a Korvin Ottó Kórház sebészeti, gégészeti, belgyógyászati I., II., ideg- 
gyógyászati, szülészeti, nőgyógyászati osztályainak vezető orvosai, 
a Szamuelly Tibor tbc. Gyógyintézet sebészeti és belgyógyászati I., II. 
osztályainak vezető orvosai.

2. Rendőrségnél:
a) ORFK és közvetlen külső szerveinél:

O RFK  vezetőjének helyettesei,
ORFK társadalomtulajdonvédelmi, bűnüldözési osztály, életbiztonsági, 
betörési alosztály, valamint a 
bűnügyi laboratórium vezetője,
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ORFK Vasúti osztály bűnügyi és területi alosztály vezetője,
ORFK Közbiztonsági Őrizetet Végrehajtó Tábor parancsnoka,

b) Budapesti Rendőrfőkapitányságnál:
Főkapitány és helyettesei,
Politikai Nyomozó Osztály vezetőjének helyettesei,
Bűnügyi és közbiztonsági helyettes II.
Társadalomtulajdonvédelmi, bűnügyi, felderítő, közrendvédelmi, köz
lekedésrendészeti, gyermekvédelmi, anyagi osztályok vezetői,
Politikai Nyomozó Osztály II., V., VI., V III. alosztályainak vezetői. 
Fegyelmi, ipari, közlekedési, közellátási, aranyvaluta, életbiztonsági, 
körözési, betörési, vegyes bűncselekmények, értékesítési, erkölcsrendé
szeti alosztályok vezetői,
Hírközpont vezetője,
Gyilkolási és rablási csoport vezetője,
Közbiztonsági zászlóalj parancsnoka,
Kerületi kapitányság vezetők,
Budapesti vasúti és folyamrendészeti kapitányság vezetője, 
a VII., V III. kerületi kapitányság bűnügyi osztály-, a IX., X III. 
kerületi kapitányság bűnügyi alosztály vezetője.

c) Megyei rendőrfőkapitányságoknál:

Rendőrfőkapitány és helyettesei,
Politikai Nyomozó Osztály vezetőjének helyettesei.
Politikai Nyomozó Osztály II., V., VI. alosztály vezetője,
Társadalomtulajdonvédelmi és bűnüldözési osztály vezetője.
Városi, (járási) kapitányságok vezetői,
Kerületi vasúti kapitányságok vezetői.
Folyamrendészeti kapitányság vezető.

3. Karhatalomnál:

Karhatalmi Parancsnokság vezetője és helyettesei.
Karhatalom törzsparancsnoka.
Hadműveleti és elhárító osztály vezetője,
Karhatalmi és őrségi ezred parancsnoka és helyettese,
Karhatalmi őrségi ezred törzsparancsnoka.

 Karhatalmi őrségi zászlóalj törzsparancsnoka,
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Megyei karhatalmi egység (zászlóalj, vagy század) parancsnoka,
Ezred elhárító csoport vezetője,
Zászlóalj vezető elhárító tisztje.

4. Határőrségnél:
Határőrség Országos Parancsnoka és helyettese,
Határőrség politikai csoportfőnöke és törzsfőnöke,
Parancsnokság felderítő elhárító és szolgálati osztály vezetője, 
Hirzászlóalj parancsnoka,
a Tiszti továbbképző tanfolyam parancsnoka, 
a kerületparancsnok és helyettesei, 
a kerület törzsfőnök,
a kerület felderítő osztály-, illetve önálló alosztály vezetője, 
a kerület határügyi, elhárító alosztály, csoport vezetője, 
a kerület hadtápparancsnoka, 
a kerület hiradófőnöke.

5. Büntetésvégrehajtásnál:

Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka és helyettesei, Országos és 
megyei börtönök parancsnokai, 
Bv. iskola parancsnoka.

6. Tűzoltóságnál:

Tűzrendészet Országos Parancsnoka és helyettesei,
Országos parancsnokság szolgálati osztály vezetője,
Budapesti tűzoltó osztályparancsnok és helyettese,
Megyei tűzoltó osztályparancsnok,
Tűzoltó alosztályparancsnokságok vezetői,
Tisztképző iskola parancsnoka.

7. Légoltalomnál:

Légoltalom Országos Parancsnoka és helyettesei,
Központi zászlóalj parancsnoka,
Légó. iskola parancsnoka.

Jelen utasításom folyó évi június hó 1 -el lép hatályba. Végrehajtásáról az 
1957. évi 49. számú utasításom egyéb rendelkezésednek alkalmazásával a 
pénzügyi szervek gondoskodjanak.
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Szám: 10—24/20/1958.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

20. számú UTASÍTÁSA

 ( M ó d o s í t á s s a l ! )

Budapest, 1958. május 27-én

TÁRGY: A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 29/1958.
(IV. 15.) számú rendeletében foglaltak végrehajtása

A  Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak a magánszemélyek gépkocsi
használatáról szóló rendeletében foglaltak egyöntetű végrehajtása érdekében 
— a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériummal egyetértésben — az aláb
biakat rendelem el. 
1. Ú j vagy használt belföldi forgalmi rendszámú személygépkocsit szabadon

vásárolhat, aki érvényes gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkezik, vagy 
ennek hiányában büntetlen előéletét érvényes hatósági erkölcsi bizonyit- 
vánnyal igazolja. A  hatósági erkölcsi bizonyítványt a lakóhely szerint 
illetékes megyei (budapesti) főkapitányság vizsgáztató és nyilvántartó 
előadó által adott írásbeli igazolás alapján kell kérni. Az előadó a tulaj
donjog igazoló okmányok alapján az alábbi szövegű igazolást adhatja ki. 
„Igazolvány. Igazolom, hogy X. Y .............  lakosnak személygép
kocsi forgalomba helyezéséhez, illetve átírásához a 29/1958. sz. kormány- 
rendelet értelmében az erkölcsi bizonyítvány beszerzése szükséges.” Az 
igazolást keltezéssel, aláírással és pecséttel kell ellátni.

2. A  kormányrendelet 2. §-a értelmében a magánszemély által külföldről
behozott (ajándékba kapott, vagy örökölt) személygépkocsi forgalomba- 
helyezéséhez azoktól a személyektől, akik érvényes személy vagy teher 
gépjárművezetői igazolvánnyal nem rendelkeznek, meg kell követelni a 
hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

A  külföldről behozott személygépkocsit forgalombahelyezése előtt eladni 
tilos és azt csak annak a nevére lehet levizsgáztatni, akinek a Magyar 
Nemzeti Bank Deviza Igazgatósága a behozatali engedélyt adta, illetve 
akinek a nevén az elvámolás történt.

Külföldről behozott gépjármű forgalomba helyezésénél az eddig érvény
ben lévő illetékeket kell lerovatni.

3. Személygépkocsi alkatrészekből való összeépítésére engedélyt a Közle
kedés- és Postaügyi Minisztérium Autófelügyelete csak érvényes gépjármű-
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vezetői igazolvány, vagy büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány 
felmutatása esetén adhat. Ez esetben az Autófelügyelet köteles az erkölcsi 
bizonyítvány beszerzésének szükségességéről az igazolást kiadni, illetve 
az erkölcsi bizonyítványt kezelni. 
A  gépkocsi vizsgára bocsátását a bemutatott számlák alapján az Autó
felügyelet engedélyezi. Ilyen gépjárművek vizsgára jelentkezésekor az 
Autófelügyelet engedélyét minden esetben meg kell követelni.

4. Azon személy részére aki Autó és Alkatrészkereskedelmi Vállalattól
akar használt személygépkocsit vásárolni, de érvényes gépjárművezetői 
igazolvánnyal nem rendelkezik, ezen szándékának szóbeli bejelentése ese
tén a vizsgáztató- és nyilvántartó előadó az erkölcsi bizonyítvány beszer
zésére az 1. pontban meghatározott igazolást adja ki. Az Autókereske- 
reskedelmi Vállalatnál vásárolt használt személygépkocsi átírásánál az 
érvényben lévő illetékeket kell lerovatni. 
Az átírási illeték lerovását a lehetőségek szerint az illetékhivatalnál kell 
eszközöltetni. Amennyiben azonban az új tulajdonos bélyegben rója le az 
illetéket, a bélyegeket az adásvétel szerződés hátlapjára, vagy hozzácsa
tolt pótlapra kell felragasztani és dátumbélyegzővel a lerovás alkalmával 
kell érvényteleníteni.

5. A  kormányrendelet 5. §. (1) bekezdése értelmében magánszemély részére 
a gépkocsi forgalmi engedélye csak akkor adható ki, ha a kérelmező 
a b), c) pontokban felsorolt igazolások mellett az érvényes gépjármű- 
vezetői igazolványt, vagy a büntetlen előéletet igazoló érvényes hatósági 
erkölcsi bizonyítványt is felmutatja.
Azon személy részére, aki magánszemélytől akar használt személygép
kocsit vásárolni, ezen szándékának szóbeli bejelentése esetén ha érvényes 
gépjárművezetői igazolvánnyal nem rendelkezik, a vizsgáztató és nyilván
tartó előadó az erkölcsi bizonyítvány beszerzésére az 1. pontban meg
határozott igazolást adja ki.
A  hatósági erkölcsi bizonyítvány a kiadás napjától számított 3 hónapig 
érvényes. A  3 hónap letelte után a forgalmi engedély kiadását meg kell 
tagadni és újbóli erkölcsi bizonyítvány beszerzésére a vizsgáztató- és 
nyilvántartó előadó az 1. pontban meghatározott szövegű igazolást adja ki. 
Az erkölcsi bizonyítványt a hatósági jelzések kiadásakor minden eset
ben be kell vonni és a gépjármű iratainál kell elhelyezni.

A  (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a forgalmi engedélyt közös üze
meltetés esetén is legfeljebb két személy nevére lehet kiállítani. Két sze
mély részére kiállítható az igazolólap, amennyiben:
a) a behozatali engedélyen és a vámolási iratokon két személy neve 

szerepel,
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b) amennyiben az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vállalat számlája,
c) vagy a magánszemély által eladott személygépkocsiknál az adás-vételi 

szerződés két névre szól.
Ezen esetekben azonban mindkét személytől érvényes gépjárművezetői 
igazolványt, vagy büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyít
ványt kell megkövetelni. Amennyiben közös tulajdonjog esetén csak az 
egyik személy tud megfelelő gépjárművezetői igazolványt vagy erkölcsi 
bizonyítványt felmutatni, úgy az igazolólapot ennek az egy személynek 
a nevére kell kiállítani. A  társtulajdonos igénykövetelését polgári peres 
úton rendezheti. 
Magánszemély által üzemben tartott személygépkocsi tulajdonjogát a ren
delet 7. §. (1) bekezdésében foglalt eltulajdonítási korlátozás ideje alatt 
alatt megosztani (társat bevenni) nem szabad.

Két személy nevén eddig üzemeltetett gépjárművet az üzemeltetők közül 
az egyik nevére átírni csak a kormányrendelet 4. §-ában meghatározott 
illeték 50 százalékának lerovása esetén szabad.

6. A  rendelet 6. §-a értelmében magánszemély a saját tulajdonát képező tár
gyakat az általa üzemeltetett személygépkocsival a K R E SZ . rendelkezé
seinek betartása mellett szabadon szállíthatja.

7. A  rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott eltulajdonítási kor
látozás a magánszemély által, a rendelet megjelenése előtt forgalombahe- 
lyezett személygépkocsikra is vonatkozik. A  korlátozást a forgalombahe- 
lyezés időpontjától kell számítani.
A  kormányendelet alapján kiadásra kerülő forgalmi okmányokra az eltu
lajdonítási záradékot fel kell jegyezni. A  korlátozást új gépjármű forga
lomba helyezésénél a vizsgajelentkezési lapra, használt gépjármű vásárlá
sánál az átírási kérelemre, valamint minden esetben a gépkocsi nyilvántartó 
lapjára is fel kell jegyezni.

Az okmányokra a következő szöveget kell rávezetni:
..A gépjárm ű....................éven belül csak az Autókernek adható el.”

A  (4) bekezdésben meghatározott megbontási tilalom magánszemély tulaj
donában lévő gépjármű javítás céljából történő megbontására nem vonat
kozik.

8. A  kormányrendelet 8. §-ának (1) és (2) bekezdése értelmében, ameny- 
nyiben a cselekmény büntető rendelkezés alá nem esik, a rendőrség hatás
körébe tartozó szabálysértést követ el és 3000 forintig terjedhető pénzbír
sággal sújtható az, aki
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— új személygépkocsit vásárlási engedély nélkül, vagy vásárlási engedély- 
lyel, de nem a Csepel Motorkerékpár és Kerékpár Nagykereskedelmi 
Vállalattól, illetőleg nem az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Válla
lattól vásárol [1. §. (2) bek.]

— gépkocsit alkatrészekből a KPM. Autófelügyelet engedélye nélkül épít 
össze (3. §.)

— gépkocsiját a rendeltetéstől eltérő célra használja, ezzel bérfuvarozást 
végez és bérfuvarozás céljából, vagy ellenszolgáltatásért azt másnak 
átengedi (6. §.)

— a belföldön vásárolt új, a külföldről behozott, továbbá az Autófelügye
let engedélye alapján összeépített személygépkocsit az üzembehelyezés
től számított 4 éven belül, használt személygépkocsit pedig az átírás
tól számított 1 éven belül nem az Autóker-nek adja [7. §. (1) bek.] el,

— gépkocsit megbont, gépkocsi fődarabokat, alkatrészeket és tartozékokat 
nem az Autókernek adja el [7. §. (4) bek.].

Ha a szabálysértést az 1. §. (2) bekezdésében, vagy a 7. §. (1) és (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezés megszegésével követték el, a gépkocsit, 
illetve fődarabot (alkatrészt, tartozékokat) el kell kobozni.
Ha a szabálysértést a 6. §-ban foglalt rendelkezés megszegésével másod
szor követték el, a kiszabott pénzbírságról szóló jogerős határozat egy pél
dányát meg kell küldeni a megyei (budapesti) főkapitányság vizsgáztató 
és nyilvántartó előadójának, aki a gépkocsit — meghatározott időre — 
a forgalomból köteles kitiltani. A  szabálysértés újabb ismétlődése esetén 
a gépkocsit el kell kobozni és a jogerős határozat 1 példányát a vizsgáz
tató és nyilvántartó előadónak kell megküldeni.
A  fenti szabálysértések esetében a szabálysértési előadónak a KPM. 
megyeszékhelyeken működő szakértőjét minden esetben meg kell hallgatni. 
E célból a KPM . megfelelő utasítással látja el a megbízott személyeket.
A  gépkocsi, vagy fődarab elkobzása esetén a KPM. megbízott szakértője 
útján az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vállalatot értesíteni kell a gép
kocsi elszállítása és értékesítése végett.
Az Autó- és Alkatrészkereskedelmi Vállalat az értékesítésből befolyt ösz- 
szeget a BM. testületi bevételi számla 100.933. K—95. sz. csekkszámlá
jára köteles befizetni és a befizetés megtörténtéről szóló elismervényt az 
illetékes rendőrhatóságnak megküldeni, amit a szabálysértési előadó az 
ügyirathoz csatolva tartozik megőrizni.
A  szabálysértési előadó hozott határozatában köteles a szakértői díj, to
vábbá a megidézett tanúk költségei iránt határozni. A  személygépkocsi el
kobzása esetén a gépjármű hatósági jelzéseit be kell vonni és azokat a ha-
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tározat egy példányával a vizsgáztató és nyilvántartó előadónak kell meg
küldeni.
A  szabálysértés miatt a feljelentést a KPM . Autófelügyeletéhez kell meg
küldeni, amely a nyilvántartásba vétel után a feljelentést megküldi az eljá
rásra illetékes rendőrhatósághoz.
Az 1955. évi 17. tvr. 18. §-ában nyert felhatalmazás alapján a fenti sza
bálysértések elbírálásra illetékes szervként Budapesten a budapesti főkapi
tányság Központi Közlekedési Bírságoló Csoportot, vidéken pedig a megye- 
székhelyi városi és járási rendőrkapitányságot jelölöm ki.

Szám: 10—24/21/1958. 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

21. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. május 29-én

A  Dózsa Sportegyesületnek a Belügyminisztérium egyes testületeinél szolgála
tot teljesítő minőségi sportolói (továbbiakban sportolók) állományviszonyá
val, foglalkoztatásával és illetményével kapcsolatos kérdések rendezésére az 
alábbiakat rendelem el:

I.
Az utasítás hatálya

1. Jelen utasítás hatálya a Dózsa S. E. fent említett sportolói közül azokra 
terjed ki, akik sportágukban első osztályú, vagy ennél magasabb minő
sítést értek el, akik az NB. I., illetve labdarúgóknál az NB. II. osztályba 
tartozó csapatoknak tagjai, akik edzői minőségben működnek, valamint 
akiket külön rendelkezés alapján kell jelen rendelkezés hatálya alá tar
tozónak tekinteni.

2. Jelen utasítás hatálya alá nem tartozó sportolók állományviszonyára, fog
lalkoztatására és illetményeire nézve a Belügyminisztérium többi beosz- 
tottaira vonatkozó szabályok érvényesek, vagyis e sportolókat sporttevé
kenységük alapján semmiféle különleges elbírálás nem illeti meg.
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Állományviszony, szolgálat
II.

3. A  belügyi testületek hivatásos, vagy polgári állományába tartozó spor
tolókat az egyes belügyi testületek szervezetszerű beosztására kinevezve 
(alkalmazva) kell foglalkoztatni. Egyes sportolók valamely szerv állo
mányába átmeneti jelleggel létszámfelettiként is beoszthatok, azonban a 
létszámfelett foglalkoztatottak számát fokozatosan csökkenteni kell és 
törekedni kell arra, hogy a sportolók mielőbb valamely szervezettszerűen 
biztosított beosztásra nyerjenek kinevezést.

4. Arranézve, hogy mely sportoló tekintendő létszámban lévőnek, illetve 
létszámfelettinek, a f. évi március hó 1-vel végrehajtott illetményrendezés 
besorolási jegyzőkönyvei az irányadók. Mindazokat akiket a besorolási 
jegyzőkönyvben létszámfelettiként nem tüntettek fel, létszámban lévőnek 
kell tekinteni.

3. A  béralap- és létszámgazdálkodás rendje érdekében a létszámfelettiként 
beosztható sportolók státuszának biztosítása céljából külön, ún. „spor
tolói létszámkeretet” kell létesíteni.
A  sportolói létszámkeret felhasználásával és nyilvántartásával, ennek ter
hére történő alkalmaztatások lebonyolításával a Gazdasági Szervek Sze
mélyzeti Alosztályát bízom meg országos hatáskörrel. A  sportolói lét
számkeret terhére történő alkalmaztatások, elbocsátások esetén azonban a 
Gazdasági Szervek Személyzeti Alosztálya minden esetben csak a BM. 
Sportosztály vezetőjének javaslata alapján, ill. egyetértése mellett jár
hat el.

6. A  sportolói létszámkeret terhére kinevezetteket szaktudásuk és képessé
gük alapján, részükre legjobban megfelelő belügyi szervhez, illetve beosz
tásba kell tényleges szolgálattételre beosztani. A  szolgálati hely szerinti 
elöljáró köteles gondoskodni a sportoló állománybavételéről, rendszeres 
foglalkoztatásáról, ugyanúgy mint az állományába tartozó egyéb beosz
tottak esetében. A  szolgálati hely szerinti elöljárót egyébként a sportolói 
létszámkeretbe tartozó személyekkel szemben ugyanazok a jogok illetik 
meg, amelyeket az állományába tartozó egyéb beosztottakkal kapcsolatban 
gyakorolhat, azzal a kivétellel, hogy a sportoló elbocsátása, áthelyezése 
iránt csak a Sportosztály vezetője véleményének előzetes kikérése után 
intézkedhet.

7. A  sportolók állományviszonyára vonatkozóan a következő elveket kell 
alkalmazni:
a) A  szervezetszerű helyet betöltő sportoló állományviszonyát a minden- 

denkor érvényes állománytáblázat, illetve azt kiegészítő, vagy magya
rázó rendelkezések szabják meg.
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b) A  sportolói létszámkeret terhére alkalmazottak közül a férfiakat 
katonai, vagy polgári, a nőket irodai, vagy polgári állományba lehet 
kinevezni, illetve alkalmazni,

8. A  sportolók, akár szervezetszerű, akár sportolói keretből biztosított lét 
számhelyet töltenek be, a beosztásukból adódó feladatokat szolgálati ide
jük alatt a többi beosztottakhoz hasonlóan, illetve a testületi tagokra vo
natkozó szabályok szerint kötelesek ellátni. Szolgálati kötelezettségeik, 
munkaidejük azonos az állomány egyéb tagjaiéval azzal az eltéréssel, 
hogy a sportolói tevékenységük folytatásához (edzések, edzőtáborok, ver
senyek) részükre szükséges szolgálatmentesítést biztosítani kell.

9. A  sportolók részére edzés, stb. címén adható szolgálatmentesség időtar
tamát a BM. Sportosztály vezetője határozza meg, amit az illetékes szer
vek parancsnokai a Sportosztály vezetőjének megkeresése alapján folya
matosan biztosítani kötelesek.
Edzőtáborok és versenyek idejére a rendszeresnél hosszabb időtartamú 
mentesítések csak a Sportosztály vezetőjének esetenkénti írásbeli kérelme 
alapján teljesíthetők.

III.
Illetmény

10. A  szervezettszerű létszámba tartozó sportolók illetményét az általános 
szabályok szerint kell megállapítani és folyósítani.

11. A  sportolói létszámkeret terhére foglalkoztatott sportolók:
— rendfokozati illetményét tényleges rendfokozatuk,
— beosztási illetményét az általuk ténylegesen ellátott beosztás, illetve 

munkakör,
— szolgálati időpótlékát a szolgálati idejük alapján kell megállapítani, 

a BM. egyéb beosztottaira érvényes rendelkezések betartásával.

12. A  beosztási illetmény megállapításának joga annak a szervnek a veze
tőjét illeti meg, amely szervhez a sportoló foglalkoztatás céljából beosz
tást nyer.
A  beosztási illetmény megállapításánál egyébként ugyanazok a szempon
tok az irányadók, mint a szervezetszerű létszámhelyet betöltő beosztottak
nál. Tehát, ha a sportoló pl. nyomozói munkát végez, beosztási illetmé
nyét ennek alapulvétele mellett kell megállapítani, azonban, ha az 1957. 
évi 67. sz. miniszterhelyettesi utasítás 17. pontjában foglalt körülmények 
fennállnak, az illető beosztásra rendszeresítettnél alacsonyabb beosztási 
illetményt is meg lehet állapítani.
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Az egyébként megállapítható beosztási illetménynél alacsonyabbat azon
ban kizárólag azért, mert a sportoló munkaidő-kedvezményben részesül
— nem szabad megállapítani.

13. Amennyiben a sportoló hivatali beosztását önkényesen, súlyos mértékben 
elhanyagolja, vagy munkahelyéről önkényesen távolmarad, a katonai és 
irodai rendfokozatúaknál a beosztási illetmény, a polgári alkalmazottak
nál a teljes illetmény folyósítását be kell szüntetni fegyelmi eljárás azon
nali hatályú megindítása mellett.

14. Azoknak a sportolóknak (szervezetszerű létszámba tartozóknak és a spor
tolói létszámkeret terhére foglalkoztatottaknak), akik igen nagy fizikai 
erőnlétet kívánó sportágat űznek, ami állóképességük olyan fokozott mér
tékű utánpótlását teszi szükségessé, amelyre szabályszerű illetményük — 
egyéb körülményeiket (családtagok száma, stb.) is figyelembevéve — tel
jes egészében nem ad lehetőséget, sportmunkájuk alapján a BM. Sport
osztály vezetője havi 100—300 Ft-ig terjedő összegű személyi pótlékot 
javasolhat. A  személyi pótlék engedélyezésének joga a BM. Testneve
lési és Sportbizottságot illeti meg.
A  beosztás szerint járó összilletmény, valamint a személyi pótlék együt
tes összege havi 2500 Ft-ot azonban nem haladhatja meg.

15. A  szervezetszerű létszámba tartozó sportolók ruházati járandóságát — a 
többi testületi tagokhoz hasonlóan — az általuk betöltött beosztásra, az 
állománytáblázatban meghatározott norma szerint kell kiszolgáltatni, 
illetve folyósítani.
A  sportolói létszámkeretbe tartozó katonai állományúak részére, a vegyes 
ruházati norma szerinti egyenruházati ellátást és a tiszteknek évi 2000 Ft, 
a tiszthelyetteseknek évi 1500 Ft, míg az irodai rendfokozatúaknak a IV. 
norma szerinti járandóságokat kell biztosítani.

IV.
Vegyes rendelkezések.

16. Jelen utasításom 1958. március 1. napjával lép hatályba. Végrehajtásá
ról a Terv- és Pü. Főosztály, a Szervezési Osztály a Sportosztály és a 
Gazdasági Szervek Személyzeti Alosztálya vezetője gondoskodjon.
A  végrehajtás részletkérdéseire vonatkozóan a Terv- és Pü. Főosztály, 
valamint a Szervezési Osztály vezetője közös végrehajtási utasítást 
adjon ki.

17. Jelen utasításomat az érintett sportolókkal — rájuk tartozó mértékben
— a BM. Sportosztály vezetője ismertesse.
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Szám: 10—24/22/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

22. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. július 7-én

A z ellenforradalom leverése óta a Belügyminisztérium szerveitől számos beosz
tottat bocsátottak el. Az elbocsátottak többségükben olyanok voltak, akik az 
ellenforradalom alatt kompromittálták magukat, vagy egyéb okok miatt alkal
matlanná váltak belügyi szolgálatra. Eddigi megállapítások szerint ezen sze
mélyek többsége a polgári életben, kisebb-nagyobb vezető beosztásba helyez
kedett el. Vannak nem kis számmal olyan volt BM. beosztottak is, akik a pol
gári életben érdemtelenül magas beosztásokba kerültek.
Megállapítottam, hogy a BM-ből leszerelt, illetve elbocsátott személyek elhe
lyezésénél sok helyen érvényesül a baráti (haveri) kapcsolat és így magas 
beosztásokba kerülnek olyan egyének, akik azt nem érdemlik meg. A  baráti 
alapon történő elhelyezéseknél nem egyszer hivatkoznak — a kinti szerveknél 
— operatív és állami érdekekre. Ez a gyakorlat teljesen hibás és káros, s 
csak a Belügyminisztérium kompromitálására alkalmas.
Az elhelyezéseknél tapasztalható elvtelenség és visszaélések megszüntetése 
érdekében

e l r e n d e l e m  :

1. A  Belügyminisztériumból elbocsátott beosztottakat csak az illetékes sze
mélyzeti osztályok vezetőinek egyetértésével lehet elhelyezni.

2. Minisztériumokba főelőadói, más szerveknél — osztályvezetői, vállalatve
zetői — s  e beosztásokkal egyenértékű vagy magasabb beosztásokba elhe- 
lyezni volt BM. beosztottakat csak a BM. Személyzeti Főosztály előzetes 

egyetértésével lehet.

3. A  BM. központi állományából leszerelésre kerülő beosztottak elhelyezését 
a BM. Szociális Csoport állományába tartozó függetlenített elhelyezési elő
adó intézi.

4. Az országos parancsnokságok, a budapesti és megyei rendőrfőkapitánysá
gok állományából elbocsátott beosztottak elhelyezésével a személyzeti osz
tályok egyik — állandó jelleggel megbízott — személyzeti előadója fog
lalkozzon.

5. Utasítom a személyzeti osztályok vezetőit, hogy elbocsátási javaslatot csak 
úgy terjesszenek fel jóváhagyásra, ha már az elbocsátásra kerülő beosztott
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polgári munkaköre biztosítva van. A  fegyelmi úton elbocsátott beosztottak 
elhelyezkedéséről is gondoskodni kell.

6. Egyéni alapon történő elhelyezést, állásszerzést megtiltom, s a rendelkezé
sem megszegőit fegyelmileg felelősségre fogom vonni.

Jelen utasításomat ismertetni kell a BM. tiszti állománya előtt.

Szám: 10—24/24/1958. |

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

24. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. szeptember 6-án

A Belügyminisztérium illetékes szerveinek fényképezőgépekkel és fotófelsze
relésekkel, anyagokkal történő ellátását a Minisztériumon belül eddig több 
szerv végezte. Ennek következtében ezen anyagok felhasználása, kihasznált
sága és üzemszerű karbantartása nem volt megfelelően ellenőrizhető. T ekin- 
tettel arra, hogy a fotóanyagok nagy része importáru és ezek beszerzése jelen
tős pénzösszegbe kerül, az alábbiakat

r e n d e l e m :

1. A Belügyminisztérium szervezetileg jóváhagyott valamennyi fotószervének 
fotóanyagokkal történő ellátását a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 10. 
osztályának hatáskörébe utalom.

2. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály 10. osztálya köteles a BM. vala
mennyi fotószervénél az anyagfelhasználást, a gépek kihasználtságát és 
karbantartását ellenőrizni.

3. A  fotóanyagokkal való ellátottság megállapítása, valamint a jövő évi anyag- 
készlet biztosítása (megrendelése) érdekében, Vezető Elvtársak gondos
kodjanak — az utasítás mellékletében meghatározott rendelkezések alap
ján — a fényképezőgépek és fotóanyagok évi leltározásának végrehajtá
sáról. A  leltárról készített jegyzőkönyveket 1958. szeptember 15-ig küldjék 
meg a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 10. osztályának.
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M e l l é k l e t

a 24. számú miniszterhelyettesi utasításhoz

TÁRGY: Intézkedés a BM. fotóanyag készleteinek leltározására

A  leltározás hatálya kiterjed a BM. valamennyi fotóanyaggal rendelkező 
szervére.

Leltározandó anyagok:
Fényképezőgépek, felszerelések, valamint minden olyan gép, vagy felszerelés, 
amely fototechnikai feladatok elvégzéséhez szükséges függetlenül attól, hogy 
az laboratóriumi, vagy személyi használatra van-e kiadva. (Operatív technika.)
Azok a BM. beosztottak, akiknek szakmai munkája nem jár fényképezéssel 
és a BM. tulajdonát képező fényképezőgép van birtokukban, kötelesek azokat 
a leltározás megkezdése előtt az illetékes fotószervnek leadni.
Azok a beosztottak, akiknél a leltározás után a leltározást végző bizottság
nak be nem jelentett fényképezőgép, vagy fotófelszerelés van, fegyelmileg 
lesznek felelősségre vonva.

Leltározás előkészítése:
A  leltározás megkezdése előtt rendezni kell a nyilvántartásokat. A le nem 
könyvelt okmányokat nyilvántartásba kell venni.

A nyilvántartások lezárása:
A  nyilvántartási lapokat az utolsó könyvelési tételnél kettős piros vonallal 
kell lezárni.

Leltározási bizottság kijelölése:
Az anyagok leltározását bizottság végezze. A  bizottság létszáma 3 fő: a had
táp részéről 1 fő, 1 fő a szerv parancsnoka által kijelölt egyéb beosztású sze
mély (lehetőleg annak a szervnek vezetője, akihez a fotószerv tartozik), 
és a fotó vonalon dolgozó egy beosztottból álljon.
A  vitás kérdésekben a 26—51, illetve 131. intern telefonszámon lehet felvilá
gosítást kérni.

A leltározás gyakorlati végrehajtása:
A  leltározás megkezdése előtt a bizottság ellenőrizze a nyilvántartás lezárását. 
A  fotófelszereléseket a legnagyobb körültekintéssel leltározzák fel, és csak 
a ténylegesen meglévő (megnézett) készleteket rögzítsék a leltári jegyző
könyvbe.
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A z esetleg kintlévő cikkeket, amennyiben azokat bevonni nem lehet, úgy a 
meglévő nyugta alapján meglévőnek kell tekinteni. Ha a kiadást okmányok
kal bizonyítani nem tudják, úgy a kártérítési eljárást meg kell indítani.

Különösen felhívom a figyelmet az elkobzott — a BM. tulajdonát képező 
— fényképezőgépek leltárbavételére.

A  leltározás alkalmával számbavett cikkekről bizottsági jegyzőkönyvet kell 
felvenni.

Az anyagok értékcsoportba sorolása:
A  leltározott anyagokat három értékcsoportba kell sorolni az alábbiak szerint:

Egyes értékcsoport:
gyári új anyag.

Kettes értékcsoport:
használatban lévő, vagy használatból bevont olyan anyag, mely javí
tás nélkül vagy javítással használhatóvá tehető.

Hármas értékcsoport:
már nem használható, javítással használhatóvá nem tehető (selejtezésre 
váró) anyag, vagy olyan anyag, mely központi javítást igényel.

A  selejtezésre javasolt anyagokról selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, 
melyet fel kell terjeszteni a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 10. Osztályá
hoz. A  selejtezési jegyzőkönyv 2 példányát elbírálás után a BM. Politikai 
Nyomozó Főosztály visszaküldi, melyben intézkedik a selejtezésre váró anya
gok sorsa iránt.

A  leltározási jegyzőkönyv 2 példányát géppel kell kitölteni. Az egyik példány 
a leltározó szervnél marad, a másik példányt pedig a BM. Politikai Nyomozó 
Főosztály 10. Osztályának kell felterjeszteni.

A  jegyzőkönyvek kitöltésénél különös gondot kell fordítani arra, hogy a leírt 
számok átjavítása, radirozása, kaparása, mely az eredeti számok felismerését 
kétessé teszi szigorúan tilos.

Az esetleges téves bejegyzést a bizottság elnöke javíthatja ki és pedig úgy, 
hogy az áthúzott szám fölé, vagy mellé írja a helyes számot. A  javítást a 
bizottság elnöke aláírásával köteles igazolni.

A  bizottsági jegyzőkönyv lapjait kitöltés után össze kell fűzni, a bizottság 
tagjainak alá kell írni és le kell bélyegezni.
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Anyagnyilvántartások felfektetése:

A leltározás során meglévő készletet egyeztetni kell a már előzőleg lezárt nyil
vántartás szerinti készlettel. Az esetleges eltéréseket a leltári jegyzőkönyv 
vonatkozó rovataiba fel kell tüntetni és azok okát leltári jelentésben indokolni 
kell.

Amennyiben nyilvántartást nem vezettek, úgy ennek okát jelenteni kell.
Az egyeztetés után a leltári jegyzőkönyvben feltüntetett (ténylegesen meglévő) 
tételeket nyitótételként nyilvántartásba kell venni függetlenül attól, hogy a 
lezárt nyilvántartás adataival egyezik-e.

A  nyilvántartásba vételt az előző évekhez hasonlóan a lezárt nyilvántartáso
kon kell folytatni. Kivételt képeznek azok a laborok, amelyeknél alárendelt 
fotószervek is vannak, ahol új alegység szerinti anyagnyilvántartást kell fel
fektetni. A  nyilvántartási könyveket a fotóanyag igényléshez hasonlóan kér
hetik.

Fotógéptörzslapok rendszeresítése:
A fotógépek és felszerelések túlnyomórésze importbehozatalt képeznek és érté
kük általában igen jelentős. Emiatt ezek kezelése és nyilvántartása az eddigiek- 
nél fokozottabb gondot igényel. A  mennyiségi (darabszám szerinti) nyilván
tartás nem nyújt lehetőséget a gépek gyári számainak, műszaki adatainak pon
tos és világos áttekinthetőségére.
A  fenti hiányosságok megszüntetése végett múlt évben bevezettük a fényké
pezőgépek, nagyítógépek, örökvacuk és objektívek egyedi nyilvántartásba 
vételét. Ezt azonban sok helyen még nem fektették fel, így azok a szervek 
amelynél a felfektetés még nem történt meg, a leltározással egyidejűleg a 
gépek egyedi nyilvántartását is fel kell fektetni.
A z egyedi nyilvántartásba vételt a mellékelt törzslapokon kell eszközölni.
A z „egyedi objektív törzslap ”-ot a 30 cm-nél nagyobb objektívekről kell ki
állítani, valamint egyéb olyan objektívekről, melyekhez a szerveknél nincs 
megfelelő fényképezőgép és így nem tudják a fényképezőgép tartozékaként 
feltüntetni.

A  törzslapozott gépeket és eszközöket az eddigi nyilvántartásban továbbra is 
szerepeltetni kell. A  leltározás befejezése után nem maradhat egyetlen gép 
sem törzslap nélkül.

A  törzslapokat két példányban írógéppel kell kitölteni. A II. sz. példány a 
leltározó szervnél marad, az I. sz. példányt a leltározási jegyzőkönyvvel kell 
felküldeni.

A  törzslapok kitöltését feltétlenül fotótechnikai szakembernek, illetve az ő 
irányítása alatt kell elvégezni, ügyelve a pontos szakkifejezésekre és adatokra.
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A  gép átadását, illetve átvételét a vonatkozó törzslap 1. sz. példány hátoldalán, 
az első sorban be kell jegyezni, és alá kell Íratni.

Zárórendelkezések:
A  leltározás során felmerült hiányok okának kivizsgálását a leltározással egy
idejűleg meg kell indítani a kártérítési eljárás lefolytatása végett. A  kártérí
tési jegyzőkönyvet döntés végett a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 10. Osz
tályához kell felterjeszteni.
A  fotószerv vezetője és a leltározó bizottság elnöke személyesen felelős, hogy 
a szerv állományánál lévő valamennyi fotóanyag rovancsolva legyen és a bi
zottsági jegyzőkönyvben szerepeljen.
A leltározási munka előkészítését, végrehajtását és a leltári bizottság munká
ját a szerv vezetője ellenőrizni köteles. A  leltározás lefolytatását ellenőriztetni 
fogom.
A  fotószervek anyagot csak a leltározási jegyzőkönyvek megküldése után 
kapnak.

Szám: 10—24/29/1958. 

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

29. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. szeptember 24-én

TÁRGY: Gépjárművek rendszámtábla cseréje

Az 1/1958. sz. BM. KPM. közös miniszteri rendeletben foglaltak alapján 
a gépjárműveket 1959. július 1-ig új rendszámtáblával és az igazolólap 
egyidejű bevonása mellett forgalmi engedéllyel kell ellátni. Ezzel egyidejű
leg a gépjárművek új helyi és országos nyilvántartását is fel kell fektetni. 
A forgalmi rendszám és okmánycserével párhuzamosan a gépjárműveket 
műszaki felülvizsgálat alá kell vonni.
A rendszám és okmánycserével, az új nyilvántartások felfektetésével, vala
mint a műszaki felülvizsgálattal kapcsolatos feladatok sikeres megoldása 
érdekében a következőket rendelem el.

—  242 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /255



A bizottságok felállítása és szervezete
I.

Az átrendszámozással kapcsolatos feladatok végrehajtására a BM. ORFK. 
irányítása és felügyelet alatt működő bizottságokat kell létrehozni.

A  bizottságok tagjait feladataik végrehajtására a Budapesti Rendőrfőkapi- 
tányság Közlekedésrendészeti Osztály elméleti és gyakorlati oktatás során 
készítse fel.
Egy-egy bizottság 10 főből áll, amelynek 6 tagja a BM., 2 tagja a KPM. 
és 1 — 1 tagja a HM., illetve a Pénzügyőrség beosztottja.

A  bizottság felépítése:
a) Jogi szakértő.

A bizottság elnöke. Megszervezi a bizottság munkáját. Elbírálja 
a gépjárművek vizsgáztatásával kapcsolatos jogi kérdéseket (tulaj
donjog, származási igazolás, stb.) dönt a forgalomból történő kitil
tásokról. Ellenőrzi és irányítja a bizottság munkáját gondoskodik 
a bizottságba delegált szervek képviselőinek szoros együttműködéséről.

b) Iktató.
Iktatja a jelentkezők által benyújtott okmányokat és szereli a gép
járműre vonatkozó előiratokat. Kiadja az új rendszámtáblákat és a 
forgalmi engedélyt.

c) Adminisztrátor.
Felfekteti az új rendszámmal ellátott gépjárművekről az iratborité- 
kot, megírja a nyilvántartólapot, elkészíti a szükséges határozatokat.

d) Leíró.
2 fő. Megírják a forgalmi engedélyeket.

e) Nyilvántartó.
Az átrendszámozásra kirendeli a gépjárműveket, a bizottság részére a 
napi anyagot összeállítja, az új rendszámmal ellátott gépjárművek 
nyilvántartását rendezi.

f) Műszaki szakértőt és a számbeverőt a KPM . delegálja.
g) A  bizottság HM. tagja a gépjárművekről katonai nyilvántartást 

készít.

h) A  pénzügyőrség tagja ellenőrzi az adólapokat és a részükre szük
séges nyilvántartást felfekteti.

A  rendfenntartással és forgalomirányítással kapcsolatos feladatok elvég
zésére bizottságonként 2 főt az illetékes főkapitányság vezetője vezényeljen
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A bizottságok feladata

Az egyes bizottságok az átrendszámozást az alábbiak szerint végzik.
1. A bizottság nyilvántartója a jogi szakértő által meghatározott gépjár

művek üzembentartóit — az átrendszámozás előtt legalább 15 nappal
— a kijelölt helyre és meghatározott időpontra megidézi. Az idézés 
tényét az iratboríték felső részére a hely, nap és óra megjelöléssel fel
tünteti és a nyilvántartólapot az iratborítékba behelyezi. Az egy-egy 
napra megidézett gépjárművek iratborítékát növekvő sorszám és az 
idézés időpontja szerint határidőzi és a kijelölt napon jegyzék kíséreté
ben a jogi szakértőnek átadja.
Amennyiben az üzembentartó a kitűzött időpontban gépjárművét bemu
tatni nem tudja, úgy ezt a tényt feljegyzi a gépjármű iratborítékjára, 
s gondoskodik ezek külön kezeléséről.
Az átrendszámozott gépjárművekről a régi rendszám alapján vezeti 
az átrendszámozási könyvet.
Az átrendszámozott gépjárművek iratborítékját növekvő szám szerint 
összerakja.

2. Az átrendszámozásra az idézésben meghatározott követelmények szerint 
a gépjárművet üzembentartója köteles bemutatni.

A  személyes bemutatástól el lehet tekinteni, amennyiben az üzem
bentartó állami vagy társadalmi szerv vezetője. Ezesetben azonban 
a gépjármű bemutatójától az üzembentartó írásbeli meghatalmazását 
is kérni kell.

A  gépjármű bemutatóját a rendfenntartással megbízott rendőr ellenőrzi 
és megvizsgálja, hogy

— a gépjármű igazolólapját,

— adólapját és
— az eddig használt rendszámtáblákat magával hozta-e,
— a gépjármű vizsgajelentkezési lapja ki van-e állítva,
— az idézésben meghatározott összegű illetékbélyeggel a vizsgajelent- 

kezési lap el van-e látva.

Amennyiben a gépjármű bemutatója a fenti követelményeknek eleget 
tett, úgy a gépjárművel együtt a bizottság elé bocsátja. Ellenkező eset
ben a hiányok pótlására szólítja fel.

—  244 —

II .

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - III kötet /257



3. A  bizottság elé bocsátott gépjárművet és az iratokat először a műszaki 
szakértő vizsgálja meg, aki az igazolólap és ha szükséges, a régi vizsga
jelentkezési lap alapján egyezteti a gépjármű adatait, és megejti a mű
szaki vizsgát. Észrevételeit az új vizsgajelentkezési lap megfelelő rova
tába feljegyzi. A  műszaki szakértő a gépjármű igazolólapját, adólapját, 
a régi és új vizsgajelentkezési lapot a számbeverő útján a jogi szak
értőnek adja át.

4. A  jogi szakértő ellenőrzi, hogy a gépjármű bemutatója eleget tett-e 
az idézésben foglalt követelményeknek.

Megvizsgálja
— az üzembentartó, vagy meghatalmazottja személyi igazolványát,
— a gépjármű igazolólapját,
— az adólapot,
— a lerótt illeték összegét és azt érvényteleníti,
— különleges gépjármű és a magántulajdonban lévő teher-oldalkocsis 

motorkerékpár és tehergépkocsi esetén a KPM. Autófelügyelet 1938. 
szeptember hó 1. napja után kiadott engedélyét,

— ha a gépjárművet nem az üzembentartó mutatja be, a meghatal
mazást.

A  bemutatott iratok és az előiratok alapján azonosítja a gépjármű 
üzembentartójának személyét és amennyiben a gépjármű műszakilag 
megfelel, továbbá a tulajdonjog minden kétséget kizáróan megállapít
ható és az adólap is rendezett, úgy meghatározza a kiadandó rend
szám betűjelét. Ezt feljegyzi a vizsgajelentkezési lap megfelelő rovatába 
és föléje az esetleges eltulajdonítási korlátozást.

A régi iratborítékra feljegyzi az átrendszámozás tényét és azt lerakja. 
A gépjármű nyilvántartólapját, az igazolólapot, az idézést, a vizsga
jelentkezési lapot, az esetleges meghatalmazást, különleges gépkocsik
nál a KPM. engedélyt és oldalkocsis motorkerékpár esetén a mérlege
lési jegyet új iratborítékba helyezve az iktatónak adja át.

5. Az iktató a rendszámkönyvből meghatározza a kiadandó rendszám 
tábla számát és az iratokat az új és a régi rendszám, valamint az üzem
bentartó megnevezésével beiktatja.

Az iratborítékba behelyezi a forgalmi engedélyt, a név, a motor, és a 
tárgymutatót, valamint a nyilvántartólap két példányát.

A  kiadott forgalmi engedélyről, felhasználási ívet vezet, amelyre fel
jegyzi az engedély sorszámát, az új rendszámot és az üzembentartó 
nevét.
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6. A  leíró a vizsgajelentkezési lap alapján kiállítja a forgalmi engedélyt. 
Az adminisztrátor a vizsgajelentkezési lap adatai alapján két példány
ban kiállítja a gépjármű nyilvántartólapját, a név, az alváz és a motor- 
mutatót, valamint az iratborítékot.
Az iratokat a jogi szakértőnek adja át.

 A jogi szakértő ellenőrzi a forgalmi engedélyt és azt az adatok ellen
őrzése után aláírásával és a bizottság körbélyegzőjével látja el. Az irat
borítékot, a forgalmi engedélyt az iktatóhoz továbbítja.

8. Az iktató a vizsgajelentkezési lap utolsó oldalán a gépjármű bemutató
jával aláíratja a forgalmi engedély és a rendszámtábla átvételét és azo
kat a számbeverőnek adja át, aki az alváz és a rendszámnak a gép
járműbe történő beütése után a gépjármű bemutatójának a régi rend
számtáblák egyidejű bevonása mellett átadja. A  gépjármű vizsgajelent
kezési lap KPM . példányát, állami gépjárművek esetén a másolati pél
dányt is összegyűjti és a vizsganap befejeztével a műszaki szakértőnek 
adja át.

9. Az új és a régi iratborítékokat növekvő rendszám szerint összerakva 
a vizsganap befejezése után a jogi szakértő a megyei vizsgáztató és 
nyilvántartó előadónak adja át.

10. A be nem mutatott gépjárművek iratait külön kezelve kell a vizsgáz
tató és nyilvántartó előadónak átadni, aki ezeket az V. fejezet 2. pont
jában foglaltak szerint újból berendeli.

11. A vizsganap befejeztével a felhasználási ívet és az iktatókönyvet a sor
szám és a keltezés feltüntetésével le kell zárni.

12. A bizottság HM. és Pénzügyőr tagja a jogi szakértő által megállapított 
rendben, az új iratboríték alapján felfekteti a részükre szükséges nyil
vántartást.

13. A  bizottság nyilvántartója az új iratborítékból kiemeli az egyik nyil
vántartólapot, valamint a név, alváz és motormutatót és azokat meg
küldi az országos nyilvántartónak.
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III.
A  rendszámmezők eloszlása

A  különböző nemű és tulajdonú gépjárműveket a következőkben meghatá
rozott betűjelű rendszámmal kell ellátni.

1. Állami, szövetkezeti és társadalmi szervek tulajdonában lévő gépjárművek.

a) Személygépkocsi
A betűjelű Járandósági.

Az igényjogosultság megállapításához a gép
kocsira szóló járandósági igazolványt is kérni 
kell.

AB, AC betűjelű Állami szervek (államhatalmi szervek, intéz
mények, vállalatok, a mentőszolgálat és az 
egészségügyi intézetek nem kizárólagos beteg- 
szállításra használt gépjárművei, stb.) tulaj
donában.

BA betűjelű Szocialista és társadalmi szervek (szakszer
vezetek, kisipari szövetkezetek, mezőgazdasági 
szövetkezetek, sportegyesületek, népfront-bizott
ságok, béke-bizottságok, MHS, M SZM P, stb) 
tulajdonában.

JA betűjelű Taxi.
JL betűjelű Bérautó.
PA betűjelű Posta tulajdonában.
RA, T A betűjelű A belügyi szervek tulajdonában.

b) Tehergépkocsi
FA. FB betűjelű Állami szervek (mint a személygépkocsinál) 

tulajdonában. Ilyen rendszámmal kell ellátni 
a dömpereket és a tartálygépkocsikat is.

PF betűjelű Posta tulajdonában.
RF, T F betűjelű A belügyi szervek tulajdonában.
SA betűjelű Szocialista és társadalmi szervek (mint a sze

mélygépkocsinál) tulajdonában.
YA betűjelű Közhasználatú (teherfuvarozási vállalatok tu

lajdonában).
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c) Autóbusz
G A betűjelű Közhasználatú (a helyi autóbusz vállalatok, 

MA V A U T, A K Ö V  tulajdonában).
GB betűjelű Magánhasználatú (intézmények, vállalatok, tár

sadalmi szervek, stb. tulajdonában).

d) Vontató
Y A betűjelű Közhasználatú.
V A , VB betűjelű Állami, szövetkezeti és társadalmi szervek tu

lajdonában.

e) Különleges gépjárművek
M A betűjelű Betegszállító gépkocsi, az Országos Mentő- 

szolgálat és az egészségügyi intézetek tulajdo
nában. Csak olyan gépjármű látható el ilyen 
rendszámmal, amely kizárólag betegszállításra 
készült.

U A betűjelű Darus, műhely, műszer, fúrótornyos, öntöző, 
seprő, röntgen, stb. gépkocsik. Az ilyen rend
szám kiadásánál meg kell követelni a KPM 
Autófelügyelet engedélyét is.

U H betűjelű Hullaszállító.
T U betűjelű Tűzoltó szerkocsi.

f) Pótkocsi
X A betűjelű Közhasználatú. Ilyen rendszámmal kell ellátni 

a közhasználatú autóbuszok pótkocsijait is.
XB, XC betűjelű Magánhasználatú. (Állami, szövetkezeti és tár

sadalmi szervek tulajdonában).

2. Magántulajdonban lévő gépjárművek.

a) Személygépkocsi
CA. CB betűjelű

b) Tehergépkocsi
SA betűjelű

c) Pótkocsi
XS betűjelű

3. Diplomáciai testületek.

DT betűjelű
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4. Motorkerékpárok.

A  motorkerékpár rendszámok a belügyi szervek kivételével nincsenek állami 
és magántulajdonra felbontva.
RK betűjelű Belügyi szervek 

torkerékpár.
tulajdonában lévő szóló mo-

RN betűjelű Belügyi szervek 
motorkerékpár.

tulajdonában lévő oldalkocsis

E A ,E B ,E C ,
ED. EF betűjelű

NA, NB
NC. ND betűjelű 

O A  betű jelű

a) Szóló nagymotorkerékpár
Ilyen rendszámmal kell ellátni valamennyi 125
kcm-nél nagyobb hengerűrtartalmú motorkerék
párt.

b) Oldalkocsis motorkerékpár

Ilyen rendszámmal kell ellátni valamennyi sze
mély-, oldalkocsis motorkerékpárt.

Teher-oldalkocsis motorkerékpár.

c) Kismotorkerékpár

KA, KB. KC, KD, KE, betűjelű, ilyen rendszámmal kell ellátni a 125
KF, KC. KI, KJ, KL. kcm-es és az annál kisebb hengerűrtartalmú
KM, KN, KP. KR, KS. motorkerékpárokat.
KU, KV, KZ. KX. KY

IV.
Különleges eljárások egyes gépkocsik nemének megállapításánál

A  gépkocsik nemének, a szállítható személyek és a raksúlynak megállapítása 
a műszaki szakértő feladata. Az egységes gyakorlat biztosítása érdekében 
közlöm a vitás nemű gépkocsikkal kapcsolatos eljárás szabályait.
1. Az IFA —FRAM O gyártmányú mindenes típusú gépkocsit, ha a karos- 

széria körös-körül ablakkal van ellátva, személygépkocsi rendszámmal 
kell ellátni és a szállítható személyek számát a beépített ülések számától 
függően, maximálisan 7+1 főben szabad megállapítani.

Amennyiben a zárt karosszéria csak négy ablakkal (oldal) van ellátva, 
úgy a gépkocsit teherrendszámmal kell ellátni. A szállítható személyek 
számát a hasznos terheléstől kell függővé tenni. Jellemzője e típusnak, 
hogy személy- és anyagszállításra egyaránt alkalmas.
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2. A  furgon gépkocsikat akár gyári eredetű, vagy személygépkocsiból átala
kított, amennyiben állami, szövetkezeti, vagy társadalmi szerv üzemelteté
sében van. tehergépkocsi forgalmi rendszámmal kell ellátni.

Magántulajdonban lévő furgon gépkocsikat legalább négy ablakkal kell 
felszerelni, illetőleg így kell átalakítani és személyforgalmi rendszámmal 
kell ellátni. Magántulajdonban lévő furgon gépkocsira tehergépkocsi for
galmi rendszám nem adható ki.

3. Dodge-Weappon gépjárműveket általában teherforgalmi rendszámmal 
kell ellátni. Amennyiben átalakítás folytán már személygépjármű jellege 
van, úgy személygépkocsi rendszámot kell kiadni. Az ilyen gépjárművet 
a vezetővel együtt maximum 8 főre szabad levizsgáztatni.

V.
A  szabálytalanul üzemeltetett gépjárművek esetében követendő eljárás.

Az átrendszámozás során a KRESZ 114. §. alapján minden olyan gépjár
művet ki kell tiltani a forgalomból, amely műszaki biztonság szempont
jából az előírt feltételeknek nem felel meg.

I. Állami, szövetkezeti, vagy társadalmi tulajdonban lévő gépjárműveknél 
egyéb kifogások esetén, mint például:

a) alváz, vagy motorszám nem azonos, vagy nem található,

b) az igazolólap adataiban — rendszám, gyártmány, üzembentartó neve, 
címe — változás állt be,

c) ha az igazolólapon illetéktelen javítás, vagy törlés, kaparás, stb. nyo
mai láthatók,

az új rendszámtábla és forgalmi engedély kiadását írásban meg kell 
tagadni.
Az igazolólapot és a rendszámtáblát azonban nem kell bevonni.
Az üzembentartót a hiányok határidőre — általában 1 hónapon belüli 
pótlására kell felszólítani. A  megtagadást két példányban kell elkészí
teni, az egyik példányt a gépjármű bemutatójának kell az átvétel elisme
rése mellett átadni, a másik példányt az iratborítékban kell elhelyezni. 
Az iratokat határidőbe kell tenni. Ha az üzembentartó a felmerült kifo
gásokat határidőn belül megszüntette, úgy a megyei vizsgáztató és nyil
vántartó előadó a megyei szervezetszerű bizottsághoz vizsgára írja ki.

Amennyiben az üzembentartó a felmerült kifogásokat határidőre nem 
szüntette meg. úgy az összes iratokat a KPM  VI. Autóközlekedési Főosz-
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tályára kell felterjeszteni, ahol a BM., KPM  és a Legfőbb Ügyészség 
tagjaiból alakult bizottság dönt az ügyben.

2. Magántulajdonban lévő gépjárműnél, ha a kitiltásnak a K R ESZ 114. 
§-ban foglalt bármelyik esete fennáll, a gépjárművet a forgalomból hatá- 
rozatilag ki kell tiltani, a hatósági jelzéseket be kell vonni. A  határo
zatot két példányban kell elkészíteni, az egyik példányt az átvétel elis
merése mellett a gépjármű bemutatójának át kell adni, a másik példányt 
az iratborítékban kell elhelyezni. Az iratborítékot külön kell kezelni.

A  magántulajdonban lévő és a forgalomból kitiltott gépjárművek a szer- 
vezetszerű megyei vizsgabizottsághoz történő berendeléséről a vizsgáztató 
és nyilvántartó előadó gondoskodik. A  berendelést olyan időpontban kell 
eszközölni, amikor a gépjármű megvizsgálása az előadó folyamatos mun
káját nem akadályozza.

3. Az átrendszámozást végző bizottságnál új rendszámmal el nem látott, vagy 
a forgalomból kitiltott gépjármű új vizsgára történő berendelése esetén 
az előírt műszaki vizsgadíjat ismételten le kell rovatni.

4. Amennyiben a magántulajdonban lévő gépjárművel szemben emelt kifo
gások bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára utalnak, a nyomozás 
lefolytatása érdekében az ügyet a vizsgáztató- és nyilvántartó előadó 
a bizottság jogi szakértőjével történt megbeszélés után a megyei bűnügyi 
szerveknek adja át.

5. A forgalomból történő kitiltás, vagy a rendszám kiadásának megtaga
dása esetén a gépjármű bemutatójától az idézést és az új vizsgajelentke- 
zéJ lapot is be kell vonni és az iratborítékban kell elhelyezni.

VI.
Az új rendszámok és a forgalmi engedély kiadásának ütemezése

1. Az átrendszámozást úgy kell végrehajtani, hogy az állami gépjárművek
nek a termelésből történő elvonása minimális legyen. Ezért azon vállala
tok, szervek, intézmények, szövetkezetek, stb. kérésére, amelyek meghatá
rozott helyre és időre legalább 30 gépjárművet összevonnak, az átrend
számozást a telephelyen kell végrehajtani. Indokolt esetben (pl.: szállí
tási vállalatok) az átrendszámozást az éjszakai órákban kell megejteni.

2. A  többi gépjármű átrendszámozását járásonként kell végrehajtani. Az át- 
rendszámozás helyéül a járási rendőrkapitányságokat kell kijelölni.

A  megyei főkapitányságok vezetői, a járási rendőrkapitányságoknál biz
tosítsák a bizottságok zavartalan működését.
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A megyei (budapesti) gépjárműkerületen belül a területi ütemezést 
a főkapitányság vezetője a BM. ORFK Közlekedésrendészeti Osztályá
val egyetértve állapítja meg.

3.  Az átrendszámozást a budapesti gépjárműkerületben kell megkezdeni 
és a munka zömének befejezése után kell a bizottságokat a megyei gép
járműkerületekbe átvezényelni.

4. A  bizottságok munkájának megkezdése előtt már új rendszámtáblával 
és az igazolólap helyett forgalmi engedéllyel kell ellátni azokat a gép
járműveket, amelyeket forgalomba helyeznek, vagy amelyek rendszáma 
megváltozik.

A  rendszámváltozás esetében a II. fejezetben meghatározott tulajdonjogi 
vizsgálatot az előiratok alapján a vizsgáztató- és nyilvántartó előadó 
végzi.

A  megyei gépjárműkerületeket új rendszámtáblával és forgalmi enge
déllyel a Budapesti Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 
időben lássa el.

Az e pont alapján kiadásra kerülő rendszámtáblák és forgalmi enge
délyek, valamint a nyilvántartás felfektetésével kapcsolatban a megyei 
vizsgáztató és nyilvántartó előadók feladatát és a munka kezdetének idő
pontját utasításban határozza meg a BM. ORFK Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetője.

V II.
A forgalmi engedély kiállítása

1. A  forgalmi engedély kiállításával kapcsolatban a bizottságokra, valamint 
a vizsgáztató- és nyilvántartó előadókra a következők vonatkoznak.

A forgalmi engedélybe a szükséges adatokat tintával kell bejegyezni.

A  tulajdonjog fenntartás és elidegenítési korlátozás feljegyzésére szol
gáló oldalra kell bejegyezni a korlátozás jellegét és mérvét. Pl.: „Négy 
éven belül csak az Autókernek adható el.”, vagy „az O T P  hozzájáru
lása nélkül nem adható el", stb. A  feljegyzést keltezéssel, a jogi szak
értő aláírásával és körbélyegzővel kell ellátni.

A  gépjármű rendszámát jól olvashatóan kell a csíkozott részbe beje
gyezni. A  rendszám betűjelét nyomtatott nagybetűvel kell írni.

A gépjármű rendszámában beálló változások rovatba kizárólag a most 
kiadásra kerülő újtípusú rendszámban beállott esetleges változást kell 
feljegyezni.
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A  gépjármű nemének megfelelő szöveget alá kell húzni. Különleges gép
járművek, továbbá dömper, tartálygépkocsi és oldalkocsis motorkerékpár 
esetében, a gépjármű közelebbi meghatározását is fel kell jegyezni a „kü
lönleges” rovatba. Pl.: darus, műhely, öntöző, seprő, dömper, tartály, 
hullaszállító, szemétgyűjtő, szerkocsi, teher-oldalkocsis motorkerékpár, 
stb.
A  teherbírás rovatba kell bejegyezni a szállítható személyek számát 
és a hasznos terhelést. Olyan gépjárművek esetében, amelyek személy 
és teher szállítására egyaránt alkalmasak pl.: a furgon gépkocsik) 
a maximális személy és teherbírást kell feltüntetni a következők szerint:

„Hat személy, vagy 480 kg". A  személyek számát betűvel kell 
írni.

Az erőforrás nemét a megfelelő szövegrésznél alá kell húzni.

„A gépjármű első jogos tulajdonosa” elnevezésű rovatba a jelenlegi üzem
bentartóra vonatkozó adatokat kell beírni. A  bejegyzést keltezéssel továbbá 
a jogi szakértő aláírásával és körbélyegzővel kell ellátni.

„A gépjármű új jogos tulajdonosa” elnevezésű rovatokba tulajdonjog 
változása esetén az új üzembentartóra vonatkozó adatokat kell beje
gyezni.
A  hivatalos feljegyzések részére fenntartott oldalakra kell bejegyezni 
a gépjármű adataiban beállt mindennemű változást. Pl.: „új motorszám:
............. ”, vagy pl.: szóló-motorkerékpár oldalkocsival történt vizsgája
esetén: „A gépjármű neme oldalkocsis motorkerékpárra változott”, stb. 
Minden bejegyzést keltezéssel és a jogi szakértő aláírásával, valamint 
körbélyegzővel kell ellátni.

A forgalmi engedélyben átírást, áthúzást eszközölni tilos. Téves adat 
bejegyzése esetén a hivatalos feljegyzések rovatában kell a javítást, 
helyes adatok feljegyzésével eszközölni.

A  rendszámra és a jogos tulajdonosra vonatkozó adatok téves bejegy
zése esetén a hivatalos feljegyzések rovatában kell a javítást, helyes 
adatok feljegyzésével eszközölni. 

A  rendszámra és a jogos tulajdonosra vonatkozó adatok téves bejegy
zése a helyes adatokat a következő rovatba kell feljegyezni.
A  forgalmi engedélybe a változásra vonatkozó bejegyzést csak az ille
tékes vizsgáztató- és nyilvántartó előadó és csak kellően igazolt változás 
esetén tehet.
Az üzembentartó a változás bejegyzésére vonatkozó kérelmét írásban 
köteles, a szükséges iratok csatolása mellett benyújtani. A kérelmet 15,— 
Ft értékű okmánybélyeggel kell ellátni.
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2. A  forgalmi engedélyről, elvesztése, megsemmisülése vagy megrongáló
dása esetén, másolat adható ki. Ez esetben az első oldalon a FOR
GALM I EN G ED ÉLY  felirat fölé a következőket kell bejegyezni. „Má
solat. Kiadva 19................................  hó . . . -n”. A másolatra vonatkozó
bejegyzést keltezéssel, a jogi szakértő aláírásával és körbélyegzővel kell 
ellátni.
A  másolat kiadása iránti kérelmet az üzembentartó írásban köteles elő
terjeszteni. A  kérelmet 30,— Ft értékű okmánybélyeggel kell ellátni. 
A  forgalmi engedély másolatát a gépjármű iratborítékjában elfekvő ira
tok, illetve a nyilvántartólap alapján kell kiállítani és a gépjárműre vonat
kozó valamennyi adatot a másolatban is fel kell tüntetni.
A  kérelemre fel kell jegyezni a kiadott forgalmi engedély számát, a kiadás 
keltét és a kérelmet az iratborítékban kell megőrizni.
A másolat-kiadás és a kiadás keltét a gépjármű nyilvántartólapján is fel 
kell jegyezni.
Másolat kiadása esetén  a megrongálódott forgalmi engedélyt be kell 
vonni és az iratborítékban kell elhelyezni.

Szám: 10-24 /30 /1958 . Mód.: 0015/64. Fcsf. ut.  

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

30. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. november 6-án

A  Belügyminiszter elvtárs 1958. évi 5. számú parancsa a pénzügyi szervek 
számára előírja a létszám- és béralapgazdálkodás ellenőrzését. Ennek gyakor
lati végrehajtására a következőket rendelem el:

I. Az utasítás hatálya

1. A jelen utasításban foglaltaknak megfelelően azon pénzügyi szervek kö
telesek létszám- és béralapellenőrzést (a továbbiakban: ellenőrzést) vé
gezni, amelyek a költségvetés 01. rovata terhére rendszeresen illetménye
ket számfejtenek.
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Nevezetesen:
a) a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály Központi Pénzügyi Osztálya;
b) a BM. Külügyi Osztály;
c) a testületi pénzügyi osztályok;
d) a Hőr. kerületek és a Hőr. Hiradó zj. pénzügyi szolgálata;
e) a budapesti és valamennyi megyei rendőrfőkapitányság pénzügyi osz

tálya;
f) a BM. Üdültetési - és Gyermekneveltetési Osztálya;
g) a BM. Tisztiház;
h) a BM. Központi Konyha.

2. Az ellenőrzést végző szervek az ellenőrzés szempontjából minden olyan 
főfoglalkozású személyt kötelesek számításba venni, akinek a 01. rovatról 
rendszeresen illetményt folyósítanak, beleértve a betegségi illetményben év 
a táppénzben részesülőket is.

3. Az ellenőrzésnek, mind a katonai, és irodai rendfokozatúak, mind a pol
gári alkalmazottak esetében:
a) létszámok és
b) az illetmények ellenőrzésére kell kiterjednie.

II. Az ellenőrzés módja a katonai és irodai állományúak esetében

1. §. A  létszámok ellenőrzése

4. A  létszámellenőrzés során azt kell vizsgálni, hogy a szerv részére kiadott 
mindenkor érvényben lévő állománytáblázatban megszabott szervezési 
létszámot — a továbbiakban: szervezési létszám — a szerv betartotta-e.

5. A  szervezési létszámot túllépni még átmenetileg sem szabad, kivéve, ha 
a szerv állományában:
a) a 21/1958. számú utasításomban foglaltaknak megfelelően a sportolói 

létszámkeret terhére sportolókat,
b) a Tiszti Törvény szerint az átmenetileg beosztás nélkül lévőket,
c) a személyzeti miniszterhelyettes erre vonatkozó külön utasítása alapján 

létszámfelettieket,
foglalkoztatnak. Ez esetben a szervezési létszám az a )—c) alpont alá tar
tozók létszámával léphető túl.

6. A  létszámellenőrzést csak a számfejtőhely ellátásába utalt összlétszám 
betartására vonatkozóan kell elvégezni. Ennél részletesebb létszámellen
őrzés végzése (pl.: a megyei rendőrfőkapitányságok esetében járási kapi-
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tányságokkénti őrsönkénti létszámellenőrzést, vagy a létszám beosztáson 
kénti ellenőrzése) a pénzügyi szolgálat részére nem kötelező.

2. §. Illetmények ellenőrzése
7. Az illetmények ellenőrzése során vizsgálni kell:

a) az egyes illetményrészek folyósítását szabályozó rendelkezések;
b) a beosztási illetmények tekintetében ezen túlmenően a beosztási illet

mény szervezés, valamint 2. fokozatok alapján számított felhasznál
ható globális beosztási illetménykeret

betartását.
8. A  beosztási illetmény szervezésben szereplő illetménycsoportonkénti lét

számkeretet túllépni még átmenetileg sem szabad, kivéve, ha az illető 
szervnél a jelen utasításom 1. §. 5. pontjában foglaltak alapján a szerve-, 
zési létszám fölött foglalkoztatnak személyeket. Ez esetben az illetmény
csoportonként megállapított létszámkeret a létszám fölött foglalkoztatottak 
számával túlléphető.

9. Ugyancsak túlléphető az egyes illetménycsoportokra megállapított létszám- 
keret akkor, ha a túllépés abból kifolyólag áll elő, mert valakit a 67/ 
1957. és a 11/1958. sz. utasítás alapján az állománytáblázatban engedé
lyezett illetménycsoportnál alacsonyabb illetménycsoportba soroltak be. 
Ez esetben azonban a túllépést a magasabb illetménycsoportban előálló 
megtakarításnak ellensúlyoznia kell.

3. §. Egyéb rendelkezések

10. Az összlétszám, a beosztási illetménycsoportonkénti létszám, valamint a 
2. fokozat alapján számított felhasználható globális beosztási illetmény
keret betartását a létszám és utalványozási gyűjtő adatai alapján kell 
ellenőrizni.

11. Tekintettel arra, hogy a 42/1957. számú utasításom hatálya alá tartozó 
egészségügyi beosztottak, valamint a 47/1957. számú utasításom hatálya 
alá eső gépjárművezetők létszáma az 1. sz. melléklet beosztási illetmény
csoport szerinti részletezésében a sajátos illetményrendszerük miatt nem 
szerepel — az illetményszervezésnek a létszámgyűjtővel való könnyebb 
összehasonlítása céljából — ezeket az utalványozási gyűjtőben elkülönítve 
kell nyilvántartani.

12. Ugyanezen okból kifolyólag:
a) a beteg, iskolára vezényelt, vagy beosztását egyéb ok miatt betölteni 

nem tudó, de a szerv állományába tartozó testületi tagokat helyettesí
teni csak az összlétszámon belül kijelölt helyettesítővel lehet.
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A  helyettesítő testületi tag beosztási illetményét változatlanul kell 
hagyni és részére — amennyiben erre jogosult — a 67/1959. számú 
utasításom 27. pontja szerint helyettesítési díjat kell folyósítani;

b) a nyugállományba helyezetteknek, valamint az elhunyt testületi tagok 
hozzátartozóinak — a fennálló rendelkezések szerint járó kéthavi össz- 
illetményt a létszám és utalványozási gyűjtőben, mint „múltra” történő 
utalványozást kell feljegyezni.

13. A  beosztási illetményszervezés módosításáról az állománytáblázatban tör
tént változások alapján a Terv- és Pénzügyi Főosztály hivatalból gondos
kodik. A  változtatásokat azonban a számfejtőhelyek a szerv birtokában 
lévő állománytáblázat alapján kötelesek folyamatosan ellenőrizni és az 
esetleges eltéréseket azonnal a Terv- és Pénzügyi Főosztálynak jelenteni.

14. Tekintettel az előző pontban foglaltakra, az érintett szervek vezetői biz
tosítsák, hogy a számfejtőhelyek az állománytáblázatokba mindig bete
kinthessenek.

III. Az ellenőrzés módja a polgári állományú beosztottak esetében

4. §. Létszámellenőrzés

15. A  polgári állományú beosztottak létszámának ellenőrzése arra terjed ki. 
hogy a mindenkor érvényes állománytáblázat, valamint:
a) a BM. Üdültetési- és Gyermekneveltetési Osztály,
b) a BM. Tisztiház,
c) a BM. Központi Konyha központi létszámgazdálkodásba nem tartozó 

polgári alkalmazottai esetében az említett szervek éves költségvetésé
ben megszabott összlétszámot és annak munkakörönkénti részletezését 
a szerv betartotta-e.

16. Az állománytáblázatban, illetve a költségvetésben meghatározott összlét
számot úgy az állandó, mint az időszaki főfoglalkozású polgári alkalma
zottaknál túllépni még átmenetileg sem szabad, kivéve, ha a létszámfeletti 
polgári alkalmazott
a) a 8/1958. számú utasításom 1. pontja alapján katonai, vagy irodai 

beosztást tölt be,
b) a 21/1958. számú utasításomban foglaltak szerint a sportolói létszám- 

keretbe tartozik,
c) a foglalkoztatását a személyzeti miniszterhelyettes külön utasításban 

engedélyezte.

17. Az állománytáblázatban (költségvetésben) jóváhagyott összlétszámot az 
előírt munkaköri részletezésben kell betartani. A munkaköri részletezéstől 
állománytáblázat módosítás nélkül eltérni csak abban az esetben lehet, ha
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egy magasabb képzettséget kívánó munkakört alacsonyabb képzettségű 
személlyel töltenek be (pl.: főelőadó helyett előadót, szakképzett szakács 
helyett szakképzettlent, vizsgázott kazánfűtő helyett vizsganélkülit, stb. 
alkalmaznak). Az ilyen jellegű eltérés esetén azonban a két munkakör 
közötti alapbér különbözetet meg kell takarítani.

18. A  számfejtőhelyek a létszám ellenőrzése céljából, a munkakörönkénti en
gedélyezett és tényleges létszámról nyilvántartást kötelesek vezetni.

5. §. Illetmények ellenőrzése

19. A  polgári alkalmazottak illetményeinek ellenőrzése során vizsgálni kell, 
hogy
a) az egyes illetményrészek folyósítását szabályozó rendelkezéseket be

tartották-e;
b) a polgári alkalmazottak havi alapbérét, a szerv részére — a 43/118— 

1958. sz. utasítás 6. pontja alapján — megállapított havi alapbér
keret betartása mellett, a ténylegesen betöltött munkakörre előírt 
munkaköri bértétel alsó- és felső összege közötti összegben állapítot
ták-e meg.

20. Az engedélyezett alapbérkeretet túllépni átmenetileg sem szabad, kivéve, 
ha ez a jelen utasítás 16. pontjában felsorolt okok miatt történik.

21. Az engedélyezett alapbérkeretből meg kell takarítani:
a) a be nem töltött létszámhelyekre eső alapbért, legalább az átlagbérnek 

megfelelő összeg erejéig;
b) a katonai szolgálat miatt ki nem fizetett illetményeket;
c) a jelen utasításom 17. pontjában foglaltak esetében a rendszeresített 

és a ténylegesen betöltött munkakörök átlagbérei közötti összeget:
d) betegség esetén a táppénz és az illetmény közötti különbözetet.

22. Az engedélyezett és folyósított alapbérek nyilvántartása és ellenőrzése 
céljából a számfejtőhelyek kimutatást kötelesek vezetni.

6. §. Egyéb rendelkezések
23. Helyettesítés alkalmával, ha:

a) a helyettesítés külső helyettesítő felvételével történik a 11—2009/1 —
1957., valamint a 29/42— 1958. BM. sz. utasítás (PÚ T. 1958. 2. 
sz.) rendelkezései szerint kell eljárni,

b) a helyettesítéssel állományba tartozó polgári alkalmazottat bíznak 
meg, a részére járó helyettesítési díjat a 67/1957. sz. miniszterhelyet
tesi utasítás 81. pontjában foglaltak szerint kell megállapítani és folyó
sítani.
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IV. Vegyes rendelkezések

24. A  pénzügyi szervek jelen utasítás alapján kötelesek felhívni az illetékes 
személyzeti szervek, illetve vezetők, parancsnokok figyelmét mindazokra 
az illetménnyel kapcsolatos intézkedésekre (személyi állományra vonat
kozó parancs, szerződés, stb.), amelyek végrehajtása a létszám, vagy be
osztási illetmény, illetve az alapbérkeret túllépését eredményezné. Ha az 
illetékes vezető a pénzügyi szerv jelzése ellenére is ragaszkodik utasítá
sának végrehajtásához, úgy ezt külön írásbeli rendelkezésére végre kell 
hajtani és egyidejűleg a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály felé jelenteni 
kell.

25. A  létszám és béralap túllépéséből eredő kárért a 67/1957. sz. miniszter
helyettesi utasítás 23. pontja értelmében az előidéző személyek anyagilag 
felelősek. Ha a kár az illetékes vezető ismételt írásbeli parancsának végre
hajtása miatt állt elő, az anyagi felelősség egyedül őt terheli.

26. A  létszám és béralapgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések megszegése 
miatt előállt károkat a Kártérítési Szabályzat alapján kell a felelősökkel 
megtéríttetni.

27. A  létszám- és alapbérkeretek alakulásáról a pénzügyi szervek a negyed
évi költségvetési beszámolójelentések rendszerében kötelesek számot adni. 
Ennek formáját a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője külön utasítás
ban szabályozza.

28. Jelen utasítás f. évi november hó 1-én lép hatályba, végrehajtásáról a 
pénzügyi és a személyzeti szervek tartoznak gondoskodni.
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S zám : 10— 2 4 /3 2 /1 9 5 8 .

A M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
B ELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK  

32. számú U TA SÍTÁ SA

Budapest, 1958. október 27-én

TÁRGY: A nyugati határövezet területének kiterjesztése

Megállapítottam, hogy a nyugati határ a szombathelyi járás területéhez tar
tozó Ú jerdő és Szinese majoron keresztül 4—4,5 km-re ideiglenes határövezeti 
engedély nélkül, könnyen megközelíthető és ennek folytán lehetőség nyílik a 
határsértések elkövetésére.
A  határsértések elkövetésének fokozottabb megakadályozása érdekében a nyu
gati határövezet területét — Szombathely város külterületéhez tartozó Szinese 
major és Búcsú község külterületéhez tartozó Ú jerdő major — területére is 
kiterjesztem.
Utasítom a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok, valamint a járási, 
városi (városi kerületi) rendőrkapitányságok vezetőit, hogy a jövőben az 
ideiglenes határövezeti engedélyek kiadását szabályozó utasítások rendelkezé
seit, a jelen utasításban meghatározott területekre is alkalmazzák.
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A M AGYAR NÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
BELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK  

33. számú U TA SÍTÁ SA

( M ó d o s í t á s s a l  ! )

Budapest, 1958. november 6-án

TÁRGY: Szállodákba, fogadókba, turistaházakba történő bejelentés
szabályozása

Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítást nyert, Hogy szállo
dákban, fogadókban, turistaházakban megszálló személyek ellenőrzése nem 
lelel meg a rendőri operatív munka követelményeinek. Az e célra rendszere
sített 12. számú nyomtatványok kitöltése felületes, a bejegyzett adatok ese
tenként nem egyeznek a személyi igazolvány adataival. A szállodai megbí
zottak a szállást igénybevevő személyekkel töltetik ki az űrlapokat, a bejegy
zések olvashatatlanok, az adatok valódiságát nem ellenőrzik, és a lapokat 
késve, vagy egyáltalán nem küldik be a rendőrkapitányságokhoz. Felületes és 
nem kielégítő jelenlegi rendszerében a priorálás, amely lehetővé teszi a körö
zött bűnöző elemek illegális létezését.

A fentiek megszüntetésére a következőket rendelem el:
1. Bejelentőlapok kitöltése szállodákban, fogadókban, turistaházakban:

Bejelentőlapot (12. számú nyomtatvány) kell kitölteni mindazon szemé
lyekről, akik az ország területén levő szállodákban, fogadókban, turista
házakban (továbbiakban szálloda) akár magánszemélyként, akár hivatalos 
kiküldetésben megszállnak.

Nem kell kitölteni szállodai bejelentőlapot:
a) megyei pártvégrehajtó bizottságok titkárai és ennél magasabb pártfunk- 

ciónáriusokról,
b) miniszterhelyettesek (ennek megfelelő beosztásban lévő és ennél ma

gasabb állami funkcionáriusokról),
c) megyei Hazafias Népfront Bizottság elnökei, titkárai, megyei szakszer

vezeti tanács elnökei, titkárai (egyéb tömegszervezetek ennek megfelelő 
beosztásban lévő tagjai) és ennél magasabb tömegszervezeti funkcioná
riusokról,

d) az országba delegált külföldi küldöttségek tagjairól,

Szám: 10—24/33/1958.
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e) egyenruházott BM. és HM. beosztottakról, és polgári ruha esetén ki
küldetési rendelvény (menetlevél, stb.) felmutatása mellett.

f) polgári ruhás BM., HM. és ügyészségi beosztottakról, a kiküldetési ren
delvény és szolgálati igazolvány felmutatása mellett,

g) az a )—d) pontban meghatározottak kíséretében lévő személyekről.
Az űrlapot a szállodában megszálló személy köteles kitölteni, magyar 
állampolgárok a személyi igazolványba, külföldi állampolgárok a lakhatási, 
illetve tartózkodási engedélybe bejegyzett adatok alapján. A  bejegyzett 
adatok valódiságát a szálloda vezetője, vagy az általa megbízott személy 
köteles egyeztetni a személyi igazolványba, illetve a lakhatási, vagy tar
tózkodási engedélybe bejegyzett adatokkal. Az adatok egyeztetését aláírá- 
sával igazolja. Külföldi állampolgárok esetében a bejelentőlap 2. rovatába 
a lakhatási, illetve tartózkodási engedély számát kell beírni és a jobb felső 
sarokba a ,,külföldi” szöveget kell rávezetni. A  bejelentőlap „megjegyzés” 
rovatába be kell jegyezni, hogy a megszálló személy hány napig veszi 
igénybe a szállodát, milyen minőségben száll meg, hivatalos kiküldetésben 
lévő vagy magánszemély, kulturális, sport, stb. küldöttség tagja. A  szál
loda igénybevételének időtartamát nyomtatott betűvel kell beírni.
Olyan személyek részére, akiknek személyi igazolványa, külföldi állampol
gárok esetében lakhatási vagy tartózkodási engedélye nincs, — bár ilyen
nel kellene rendelkeznie, — vagy ezekben az igazolványokban a bejegy
zések hiányosak, gyanúsak, szállást lehet biztosítani, de erről a legköze
lebbi rendőri szervet azonnal értesíteni kell. A  rendőri szerv köteles ki
szállni a helyszínre a személyazonosság megállapítása végett.
A  kitöltött űrlapokat — a reggel 8 órától megszálló személyekről az utolsó 
vonat beérkezése után, de legkésőbb 01 óráig — az éjszaka későbbi idő
pontjában érkező személyekről azonnal el kell juttatni:
a) megyei székhelyeken és Budapesten a rendőrfőkapitányság központi 

ügyeletére,
b) járási, városi székhelyeken a rendőrkapitányság ügyeletére,
c) ahol nincs rendőrkapitányság, a helyi rendőrőrsre,

d) azokon a helyeken, ahol szálloda, fogadó, turistaház van és rendőri 
szerv nincs, a bejelentőlapon lévő adatokat — az 1. pont harmadik be
kezdésében meghatározottak szerint — távbeszélőn kell jelenteni a terü
letileg illetékes rendőrkapitányságnak.

Azoknál a turistaházaknál, ahol távbeszélő nincs, ott hetenként két 
alkalommal kell a bejelentőlapot eljuttatni a legközelebbi rendőri 
szervhez.
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2. Adatszolgáltatás szállodákban megszállt személyekről a BM. központi szer
veihez.

A  rendőrőrsök a beérkezett bejelentőlapon (12. sz. nyomtatvány) lévő ada
tokat távbeszélőn azonnal jelentik az illetékes járási, városi rendőrkapi
tányságok ügyeletére.

A  járási, városi rendőrkapitányságok a helyi szállodáktól, valamint rendőr
őrsöktől érkezett adatok alapján a 18—50 év közötti magyar állampolgár
ságú férfiak adatait a beérkezéskor azonnal jelentik távbeszélőn a megyei 
rendőrfőkapitányságok központi ügyeletére. Nem kell a megyei rendőrfő
kapitányságokhoz jelenteni a csoportosan érkező kulturális, sport, stb. kül
döttségek tagjainak adatait.

Budapesten a szállodai bejelentőlapokat a Rendőrfőkapitányság központi 
ügyelete tartozik összegyűjteni. A  személyi körözési mutatóban való priorá
lás végett átadja a rendőrfőkapitányság bejelentési alosztályának és a prio
rálás befejezése után a központi ügyelet azonnal eljuttatja a Központi Lak
cím Hivatal ügyeletére.

A  járási, városi rendőrkapitányságok ügyeletei a távbeszélőn történő jelen
tés után azonnal elvégzik a személykörözési mutatóban a priorálást és 
szükség szerint intézkednek.
A  megyei rendőrfőkapitányságok a folyamatosan beérkező adatokat azon
nal jelentik géptávírón a BM. Hírközpontnak. A  jelentést az alábbiak 
szerint kell megtenni:

a) Egy-egy személyről szóló jelentést naponta külön sorszámmal kell 
ellátni.

b) A  személyi igazolvány sorozatát és számát két esetben: a jelentés ele
jén és végén kell jelenteni.

c) Ritkított betűvel kell jelenteni a családi- és utónevét, születési helyet, 
a szálloda igénybevételének előrelátható időtartamát.

Pl.: ,,15. A U — II. 003618 Kisfalvi Tamás, Nagykanizsa, 1918, 
augusztus 20. állandó lakása: Budapest, X III. Lehel u. 18. négy nap. 
Borsod megye, Miskolc, Kossuth szálló A U —II. 003618”.

A  megyei főkapitányságok távgépíró központjai a leadott jelentések ada
tainak helyességét ellenőrzik a távgépíró ellenőrzőszalagján lévő és a járá
soktól beérkezett jelentésekben szereplő adatok alapján. A  téves adatszol
gáltatást helyesbítik.

A  BM. Hírközpont a beérkezett jelentéseket megyénként csoportosítva 
postázza és azonnal megküldi a Központi Lakcím Hivatalnak.
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3. BM. ORFK. Központi Lakcím Hivatal feladata a beérkezett szállodai be
jelentések ellenőrzése terén:
A  Központi Lakcím Hivatal a magyar állampolgárokról beérkezett jelen
tések adatait aznap folyamán ellenőrzi törzslap nyilvántartásában. Azok
nak a személyeknek az adatait, akik nem szerepelnek a törzslap nyilván
tartásban, ellenőrzi a személyi igazolvány számmutatóban. Amennyiben a 
számmutatóban sem szerepel, további intézkedés végett megküldi a BM. 
ORFK. igazgatásrendészeti osztályához.
Azoknak a személyeknek az adatait, akik szerepelnek a törzslap nyilván
tartásban és törzslapjuk ,,K" jelzéssel van ellátva, ellenőrzik a bejelentő 
nyilvántartásban, hogy a külföldre távozottak, elhaltak, eltűntekről elhe- 
zett kéknyomású kijelentőlap behelyezése után történt-e újabb bejelentke
zés. Amennyiben nem történt újabb bejelentkezés, a szállodában megszállt 
személy adatait további intézkedés végett megküldi a BM. ORFK. igaz
gatásrendészeti osztályhoz.
A  jelen rendelkezések nem vonatkoznak az állami, társadalmi üdülőkben 
megszálló személyekre.

4. Hatálybaléptető zárórendelkezések:
Jelen utasítás megjelenésekor lép hatályba. Gondoskodni kell a szállodák, 
fogadók, turistaházak kijelölt megbízottainak kioktatásáról.
Az utasítás 1. és 2. pontját a belügyi állomány valamennyi beosztottja 
előtt, a 3. pontját az illetékes beosztottak előtt ki kell hirdetni.

Felhívom a Vezető elvtársakat, hogy fenti utasításom gyakorlati vérgehajtá- 
sát alaposan szervezzék meg. Gondoskodjanak az időbeni gyors végrehajtás
ról. melyet ellenőriztetni fogok.
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S zám : 10— 2 4 /3 5 /1 9 5 8 .

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERE I. HELYETTESÉNEK

35. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. december 2-án

1958. szeptember 2-án a Ferihegyi Közforgalmi Repülőtérről a M ALÉV 
két alkalmazottja felhasználta a hiányos ellenőrzést, és a repülőgépen elrej
tőzve kiszöktek az országból. 
Ez ügy vizsgálata során megállapítottam, hogy a Ferihegyi Repülőtéren dol
gozó belügyi szervek (Határőrség Országos Parancsnokság. ORFK. Vasúti 
Osztály, Karhatalom Országos Parancsnokság, II/4 . Osztály) munkájában 
több hiányosság tapasztalható.
A  hiányosságok megszüntetésére az eddig meghatározott feladatok megha
gyása mellett a Határőrség Országos Parancsnokát, az ORFK. vezetőjének 
vasúti helyettesét, a Karhatalom Országos Parancsnokát és a II /4 . Osztály 
Vezetőjét az alábbiak végrehajtására

u t a s í t o m  :

1. Határőrség Országos Parancsnoksága.
a) A  Ferihegyi F E P  köteles a külföldi repülőgépeket leszállástól felszál

lásig határőrrel őriztetni.

b) Abban az esetben, ha a külföldi repülőgép előreláthatóan több napot 
tölt a repülőtéren, úgy azt a parkírozó helyen le kell blombálni és őr
zésre a karhatalmi egységeknek átadni.

c) Külföldre induló és érkező M ALÉV repülőgépeket a FE P köteles 
berakodás előtt alaposan átkutatni, s a kutatástól kezdve a gép indu
lásáig azt határőrrel őriztetni. A  külföldről érkező M A LÉV  gépeket 
megérkezés után a FEP köteles szintén átkutatni.

d) A  fenti feladatok ellátására a Ferihegyi FE P létszámát 9 tisztre, 7 
tiszthelyettesre és 3 sorállományú géptávírászra kell emelni.

2. ORFK Vasúti Osztály.

a) A  Légirendészeti Kapitányság fokozottan ellenőrizze, hogy illetéktelen 
személyek a repülőtér üzemi területén ne tartózkodjanak.

b) A  Légirendészeti Kapitányság fokozza a bűnügyi operatív munkát, 
elsősorban a műszaki részlegnél, különös tekintettel a társadalmi tulaj
don védelmére.
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3. Karhatalom Országos Parancsnoksága.
A  karhatalmi őrszázadnak meg kell javítani a repülőtér külső őrzését.
Különös figyelmet kell szentelni az üzemanyag telep, az üzemanyag lefejtő
telep, és a parkírozó helyen lévő gépek őrzésére.
E feladat végrehajtásához a meglévő állomány növelése nélkül még 3 őr
helyet kell létrehozni.

4. II/4 . Osztály.
a) A  repülős alosztály sürgősen javítsa meg a M ALÉV műszaki részle

génél a hálózati operatív munkát. Biztosítani kell, hogy 1939. február 
28-ig e területen olyan létszámú és minőségű hálózattal rendelkezzék, 
ami lehetővé teszi az ellenséges cselekmények időbeni felderítését.

b) 1959. január 31-ig folyamatosan vizsgálja felül politikai szempontjából 
M ALÉV teljes személyi állományát és a meg nem felelő személyek eltá
volítására a M A Lé V-nek tegyen javaslatot. A  továbbiakban ellen
őrizni kell a M ALé V-hez felvételre kerülő személyeket, hogy oda 
politikailag nem kívánatos elemek ne kerülhessenek.

A  fentiek végrehajtása és a Ferihegyi Repülőtér fokozott biztosítása megkö
veteli, hogy az ott szolgálatot teljesítő belügyi szervek munkáját a legtelje
sebb együttműködés jellemezze.
Utasítom az érintett szervek vezetőit, hogy ezen parancsomat az illetékes 
szolgálati szervek beosztottaival ismertesse.

Szám: 1 0 -2 4 /36 /1958 . 01/67. BM ut. HK.

 MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERE I. HELYETTESÉNEK

36. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. december 1-én

A  Ferihegyi Közforgalmi Repülőtéren Tranzit Szállodát hoztak létre, hogy 
az érvényes magyar vízummal nem rendelkező tranzit utasokat, valamint a 
már kiléptetett, de valamilyen oknál fogva el nem utazott utasokat elszállásol
hassák. A  tranzit szálloda használatát az alábbiak szerint szabályozom:

1. A  szálloda igazgatójának feladata:
a) Befogadja a szállodába a Határőrség Ferihegyi Fep. parancsnoka által 

írásban engedélyezett személyeket és gondoskodik ellátásukról.
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b) Vezeti, illetve megbízottaival vezetteti a szálloda nyilvántartó könyvet. 
A  nyilvántartó könyvben az alábbi adatokat kell rögzíteni:
Név, születési év, hely, állampolgárság, a szállodában tartózkodó minő
sége (tranzit utas, már kilépett utas, stb.) a szállodába érkezés és tá 
vozás időpontja, szoba száma.

c) A  szállodába, tranzit helyiségekbe felvenni dolgozókat az illetékes  
belügyminisztériumi szerv hozzájárulásával lehet.

d) A  szálloda külső nappali bejáratát biztosítja, hogy ide illetéktelenek 
be ne léphessenek, s onnan arra nem jogosultak ne jöhessenek ki.

2. A Határőrség Ferihegyi FEP parancsnokának kötelessége:

a) Elbírálni, hogy kit fogadhatnak be a tranzit szállodába.

A  szállodát az alábbiak használhatják:
Külföldi állampolgárok, akik nem rendelkeznek érvényes magyar 
vízummal.
Külföldi és magyar állampolgárok, akik az ország területéről már 
ki lettek léptetve, de forgalmi akadály miatt az országot elhagyni 
nem tudták.
A  BM. II. Főosztály osztályainak kérésére egyes Magyarországon 
tartózkodó nyugati állampolgárok.

b) írásban közölni a szálloda igazgatójával, név és személyi adatok sze
rint, hogy kit fogadhatnak be a szállodába. Erre a célra külön nyom
tatványt kell rendszeresíteni.

Az elszállásolt tranzit utasok útlevelét őrzi.

3. A BM. II/4 . Osztály feladata:

a) A  szállodába és tranzit váróterembe felvételre kerülő személyeket 
ellenőrzi és munkába állításukat jóváhagyni.

b) A  szállodát operatív úton biztosítani.

4. A BM. KEOKH jogosult:

a) A  Ferihegyi F E P  parancsnokával egyetértésben a szállodába Magyar- 
országon tartózkodó külföldi állampolgárokat elhelyezni.

b) A  szállodában a fentiek alapján elhelyezett személyekre vonatkozóan 
szállodai ellenőrzést végezni.

A  fenti szabályzatot a BM. Határőrség parancsnokának megbízottja a tranzit 
szálló igazgatójával a szükséges mértékben ismerteti.
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Szám: 10—24/37/1958.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

37. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. december 10-én

TÁRGY: Pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás bevezetése

A  Belügyminisztérium csapatainál és szerveinél — az élm. anyagnorma gaz
dálkodás helyett — 1959. évi január 1-i hatállyal a pénzelszámoláson alapuló 
élm. normagazdálkodás bevezetését rendelem el. 
Az egyes élelmezési normák egy napra és egy főre felszámítható Ft kiszaba- 
tát a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya és a BM. Terv- és Pénzügyi Fő
osztálya — az M T. 226/19— 1953. sz. határozata alapján jóváhagyott élel
mezési normák anyagainak tényleges beszerzési Ft értékében — együttesen 
határozza meg. Az élm. normák Ft értékét lényeges árváltozás esetén vizs
gálják felül, és az árváltozásnak megfelelően újból határozzák meg.
Az áttérés zavartalan biztosítása érdekében a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztály vezetője, a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjével egyetértés
ben dolgozza ki a pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodás és elszá
molás rendszerét, és azt részletes „Végrehajtási Utasítás ”-ban szabályozza.
A  BM. Anyagi és Technikai Főosztály, valamint a Terv- és Pénzügyi Fő
osztály vezetői december 23-ig gondoskodjanak az érintett testületi és köz
vetlen számadótestek hadtápparancsnokai, élm. szolgálat és pénzügyi szolgálat 
vezetői és ellenőrei részére részletes eligazítás megtartásáról.
Megkövetelem, hogy a pénzelszámoláson alapuló élm. normagazdálkodással 
és elszámolással kapcsolatos teendőket a magasabb szervek élelmezési és pénz
ügyi szolgálata, a csapatok (szervek) hadtápparancsnokai (anyagi osztály- 
vezetői), élelmezési és pénzügyi szolgálat vezetői, ellenőrei részletesen ismer
jék, feladataikat az előírásoknak megfelelően lássák el.
A  pénzügyi szolgálat az élelmezési gazdálkodás rendszeres beható ellenőrzé
sével mindenütt adjon hathatós támogatást az élelmezési szolgálat munkájához. 
A BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője, a BM. Terv- és Pénzügyi 
Főosztály Vezetője, a testületi Országos Parancsnokok, az érintett számadó
test és alegység parancsnokok adjanak meg minden segítséget és támogatást 
e nagyfontosságú feladat végrehajtóinak, és azok munkáját rendszeresen ellen
őrizzék.
Jelen utasításom a Közétkeztetési Szabályzat szerint élelmező BM. szervek 
gazdálkodására nem vonatkozik.
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S zám : 0 0 7 /2 /1 9 5 8 . I. M . T ü K .

A Z IGAZSÁGÜGYMINISZTER, BELÜGYMINISZTER  
é S LEGFŐBB ÜGYÉSZ 103/1958. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA

a büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről

I.
Az ellenforradalom óta eltelt rövid idő alatt hazánkban helyreállt a törve- 
vénves rend. Az ellenforradalom ittmaradt vezetőinek és legaktívabb része
seinek tekintélyes hányadát letartóztatták és a büntetőeljárás során jórészüket 
elítélték, a politikailag megbízhatatlan elemeket pedig internálták.
Az elért eredmények mellett alapvető hibaként kell megállapítani, hogy az 
eltelt idő alatt e szervek nem tudták az ellenforradalom itthonmaradt fő ve
zető erőit maradéktalanul megsemmisíteni, a minőséget a mennyiséggel pótol
ták. De az illegalitásba szorított ellenség által elkövetett újabb politikai bűn- 
cselekmények felderítése, üldözése és megtorlása sem folyt elég gyorsan 
és eredményesen. A  társadalmi tulajdon fosztogatóival és a spekuláns ele
mekkel szemben még nem eléggé gyors és határozott a felderítő munka.
A  bíróságok még nem eléggé következetesen alkalmazzák a kormánynak 
azt a politikáját, hogy az ellenforradalmi bűncselekményt elkövető osztály
idegen és huligán elemeket a törvény teljes szigorával kell büntetni, de 
ugyanígy kell eljárni azokkal a dolgozó osztályhelyzetű személyekkel is, akik 
osztályukat tudatosan elárulva főbenjáró bűncselekményt követtek el. A  tár
sadalmi tulajdon fosztogatóival és spekuláns elemekkel szemben sem min
dig érvényesül a határozott szigor.

A  hiányosságok kiküszöbölése végett:

1. a) A  rendőri és nyomozó szervek az októberi ellenforradalmi jellegű bűn
ügyek vizsgálatát 1958. február 28-ig fejezzék be. A  jelenleg még 
aktívan tevékenykedő ellenséges elemek által elkövetett politikai bűn- 
cselekmények felderítését, mint legfontosabb feladatot kell előtérbe 
helyezni. Az ügyeket gondosan dokumentálva adják át a vádható
ságnak.

b) Fokozott erővel lépjenek fel a társadalmi tulajdon fosztogatóival 
és a spekuláns elemekkel szemben. Ennek során a bűnüldözés súlyát 
az osztályidegen, deklasszált, huligán elemek és a szokásos bűnözők 
által elkövetett, valamint a súlyosabb természetű bűncselekményekre 
kell fordítani.
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2. a) Az ügyészi szervek az ellenforradalmi ügyekben a nyomozás befe
jezésétől számított 30 napon belül minden esetben nyújtsák be a 
kellően megalapozott vádiratot a bírósághoz.

b) Gondoskodjanak arról, hogy az (1) b) pontban jelzett bűnügyek 
ugyancsak a nyomozás befejezésétől számított 30 napon belül meg
alapozott vádirattal a bírósághoz kerüljenek.

3. A  bíróságok az ellenforradalmi bűncselekménnyel vádolt terheltek ügyeit 
soronkívül tárgyalják. Az ilyen bűnügyeket ne az érkezés sorrendjében 
tűzzék ki tárgyalásra, hanem elsősorban a súlyosabb bűncselekménnyel 
vádoltakkal szemben járjanak el.
A  politikai ügyeket általában, de a súlyosokat minden esetben a nyilvá
nosság kizárásával kell tárgyalni.

4. Egyes kirivóan enyhe ítéletekkel szemben törvényességi óvást kell emelni.

II.

Az októberi események zűrzavarában bekapcsolódtak olyan munkás és dol
gozó paraszt származású személyek is, akik az ellenforradalomban nem 
játszottak vezető szerepet, nem a népi demokráciánk megdöntésére töre
kedtek, hanem mint megtévesztett személyek kisebb súlyú bűncselekményt 
követtek el. Az ellenforradalom leverése után ezek a félrevezetett emberek 
a gazdasági élet helyreállítása és a politikai konszolidáció idején igyekeztek 
korábbi cselekményeiket jóvá tenni.
A  bűnüldöző és igazságügyi szerveink — helytelenül — az ilyen személyeket 
is gyakran tudatos ellenforradalmárként üldözik és Ítélik el.

A  helyes büntetőpolitikának kialakítása végett:

1. A  megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság vezetője és a megyei (fővárosi) 
ügyészség vezetője együttesen dönti el, hogy a megtévedt munkás és dol
gozó paraszt származású személy kisebb jelentőségű ellenforradalmi 
jellegű cselekménye bíróság elé kerüljön-e. E pont rendelkezései alá nem 
vonható az osztályidegen, az osztályellenség, a huligán, a szokásos bűnöző 
és az a személy, akit politikai, vagyonelleni, vagy spekulációs bűncse
lekmény miatt 5 éven belül végrehajtható börtönbüntetésre ítéltek.
Ha a két bűnüldöző szerv között egyetértés nincs, úgy a vitás kérdések
ben a Belügyminiszter, vagy első helyettese a Legfőbb Ügyésszel együtte
sen dönt.
Ezt a felülvizsgálást 1958. január 31-ig kell befejezni.
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2. A  megyei (fővárosi) ügyész, a megyei (fővárosi) bíróság és a megyei 
(fővárosi) rendőrfőkapitányság vezetője 1958, február 15-ig vizsgálják 
felül azokat a folyamatban lévő ügyeket, amelyekben az ügyészség már 
vádiratot nyújtott be, de a bíróság az előkészítő tárgyalást még nem tar
totta meg.
Amennyiben a felülvizsgálat során a munkás és dolgozó paraszt szárma
zású vádlottakról azt állapítják meg, hogy már a büntetőeljárás megin
dítása is elérte a kívánt hatást az eljárást szüntessék meg, vagy az ügyész 
a Btá. 56 §-ának alkalmazását indítványozza, feltéve, ha az elkövető 
nem volt korábban politikai, vagyonelleni vagy spekulációs bűncse
lekmény miatt végrehajtható szabadságvesztés-büntetésre ítélve.
Ha a terheltet a BHÖ. 269. pont a), b) vagy f) alpontjában jelzett 

 bűncselekmény miatt egy alkalommal végrehajtható börtönre ítélték, e kö
rülmény még egymagában nem akadálya a most mondott rendelkezések 
alkalmazásának.

3. Azokat a munkás és dolgozó paraszt származású megtévedt személyeket, 
akikkel szemben olyan tartamú szabadságvesztés-büntetés látszik kívá
natosnak, amely az előzetes letartóztatásban töltött időt nem sokkal ha
ladná meg, vagy szökéstől egyébként tartani nem kell, szabadlábra kell 
helyezni.

E kérdésben nyomozati szakban a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány
ság vezetője és a megyei (fővárosi) ügyész együttesen dönt. A  bíró
ság a folyamatban lévő ügyekben ugyanezen szempontok szerint jár el.

4. Ha e fejezetben jelzett bűnügyben az előkészítő ülést már megtartották, 
a bíróság az ügy jelentőségéhez és a vádlott személyi körülményeihez 
képest alkalmazzon felfüggesztett börtönbüntetést, pénzfőbüntetést és a 
szükséges előfeltételek fennforgása esetén javító-nevelő munkát.

Fel nem függesztett rövidebb tartamú börtönbüntetést megtévesztett dol
gozó jelentéktelen súlyú cselekményeire csak abban az esetben helyes 
kiszabni, ha ezt a helyi viszonyok a közrend, köznyugalom megszilár
dítása és a törvényesség érdeke megkívánja.

III.

A  közönséges bűncselekmények elbírálásánál az 1955. évi novemberi pártha
tározat iránymutatásait kell figyelembevenni. Ennek megfelelően a bűnüldö
zés súlyát ezeknél a bűncselekményeknél is az osztályidegen, a deklasszált, 
huligán elemek és a szokásos bűnözők által elkövetett, valamint a súlyo
sabb bűncselekményekre kell helyezni. Az elsőízben megtévedt dolgozók — 
amennyiben bíróság elé állításuk szükséges — kisebb jelentőségű cselekmé-
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nyeinek megítélésénél elsősorban pénzfőbüntetés, felfüggesztett börtönbün
tetés, s a szükséges előfeltételek biztosítása esetén javító-nevelő munka alkal
mazása legyen előtérben.

IV.

A  fentiek következetes megvalósítása érdekében utasítjuk a bírói, ügyészi 
és büntetésvégrehajtási szerveket, hogy a további intézkedésig a munkás 
és dolgozó paraszt osztályhelyzetű elítéltek közül az alábbiak börtönbüntetése 
végrehajtását tartsák függőben:

1. Akiket a bíróság a BHÖ. 1—26. és 31. pontjában felvett bűncselek
mény miatt jogerősen egy évet meg nem haladó szabadságvesztés-bünte
tésre ítélt, feltéve, ha az elkövető már korábban nem volt végrehajtható 
börtönbüntetésre ítélve. Ha az elítéltet előzőleg a BHÖ. 269. pont a), b) 
és f) alpontjában jelzett bűncselekmény miatt egy alkalommal végre
hajtható börtönre ítélték is, e körülmény a most kiszabott szabadság
vesztés-büntetés függőben tartásának nem akadálya.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az elítéltekre, akik a cselekmé
nyüket 1957. március 13. után követték el.

2. Ha az elítélt dolgozó paraszt, tsz. tag, állami gazdasági dolgozó, vagy 
olyan személy, aki a 108/1937. sz. közös utasítás alapján az 1957. 
évben mezőgazdasági munkák elvégzése címén halasztást kapott, vagy 
korábban a félbeszakítás kedvezményeiben részesült, amennyiben bünte
tésük vagy annak hátralévő része az egy esztendőt nem haladja meg és 
korábban nem volt valamilyen politikai, vagy vagyon elleni, továbbá 
spekulációs bűncselekmény miatt végrehajtható szabadságvesztés-bünte
tésre ítélve, a büntetés végrehajtásának további halasztására a megyei, 
illetve járásbíróság elnöke ad utasítást.
Az 1., 2. pontban jelzett tennivalók elvégzéséről a megyei (fővárosi) 
bíróság vezetője a csatolt mintán 1958. február 15-ig az Igazságügy
minisztériumba jelentést tenni köteles.
Minthogy az 1. pontban jelzett függőbentartás az említett határidő után 
is előfordul, ezért március 15-én újból, ezt követően pedig a további 
intézkedésig ugyancsak minden hónap közepén a nevezett vezetők jelen
tést tenni kötelesek.

Az I— IV. pontban jelzett intézkedéseket az illetékes szervek a párt megyei 
(fővárosi) Intézőbizottságával egyetértésben hajtják végre.

A  katonai bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben külön utasítás intézkedik.

Budapest, 1958. január hó 8. napján.
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Szám: 004/1958. Legf. Ü.

A LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS A BELÜGYMINISZTER  
004/1958. LEGF. Ü. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA

egyes közbiztonsági őrizetbe vett személyek ügyének elbírálása tárgyában

A  büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről szóló 103/1958. I. M., BM. és Legf. 
ü .  számú közös utasítás alapelvei a közbiztonsági őrizetbe vett személyek 
ügyeinek elbírálásánál is értelemszerűen alkalmazandók, ezért az ilyen ügyek 
megfelelőbb intézése érdekében az alábbiakra utasítjuk az ügyészi és rend
őri szerveket:

1. A  megyei (fővárosi) ügyész és a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány 
haladéktalanul állapítsa meg, hogy kik azok a munkás és dolgozó paraszt 
származású személyek, akik a megye (főváros) területéről ezidőszerint 
közbiztonsági őrizet alatt állnak.

2. A  közbiztonsági őrizetben lévő munkás és dolgozó paraszt származású 
személyek közül azokkal szemben, akiknél a büntető eljárás megindítá
sára alap van és a büntető eljárás a 103/1958. számú közös utastíás II.
1. pontja alapján is szükségesnek mutatkozik, a nyomozást legkésőbb 
1958. március 10. napjáig el kell rendelni.

3 Azoknak a — politikai okokból — közbiztonsági őrizetbe vett munkás 
és dolgozó paraszt származású személyeknek az őrizetét, akikkel szem
ben a 2. pont értelmében a büntetőeljárás megindítása szükségtelennek 
mutatkozik, a megyei rendőrfőkapitány —  a megyei ügyésszel egyetértve 
— haladéktalanul megszüntetni köteles. A  megszüntetéssel egyidejűleg 
a megyei rendőrfőkapitány a 8—20/1/1957. számú közös utasítás 24 
pontjában felsorolt szerveket is tájékoztatja.

4. Ha a megyei ügyész és a megyei rendőrfőkapitány között a közbizton
sági őrizet megszüntetése tárgyában egyetértés nincs, úgy a vitás kérdésben 
a belügyminiszter a legfőbb ügyésszel együttesen dönt. Ilyen esetben 
a megyei ügyész a legfőbb ügyészhez, a megyei rendőrfőkapitány pedig 
a belügyminiszterhez azonnal köteles olyan jelentést felterjeszteni, mely 
a saját és az ellenvélemény indokait is tartalmazza.

5. A munkás és a dolgozó paraszt származású személyek közbiztonsági 
őrizetét az 1957. évi 41. sz. tvr. 1. §-a alapján a jövőben nem kívánjuk 
meghosszabbítani. Ezért az ilyen őrizetesek ügyében a 8—20/1957. számú 
közös utasítás 22. pontjában megjelölt szervek az őrizetnek 6 hónapon 
túli meghosszabbítására javaslatot ne tegyenek.
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6. A 103/1958. sz. közös utasításban rögzített elvekre figyelemmel az 1957. 
évi március hó 15. napja előtt elkövetett ellenforradalmi cselekmények 
miatt munkás és dolgozó paraszt származású személyekkel szemben — 
ha büntető eljárás indításáráa nincs alap — a jövőben közbiztonsági 
őrizet elrendelését nem lehet kezdeményezni.
Ha a büntető eljárás indítására alap és szükség van, akkor büntető éljá- 
járást kell indítani.

7. A jelen utasításban foglaltak nem alkalmazhatók azokra a munkás 
és dolgozó paraszt származású egyénekre, akiket 1945. után már vala
mely államellenes bűncselekményért jogerősen elítéltek, vagy akik ilyen 
tevékenység miatt internálva vagy ref. alá voltak helyezve.

Budapest, 1958. évi február hó 21. napján.

A LEGFŐBB ÜGYÉSZ 8/1958. LEGF. ü . számú UTASÍTÁSA

a bűnügyi nyomozás törvényessége feletti felügyelet ellátásáról

I.

1. Az alkotmány a legfőbb ügyészt és az alárendelt ügyészségi szerveket 
arra kötelezi: gondoskodjanak arról, hogy a „Magyar Népköztársaság 
rendjét, biztonságát és függetlenségét sértő vagy veszélyeztető minden
nemű cselekmény következetesen üldöztessék.” (1949:XX. tv. 42. §. 
(3) bek.)
Az ügyészségi szervek a legfőbb ügyész irányításával lankadatlanul, 
megalkuvás nélkül kötelesek harcolni a Népköztársaság ellenségei, a tár
sadalmi tulajdon fosztogatói, az üzérkedők, az állami fegyelem meg
szegői és más bűnözők ellen.
Az ügyész az alkotmány 42. §. (3) bekezdésében meghatározott felada
tait úgy teljesíti, hogy
a) elrendeli a nyomozást az ügyészséghez érkező feljelentésben, beje

lentésben, panaszban foglalt bűncselekmény alapos gyanúja esetén;
b) nyomozást végez azokban a bűnügyekben, amelyekben a törvény 

vagy a felettes ügyész utasítása alapján a nyomozást az ügyész 
folytatja le;
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c) felügyeletet gyakorol a rendőrség és a Bp. 89/A. §-a alapján eljáró 
államigazgatási szervek nyomozásának törvényessége felett.

2. A  nyomozás törvényessége feletti felügyelet ellátása során az ügyész
köteles biztosítani:

a) bűncselekmények gyors felderítését, a bűncselekmények elkövetői
vel szemben a büntető eljárás megindítását:

b) a nyomozás alapos és tá rgy ilagos teljesítését. így különösen a nyo
mozás törvényes szabályainak megtartását;

c) az őrizetbevételek és az előzetes letartóztatások elrendelésének, illetve 
az előzetes letartóztatás meghosszabbításának és fenntartásának tör
vényességét;

d) a büntető eljárás alá vont terheltek jogaira, illetve azok biztosítá
sára vonatkozó törvényes rendelkezések szigorú megtartását.

II.
A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet szervezete, feladatai

és módszerei

A ) A  felügyelet szervezete

3. A  nyomozás törvényessége felett felügyeletet gyakorolnak:
a) a Legfőbb Ügyészség büntetőjogi főosztály nyomozási osztálya — 

a Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányságának, a Vám
őrség Országos Parancsnokságának, a Pénzügyőrség Országos Pa
rancsnokságának ;

b) a budapesti fővárosi ügyészség és a megyei ügyészségek — a fővá
rosi, illetve megyei rendőrfőkapitányságoknak, a pénzügyőrség megyei 
(fővárosi) parancsnokságának; —

c) a járási, városi és kerületi ügyészségek — a járási, városi, kerületi 
rendőrkapitányságoknak, valamint azok rendőrőrseinek a nyomozás
sal kapcsolatos valamennyi tevékenysége felett.

A  felettes ügyészi szerv felügyeletet gyakorolhat az alsóbb rendőri 
szervek nyomozási tevékenysége felett is.

A  Legfőbb Ügyészségen szolgálatot teljesítő ügyészeknek az ország 
egész területére illetékességük van.

A budapesti rendőrkapitányság, a fővárosi kerületi rendőrkapitány
ságok, továbbá a megyeszékhelyen lévő városi rendőrkapitányságok 
és a legfőbb ügyész által kijelölt városok rendőrkapitányságainak
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nyomozási munkája feletti felügyeletet a fővárosi, megyei ügyész 
által kijelölt ügyészek a rendőrkapitányságok bűnügyi osztályain 
(alosztályain) látják el (a továbbiakban: rendőrségre kihelyezett 
ügyészek).

B) A felügyelet feladatai

4. A  nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet feladatai:

a) Az ügyészség illetékességének területén a törvények, a legfőbb ügyész 
utasításai, irányelvei alapján az országos büntetőpolitikai célkitűzé
seknek megfelelően olyan büntetőpolitika kialakítása, amely figyelem
mel van — a törvényesség egységének keretén belül — az illetékes
ségi terület politikai, gazdasági és társadalmi adottságaira.

b) A bűnüldözés: így az országos, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapi
tányság, valamint a járási, városi, városi kerületi rendőrkapitányság 
és rendőrőrsök, valamint a Vámőrség Országos Parancsnokság, 
a Pénzügyőrség Országos Parancsnokság, a Pénzügyőrség megyei 
(fővárosi) parancsnokság nyomozási munkájának felügyelete, az 
egyes ügyekben a nyomozás irányítása.

c) Az alárendelt ügyészségek nyomozás feletti felügyeleti munkájának 
ellenőrzése és központi irányítása.

C) A felügyelet módszerei

5. A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet feladatainak mara
déktalan megvalósítása érdekében:

a) Az ügyész a helyes büntetőpolitika kialakítása érdekében az illeté
kes rendőrfőkapitányság (rendőrkapitányság) vezetőjével rendsze
resen értékeli a bűnözés alakulását, elemzi a törvényesség állapotát 
és ennek alapján meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek 
a bűncselekmények visszaszorítására, a közrend, közbiztonság meg
szilárdítására szükségesek.

b) A bűnözés alakulásának elemzése alapján a megyei (fővárosi) 
ügyész az illetékes rendőrfőkapitányság vezetőjével együtt részletes 
irányítást tartalmazó közös utasításokat adhat a bűnüldözési felada
tok mikénti megvalósítására nézve az alárendelt ügyészi, illetve 
rendőri szerveknek. A  közös utasítások egy-egy példányát a megyei 
(fővárosi) ügyész a Legfőbb Ügyészség büntetőjogi főosztályának 
a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság vezetője pedig az Orszá
gos Rendőrfőkapitányság bűnügyi főosztályának köteles felterjesz
teni.
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c) Javaslatot tehet a párt, tanácsszervekhez, hatóságokhoz, közületek- 
hez, illetve gazdasági szervekhez a bűncselekmények megelőzésében 
való közreműködésre. E javaslatokban meg kell jelölni az érintett 
szervek által teendő intézkedéseket.

6 . A  rendőrségi szervek nyomozási munkájának irányítása érdekében:
a) A  felügyeletet gyakorló ügyész a 3. pontban részletezett illetékes

ségi körben bármilyen természetű ügyben, a nyomozás bármely sza
kában beavatkozhat, s egyes nyomozási cselekményeket, vagy az 
egész nyomozást személyesen foganatosíthatja. Abban az esetben, 
ha a rendőrség részéről törvénysértést állapít meg, vagy ha azt a nyo
mozás eredményessége megkívánja — az egyes ügyekben is — írás
ban köteles utasítást adni.

b) A  rendőrség által nyomozott ügyek anyagát a hozott határozatokkal 
együtt az ügyész felülvizsgálja és amennyiben az hiányos, vagy tör
vénysértő, a rendőrségnek pótnyomozásra köteles visszaküldeni, vagy 
más megfelelő utasítást adni. A  pótnyomozást vagy egyéb teendőkre 
vonatkozó ügyészi utasítást a rendőri nyomozószervek végrehajtani 
kötelesek.
Amennyiben a nyomozás során a rendőrség által hozott határozato
kat — ideértve az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot is — 
az ügyész nem hagyja jóvá, illetőleg a határozattal vagy intézkedés
sel ellentétes döntést hoz s ezzel a rendőrség nem ért egyet, az 
1953:13. tvr. 17. §-a alapján, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapi
tányság útján a megyei (fővárosi) ügyészhez panaszt emelhet. 
Ugyanez vonatkozik az ügyésznek a nyomozás során adott utasítá
saira is. A  panasznak azonban halasztó hatálya nincs, az ügyész 
kifogásolt intézkedését is a rendőrség késedelem nélkül végrehajtani 
köteles.
A  megyei (fővárosi) ügyész a megyei (fővárosi) rendőrfőkapi- 
tányság útján hozzá bejelentett panaszt tartozik nyomban megvizs
gálni és a kifogásolt ügyészi intézkedést érdemben elbírálni. Amennyi
ben az alárendelt ügyész intézkedése helytelen, úgy azt saját hatás
körében megváltoztatja. A  megyei (fővárosi) ügyészségi ügyész intéz
kedése ellen irányuló panaszt ugyancsnak a megyei (fővárosi) 
ügyész köteles megvizsgálni, de az ügyet érdemi döntés végett csak 
akkor köteles a Legfőbb Ügyészséghez felterjeszteni, ha a kifogásolt 
ügyészi intézkedéssel egyetért. A  megyei (fővárosi) ügyész saját 
személyében hozott intézkedése, utasítása ellen a rendőrség panaszt 
a BM. Országos Rendőrfőkapitányság útján terjeszthet elő a legfőbb 
ügyészhez. (A  Legfőbb Ügyészség büntetőjogi főosztálya veze
tőjéhez.)
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c) Az ügyész a rendőrségi nyomozószervektől a bűnügyeket felülvizs
gálatra magához követelheti a nyomozás bármelyik szakában.

d) Az ügyész köteles állandó felügyeletet gyakorolni a terheltek előze
tes letartóztatásának törvényessége felelt.

Az előzetes letartóztatás elrendelésére, a meghosszabbítására vonat
kozó kérdés eldöntése során, az ügyész köteles az összes iratokat 
alaposan áttanulmányozni, szükség esetén a letartóztatott személyt 
kihallgatni.

A  törvényellenes, vagy alaptalan előzetes letartóztatások kiküszö
bölése végett, az ügyész rendszeresen köteles a rendőrségi fogdát 
ellenőrizni, és az ott letartóztatott személyek fogvatartásának törvé
nyességét megvizsgálni.

A  fogdaellenőrzés során az ügyész kérje be a fogvatartottak jegy
zékét, annak alapján ellenőrizze a fogda létszámát. A  fogdakönyv 
átvizsgálásával meg kell állapítania az előzetes letartóztatások kez
detének és a szabadlábrahelyezésnek időpontját. A  fogdakönyv 
átvizsgálása során ellenőrizni kell, hogy az előzetes letartóztatási 
határozatok megvannak-e? A  fogdavizsgálatok során meg kell álla
pítani az őrizetbevételek számának alakulását, s figyelemmel kell 
kísérni azt is, hogy az őrizetbevett személyek ellen folyamatba tett 
eljárásnak mi lett az eredménye.
A fogdaellenőrzés alkalmával meg kell vizsgálni, a fogvatartottak 
elhelyezési, étkezési, tisztálkodási, szabad levegőzési körülményeit, 
továbbá a fogda biztonságát és az őrszolgálat szabályainak betar
tását.
Az egyes zárkák meglátogatása alkalmával a fogvatartottakhoz csak 
a fogvatartás tartama, az őrizetbevételi, illetve előzetes letartózta
tási határozat kihirdetésének és a panaszjogra való kioktatásnak meg
történtére, valamint a fogvatartott esetleges panaszára nézve lehet 
kérdést feltenni. Arra vonatkozólag, hogy a fogvatartott milyen 
ügyből kifolyólag van fogva, kérdést feltenni nem szabad. Amennyi
ben a fogvatartottaknak panasza van, vagy az ügyész a felsorolta
kon kívül más körülmények iránt is kíván kérdést feltenni, erre 
csakis a zárkán kívüli helyiségben kerülhet sor.

e) A rendőri nyomozások törvényességének felügyeletét a rendőrségre 
kihelyezett ügyész akként látja el, hogy felülvizsgálja a büntető 
eljárás során hozott határozatokat.
Amennyiben törvénysértő határozatokat észlel, úgy a 6 . pont b) al
pontjában foglaltak szerint jár el. Az elrendelt nyomozásokat
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a rendőrségre kihelyezett ügyésznek állandóan ellenőriznie kell. A  le
hetőséghez képest részt kell vennie egyes kiemelkedőbb ügyekben 
a legfontosabb nyomozási cselekmények (helyszíni szemle, terhelt 
kihallgatása, a nyomozás anyagának ismertetése, stb.) foganatosí
tásánál. Állandóan figyelemmel kell kisérnie azt, hogy a terheltet 
jogaira kioktatják-e, illetve a Bp.-ban részére biztosított jogokkal 
módjában van-e neki, vagy védőjének élni.
A  rendőrségre kihelyezett ügyész az ügyforgalomhoz képest időn
ként a bűnügyi alosztály vezetőjével köteles megbeszélni a folya
matban lévő nyomozások állását és a szükséghez képest megfelelő 
utasításokat kell adnia.

A  rendőrségre kihelyezett ügyész ugyancsak felülvizsgálja azokat 
a bűnügyeket, amelyekben a rendőrség a nyomozást megszüntette, 
s ha a határozat érdemben helyes és megalapozott, azt jóváhagyja, 
ellenkező esetben a hiányok pótlására pótnyomozást rendel el, illetve 
a helytelen nyomozást megszüntető határozat helyett újabb meg
szüntető határozat, vagy ha a vádemelés előfeltételei fennforognak, 
nyomozást befejező határozat hozatalára ad utasítást. Azokban az 
ügyekben, ahol a rendőrség vádemelésre tett javaslatot, az ügyész
nek alaposan át kell vizsgálnia a nyomozás anyagát, ha a vádeme
lésre kellő alapot lát, ezt a nyomozást befejező határozaton fel
jegyzi, s így továbbítja az ügyet az ügyészséghez a vádirat meg
szerkesztése végett. Amennyiben a nyomozás nem alapos, úgy az 
ügyésznek pótnyomozást kell elrendelnie.

A  rendőrségre kihelyezett ügyésznek különös gondot kell fordítania 
az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmények nyomozásának 
felügyeletére. Megfelelő intézkedésekkel kell biztosítania azt, hogy 
a rendőrség a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket azonnal 
foganatosítsa. A  nyomozás anyagának átvizsgálása során ellen
őriznie kell, hogy az ismeretlen tettes felderítése érdekében minden 
szükséges intézkedést megtettek-e? Olyan esetekben, amelyekben a 
felderítésre alkalmas nyomozási cselekményeket, vagy azok egy 
részét elmulasztották, a kihelyezett ügyésznek a nyomozást megszün
tető határozat jóváhagyását meg kell tagadni és utasítást kell adni 
a még szükséges nyomozási cselekmények haladéktalan elvégzésére.

f) Ahol rendőrségre kihelyezett ügyész nem működik, a nyomozás tör
vényességének felügyeletét az erre kijelölt ügyész úgy látja el, hogy 
hetenként legalább egy alkalommal a rendőrkapitányság bűnügyi al
osztályán a folyamatban lévő ügyeket, a készített határozatokat 
felülvizsgálja, s az e) pontban meghatározott módon jár el.
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Az ügyész a rendőrkapitányság vezetőjével, vagy a bűnügyi alosz
tály vezetőjével együtt köteles havonta lehetőleg minden egyes rendőr
őrsöt meglátogatni és a rendőrőrsök nyomozásainak anyagát a fent 
írt módon felülvizsgálni, s a rendőrőrs parancsnokának, valamint 
a beosztott rendőröknek a nyomozás teljesítéséhez a szükséges elmé
leti és gyakorlati segítséget megadni.
Az ügyésznek a rendőrkapitányság nyomozói, valamint a rendőr
őrsök parancsnokai részére tartott értekezletek nyomozással foglalkozó 
részén jelen kell lennie, s ez alkalommal a törvényességi felügyelet 
során tapasztalt eredményekre és hibákra oktatólag fel kell hívnia 
a figyelmet.

g) A felügyelet gyakorlása közben tapasztalt rendszeres és ismétlődő 
hibák esetén az ügyésznek feljegyzést kell készíteni, amelynek egy 
példányát megfelelő javaslattal a rendőrkapitányság vezetőjéhez küldje 
meg.

h) Amennyiben az ügyész a felügyelet gyakorlása során olyan törvény- 
sértést észlel, amely fegyelmi vétséget, vagy hivatali bűntettet képez, 
köteles ezt haladéktalanul a megyei (fővárosi) ügyésznek jelenteni. 
A megyei (fővárosi) ügyész a jelentésben foglaltakat az illetékes 
katonai ügyészséggel nyomban közli és erről a megyei (fővárosi) 
rendőrfőkapitányságot értesíti. Az illetékes katonai ügyészség a megyei 
(fővárosi) ügyészt az ügy érdemi elintézéséről köteles visszaérte
síteni.

7. Az alárendelt ügyészségek nyomozás feletti felügyeletének ellenőrzése
és irányítása érdekében:

a) A megyei (fővárosi) ügyészség büntetőjogi csoportja (osztálya) 
havonta köteles munkatervet készíteni. A  munkatervbe fel kell venni 
a nyomozás minden területét felölelő azokat az elvi és gyakorlati 
kérdéseket, amelyek terén hiányosságok tapasztalhatók, továbbá a 
hiányosságok kiküszöbölésére, a nyomozás minőségének javítására, 
a bűnözés visszaszorítására szolgáló feladatokat.

b) A  büntetőjogi csoport (osztály) a munkaterv alapján annak célki
tűzéseit szem előtt tartva, havonta köteles az általános vizsgálaton 
való részvétel mellett szakellenőrzéseket is tartani az alárendelt 
ügyészségek nyomozás törvényessége feletti felügyeleti tevékenységére 
vonatkozóan.
A szakellenőrzések kiterjedhetnek az alárendelt ügyészség egész 
felügyeleti munkájára, bizonyos bűncselekmény csoportokra, vagy 
egyes nyomozási cselekmények mikénti foganatosítására.
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Az ellenőrzésekről minden esetben vizsgálati jelentést kell készíteni 
és a tapasztalatok alapján az alárendelt ügyészségeknek megfelelő 
utasítást kell adni.

Annak érdekében, hogy a rendőri nyomozások eredményessége és 
törvényessége is hatékony vizsgálat alá kerüljön, a szakellenőrzéseket 
a megyei (fővárosi) ügyészség büntetőjogi csoportja (osztálya) a 
megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályával közösen 
köteles megtartani.

c) E szakellenőrzések mellett a megyei (fővárosi) ügyészség büntetőjogi 
csoportja (osztálya) a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányság bűn
ügyi osztályával együttesen negyedévenként köteles az alárendelt 
rendőrkapitányságok bűnügyi munkáját a rendőri nyomozás egész 
területére kiterjedőleg megvizsgálni. A  közösen végzett szakellenőr
zésekről és negyedévi vizsgálatokról készült jelentéseket a Legfőbb 
Ügyészség büntetőjogi főosztályának és az Országos Rendőrfőkapi
tányság bűnügyi főosztályának meg kell küldeni, a megvizsgált rend
őri szerveknek pedig a tapasztalatok alapján megfelelő utasításokat 
kell adni.

A  közösen végzett vizsgálatok nem terjedhetnek ki az ügyészség 
munkájára. Az ügyészség tevékenységét csak felsőbb ügyészi szerv 
vizsgálhatja.

d) A  büntetőjogi csoport (osztály) az alárendelt ügyészségek felügyeleti 
tevékenységét elemző vizsgálatai alapján készíti elő a megyei (fő
városi) ügyészségeken megtartásra kerülő operatív értekezleteket.

Az operatív értekezletek célja a bűnüldöző szervek munkájának össze
hangolásán felül a bűnözés elleni küzdelem elvi és gyakorlati kérdé
seinek megbeszélése, a bűnüldözés irányának a büntetőpolitika köve
telményei szerinti meghatározása.

Az operatív értekezletet a megyei (fővárosi) ügyész hívja össze. 
Az értekezlet időpontja előtt közli a tárgysorozatot, s gondoskodik 
arról, hogy az értekezletről, az ott hozott határozatok végrehajtásáért 
felelős személyeket is feltüntető feljegyzés készüljön. Az operatív 
értekezleteken a szükséghez képest foglalkozni kell a bűnüldözés 
állapotával, a közbiztonság helyzetével, a nyomozások eredményes
ségével és törvényességével.

Az operatív értekezlet állandó tagjai: a megyei (fővárosi) ügyész, 
a megyei (fővárosi) bíróság elnöke, a megyei (fővárosi) rendőrfő- 
kapitányság vezetője. Az operatív értekezletre meg kell hívni az 
állandó tagokon kívül az M SZM P megyei intézőbizottságának kép-
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viselőjét, a megyei tanács vb. elnökét. Egyes értekezletekre a tárgy 
természetéhez képest más szervek is meghívhatok.
Operatív értekezleteket a szükséghez képest, de legalább negyed
évenként egy alkalommal kell tartani. Az operatív értekezletre ké
szített ügyészi beszámolót az operatív értekezlet lefolyását és az ott 
hozott határozatokat tartalmazó feljegyzést a felettes ügyészi szerv
nek minden alkalommal meg kell küldeni. Az operatív értekezlet 
időpontját a tárgysorozat feltüntetésével az operatív értekezletet 
megelőzően nyolc nappal előbb a felettes ügyészi szervnek jelenteni 
kell.
Operatív értekezleteket a járási, városi és kerületi ügyészségeken 
is kell tartani a fentebb felsorolt szervek járási, városi és kerületi 
vezetőinek bevonásával.

e) Az alárendelt ügyészségek nyomozás feletti felügyeleti tevékeny
ségének ellenőrzése és munkájának megjavítása érdekében a megyei 
(fővárosi) ügyészség átmeneti időre előzetes felülvizsgálatot (elő
zetes revíziót) gyakorolhat az alárendelt ügyészségek érdemi hatá
rozatai felett. A  felülvizsgálat egyaránt vonatkozhat mind a vád
emelésre, mind a nyomozás megszüntetésére, az összes bűncselek
ményekre, vagy pedig egyes bűncselekmény kategóriákra.
Abban a körben, amelyre a megyei (fővárosi) ügyész az előzetes 
felülvizsgálatot (előzetes revíziót) elrendelte, a járási, (városi, 
kerületi) ügyész önállóan nem kiadmányozhat, hanem a határozat 
tervezeteket iratokkal együtt köteles előzetes jóváhagyásra a megyei 
(fővárosi) ügyészhez felterjeszteni. A  felterjesztéseket hetenként 
egy alkalommal összegyűjtve kell eszközölni, kivéve a foglyos és más 
soronkívül elintézendő ügyeket. A  nagyobb ügyforgalommal ren
delkező ügyészségeknél a megyei (fővárosi) ügyész ettől eltérően 
is intézkedhet.
A  megyei (fővárosi) ügyész a felülvizsgálat során tett megállapítá
sokról tájékoztatni köteles az alsóbb ügyészi szervét és a szükséges 
iránymutatást is meg kell adnia. Amennyiben a felülvizsgálat alá 
vont ügyészség kellő fejlődést mutat, az előzetes felülvizsgálatot 
(előzetes revíziót) részben vagy egészben meg lehet szüntetni.

III.
A bűnügyi nyomozás közös szabályai

A ) A  büntető eljárás megindításának rendje

8 . A  büntető eljárást csakis olyan esetben lehet megindítani, ha a hatósá
gok, intézmények, hivatalos személyek és az állampolgárok feljelenté-
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seiből, közléseiből, panaszaiból, vagy egyéb megbízható adatokból 
elegendő alap mutatkozik annak megállapítására, hogy bűncselekmény 
alapos gyanúja forog fenn.

9. A  büntető eljárás megindítása általában úgy történik, hogy az ügyész 
a rendőrfőkapitányság, (a rendőrkapitányság) bűnügyi osztályának 
(alosztályának) vezetője, a rendőrőrs parancsnoka a 8. pontban 
írt előfeltételek megléte esetén határozatot hoz a nyomozás elrendelé
séről.

A  nyomozás elrendeléséről hozott határozatban röviden össze kell fog
lalni az elrendelés alapjául szolgáló tényállást úgy, hogy abból a bűn- 
cselekmény tényálladéki elemei megállapíthatók legyenek, majd az így 
összefoglalt tényállás alapján törvényileg (BHÖ. pontjai szerint) minő
sített bűncselekmény miatt, s nem személy ellen kell a nyomozást el
rendelni. A  nyomozást elrendelő határozat mellékleteként írásban rész
letes utasítást kell adni a nyomozás mikénti teljesítésére.
Azokban az ügyekben, amelyekben a nyomozást a rendőrőrsök végzik, 
továbbá az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmények ügyében 
a nyomozást elrendelő határozatnak az elrendelés alapjául szolgáló 
tényállást tartalmaznia nem kell, s a határozat szövege csak a követ
kező:

„Határozat"
A benti ügyben nyomozást a BHÖ. 422. és 423. pont (1) bekez
dés I. tételében felvett lopás bűntette miatt elrendelem.

10. Ha a feljelentésből, illetve egyéb adatokból bűncselekmény alapos gya
núja nem állapítható meg, az ügyész illetve a rendőrfőkapitányság (a 
rendőrkapitányság) bűnügyi osztályának (alosztályának) vezetője a nyo
mozást a Bp. 90. §. (1) bekezdése alapján megtagadja. A  rendőrőrsök 
által hozott nyomozást megtagadó határozatot — a Bp. 134. §. (1) 
bekezdésben foglaltak kivételével — az ügyésznek jóvá kell hagynia.

A  nyomozást a Btá. 56. §-a alapján is meg lehet tagadni, ha a Btá. 
56. §. alkalmazásának törvényes feltételei fennállnak. A  Btá. 56 §-ára 
alapított nyomozás megtagadása esetén, ha az elkövető személy fegyelmi 
joghatóság alá tartozik és a fegyelmi eljárás feltételei fennállnak, intéz
kedni kell a fegyelmi eljárás lefolytatásáról. Ez esetben a fegyelmi 
hatóságot fel kell hívni a fegyelmi határozat megküldésére és az irato
kat a fegyelmi határozat beérkeztéig nyilvántartásba kell tenni.
Az egyéb büntethetőséget kizáró és megszüntető körülmények közül csak 
a gyermekkor, a halál, az elévülés, kegyelem, illetve a magánindítvány 
hiánya szolgálhat alapul a nyomozás megtagadására.
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Büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok esetében csak akkor kerül
het sor a nyomozás megtagadására, ha a feljelentés, bejelentés, hivata
los észlelés adataiból kétségtelenül megállapítható a nyomozás meg
tagadására alapul szolgáló ok fennforgása.

11. Az ügyészségnek, illetve a rendőrségnek a hozzá beérkezett feljelen
tést, panaszt, közlést, hivatalos észleletet, még az érkezés, illetve észlelet 
napján kell iktatni és az iktatástól számított három napon belül dön
tenie kell a nyomozás elrendelése vagy megtagadása felől. Előzetes 
ellenőrzés elrendelésére sor nem kerülhet. A  bűncselekmény elköve
tése miatt tett feljelentést, panaszt, közlést, illetve hivatalos észlelést 
tartalmazó iratot az ügyészségen a büntetőügyek lajstromába, a rendőr
főkapitányságon (a rendőrkapitányságon) a bűnügyi iktatóban kell 
beiktatni, míg a rendőrőrsök iktatókönyvébe az iktatószámmal piros 
karikával kell megjelölni.

1 2 . Szabálysértés miatt tett feljelentés, panasz, közlés, hivatalos észlelés 
esetében az elkövető személyének megállapítása érdekében a rendőrség 
puhatolást végez, majd az elkövető személyének megállapítása után 
vagyon elleni szabálysértés esetén, haladéktalanul intézkedik az elkövető 
erkölcsi bizonyítványának beszerzésére. Az erkölcsi bizonyítvány tar
talmától függően a rendőrség az ügyben keletkezett iratokat további 
eljárás végett a szabálysértési előadónak küldi meg, illetve ha bűntett 
forog fenn, haladéktalanul elrendeli a nyomozást. Ha a puhatolás során 
a szabálysértés elkövetőjének kilétét megállapítani nem sikerült és bűn
tettre utaló adatok nem merültek fel, az iratokat ugyancsak a szabály
sértési előadónak kell megküldeni.

13. A  rendőrség által elrendelt nyomozásokról, vagy nyomozás meg
tagadásokról — azokat a bűncselekményeket kivéve, amelyekre a tör
vény egy évi szabadságvesztés-büntetésnél súlyosabb büntetést nem ren
del — az ügyészt a nyomozást elrendelő vagy megtagadó határozat 
egy példányának haladéktalan megküldése illetve azoknál a rendőrfő
kapitányságoknál (rendőrkapitányságoknál), ahol kihelyezett ügyész mű
ködik, a kihelyezett ügyésznek való nyombani átadása útján értesíteni 
kell.

A  rendőrőrsök parancsnokai által elrendelt nyomozásokról a rendőrőrs 
naponta az esti jelentés kapcsán köteles jelentést tenni a járási rendőr- 
kapitányságnak, s a rendőrkapitányság ezekről az ügyekről másnap 
tesz jelentést az illetékes ügyésznek.

A nyomozás megtagadásáról hozott határozatot a panaszra jogosultaknak 
[Bp. 90. §. (4) bek.] minden esetben kézbesíteni kell.
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B) A  nyomozás időtartama

14. A  nyomozást a teljes alaposság mellett, de a legrövidebb időn belül 
teljesíteni kell. A  Bp. 91/A. §. (1) bekezdése szerint a nyomozást 
egy hónapon belül le kell folytatni.
A  nyomozásnak ezen időtartama alatt a nyomozást elrendelő határozat 
meghozásának időpontjától a nyomozást megszüntető vagy felfüggesztő 
határozatnak az ügyész által történő jóváhagyásáig, illetve a nyomozást 
befejező határozat meghozatalának időpontjáig terjedő időt kell érteni. 
A  pótnyomozás időtartamát, ha azt a vádirat benyújtása előtt az ügyész, 
illetve előkészítő ülésen a bíróság rendelte el, a Bp.-nek a nyomozás 
időtartamára vonatkozó, rendelkezései szabják meg. Ha a pótnyomozást 
a bíróság az ügy érdemi tárgyalásán rendelte el, a pótnyomozás idő
tartamára, illetve a pótnyomozás határidejének meghosszabbítására 
(a nyomozás időtartamára és határidejének meghosszabítására) vonat
kozó törvényi rendelkezések nem alkalmazandók.

15. Olyan esetben, amikor a nyomozást egy hónapon belül befejezni nem 
lehet, a nyomozóhatóság köteles az időtartam meghosszabítása végett 
a megyei (fővárosi) ügyészhez kérelmet előterjeszteni.

16. A  megyei (fővárosi) ügyész a nyomozás időtartamát indokolt esetben 
egy hónappal meghosszabbíthatja.
A  nyomozás időtartamának két hónapon túl terjedő meghosszabbítását 
csak a legfőbb ügyész engedélyezheti.

17. Amennyiben a nyomozás időtartamának meghosszabbítására szükség
van. a nyomozást végző rendőrhatóság a nyomozási iratokat a felügyele
tet gyakorló ügyésznek a határidő meghosszabbítása iránti kérelmét tar
talmazó egyszerű feljegyzéssel (A  .............  sz. a ................. . . . .  ellen
indított bűnügyben kérem a nyomozás határidejének egy hónappal tör
ténő meghosszabbítását) bemutatja. A  felügyeletet gyakorló ügyész 
a kérelmet aláírja és nyilatkozik atekintetben, hogy a nyomozás határ
idejének meghosszabbítását javasolja-e.
Ha a nyomozás időtartamának meghosszabbítása mellett a letartóztatás 
további fenntartása is szükséges, együttes kérelmet kell előterjeszteni 
a határidők meghosszabbítása iránt.
A  nyomozás időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmet két pél
dányban kell benyújtani. Az egyik példányt a nyomozás időtartamának 
meghosszabbítását engedélyező megyei (fővárosi) ügyészi jóváhagyás 
rávezetésével a nyomozóhatóságnak kell visszaküldeni. A  másik pél
dányt annak az ügyészségnek iratainál kell elhelyezni, amely engedélyt 
adott a nyomozás időtartamának meghosszabbítására.
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A nyomozás időtartamának meghosszabbítása iránti kérelemhez a nyo
mozás iratait csatolni csak akkor kell, ha erre a felügyeletet gyakorló 
ügyész utasítást ad, vagy a nyomozás időtartamának meghosszabbítá
sára jogosult felettes ügyész megkívánja, illetőleg ha a letartóztatás határ 
idejének meghosszabbítása is szükséges.

A nyomozás időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmet olyan idő
ben kell előterjeszteni, hogy a nyomozás időtartamának meghosszabbí
tása még annak lejárta előtt megadható legyen.

18. Amennyiben a megyei (fővárosi) ügyész, illetve a legfőbb ügyész a nyo
mozás időtartamát nem hosszabbítja meg, a nyomozóhatóság vezetője 
köteles intézkedni az ügy soronkívül, haladéktalan befejezése iránt, 
s ennek érdekében szükség esetén más ügyek nyomozását félbe kell sza
kítani, vagy az ügy befejezésére nyomozókat biztosítani.

19. A  felügyeletet ellátó ügyész rendszeresen köteles vizsgálni azt, hogy 
a nyomozás időtartamának meghosszabbítása iránt előterjesztett kérelmek 
indokoltak, megalapozottak-e, s a kérelemben foglaltak fedik-e a való 
helyzetet.
Ha megállapítást nyer az, hogy a nyomozóhatóság indokolatlan kérelmet 
terjesztett elő, a nyomozás határidejének meghosszabbítása iránt, vagy 
a késedelemért felelősség terheli, intézkedni kell a felelős személy fe
gyelmi felelősségrevonása iránt.

C) A  nyomozás teljesítése

20. A  bűncselekményeket a legteljesebb alapossággal, tárgyilagosan minden 
irányban fel kell deríteni. Minden olyan adatot meg kell vizsgálni, 
amelynek a tényállás megállapítása szempontjából jelentősége van. A  nyo
mozás során fel kell deríteni az elkövető személyi és vagyoni körül
ményeit, osztályhelyzetét, állami, társadalmi rendünkkel szemben tanú
sított magatartását, s a fentiek alapján személyéből a társadalomra háruló 
veszély fokát.
A  bizonyítékokat megfelelő okmányokkal kell alátámasztani: tanúkihall
gatási jegyzőkönyvekkel, a terhelt kihallgatásáról, a helyszíni szemléről, 
a tárgyi bizonyítékokról, nyomozási kísérletről felvett jegyzőkönyvek
kel. szakértői véleményekkel, bűnjeljegyzékkel, stb.

21. Különös figyelmet kell fordítani a nyomozás során arra, hogy a terhelt 
vallomását, védekezését mindenkor ellenőrizzék.

A terhelt javára, vagy terhére beszámítható tényeket mindig tüzetesen 
ki kell vizsgálni és azokat is a szükséges bizonyítékokkal alá kell tá-
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masztani. Ez nemcsak olyan esetben kötelező, amikor a terhelt tagadja 
a terhére rótt bűncselekmény elkövetését, hanem akkor is, amikor a ter
helt a bűncselekmény elkövetését beismeri.

22. Amennyiben a nyomozás során a késedelem veszélye miatt a Bp. 8 6 . 
§. ( 2 ) bekezdésében foglalt halaszthatatlan nyomozási cselekményeket 
foganatosítottak anélkül, hogy az ügyben a nyomozást előzőleg elren
delték volna, úgy a halaszthatatlan nyomozási cselekmények befejezése 
után azonnal intézkedni kell a nyomozás elrendelése iránt. A  halaszt
hatatlan nyomozási cselekményekről készült okiratokban fel kell tüntetni 
azt a körülményt, hogy a kérdéses intézkedéseket a késedelem veszélye 
miatt: nyomozást elrendelő határozat nélkül tették meg.

23. Ha a nyomozóhatóság elegendő adatot gyűjtött össze annak megállapí
tásához, hogy ki követte el a bűncselekményt, ennek a személynek ter
heltként való felelősségrevonásáról indokolt határozatot köteles hozni. 
[Bp. 91/B. §. (1) bek. Terheltté nyilvánítás.]

A  terheltkénti felelősségrevonás előtt a gyanúba vett személyt kihallgatni, 
vele szemben kényszerintézkedést foganatosítani nem lehet. E tilalom 
alól kivételt képeznek a Bp. 8 6 . §. (2) bekezdésében foglalt halasztha
tatlan nyomozási cselekmények.

A  terheltként való felelősségrevonásnál figyelemmel kell lenni arra. 
hogy a gyanúsított rendszerint ez alkalommal szerez tudomást az ellene 
folyamatba tett eljárásról, s így lehetősége nyilik a be nem szerzett 
bizonyítékok, adatok hozzáférhetetlenné tételére. Ezért a terheltként 
való felelősségrevonásról lehetőleg csak akkor kell határozatot hozni, 
amikor a szükséges bizonyítékok biztosítása már megtörtént.

A  terheltként való felelősségrevonás alkalmával egyúttal intézkedni kell 
az elkövető erkölcsi-vagyoni bizonyítványának, fiatalkorú elkövető esetén 
születési anyakönyvi kivonatának, környezettanulmányának és iskolai 
bizonyítványának beszerzése iránt.

Amennyiben a további nyomozás során újabb bűncselekmény elköve
tésére merül fel adat, az új bűncselekményre vonatkozólag újabb ter
heltkénti felelősségrevonásról szóló határozatot hozni nem kell.

24. A  terheltkénti felelősségrevonásról szóló határozatot a terhelt első ki
hallgatásáról felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyvnek 
a személyi adatokra vonatkozó rovatai kitöltése után. Az így elkészí
tett határozatban nem kell megismételni a személyi adatokat. A  határozat
ban össze kell foglalni a rövid tényállást és az elkövetett bűncselek
mény törvényi minősítését meg kell jelölni.
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Amennyiben a terhelt őrizetbevételét anélkül rendelnék el, hogy jegyző
könyvi kihallgatása megtörtént volna, a terheltkénti felelősségrevonás- 
ról szóló határozatot az őrizetbevétel elrendeléséről szóló határozatta! 
egyidőben kell elkészíteni mégpedig úgy, hogy az őrizetbevétel elren
deléséről szóló határozat első részét a terheltkénti felelősségrevonásról 
szóló határozat képezze. Ebben az esetben a terheltkénti felelősségre- 
vonásról szóló határozatot külön is alá kell Íratni.
Ez az eljárás azonban csak a Bp. 8 6 . §. (2) bekezdésében foglalt 
esetekben történhetik, egyébként a Bp. 92. §. (2) és (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, a terheltet nyomban, illetőleg legkésőbb 24 
órán belül jegyzőkönyvileg kell kihallgatni, őrizetbevétele, vagy letar
tóztatása kérdésében ezt követően dönteni. Ilyenkor a 24. §. ( 1 ) bekez
dés szerint kell a terheltkénti felelősségrevonásról szóló határozatot 
a kihallgatási jegyzőkönyvbe rögzíteni.
A terheltkénti felelősségrevonásról szóló határozatot az ügyben eljáró 
nyomozó, illetve őrsön szolgálatot teljesítő rendőr írja alá és azt jóvá
hagyatni nem kell.

23. A  határozatot a terhelt előtt fel kell olvasni, szükség esetén meg kell 
magyarázni, majd a Bp. 136. §. (1) bekezdésére figyelemmel panasz- 
jogára, a védő kirendelésének lehetőségére és védőválasztási jogára őt 
ki kell oktatni. A  terheltnek a fenti figyelmeztetések után adott vála
szát a jegyzőkönyvben rögzíteni kel! és ezt a részt vele külön alá kell 
íratni.
A terheltnek lényegében tehát nyilatkoznia kell arra nézve, hogy a ter
heltkénti felelősségrevonásról szóló határozatot megértette-e, azt tudo
másul veszi-e, az ellen, él-e panasszal, védő kirendelését kéri-e. A  ter
heltkénti felelősségrevonásról szóló határozat aláírásának megtagadása 
önmagában egyéb erre irányuló, vagy utaló nyilatkozat nélkül, panasz
nak nem tekinthető.

26. A terhelt a védő kirendelését indokolt esetben már az eljárás nyomozási 
szakában is kérheti. Ilyen kérelem esetén a nyomozóhatóság megálla
pítja, hogy a kérelem megfelel-e a Bp. 49. §. (3) bekezdésében fog
laltaknak, majd indokolt esetben az ügyészség az iratok bemutatása 
mellett a bíróságnál a védő kirendelését indítványozza.

Ha a fogvalévő terhelt védői megbízást nem adott, ilyen megbízásról 
helyette a Bp. 51. §. (1) bekezdésében megjelölt személyek gondos
kodhatnak.
A Bp. 51. §. (1) bekezdésében megjelölt személyek által megbízott 
védő részéről benyújtott meghatalmazást iktatni, sorszámozni és a bűn
ügyi iratokhoz kell fűzni.
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27. A  terheltnek a felelősségrevonásáról szóló határozat ellen panaszjoga van. 
A  panasznak azonban halasztó hatálya nincs. A  kihallgatást akkor 
is foganatosítani kell, ha a terhelt panaszt jelent be, de ez esetben 
a nyomozási iratokat a panasz elbírálása végett az illetékes ügyésznek 
haladéktalanul meg kell küldeni. Azokon a helyeken, ahol kihelyezett 
ügyész működik, a terheltkénti felelősségrevonást elrendelő határozat 
ellen bejelentett panaszt a kihelyezett ügyész bírálja el.

Annak érdekében, hogy a panasz elbírálása végett az ügyésznek átadott 
nyomozási iratok hiánya a nyomozás folytatását meggátolja, a nyo
mozás iratait másolattal kell készíteni.

28. A  terhelt kihallgatása alkalmával, a terheltkénti felelősségrevonásról 
szóló határozat közlését követő eljárás jogi kérdések feltevése és az ön
életrajzi adatok felvétele után módot kell nyújtani a terheltnek arra, 
hogy a Bp. 94. §. (1) bekezdése szerint a terhére rótt cselekménnyel kap
csolatban védekezését összefüggően adhassa elő.

Ha a terhelt a vallomástételt megtagadja figyelmeztetni kell arra, hogy 
magatartása az eljárás folytatását nem akadályozza, de ezzel a véde
kezéstől fosztja meg magát. Erőszakkal, fenyegetéssel, vagy más kény
szerítő eszközzel a terheltet vallomástételre, vagy beismerésre bírni nem 
szabad. [Bp. 94. §. (4) bekezdés.]

29. Amennyiben a titoktartás alól felmentést nem kapott, nem szabad a ter
heltet olyan körülményre kihallgatni, amely államtitok, illetőleg a hiva
tali, szolgálati titoktartás kötelessége alá esik. Ebben a vonatkozásban 
a Bp. 56. §-ának rendelkezéseit a terheltre is megfelelően alkalmazni 
kell. [Bp. 94. §. (3) bek.]

30. A  terhelt nyilatkozata után a kihallgató szükség szerint teszi fel 
a további kérdéseket, amelyekkel a terhelt vallomásában foglalt héza
gokat, ellentmondásokat tisztázza, vagy a terhelt által állított tények 
valótlanságát leleplezi.

A  rendőrőrsök által végzett nyomozásoknál a kihallgatást foganatosító 
rendőrnek úgy kell irányítania a kihallgatást, hogy a terhelt önéletrajzi 
adatain kívül a terhére rótt cselekménnyel kapcsolatos előadása, az eset
leges ellentmondások tisztázása, a valótlanságok leleplezése is össze
függő nyilatkozatot képezzen. Természetes, hogy ennek érdekében 
a terheltekhez kérdéseket is kell intézni, de e kérdéseket a jegyzőkönyv
ben feltüntetni nem kell. A  terhelt kihallgatása alkalmával is figyelem
mel kell lenni a Bp. 3. §-ában foglaltakra és ehhez képest a terhelthez 
cselekményét mentő, illetve enyhítő körülményekre nézve is kell kérdé
seket feltenni.
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31. Ha a terhelt fiatalkorú, kihallgatását törvényes képviselője jelenlétében 
kell foganatosítani, ha pedig írni, olvasni nem tudó egyén, a kihallga
tási jegyzőkönyv aláírásánál két hatósági tanút kell alkalmazni.

32. Az állam és állami vállalat alkalmazásában álló személy által 
elkövetett bármely bűncselekmény miatt indult nyomozás esetén — 
az ilyen személy terheltkénti felelősségrevonásáról hozott határozat elké
szítése és a terhelt első kihallgatásának megtörténte után — ha az eljárás 
folytatása továbbra is szükségesnek mutatkozik, a terhelt közvetlen felet
tesét (felettes szervét, munkáltatóját) a nyomozóhatóság a nyomozás 
megindulásáról haladéktalanul írásban köteles értesíteni. [Bp. 92. §. (4) 
bekezdés.]

33. Az értesítésnek az eljáró hatóság megjelölését, az ügy számát, a terhelt 
nevét és legszükségesebb személyi adatait (születési hely, év, anyja 
neve, lakóhelye) alkalmazási helyét és beosztását, valamint ellene a nyo
mozás megindításának tényét és a tényállás ismertetése nélkül az elkö
vetett bűncselekményt kell tartalmaznia.

Az értesítést az eljáró nyomozó felettes parancsnoka írja alá.
Az értesítést a kézbesítésre vonatkozó általános szabályok szerint, de 
zártan és bizalmas jelzéssel kell megküldeni a munkáltató hivatal, 
szerv, vállalat vezetője részére, s azon jelezni kell, hogy csak a címzett 
sajátkezű felbontására kézbesíthető.

D) A  terhelttel szembeni alkalmazandó biztonsági intézkedések

34. A  terhelttel szemben alkalmazott biztonsági intézkedések az állampol
gárok alkotmányban biztosított jogait — így elsősorban a személyes 
szabadsághoz fűződő jogait — korlátozzák. Éppen ezért az ügyésznek 
alapvető kötelessége, hogy a büntető eljárás alá vont terheltek személyes 
szabadságát bármely formában korlátozó kényszerintézkedések megvá
lasztása és alkalmazása kérdésében a legszigorúbban ragaszkodjék a tör
vényhez.

35. Az őrizetbevételnek és előzetes letartóztatásnak csak akkor van helye, 
ha a Bp. 97. §. (1) bekezdésében felsorolt okok valamelyike fennforog 
és az ügyben a nyomozóhatóság a Bp. 86. §. (1) bek. alapján a nyo
mozást már elrendelte. Kivételesen, a nyomozás elrendelése előtt is helye 
van az őrizetbevétel, illetőleg az előzetes letartóztatás elrendelésének 
ha erre a Bp. 86. §. (2) bekezdése alapján halaszthatatlan nyomozási 
cselekményként szükség van.
A rendőrőrsök őrizetbevételt és előzetes letartóztatását nem rendelhet
nek el. ő rizetbevételt csak tettenkapás és szökés veszélye esetén foga-
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natosíthatnak halaszthatatlan nyomozási cselekményként és erről az ille
tékes rendőri szervek jelentést lenni tartoznak.
Amennyiben a rendőrőrs által nyomozott ügyben őrizetbevétel, illetve 
előzetes letartóztatás szüksége merül fel, haladéktalanul köteles a rend
őrőrs parancsnoka az ügy átvétele végett jelentést tenni a rendőrkapi
tányság bűnügyi alosztálya vezetőjének.

36. Külföldi állampolgárral szemben őrizetbevételt és előzetes letartóztatást 
— a Bp. 86. §. (2) bekezdésében felsorolt esetekben is — csak a Leg
főbb Ügyészség előzetes hozzájárulásával lehet foganatosítani.
Ilyen intézkedést szükség esetén a bűncselekmény észlelése után azon
nal jelenteni kell az elkövető részletes személyi adatait, a terhére meg
állapítható tényállást, a beszerzett bizonyítékokat és azt, hogy az elkö
vető milyen minőségben tartózkodik magyar területen. Ezzel együtt 
a tervezett intézkedéshez kérni kell az előzetes hozzájárulást.

37. A  területenkívüliséggel és személyes mentességgel kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 1937:XVIII. tv. rendelkezéseinek szigorú megtar
tása érdekében, minden olyan esetben, amikor a területenkívüliséget, 
vagy személyes mentességet élvező személy terheltkénti felelősségrevo- 
násának szükségessége merül fel, az elkövető személyével szemben 
a Legfőbb Ügyészség előzetes hozzájárulása nélkül semmiféle intéz
kedés nem alkalmazható, és az eljárás felfüggesztésével egyidejűleg az 
iratokat a nyomozóhatóság, illetve nyomozási cselekmények foganatosí
tására jogosult szervnek a területenkívüliség, illetve személyes mentesség 
fennállásának és tárgyi terjedelmének elbírálása végett a Legfőbb Ügyész
séghez kötelesek haladéktalanul felterjeszteni.

38. A  Bp. 99. §. (1) bekezdése szerint a rendőrség a terheltet 72 óráig 
tarthatja őrizetben. A  72 óráig tartó őrizetbevételt a 35. pontban foglalt 
feltételek mellett a rendőrfőkapitányság (a rendőrkapitányság) vezetője, 
helyettese, a bűnügyi osztály (alosztály) vezetője, illetőleg az ügyeletes 
tiszt rendelheti el.

Az őrizetbevételt határozattal kell elrendelni. A  határozatnak tartal
maznia kell az eljáró hatóság megjelölését, az ügy számát, a terheltnek 
a Bp. 94. §-ában megjelölt személyi adatait, továbbá annak a bűncselek
ménynek megjelölését, amely miatt az őrizetbevételt elrendelték, valamint 
az őrizetbevétel indokait, illetve felettes parancsnok utasítása esetén 
ennek a körülménynek megjelölését.

39. Az őrizetbevétel elrendeléséről szóló határozatot az őrizetbevett személy 
előtt ki kell hirdetni, ki kell oktatni panaszjogára, s nyilatkozatát a hatá
rozatra rá kell vezetni, s azt vele alá kell íratni.
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40. Az ügyésznek kötelessége a rendőrség által elrendelt őrizetbevételek 
törvényességét, a fogdavizsgálatok, valamint a határozatok ellen benyújtott 
panaszok alapján felülvizsgálni és a törvénysértő őrizetbevételek hala
déktalan megszüntetése iránt intézkedni.

41. A  Bp. 99. §. ( 1 ) bek. alapján a rendőrség által elrendelt őrizetbevéte
lek nem azonosak az 1955:22. számú tvr. 13. §. (4) bek. alapján 
elrendelhető ún. igazgatásrendészeti őrizetbevételekkel. Az igazgatás- 
rendészeti őrizetbevételek törvényességét az ügyész általános felügyeleti 
jogkörében köteles ellenőrizni. Ezt az ellenőrzést is azonban annak az 
ügyésznek kell elvégezni, aki egyébként a fogvatartások törvényességi 
felügyeletét ellátja.

42. Az előzetes letartóztatást elrendelő határozatnak az eljáró hatóság meg
jelölését, az ügy számát, a bűncselekmény tényállását és törvényi minő
sítését, a letartóztatott terheltnek a Bp. 94. §. (1) bek. felsorolt sze
mélyi adatait, továbbá a Bp. 97. §. (1) bek. megfelelő alpontjában 
foglaltakra hivatkozással az előzetes letartóztatás indokait és a letar
tóztatás foganatosításának helyét kell tartalmaznia.
A  nyomozóhatóság által elrendelt előzetes letartóztatásról szóló határo
zatot annak elkészítése után nyomban be kell mutatni az ügyben kelet
kezett nyomozási iratokkal együtt jóváhagyás végett az illetékes 
ügyésznek.
Az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot a terhelt előtt ki kel! 
hirdetni, azt neki meg kell magyarázni, a határozat elleni panaszjogára 
ki kell oktatni, és a terhelt nyilatkozatát a letartóztatási határozatra rá 
kell vezetni és azt vele alá kell íratni.

43. Az ügyész a neki bemutatott előzetes letartóztatási határozatot az ira
tokkal együtt azonnal köteles felülvizsgálni és a jóváhagyás kérdésében 
dönteni, majd a határozatot az iratokkal együtt a rendőrségnek hala
déktalanul visszaküldeni.

44. A bűnügyi iratokhoz csatolt meghatalmazással rendelkező védőnek 
az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot kézbesíteni kell és az ellen 
a meghatalmazott védő a Bp. 136. §. alapján panasszal élhet.

45. Ha a letartóztatott személy az állami (állami, hivatal, szerv, intézmény), 
állami vállalat alkalmazottja, az előzetes letartóztatásról a Bp. 98. 
§. (4) bekezdése értelmében felettesét késedelem nélkül értesíteni kell. 
Az értesítést az előzetes letartóztatást elrendelő hatóság vezetője írja alá 
s az értesítésnek az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a letar
tóztatott személy legszükségesebb személyi adatait (neve, születési éve 
és helye, anyja neve) alkalmazási helyét és beosztását, a tényállás ismer-
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tetése nélkül a bűncselekmény megjelölését, a letartóztatás időpontját 
kell tartalmaznia.

46. Az előzetes letartóztatás elrendelése ellen a terhelt, vagy meghatalmazott 
védője által bejelentett panasz esetén a nyomozóhatóság a panaszolt hatá
rozatot és az összes iratokat köteles az illetékes ügyész útján. 24 órán 
belül felterjeszteni a felettes ügyésznek.
A  felettes ügyész a panasz tárgyában az iratok beérkezésétől számított 
3 napon belül köteles dönteni és döntése után az iratokat haladéktalanul 
visszaküldeni az illetékes ügyész útján a nyomozást folytató hatóságnak.

47. Olyan esetben, amikor az ügy bonyolult volta miatt a nyomozást befejezni 
nem lehet és az előzetes letartóztatás fenntartása 1 hónapon túl is szük
séges, a nyomozóhatóság az előzetes letartóztatás, valamint a nyomozás 
határidejének meghosszabbítása iránt a megyei (fővárosi) ügyészhez 
indokolt kérelmet köteles előterjeszteni. A  meghosszabbításra előter
jesztett kérelemnek tartalmaznia kell az addig folytatott nyomozás alap
ján megállapítható tényállás rövid összefoglalását, a még foganatosí
tandó nyomozási cselekmények ismertetését és azokat az okokat, amelyek 
a meghosszabbítást szükségessé teszik. A  meghosszabbítás iránti kérel
met a felügyeletet gyakorló ügyésznek is alá kell írnia és nyilatkoznia 
kell atekintetben, hogy a meghosszabbítást javasolja-e, vagy sem.

48. A  megyei (fővárosi) ügyész az előzetes letartóztatást indokolt esetben 
egy hónappal meghosszabbíthatja.
Az előzetes letartóztatás időtartamát két hónapon túl csak a legfőbb 
ügyész hosszabbíthatja meg.

49. Az előzetes letartóztatás meghosszabbítása iránti kérelmet két példány
ban kell benyújtani. A  kérelemhez csatolni kell a nyomozás iratait is. 
A megyei (fővárosi) ügyész a kérelem beérkezésétől számított 3 napon 
belül dönteni köteles az előzetes letartóztatás meghosszabbításának kér
désében. A  kérelem egyik példányát a hozott határozat egy példányá- 
val együtt a megyei (fővárosi) ügyészségen marad, míg a kérelem másik 
példányát a hozott határozattal és az iratokkal együtt az illetékes ügyész
ségen keresztül a nyomozóhatóságnak vissza kell küldeni.
Az előzetes letartóztatás meghosszabbítása iránti kérelmet oly időben 
kell elkészíteni és benyújtani, hogy a döntésre fenntartott 3 napi határ
időt figyelembe véve a felettes ügyészi határozat még az előzetes 
letartóztatás egy hónapi határidejének lejárta előtt a nyomozóhatóság
hoz visszaérkezzék.

30. Az előzetes letartóztatást meghosszabbító felettes ügyészi határozatot 
a terhelt előtt a nyomozóhatóságnak ki kell hirdetni, meg kell magya-
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rázni és ki kell oktatni a terheltet ezzel kapcsolatos panaszjogára. A  ter
heltnek erre vonatkozóan tett nyilatkozatát a határozatra rá kell vezetni 
és azt a terhelttel alá kell Íratni.
Az előzetes letartóztatást meghosszabbító határozatot a bűnügyi iratok
hoz csatolt meghatalmazással rendelkező védőnek kézbesíteni kell, s az 
ellen a meghatalmazott védő a Bp. 136. §-a alapján panasszal élhet.

51. Az előzetes letartóztatást elrendelő, illetve meghosszabbító megyei (fővá
rosi) ügyészi, határozat ellen a terhelt, vagy meghatalmazott védője által 
bejelentett panasz esetén a nyomozóhatóság, a határozatot és az összes 
iratokat a megyei (fővárosi) ügyész útján nyomban köteles a legfőbb 
ügyészhez felterjeszteni.
A  legfőbb ügyész által meghosszabbított előzetes letartóztatás, illetve 
a megyei (fővárosi) ügyész határozata ellen bejelentett panasz ügyé
ben hozott határozat ellen további panasznak helye nincsen.

52. Az előzetes letartóztatást az ügyész jóváhagyása alapján a nyomozó- 
hatóság foganatosítja addig, míg a terheltet az ügyésznek át nem adják. 
A  foganatosítás a nyomozást végző rendőrfőkapitányság (rendőrkapi
tányság) fogdájában történik.
Amennyiben bármely oknál fogva (biztonság, nyomozás érdeke, össze- 
beszélés lehetőleg ,  stb.) az ügyész úgy találja, hogy az előzetes letar
tóztatás foganatosítása a rendőrfőkapitányság (rendőrkapitányság) fog
dája helyett a bírósági börtönben célszerűbb, az előzetes letartóztatás 
jóváhagyáskor, vagy később is úgy rendelkezhet, hogy az előzetes 
letartóztatást a bírósági börtönben kell foganatba venni.
Azokban az ügyekben, amelyekben a terheltek, vagy az ügy egyes ter- 
heltek előzetes letartóztatásának a rendőrfőkapitányság (rendőrkapitány
sági fogdájában való foganatosításához — tekintet nélkül arra, hogy 
ügyükben a nyomozás még folyik, vagy egyes terheltekkel szemben 
a nyomozást már le is zárták, — oly indokolt különleges érdek fűződik, 
a letartóztatás foganatosítása helyének meghatározása tárgyában a BM. 
Országos Rendőrfőkapitányság állásfoglalásának beszerzése után a leg
főbb ügyész (a Legfőbb Ügyészség büntetőjogi főosztálya vezetője) dönt.

53. Az előzetes letartóztatottak őrizetére, a letartóztatottak kötelességeire 
és jogaira nézve a büntetésvégrehajtási szabászatnak idevonatkozó része 
az irányadó. Az előzetes letartóztatásban lévő terheltek levelezése és más 
személyekkel való érintkezése az ügyész ellenőrzése alatt áll. Az előze
tes letartóztatottakkal való érintkezésre az ügyész ad engedélyt.
A  meghatalmazott vagy kirendelt védő a nem bűnüggyel kapcsolatos, 
de halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben, azokban az esetekben
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is érintkezhet a terhelttel — ellenőrzés mellett, — ha egyébként a védő
vel való érintkezésre az eljárás sikerének veszélyeztetése miatt sor nem 
kerülhet.
A  bűnüggyel kapcsolatos érintkezésre vonatkozólag a Bp. 102. §. (3) 
bekezdésében említett ellenőrzés nélküli érintkezés (beszélgetés) a nyo
mozás befejezése előtt csak akkor biztosítható, ha az érintkezésnek ez a 
módja az eljárás sikerét nem hiúsítja meg. Az eljárás sikerének meg
hiúsítása különösen akkor következhet be, ha nyomozás befejezése előtt 
a védő védencével ellenőrzés nélkül érintkezik. Ezért az érintkezés enge
délyezése során az ügyésznek gondosan mérlegelni kell azt, hogy az 
eljárás sikerének meghiúsulásától nem kell-e tartani. Ha ez a veszély 
áll. fenn, az ügyésznek a terhelt részletes kihallgatása után csak ellenőr
zött érintkezésre lehet engedélyt adni.
A  nyomozást befejező határozat meghozatala után engedélyezhető, hogy 
a védő ellenőrzés nélkül beszélhessen védencével.
A  védő által folytatott beszélgetéseket az ügyész engedélyezi és az 
ügyész engedélye alapján a nyomozóhatóság köteles a beszélgetést lehe
tővé tenni.

54. A nyomozás során minden eszközzel arra kell törekedni, hogy az elő
zetes letartóztatás a lehető legrövidebb ideig tartson.
E célból azokban az ügyekben, ahol letartóztatott van, a nyomozást kése
delem nélkül, soronkívül kell teljesíteni.
Az előzetes letartóztatás időtartamának megrövidítése céljából az ügyész 
a. nyomozás anyagának értékelése alapján, a letartóztatás jóváhagyása 
alkalmával a törvényben előírt 1 hónapi időtartamnál rövidebb ideig 
tartó előzetes letartóztatáshoz járulhat hozzá.

55. Az előzetes letartóztatásnak a Bp. 103. §. (2) bek. foglaltak alapján 
történő megszüntetése előtt, a megszüntetésről az ügyészt haladéktalanul 
értesíteni kell.

56. Ha olyan személy előzetes letartóztatását szüntetik meg, aki állam, 
(állami hivatal, intézmény, szerv) állami vállalat alkalmazottja, az elő- 
zet e s  letartóztatás megszüntetését a terhek felettesével a 45. pont sze
rinti értesítés kézbesítésével, késedelem nélkül közölni kell.

57. Azokban a bűnügyekben, amelyekben valamely oknál fogva (a terhelt 
olyan súlyos betegségben szenved, amelynek következtében fogvatartása 
állapotának nagymérvű súlyosbodásához vezetne, vagy életét veszélyez
tetné stb.) a terhelt fogvatartása nem feltétlenül szükséges, a Bp. 97. 
§. (1) bek. felsorolt előfeltételek esetén az előzetes letartóztatás helyett 
a terheltnek meg lehet tiltani, hogy lakóhelyét elhagyja. (Bp. 104. §.)
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A  lakóhely elhagyásának tilalmáról szóló határozatnak az eljáró hatóság 
megjelölését, az ügy számát, a bűncselekmény tényállását, törvényi minő
sítését, a terheltnek a Bp. 94. §. (1) bek. felsorolt személyi adatait, 
a lakóhely elhagyásának tilalmául szolgáló okokat, a lakóhely elhagyás 
tilalmának időtartamát, valamint annak a helységnek megjelölését kell 
tartalmaznia, amelynek elhagyását a határozat a terhelt számára megtiltja. 
A határozatban fel kell hívni a terhelt figyelmét arra is, hogy a tilalom 
megszegése a terhelt előzetes letartóztatását vonhatja maga után.
A lakóhely elhagyás tilalmáról szóló határozatot a terhelt előtt ki kell 
hirdetni, azt neki meg kell magyarázni, a határozat elleni panaszjogára ki 
kell oktatni és a terhelt nyilatkozatát a határozatra rá kell vezetni és azt 
a terhelttel alá kell Íratni.
A  rendőrség által elrendelt lakóhely elhagyásának tilalmáról szóló hatá
rozatot annak elkészítése után nyomban be kell mutatni az ügyben kelet
kezett nyomozási iratokkal együtt, jóváhagyás végett az illetékes ügyésznél;

58. Az ügyész a neki bemutatott határozatot az iratokkal együtt nyomban 
köteles felülvizsgálni és a jóváhagyás kérdésében dönteni, majd a hatá
rozatot az iratokkal együtt a rendőrségnek haladéktalanul visszaküldeni.

59. A  bűnügyi iratokhoz csatolt meghatalmazással rendelkező védőnek 
a lakóhely elhagyásának tilalmát elrendelő határozatot kézbesíteni kell 
és az ellen a meghatalmazott védő a Bp. 136. §-a alapján panasszal 
élhet.

60. A  lakóhely elhagyásának tilalmát elrendelő határozat ellen a terhelt, 
vagy meghatalmazott védője által bejelentett panasz esetén a jelen 
utasítás 46. pontjának értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.

61. A  lakóhely elhagyásának tilalma a bírósági előkészítő ülésig tart. Az el
rendelés alapjául szolgáló okok előbbi megszűnte esetén, az elrende
lésre jogosult hatóság a tilalmat megszünteti.

62. Előzetes letartóztatás foganatosítása esetén a letartóztatott személy iga
zolványát be kell vonni, s a személyi igazolvány számát a letartóztatási 
határozaton fel kell tüntetni.

Ha a letartóztatottat 4 napon belül szabadonbocsátják, személyi iga
zolványát neki vissza kell adni, egyébként pedig a személyi igazolvány 
további kezelésével az illetékes rendőrhatóság foglalkozik.

E ) Eljárás távollévő terhelt ellen

63. A  nyomozás teljesítésének nem akadálya az, hogy a terhelt ismeretlen 
helyen tartózkodik. Ebben az esetben a terhelt lakhelyének felkutatása 
iránt kell intézkedni, ha pedig az eljárás olyan bűntett miatt folyik,
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melyre a törvény 1 évi börtönnél súlyosabb büntetést rendel, a terhelt 
ellen elfogatóparancsot kell kibocsátani.

Ha a távollévő terhelt jogszabály megszegésével, vagy kijátszásával 
külföldre távozott, ezt a körülményt a nyomozás során bizonyítani kell.

64. Az ügyben, ha a terhelt kézrekerítésére, illetőleg tartózkodó helyének 
megállapítására irányuló intézkedések nem vezetnek eredményre, a további 
nyomozást újabb bizonyítékok felmerüléséig, illetve a terhelt előkerüléséig 
a bizonyítékok biztosítása mellett fel kell függeszteni.

65. A  nyomozást felfüggesztő határozatnak az eljáró hatóság és az ügy 
számának megjelölésén kívül tartalmaznia kell a megállapító tény
állást, a bűncselekmény törvényi minősítését, annak megállapítását, hogy 
a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik és kézrekerítésére, illetve tartóz
kodási helyének megállapítására irányuló intézkedések nem vezettek 
eredményre.

A  nyomozást felfüggesztő határozatot az illetékes ügyésznek jóváhagyás 
végett be kell mutatni.

Mellőzni kell a nyomozás felfüggesztését, ha a távollévő, vagy jogsza
bály megszegésével, illetőleg kijátszásával külföldre távozott terhelt olyan 
súlyos bűncselekményt követett el. (gyilkosság, kiemelkedő ellenforra
dalmi bűntett, különösen veszélyes társadalmi tulajdon elleni bűncse
lekmény, stb.) Hogy szükség van távollétében a büntető eljárás lefoly
tatására. Ilyen esetben a nyomozást teljesíteni kell, a bizonyítékokat 
össze kell gyűjteni és a terhelt ellen vádiratot kell a bírósághoz benyúj
tani. A  nyomozásra nézve a terhelt távolléte következményeként jelent
kező eltérésekkel a jelen utasítás szabályai maradéktalanul érvényesülnek.

66. Az elfogatóparancsok kibocsátása, a lakhely kutatások elrendelése és 
foganatosítása tekintetében követendő eljárást szabályozó 1956. TD K . 
00521. Legf. Ü. BM. I. M. sz. együttes utasítás hatályban marad és 
annak rendelkezései szerint kell eljárni.

F) Egyes nyomozási cselekmények teljesítése

67. A  tanúkihallgatás alkalmával a tanúhoz intézett figyelmeztetés [Bp. 
57. §. (1) bek. a) és c) pont, Bp. 109. §. (2) bek.] megtörténtét, 
valamint a tanú nyilatkozatát minden esetben a jegyzőkönyvbe kell 
foglalni.

68. A  terhelt és a tanúk egymással való szembesítéséről mindenkor jegyző
könyvet kell felvenni.
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A  szembesítési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Bp. 77. §. (1) 
bekezdésében felvetteken kívül a szembesítés lefolyását, a szembesített 
személyekhez intézett kérdéseket és az azokra adott válaszokat.
A  szembesítési eljárás alkalmával a szembesítés vezetője kérdést intéz 
a szembesített személyekhez, hogy ismerik-e egymást, mikor, és milyen 
körülmények között ismerkedtek meg. Ezután a terhelő vallomást tevő 
személyt szólítja fel állításainak a tagadó személy előtt való megismét
lésére, majd a tagadó személyt szólítja fel arra, hogy nyilatkozzék.

69. Ha az ügyben jelentős tények, vagy egyéb körülmények megállapításá
hoz, vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, határozatot 
kell hozni a szakértő kirendeléséről.
A  határozatnak az eljáró hatóság, az ügyszám megjelölésén kívül tar 
talmaznia kell azt az okot, amely miatt szakértő alkalmazása vált szük
ségessé. A határozatban a szakértő személyét meg kell jelölni és pon
tokba foglalva fel kell sorolni azokat a kérdéseket, melyekre nézve 
a szakértőnek nyilatkoznia kell.
A  szakértő kirendeléséről — a kirendelt nevének közlésével — a feleket, 
valamint a terheltnek a bűnügyi iratoknál lévő meghatalmazással meg
bízott védőiét ékesíteni kell.

70. Szakértőt alkalmazni csak a nyomozás elrendelése után lehetséges. Ha 
a vonatkozó szakkérdésre igazságügyi szakértő nincsen, vagy az ügyben 
nem járhat el, elsősorban állami szerv, (intézmény, intézet, vállalat) 
alkalmazottai közül kell szakértőt kirendelni.
A. kirendelő határozatban a szakértőt arra is fel kell hívni, hogy szak
értői díjjegyzékét ellenőrzésre alkalmas módon, a végzett tevékeny
séget naponként és óránként feltüntetve állítsa össze.
A benyújtott szakértői véleményt abból a szempontból is értékelni kell, 
hogy a díjjegyzékben megjelölt ráfordítási idő arányos-e a végzett 
munkával.
H a a szakértőt az ügyészség rendelte ki, a 200,— Ft-ot meghaladó 
szakértői díjjegyzéket számszaki ellenőrzés és véleményezés végett meg 
kell küldeni az ügyészség gazdasági hivatalának. A szakértői díj meg
állapításakor a gazdasági hivatal véleményét figyelembe kell venni.

71. Amennyiben a kirendelt szakértőhöz a terhelt vagy védője, kérdések 
feltevését indítványozza. az indítvány teljesítése, illetve megtagadása 
kérdésében a nyomozóhatóság vezetője dönt. Döntése ellen az ügyész
hez panasznak van helye.

72. H a terhelt, vagy védője a Bp. 114. §. (1) bekezdése alapján a kiren
delt szakértő mellett más szakértő alkalmazását is kéri, a kérelem tár-
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gyában a nyomozóhatóság vezetője dönt. Döntése ellen ugyancsak 
panasznak van helye az ügyészhez.

73. A  szemléről a terheltet, sértettet, valamint képviselőiket a Bp. 132. 
§. ( 1 ) bek. foglalt rendelkezés szerint kell értesíteni.

74. Házkutatás elrendelése esetén a nyomozóhatóság vezetője által aláírt 
házkutatási határozatnak tartalmaznia kell az eljáró hatóság és az ügy 
számának megjelölésén kívül a házkutatást szenvedő nevét, lakcímét, 
az átkutatandó ház, lakás, illetve helyiségek megjelölését és a házkutatás 
indokát. A  házkutatási határozatot két példányban kell elkészíteni, az 
egyik példányt a házkutatás megkezdése előtt a házkutatást szenvedőnek 
át kell adni, aki annak átvételét a határozat eredeti példányán aláírásával 
ismeri el.

75. A  házkutatás foganatosításáról minden esetben jegyzőkönyvet kell fel
venni. Amennyiben a házkutatást írásbeli határozat nélkül a Bp. 125. 
§. ( 2 ) bek. alapján folytatták le, ezt a körülményt a házkutatásról fel
vett jegyzőkönyvben fel kell tüntetni.

A  házkutatási jegyzőkönyvben az alkalmazott hatósági tanúk, illetve 
a házkutatást szenvedő érdekeinek képviseletére esetleg kirendelt személy 
nevét és lakcímét pontosan fel  kell tüntetni.

Fel kell sorolni a házkutatási jegyzőkönyvben azokat a tárgyakat 
amelyeket a házkutatás során lefoglaltak. Egyúttal meg kell jelölni 
a jegyzőkönyvben e tárgyak feltalálási helyét. A lefoglalt tárgyakról 
átvételi elismervényt kell két példányban kiállítani. Az átvételi elismer
vény egyik példányát a nyomozási iratokhoz kell fűzni, másik példányát 
annak kell átadni, akinek birtokából a lefoglalás történt.

76. A  személymotozásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaz
nia kell a személymotozásnál jelen volt hatósági tanúk nevét és lak
címét, valamint a motozás során a motozást szenvedőnél talált és tőle 
lefoglalt tárgyak felsorolását.

A  jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a tárgyak feltalálási helyét. A  lefog
lalt tárgyakról átvételi elismervényt kell két példányban készíteni. 
Az átvételi elismervény egyik példányát a nyomozási iratokhoz kell 
fűzni, másik példányát annak kell átadni, akinek birtokából a lefoglalás 
történt.

77. A  Bp. 128. §. (1) bek. alapján zár alá vétel elrendelésének csak 
abban az esetben lehet helye az ott felsorolt egyéb feltételek mellett, 
ha alaposan lehet tartani attól, hogy a terhelt vagyonának, vagy egyes
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vagyontárgyainak elidegenítése, vagy elrejtése által a vagyonelkobzás 
foganatosítását, illetve a polgári jogi igény kielégítését meghiúsítja.

A  nyomozás során tehát alapos vizsgálat tárgyává kell tenni azt, hogy 
a terheltnek van-e ingó, vagy ingatlan vagyona, amely kielégítési alapul 
szolgálhat. Jelentősebb kár okozása esetén haladéktalanul intézkedni 
kell a zár alá vétel elrendelése iránt.
A  zár alá vétel foganatosítása végett a bírósági végrehajtó irodát keli 
megkeresni, annyi határozat példány kapcsán, hogy a zár alá vételt 
szenvedőkön kívül egy példányban maradjon még a bírósági végre
hajtónak is.

G ) A  nyomozás megszüntetése

78. A  nyomozást a Bp. 133. §. (1) bek. foglalt előfeltételek megléte esetén 
meg kell szüntetni.
A  nyomozást megszüntető határozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) az eljáró hatóság megnevezését és az ügy számát;
b) a bűntett és az elsőrendű terhelt nevének megjelölésével arra való 

utalást, hogy a megszüntető határozat milyen ügyben készült;
c) a terhelt (terheltek) Bp. 94. §. (1 ) bek. felsorolt személyi adatait 

a nyomozás megszüntetésére vonatkozó és a Bp. 133. §. (1) bek. 
megfelelő pontjára alapított rendelkezést;

d) a nyomozás során foganatosított kényszerintézkedésekre (lefoglalás, 
zár alá vétel, előzetes letartóztatás) vonatkozó rendelkezéseket;

e) a panaszjogra jogosultak ama figyelmeztetését, hogy a határozat 
ellen a határozat kézbesítésétől számított 8  nap alatt a Bp. 136. 
§-a alapján panasszal élhetnek:

f) annak megjelölését, hogy mely gyanú alapján indult a terhelt (ter
heltek) ellen büntető eljárás;

g) a nyomozás során megállapított tényállást;

h) annak az oknak megjelölését, amely a nyomozás megszüntetésének 
alapjául szolgált.

79. Amennyiben a nyomozást a Btá. 36. §-a alapján szüntették meg, a nyo
mozást megszüntető határozatot, ha az akadályba nem ütközik, az ügyész 
köteles megfelelő figyelmeztetés kapcsán a terhelt előtt kihirdetni. Ez 
alkalommal figyelmeztetni kell a terheltet panaszjogára. A  kihirdetés 
és figyelmeztetés megtörténtét a nyomozást megszüntető határozaton
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fel kell tüntetni és azt a terhelttel alá kell Íratni. Az eljárás alkalmá
val a terheltnek nyilatkoznia kell, hogy a nyomozást megszüntető hatá
rozatot tudomásul veszi-e vagy ellene panasszal él.
Ha a nyomozást megszüntető határozatot a terhelt előtt kihirdették, 
a határozatot a terheltnek kézbesíteni nem kell, részére csupán értesítési 
kell kiadni arról, hogy az ellene indult nyomozást megszüntették.

80. A  nyomozást megszüntető határozatot terheltnek csak akkor szabad kéz
besíteni, ha a Bp. 136. §. (2) bekezdésében meghatározott 8  napi 
határidő a panasz előterjesztése nélkül jár le, hogy a határozat ellen 
panaszra jogosultak panasszal nem éltek.

H ) A nyomozás befejezése

81. Ha a vádemelés indokolt és a nyomozás során elegendő adatot gyűjtöt
tek a terhelt bűnösségének megállapítására, a nyomozást írásbeli hatá
rozattal befejezetté kell nyilvánítani. [Bp. 135. §. (1) bek.]

82. Azokban az ügyekben, amelyekben a rendőrőrs végezte a nyomozást, 
a nyomozást befejező határozatot a rendőrőrs parancsnoka a következő 
szöveggel készíti el:

H a t á r o z a t
„A nyomozást a Bp. 135. §. alapján befejeztem.”

83. A  városi, járási és kerületi rendőrkapitányságok által nyomozott 
ügyekben a befejező határozatot a bűnügyi osztály (alosztály) vezetője 
hagyja jóvá és azt a következő formában kell elkészíteni:

H a t á r o z a t

„A  nyomozás a BHÖ. 422. és 423. pont ( 1 ) bek. I. tételében
felvett lopás bűntettét állapította meg, ezért a nyomozást a Bp.
135. §-a alapján befejezetté nyilvánítom.”

84. A  megyei bírósági hatáskörbe tartozó ügyekben, a nyomozást befejező 
határozatoknak a bűnügy megjelölését, a megállapított tényállást, a bizo
nyítékok megjelölését utalással arra, hogy azok a nyomozás anyagában 
hol találhatók fel, a cselekmény törvényi minősítését terheltként és a nyo
mozás befejezetté nyilvánításának tényét kell tartalmaznia.

85. A nyomozást befejező határozatot az eljáró nyomozónak (rendőrőrsö
kön rendőrnek) személyesen kell a terhelttel közölnie, s ennek megtör
téntét a határozaton a terhelt aláírásával igazoltatnia.

8 6 . A  határozat közlésével egyidejűleg az eljáró nyomozó (rendőrőrsökön 
rendőr) a gyanúsított elé tárja a nyomozás teljes anyagát és figyelmez
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teti a terheltet, hogy a nyomozás anyagát megtekintheti, arra észrevéte
leket tehet és a nyomozás kiegészítését kívánhatja.
Ha a terhelt a nyomozás anyagának megtekintését biztosító jogával 
élni nem akar, figyelmeztetni kell őt arra, hogy magatartása az eljárás 
folytatását nem gátolja, hanem az eljárásnak ebben a szakában védeke
zési jogának érvényesülésétől fosztja meg magát.
A  terheltet nem szabad korlátozni a rá vonatkozó nyomozási anyag 
tanulmányozásában, sőt ha nehézséggel küzd, vagy az iratokban eliga
zodni nem tud, a nyomozó köteles segítséget nyújtani neki, a rá vonat
kozó bizonyítékokat megmutatni, írni-olvasni nem tudó terhelt esetében 
pedig a bizonyítékokat tartalmazó iratokat és okiratokat a terhelt előtt 
két hatósági tanú jelenlétében felolvasni.
A  terhelt a nyomozás anyagából írásbeli feljegyzéseket készíthet, az 
iratokról másolatok készítését azonban nem szabad engedélyezni.
Ha a terhelt magyarul nem ért, a nyomozó (rendőrőrsökön rendőr) köte
les hatósági tolmácsot alkalmazni.

A  nyomozás anyagának a terhelttel való megismertetésekor az eljáró 
nyomozó (rendőrőrsökön rendőr) köteles felügyelni arra, hogy a terhelt 
az ügyiratok betekintése során az iratok szövegében módosítást, vagy 
hamisítást ne eszközöljön, egyes iratokat vagy bűnjeleket el ne tüntet
hessen, a nyomozás anyagát vagy annak egyes részeit meg ne rongálja.

87. Ha a terheltnek a bűnügyi iratoknál lévő meghatalmazással megbízott 
védője van és az a nyomozás anyagának ismertetésénél jelen kíván lenni, 
ezt és az iratokba való betekintést részére az eljárás sikerének veszé
lyeztetése nélkül meg lehet engedni.
Ha a terhelt 14 éven aluli fiatalkorú, süket, néma, vagy fogyatékos 
szellemi képességű személy, az iratismertetésre meg kell idézni a terhelt 
törvényes képviselőjét is, akinek jelenléte kötelező. Ilyen esetben a tör
vényes képviselőt a terhelt jogai illetik meg.

88. Ha az ügyben több terhelt van, a nyomozás anyagát minden egyes ter
helttel külön-külön kell ismertetni.

89. A  nyomozás anyagának megtekintése után a terhelt védője, illetőleg 
a törvényes képviselő a nyomozás anyagára észrevételeket tehet, valamint 
védekezése érdekében indítványokat terjeszthet elő.

90. A megtett észrevételeket és indítványokat az eljáró nyomozó (rendőr
őrsökön rendőr) köteles egyenként és a nyomozás egész anyagával 
egybevetve, összefüggésükben tüzetesen megvizsgálni abból a szem
pontból, hogy azok — valóság esetén — mennyiben lényegesek a bűn-
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ügy érdemi elbírálása szempontjából. Ettől a mérlegeléstől függően 
a nyomozó (rendőrőrsökön rendőr) vagy kiegészíti a nyomozást és tel
jesíti a szükséges nyomozási cselekményeket, vagy a tett indítványokat 
indokolt írásbeli határozattal elutasítja. A  nyomozás kiegészítésére tett 
indítványokat elutasító határozatot, amennyiben a nyomozást a rendőrőrs 
végezte, a rendőrőrs parancsnoka készíti el.
A  bizonyítási indítványt elutasító határozatot a terhelt előtt ki kell 
hirdetni, őt panaszjogára ki kell oktatni és a terhelt nyilatkozatát a hatá
rozatra véve, azt a terhelttel alá kell íratni.
Ha a terhelt az elutasító határozat ellen panaszt jelent be, az iratokat 
haladéktalanul be kell mutatni a felügyeletet gyakorló ügyésznek, aki 
a nyomozás anyagának azonnali felülvizsgálata után határoz a bizonyí
tási indítványnak való helytadás, vagy elutasítás kérdésében.

91. A  nyomozás anyagának a terhelt elé tárása után az ügyhöz újabb bizo
nyítási anyagot csatolni általában nem szabad. E tilalom alól kivételt 
képez az az eset, amikor a terhelt (védő, törvényes képviselő) észrevéte
leire, vagy indítványaira tekintettel a nyomozást kiegészítik, vagy egyéb 
módon jut újabb bizonyíték a nyomozószerv tudomására. A  kiegészített 
nyomozás anyagát ismét a terhelt elé kell tárni.
Ha a terhelt indítványaira kiegészített nyomozás más terheltek cselekvő
ségének megítélésére is kihatással van, a felújított nyomozás anyagát 
az érintett terhelt-társakkal is ismertetni kell. Az ismertetés alkalmával 
a terhelt (terhelt-társak) észrevételezés és indítványtételi joga újból meg
nyílik.

92. A  nyomozás anyagának terhelt elé tárásáról és a terhelt észrevételezési 
és indítványtételi jogának gyakorlásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A  jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a nyomozás befejezéséről hozott 
határozat ismertetésének megtörténtét, a terhelt figyelmeztetését arra 
a jogára, hogy a nyomozás anyagába betekinthet, arra észrevételeket 
tehet és indítványozhatja a nyomozás kiegészítését, annak megjelölését, 
hogy a terhelt milyen időponttól meddig, milyen nyomozási anyagot 
tanulmányozott, a terhelt észrevételeit és a nyomozás kiegészítése iránt 
tett indítványait annak megjelölésével, hogy a terhelt milyen ténykörül
ményeket kíván bizonyítani.

93. A  jegyzőkönyvben fel kell tüntetni azt, hogy a nyomozás anyagának 
a terhelt elé tárása alkalmával, kik voltak jelen (védő, törvényes kép
viselő) a terhelten kívül, az arra jogosultak milyen indítványt terjesz
tettek elő, a nyomozás anyagának ismertetésekor tolmács működött-e 
közre, illetve az ismertetés felolvasással történt. Ez utóbbi esetben meg
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kell jelölni azt az okot is, amely az ilyen ismertetési módot szükségessé 
tette.

94. A nyomozás anyagának ismertetéséről felvett jegyzőkönyvet a terhelttel 
és a jelen volt egyéb személyekkel is alá kell Íratni.

I) Vádirat

95. Ha a nyomozóhatóság a nyomozást befejezte (Bp. 135. §.) és a vád
emelés indokolt, vádiratot kell készíteni.
Átmenetileg, amíg a nyomozóhatóság vádiratkészítési feladatait nem 
látja el, a nyomozás anyagának ismertetése után a nyomozási iratokat 
haladéktalanul megküldi az illetékes ügyésznek, aki az iratok megérke
zésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 6 nap alatt köte
les a vádiratot elkészíteni és azt a bírósághoz benyújtani.
A  megyei (fővárosi) ügyész a 6 napi határidő indokolt esetben a vád
iratkészítő ügyész előterjesztése alapján 15 nappal meghosszabbíthatja. 
Azokban az ügyekben, amelyekben a nyomozás anyaga rendkívül ter
jedelmes, illetőleg bonyolult ténybeli és jogi megítélést igényel, a vád
iratot annak az ügyésznek kell elkészíteni, aki a konkrét ügyben a nyo
mozás tényleges felügyeletét ellátta, kivéve a kihelyezett ügyészt, aki 
vádiratot nem készít. Ha a kihelyezett, vagy kijelölt ügyész által fel
ügyelt terjedelmes, bonyolult ténybeli és jogi megítélésű ügyről van szó. 
a vádiratot annak az ügyésznek kell elkészíteni, aki a tárgyaláson a vád
képviseletet el fogja látni.

96. A  vádiratnak a Bp. 138. §-ában meghatározott tartalmi kellékeit a követ
kező sorrendben kell tartalmaznia:
a) vádiratot készítő ügyészség megnevezése, az ügy száma;
b) a bűntett és az elsőrendű terhelt nevének megjelölésével arra való 

utalás, hogy a vádirat milyen ügyben készült;
c) a terhelt (terheltek) részletes személyadatainak és annak megjelölése, 

hogy vele (velük) szemben milyen időtartamú kényszerintézkedése
ket alkalmaztak;

d) a terhelt (terheltek) ellen emelt vád, a bűncselekmények felsorolá
sával és azok törvényi minősítésével;

e) a vádemelés alapjául szolgáló tényállás leírása, a bizonyítékok ismer
tetésével, valamint a cselekmény társadalmi veszélyességének meg
ítéléséhez szükséges tárgyi és személyi körülmények megjelölése, -  - 
amennyiben terjedelmes, bonyolult a tényállás, egyes cselekvőségek 
leírása után a vádirat megjelölheti, hogy a leírt cselekvőség a ter
helt ellen emelt vád, melyik részét valósítja meg.
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f) ha a bűncselekmény magánindítványra üldözendő, annak előadása, 
hogy a magánindítványt előterjesztették;

g) a polgári jogi igény tekintetében tett ügyészi nyilatkozat;
h) a nyomozás során lefoglalt bűnjelekre vonatkozó ügyész indítvány;
i) a büntető eljárás során felmerült bűnügyi költségek összegszerű meg

jelölése mellett a bűnügyi költségek viselése tekintetében tett indít
vány;

j) a kényszerintézkedések alkalmazására tett indítvány;
k) ha a terheltnek biztonsági őrizetbehelyezése szükséges, az erre irá

nyuló indítvány;
1) az ügyész nyilatkozata a tárgyaláson való részvételre;

m) a bíróság illetékességének és hatáskörének megjelölése;
n) a vádirat keltezése és aláírása;
o) a tárgyalásra idézendők jegyzéke.

J) A  terhelt és a védő jogainak biztosítása

97. A  nyomozóhatóságnak és a nyomozás törvényessége felett felügyeletet 
gyakorló ügyésznek alapvető kötelessége az egész nyomozás során az, 
hogy az igazság felderítését, valamint az anyagi és alaki védelem elvének 
következetes érvényesülését biztosítsa.
A  felügyeletet ellátó ügyész ennek érdekében a nyomozás anyagának 
felülvizsgálata, egyes nyomozási cselekményekben való személyes rész
vétel során vizsgálni és ellenőrizni tartozik azt, hogy a terhelt az őt meg
illető jogokat, így elsősorban a Bp. 47. §. (2) bek. biztosított jogait 
gyakorolhatta-e.

98. Ugyancsak köteles az ügyész is őrködni, hogy a terhelt, vagy hozzá
tartozói által megbízott védő a nyomozás során is élhessen a Bp. 52. 
§. (1) bek. és a 132. §. (1) bek. biztosított jogaival.

A  terhelt a terhelt-társak kihallgatása, egymással, vagy a tanúkkal 
való szembesítése után általában nem kell tartani az eljárás sikerének 
meghiúsításától, így a nyomozás ilyen időszakában az iratmegtekintés 
általában engedélyezhető.

K ) A bűnügyi költségek nyilvántartása a nyomozás során

99. A  nyomozás során az állam által előlegezett bűnügyi eljárási költségek 
nyilvántartása és megtérítése érdekében:
a) A  nyomozóhatóságok és a nyomozóhatóságok által a Bp. 89/A . §. 

(1) bek. alapján megbízott államigazgatási szervek (pénzügyőrség,
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vámőrség) minden egyes bűnügyben a nyomozást elrendelő határozat 
meghozatala, illetve kézhezvétele után nyomban költségjegyzéket fek
tetnek fel és azt a bűnügyi iratoknál a nyomozást elrendelő határozat 
előtti lapszám alatt befűzve kezelik.

b) A  nyomozóhatóságok eljáró tagja és közegei a nyomozás során fel
merült és az állam által előlegezett bűnügyi költséget a költség- 
jegyzékben külön tételszám alatt, az előlegezés időbeli sorrendjé
ben folyamatosan bevezetik és a kifizetés alapjául szolgáló bizony
latokon (szakértői díjat megállapító határozat, tanú-díjutalvány. 
útiszámla) a költségjegyzék vonatkozó tételszámát feltüntetik.

c) A költségjegyzékbe be kell vezetni a nyomozás során a szakértők 
részére megállapított díjat, továbbá a bírósági orvosok által a nyo
mozás során végzett boncolás és elmeállapot megvizsgálás megálla
pítandó díját mindazokban az esetekben, amikor a bírósági orvos 
díja és költségei, — az eljárási szabályok értelmében — magán
felet terhelnek, a tanúk részére a 10/1954. (IX . 1.) M T. sz. ren
delet alapján megállapítandó és előlegezendő díjakat, továbbá a kikül
detésekkel kapcsolatban felszámított és előlegezett úti- és élelmezési 
költségeket.
Elelmiszerhamisítással kapcsolatos bűnügyben, a Fővárosi Vegyé
szeti és Élelmiszervizsgáló Intézet, valamint a vidéki megyei minő
ségvizsgáló intézetek által a nyomozóhatóság megkereséseire telje
sített vizsgálatok és vélemények után járó szakértői díjat az a szerv 
köteles előlegezni, amelynek eljárása során a vizsgálat szükséges 
volt. Az így előlegezett szakértői díjat a költségjegyzékbe ugyan
csak fel kell venni.
Az előlegezett szakértői díjat a vegyvizsgálatot végző intézet fel
ügyeletét ellátó tanácsi vb. csekkszámlájára kell átutalni.
Ugyancsak költségjegyzékbe kell foglalni az Országos Vegyészeti 
Intézet által teljesített vizsgálatok, hullaládák és bűnjelek, valamint 
az előzetes letartóztatottak szállítási költségeit.
A  Bp. 128. §-a alapján elrendelt zár alá vétel foganatosításával 
kapcsolatban felmerült költségekről a bíróság köteles a zár alá vételt 
elrendelő nyomozóhatóságot értesíteni. A  nyomozóhatóság a zár alá 
vétellel kapcsolatban felmerült költségeket költségjegyzékbe fog
lalja.
Egyéb költségeket a büntető eljárás nyomozási szakában költség- 
jegyzékbe felvenni nem szabad.

d) Ha a nyomozást, vagy egyes nyomozási cselekményeket nem az 
egyébként illetékes nyomozóhatóság végezte, a kiküldetési költségek-
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bői a költségjegyzékbe csak azt az összeget lehet bevezetni, amelyet 
a területileg illetékes nyomozóhatóság a bűnügy helyszíni nyomozá
sával kapcsolatos kiküldetés során felszámíthat.

e) Amennyiben az ügyben a rendőrség nyomozott, a fentiek szerint 
kiállított és az iratokhoz fűzött költségjegyzéket a nyomozást befe
jező határozat meghozatala után az iratokkal együtt az ügyészségnek 
köteles megküldeni. Az ügyészség eljárása során felmerült további 
költségeket a rendőrség által felfektetett költségjegyzékbe folytatóla
gosan bevezeti és az iratokkal együtt a bírósághoz továbbítja.

f) Az ügyészség a bűnügyi költség összegszerű megjelölése mellett, 
a nyomozás során felmerült bűnügyi költség viselése tekintetében 
a vádiratban indítványt köteles tenni.

g) Ha a nyomozóhatóság a nyomozást megszüntette, az esetleges fel
merült bűnügyi költségeket az állam viseli akkor is, ha a nyomozás 
megszüntetése a Btá. 56. §. alapján történt.

100. Az 1953. évi 13. sz. tvr. 18. §-a alapján jelen utasításom valamennyi 
nyomozószervre kötelező.

IV.

101. A  nyomozás törvényessége feletti felügyelet vonatkozásában 1953. óta 
kibocsátott legfőbb ügyészi utasítások ma már szinte áttekinthetetlen 
tömege jelentős mértékű akadályát képezik a bűnügyi munkának. Ezért 
vált szükségessé az utasítások egységes rendszerbe való foglalása és 
kiadása.

A jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg az azzal ellentétes legfőbb 
ügyészi, illetőleg legfőbb ügyészi, igazságügyminiszteri és belügyminiszteri 
együttes utasítások hatályukat vesztik. így különösen:

1. A  325/1953. I. M. BM. sz. utasítás a bűnügyi nyomozás munkájának 
megjavításáról.

2. A  326/1953. I. M. BM. sz. utasítás, a 325/1953. sz. utasítás végre
hajtásáról.

3. 21/1953. sz. Legf. Ü. sz. utasítás a bűnügyi nyomozás törvényessége 
feletti felügyelet végrehajtásáról és az ügyészi nyomozás megszervezé
séről.

4. 1420/1953. BM. ORFK. Legf. 0 .  sz. utasítás a 325/1953. I. M. 
BM. sz. közös utasítás végrehajtásával kapcsolatban
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5. 9863/3—24/1933. Legf. ü . sz. utasítás a 325/1953. I. M. BM. sz. 
közös utasítás végrehajtásával kapcsolatos egyes intézkedésekről.

6 . 0413/1954. T ü K. BM. Legf. Ü. sz. együttes utasítás a rendőrségi 
szervek nyomozásának törvényessége feletti ügyészi felügyeletről.

7. 0786/1954. T ü K. Legf. Ü. sz. utasítás a rendőrőrsök nyomozási mun
kájának szabályozásáról.

8 . 65/1954. Legf. Ü. (Ü. K. 8 .) sz. utasítás a büntetőperrendtartás mó
dosításáról szóló 1954. V. tvr. alkalmazásáról a bűnügyi munkában.

9. 21/1956. T ü K. Legf. ü . BM. sz. együttes utasítás a nyomozás egy
szerűsítésére teendő intézkedésekről.

10. 43/1955. T ü K. Legf. ü . sz. utasítás a felettes szervek értesítéséről 
az alkalmazottak ellen indult büntető eljárás esetében.

11. 22/1956. Legf. Ü. sz. BM. sz. utasítás a védő jogainak a nyomozás 
során való fokozott biztosításáról.

12. 6/1956. Legf. ü . sz. utasítás a szakértők alkalmazásáról és díjazásáról.
13. 19/1956. Legf. Ü. BM. I. M. sz. utasítás a nyomozás során felmerült 

bűnügyi költségek nyilvántartásáról és megtérítésének szabályozásáról.
14. 68/1954. Legf. Ü. sz. utasítás a vádirat tartalma, formája, és szer

kesztési módja tárgyában.
Budapest, 1958. évi április hó 11. napján.

A LEGFŐBB ÜGYÉSZ 002/1959. LEGF. Ü. számú U TA SÍTÁ SA  

a 8/1958. Legf. Ü. számú utasítás kiegészítéséről

A  8/1958. Legf. ü . számú utasítás rendelkezései a Belügyminisztérium 
Politikai Nyomozó Főosztály szervei által folytatandó nyomozásokra az 
alábbi módosításokkal és kiegészítésekkel kötelezők:

3. ponthoz:

A  Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály központi vizsgálati 
szerveinek a nyomozással kapcsolatos valamennyi tevékenysége felett a Leg
főbb Ügyészség önálló Politikai Osztálya, a Budapesti Rendőrfőkapitány
ság politikai vizsgálati szervernek tevékenysége felett a Bp.-i Fővárosi Fő
ügyészség politika osztálya gyakorol felügyeletet.
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A  megyei főügyész, az általa kijelölt politikai ügyész útján gyakorolja 
a felügyeletet a megyei rendőrfőkapitányságok politikai vizsgálati szervei
nek nyomozási tevékenysége felett.
A  Legfőbb Ügyészség önálló politikai osztályán szolgálatot teljesítő ügyé
szeknek az egész ország területére kiterjedően felügyeleti joguk van mind 
a központi, mind a megyei politikai vizsgálati szervek nyomozási tevékeny
sége felett.

6. pont b) alpont második bekezdéséhez:

Amennyiben a politikai vizsgálati szerv által a nyomozás során hozott 
határozatokat — ideértve az előzetes letartóztatást elrendelő határozatot 
is, — az ügyész nem hagyja jóvá, illetőleg a határozattal vagy intézkedés
sel ellentétes döntést hoz, a megyékben a politikai osztály vezetője, a köz
pontban a vizsgálati osztály vezetője panaszt emelhet a megyei (fővárosi) 
főügyészhez, illetőleg a Legfőbb Ügyészség politikai osztályához. A megyei 
(fővárosi) főügyész és a Legfőbb Ügyészség politikai osztálya vezetőjének 
intézkedése, határozata ellen a politikai nyomozó főosztály vezetője panaszt 
emelhet a legfőbb ügyészhez. A  panasznak halasztó hatálya nincs, a kifo
gásolt intézkedést a politikai vizsgálati szervnek késedelem nélkül végre kell 
hajtania.
Ha a kifogásolt ügyészi intézkedésnek végrehajtása a politikai vizsgálati 
szerv vezetőinek véleménye szerint veszélyezteti az állam biztonságát, a leg
főbb ügyész döntéséig, saját felelősségére elhalaszthatja az intézkedés vég
rehajtását.

6. pont e) alpont harmadik bekezdéséhez:

A  politikai vizsgálati szervek felett felügyeletet gyakorló ügyész az ügyek 
kivizsgálásával kapcsolatos utasítást a központban a vizsgálati osztály veze
tője vagy helyettese, a megyékben a politikai nyomozó osztály vezetője 
útján adhat.

6. pont e) alpont negyedik bekezdéséhez:

Azokban az ügyekben, amelyekben a vádemelés indokolt, a vádiratot a Bp. 
137. §-a értelmében általában a politikai vizsgálati szerv, mint nyomozó 
hatóság készíti el. Az ügy iratait a vádirat elkészítése után át kell adni 
az ügyésznek. Ha az ügyész a vádiratot nem hagyja jóvá, észrevételeiről, 
kifogásairól írásbeli utasítást ad át a vizsgálati szerv vezetőjének. A  jelen
tősebb ügyek vádiratát a lehetőséghez képest a vizsgálati szerv az ügyész
szel közösen készíti el. A  végleges vádiratot az ügyész saját hatásköré
ben készíti el.
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9. pont második bekezdéséhez:

A politikai vizsgálati szervek által szerkesztett nyomozást elrendelő hatá
rozat mellé általában nem kell részletes utasítást adni a nyomozás mikénti 
teljesítésére. A  nyomozást elrendelő vizsgálati szerv vizsgálati terv alapján 
köteles lefolytatni a nyomozást. Bonyolultabb ügyekben a felügyeletet ellátó 
ügyész vegyen részt a vizsgálati terv összeállításában.

14—16. ponthoz:

A  Bp. 91/A. §. (2) bekezdése értelmében a Népköztársaság elleni bűn
tettek esetében a nyomozás két hónapig tarthat. Ennek meghosszabbítására 
csak a legfőbb ügyész adhat engedélyt. Amennyiben a politikai vizsgálati 
szerv nem a Népköztársaság elleni bűntett miatt folytat nyomozást, a Bp. 
91/A. §. (1) bekezdése értelmében azt egy hónapon belül be kell fejezni. 
Ezekben az esetekben a nyomozás időtartamának meghosszabbítása végett 
a megyei (fővárosi) főügyészhez kell a kérelmet előterjeszteni. További 
meghosszabbítást csak a legfőbb ügyész engedélyezhet.

31. ponthoz:

A  politikai vizsgálati szervek előtti eljárásnál, a fiatalkorú elleni büntető 
ügyben meg kell idézni és tanúként ki kell hallgatni a fiatalkorú gondozóját 
(szülő, törvényes képviselő, stb.), azoknak a körülményeknek a felderítése 
végett, amelyek a fiatalkorú egyéniségének, értelmi fejlettségének és élet
viszonyainak megismeréséhez szükségesek. (1951. évi 34. tvr. 25. §. (1) bek.)

36. ponthoz:

A Népköztársaság elleni bűntett elkövetésén tettenért külföldi állampol
gárral szemben halaszthatatlan cselekményként végrehajtható az őrizetbe- 
vétel a legfőbb ügyész előzetes hozzájárulása nélkül. Az őrizetbevétel és az 
előzetes letartóztatás végrehajtása szempontjából nem kell külföldi állam
polgárnak tekinteni azt a személyt sem, aki állandó jelleggel Magyarorszá
gon lakik és területenkívüliséget vagy személyes mentességet nem élvez. 
A  külföldi állampolgár őrizetbevételét haladéktalanul jelenteni kell a Leg
főbb Ügyészségnek.

52. ponthoz:

A  politikai vizsgálati szervek által folytatott nyomozás esetén a terhelt elő
zetes letartóztatásának foganatosítása a vizsgálati szerv alá rendelt fogdában 
történik.
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53. ponthoz:

Abban az esetben, ha a politikai vizsgálati szervek főbenjáró politikai bűn
tett miatt indított eljárásnál a letartóztatásban lévő terhelt levelezését és más 
személyekkel való érintkezését, a nyomozás tartama alatt korlátozni tartják 
szükségesnek, erről az illetékes ügyészt az előzetes letartóztatási határozat 
jóváhagyása végett való megküldésével egyidejűleg értesítsék.
A z ilyen ügyekben az ügyész a terhelt levelezését és más személyekkel való 
érintkezését a vizsgálati szerv vezetője véleményének figyelembevételével 
engedélyezze, illetőleg korlátozza.

79. ponthoz:

Azokban az ügyekben, amelyekben a nyomozást a politikai vizsgálati szer
vek folytatják, a Btá. 56. §. alapján — ügyészi jóváhagyás után — történt 
nyomozás megszüntetésnek a terhelt előtt való kihirdetésekor figyelmeztetni 
kell a terheltet arra, hogy a jövőben tartózkodjék büntetőtörvénybe ütköző 
cselekmények elkövetésétől.

84. ponthoz:

Azokban az ügyekben, amelyekben a nyomozást a politikai vizsgálati szer
vek folytatják, a nyomozást befejező határozatnak a bűnügy megjelölését, 
röviden a megállapított tényállást, a bizonyítékokra utalást, a cselekmény 
törvényi minősítését és a nyomozás befejezetté nyilvánításának tényét kell 
tartalmaznia.

95. pont:

A  6. pont e) alpont szerint módosul.

44., 50., 69., 87., 89., 98. pontokhoz:

A  8/1958. Legf. Ü. sz. utasításnak a védőkre vonatkozó 44., 50., 69., 87.,
89., 98. pontokban foglalt rendelkezéseit az esetben kell alkalmazni, ameny- 
nyiben az eljárás sikerének veszélyeztetése nélkül végrehajthatók.
Budapest, 1959. évi március hó 31. napján.
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A  LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS A  BELÜGYMINISZTER  
10/1958. LEGFÜ. SZ. KÖZÖS UTASÍTÁSA

a munkásőrség tagjai elleni büntetőeljárás módjáról

I.

A büntetőeljárás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1958. évi 16. 
sz. tvr. 3. §-a a Bp. 23/B. §-ának (1) bekezdését módosítva a katonai 
bíróság hatáskörébe utalta a munkásőrség tagjai által a szolgálatban, vagy 
azzal összefüggésben elkövetett bűntettek elbírálását. E rendelkezés a mun
kásőrség nem hivatásos állományú (feladatukat társadalmi munkában végző) 
tagjaira vonatkozik. A  munkásőrség hivatásos állományú tagjai ugyanis 
a BM. tiszti állományába tartoznak, csupán tartós vezénylés folytán teljesí
tenek szolgálatot a munkásőrségnél, akik mint ilyenek a korábbi jogszabá
lyok alapján is a katonai büntetésbíráskodás hatálya alatt állottak. Ezen 
a helyzeten az 1958. évi 16. sz. tvr. sem változtat. Ekként a munkásőrség 
hivatásos állományú tagjaival szemben a nyomozást a BM. hivatásos tiszti 
állományú tagjaira érvényes rendelkezések szerint kell lefolytatni.

Az anyagi és büntető jogszabályok (a Ktbtk.) valamint az ezt módosító 
és kiegészítő rendelkezések, hatálya a munkásőrség nem hivatásos állományú 
tagjaira nem terjed ki, tehát ezek a személyek katonai bűncselekmények 
tettesei nem lehetnek.

A  munkásőrség nem hivatásos állományú tagjaival szemben — amennyiben 
a bűncselekmény elbírálása a katonai bíróság hatáskörébe tartozik — a nyo
mozás teljesítése tekintetében a következőket rendeljük:

1. A  nyomozást a katonai ügyész, vagy kifejezett utasítására az általa meg
bízott nyomozótiszt, vagy rendőri nyomozószerv végzi. A  halaszthatatlan 
nyomozási cselekményeket azonban bármely nyomozószerv — külön meg
bízás nélkül is — foganatosítani köteles, de erről a katonai ügyészt hala
déktalanul értesíteni tartozik.

2. Az idézésre és elővezetésre a polgári személyekre vonatkozó rendelkezé
sek [Bp. 71. §. és 73. §. (1—3) bek.] az irányadók.

3. A  büntető eljárás megindításáról a terheltként való felelősségrevonásról 
szóló határozat elkészülte után annak a munkásőregységnek (önálló szá
zad, zászlóalj) parancsnokát kell írásban értesíteni, amelynek állományába 
a terhelt tartozik.

Ugyanezt a parancsnokságot kell értesíteni az előzetes letartóztatás elren
deléséről, valamint az eljárás megszüntetéséről is. Az értesítést a katonai 
ügyész eszközli.
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4. A  vádirat benyújtásához, ha a terhelt szakaszparancsnok, vagy ennél 
magasabb beosztású, a munkásőrség országos parancsnokának, egyéb
ként pedig a megyei parancsnoknak a hozzájárulását kell előzetesen 
kikérni.
Tisztek elleni vádirat benyújtásához a hozzájárulást — a Munkásőrség 
Országos Parancsnokának véleményét figyelembevéve — a Belügyminisz
ter adja meg.

5. Ha a munkásőr állami, vagy állami vállalat alkalmazásában áll, a büntető 
eljárás megindításáról és a Bp.-ben előírt más esetben [pl.: Bp. 98. §
(4) bek.] munkaviszonya vonatkozásában munkaadóját is értesíteni kell.

6. A  munkásőrség nem hivatásos állományú tagjával szemben a Bp. 28. 
§-a nem alkalmazható.

7. Ha az elkövetett bűncselekmény olyan csekély jelentőségű, hogy a leg
enyhébb büntetés is szükségtelen, vagy a Btá. 56. §-ában foglalt egyéb 
feltételek fennforognak, a nyomozást meg kell tagadni, illetőleg 
a már elrendelt nyomozást meg kell szüntetni. Amennyiben az ilyen eset
ben a fegyelmi eljárás feltételei fennállnak, ennek megindítása végett 
az ügy iratait az illetékes munkásőregység (önálló század, zászlóalj) 
parancsnokának kell megküldeni.

Budapest 1958. évi július hó 4. napján.

Szám: 007/6/1958. I.M . T ü K.

A Z IGAZSÁGÜGYMINISZTER, BELÜGYMINISZTER  
£S  A LEGFŐBB ÜGYÉSZ 120/1958. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA

A  103/1958. számú közös utasítás IV. fejezete alapján a megyei (fővá
rosi és járás-kerületi) bíróságok egyes elítéltekre kiszabott börtönbüntetések 
végrehajtását függőben tartották. Ezeknek az elítélteknek ügyeit 1958. 
július 31-ig felül kell vizsgálni és az előfeltételeknek megfelelően kegyelmi 
előterjesztést tenni, vagy a büntetés végrehajtása iránt kell intézkedni.
A  felülvizsgálatot a megye (főváros) egész területén a megyei (fővárosi) 
bíróság vezetője, a megyei (fővárosi) ügyészség vezetője és a megyei (városi) 
rendőrfőkapitányság vezetőjéből alakult bizottság végzi, a bizottság elnöke 
a megyei bíróság vezetője.
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Minden elítélt ügyét egyénileg vizsgálják meg abból a szempontból, hogy 
helyesen vonták-e ügyüket a 103/1958. számú közös utasítás rendelkezései 
alá, s ezidőszerint érdemes-e kegyelemre. E kérdés mérlegelésénél egyrészt 
a cselekmény tárgyi súlya, másrészt az elkövető magatartása, a bűncselek
mény elkövetése előtti és utáni időben behatóan vizsgálandó. Aki újabb 
bűncselekményt követett el érdemtelen a kegyelemre. Amennyiben az derülne 
ki, hogy tévesen történt valamely ügyben a függőbentartás az ilyen elítélt 
ügyével foglalkozni nem kell, hanem a büntetést végre kell hajtani. E felül
vizsgálat elvégzésénél és a döntés meghozatalánál változatlanul a 103/1958. 
számú közös utasítás irányelveinek megfelelően kell eljárni.
A  kegyelmi javaslat kizárólag a szabadságvesztés főbüntetés 3 évi próba
időre való felfüggesztésére irányulhat.
A  javaslatokat megyénként az ,,a” mintának megfelelő jegyzékbe foglalva 
— iratok nélkül — kell az Igazságügyminisztériumba felterjeszteni. A  jegy
zékhez mellékelni kell minden egyes elítéltről a „b" mintának megfelelő 
feljegyzést.

Ha a bizottság valamilyen okból egyes ügyekben közös álláspontra jutni 
nem tud, az összes iratokat — jegyzékbe foglalva — fel kell terjeszteni 
az Igazságügyminisztériumba, amely dönt az ügyben.
Az összes ügyet megyénként egy jegyzékbe foglalva, zárójelentéssel együtt 
1958. július 31-ig kell az Igazságügyminisztériumba felterjeszteni.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 103/1958. számú közös 
utasítás IV. fejezetének 1. pontja alapján az ott megadott keretben függőben 
kell tartani azoknak a politikai bűncselekményt elkövetőknek büntetését, 
akik cselekményüket 1957. március 15. előtt követték el. Ebből okszerűen 
következik, hogy kivételesen — ha t. i. a bíróság a 103/1958. számú közös 
utasítás figyelmen kívül hagyásával hozza meg ítéletét — jövőben is felme
rülhet annak szükségessége, hogy a felülvizsgálatot végző bizottság kegyelmi 
javaslatot tegyen olyan személyekkel szemben, akiknek bűnügyében az ítélet 
a jelen utasítást követően emelkedik jogerőre. A  javaslatot a jövőben — 
a fent közölteknek megfelelően — havonként minden hó 10. napjáig kell 
felterjeszteni. A  megyei bíróság vezetője havonként a nemleges körülményt 
is jelentse.
Budapest, 1958. évi július hó 18. napján.
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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
ÉS HONVÉDELM i m INISZTERÉNEK

0022. számú PARANCSA

Budapest, 1958. szeptember 4-én

A Magyar Néphadseregnél működő katonai elhárító szervek feladatait, jogait 
és kötelességeit, valamint a parancsnokokkal való együttműködés alapelveit 
rögzítő szervi h atározványt kiadjuk.

 M e g p a r a n c s o l j u k :

A Magyar Néphadsereg parancsnokai és a katonai elhárító szervek ezen szervi 
határozvány szellemében, a szoros elvtársi együttműködés és kölcsönös biza
lom alapján szervezzék munkájukat.
A  kiadott szervi határozványt ezred, önálló zászlóalj parancsnokig bezárólag 
és a katonai elhárítás beosztottai előtt teljes egészében — az ennél ala
csonyabb beosztású tisztek előtt a rájuk vonatkozó mértékben — tiszti gyű
lésen ismertessék.
Jelen parancsunk kiadásával egyidejűleg az eddig kiadott összes — a katonai 
elhárítás szerveinek feladataira és működési elvére vonatkozó — parancsnok 
és utasítások hatályukat vesztik.

SZERVI HATÁROZVÁNY

a Magyar Néphadseregen belül működő katonai elhárító szervek feladataira
és működési elveire.

A  katonai elhárító osztály a Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosz
tályának a néphadseregnél működő szerve, amely szervezi az elhárító munkát 
a Honvédelmi Minisztérium szerveinél, csapatainál, intézeteinél, intézményei
nél, valamint azok környezetében.
A Belügyminisztérium katonai elhárító szerveinek főfeladata a Magyar Nép
hadsereg megvédése az imperialista államok hírszerző szervei és más ellenséges 
elemek aknamunkájával szemben, valamint segítségnyújtás a parancsnokoknak 
a Magyar Néphadsereg harcképességének fokozásában.
A  katonai elhárító szervek feladataikat a Népköztársaságot támadó ellenség 
ellen folytatott harc részeként a BM. Politikai Nyomozó Főosztálya többi 
osztályaival szorosan együttműködve látják el.
A  katonai elhárító szervek a parancsnokokkal, politikai és pártszervekkel 
közösen harcot folytatnak a katonaszökevények és hazaárulók, valamint ellen- 
forradalmi agitációt és propagandát kifejtő, katonai titkokat megsértő, a ka
tonai fegyelmet bomlasztó személyek ellen.
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I.

1. A  katonai elhárító osztály közvetlenül a Belügyminisztérium Politikai 
nyomozó Főosztályának van alárendelve és egész munkáját a belügyminisz
ter és a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének parancsai és a jelen 
Szervi Határozványban foglaltak szerint végzi.

2. A  katonai elhárítás beosztottait a belügyminiszter tartósan vezényli a nép
hadsereghez. A  tartós vezénylés alatt a katonai elhárítás beosztottai 
felett a belügyminiszter rendelkezik.

3. A  katonai elhárító szervek operatív állománya felett a fegyelmi jogkört 
a belügyminiszter, valamint a Belügyminisztérium Fegyelmi Szabályzatá
nak megfelelően, a felsőbb katonai elhárító szerv vezetője gyakorolja.

4. A  katonai elhárító szervek operatív állománya köteles szigorúan betar
tani a Magyar Néphadsereg Szolgálati Szabályzatának előírásait, az ala
kulat belső rendjét.

5. Ha a katonai elhárító szerv beosztottja vét a Magyar Néphadsereg Szol
gálati Szabályzatában foglaltak ellen, az alakulat parancsnoka az ille
tékes katonai elhárító szerv vezetőjének tesz javaslatot a fegyelemsértő 
felelősségre vonására. A  katonai elhárító szerv vezetője a felelősségre 
vonás mérvéről az alakulat parancsnokát tájékoztassa.

6. A  helyőrség parancsnoknak jogában áll fegyelmi intézkedéseket foganato
sítani a katonai elhárító szervek azon beosztottjaival szemben, akik 
a Magyar Néphadsereg Szolgálati Szabályzata Fegyelmi Utasításának 
52. pontjába ütköző vétséget követnek el, vagy megsértik az alakulat 
fegyelmét, belső rendjét.
Ebben az esetben a helyőrség parancsnoka köteles a fegyelmi fenyítés 
kiszabásáról az illetékes katonai elhárító szerv vezetőjét tájékoztatni, 
illetve a Fegyelmi Utasítás 53. pontja szerint eljárni.
A  helyőrség parancsnokának a fentiekben meghatározott fegyelmi hatás
köre magában foglalja az ennek megfelelő dicsérő jogkört is.

II.

1. A Belügyminisztérium katonai elhárító osztályának vezetője köteles 
a honvédelmi minisztert, a HM. politikai csoportfőnökét és a Hadsereg 
Pártbizottság titkárát rendszeresen tájékoztatni:
a) a katonai elhárító szerveknek az imperialista hírszerző szervek ellen 

folytatott harcának eredményeiről;
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b) a néphadsereg ellen folyó ellenséges tevékenység irányáról és mód
szereiről;

c) a néphadseregbe behatolt ellenforradalmi elemek ellenséges tevékeny
ségének felderítésére, megakadályozására és felszámolására tett intéz
kedésekről; 

d) a néphadseregben tapasztalt ellenséges megnyilvánulásokról (haza- 
árulási szándék, diverziós, terror cselekmények előkészítése, ellenforra
dalmi anyagok, röplapok terjesztése és más, a csapatok harckész
ségét aláásó ellenséges cselekmények), valamint a katonai elhárító 
szervek birtokában lévő, a néphadsereg beosztottait terhelő kompro
mittáló adatokról.

2. A  magasabb egységeknél működő katonai elhárító osztályok vezetői, 
illetve az egységek elhárító tisztjei kötelesek rendszeresen tájékoztatni 
a magasabb egység, illetve az egység parancsnokát, a politikai osztály 
vezetőjét, illetve helyettest és a pártbizottság titkárát az alakulatnál lévő, 
általuk észlelt ellenséges aknamunka irányáról, formáiról, az alakulat 
állományába tartozó ilyen tevékenységet kifejtő személyekről, csoportok
ról, valamint olyan ellenséges jelenségekről és megnyilvánulásokról, ame
lyek az alakulat harckészségének és harcképességének csökkenését von
hatják maguk után.
Tájékoztatójuk során az elhárító tisztek nem fedhetik fel az operatív 
munka módszereit, eszközeit és a tájékoztatás nem lépheti túl az érintett 
alakulat kereteit.

3. A  katonai elhárító szervek a néphadsereg főtisztjeire vonatkozó ellen
őrzött, súlyosan kompromittáló adatokról a katonai elhárító osztály veze
tőjén keresztül haladéktalanul kötelesek jelentést tenni a honvédelmi mi
niszternek.

4. a) Hivatásos honvédtiszteket a katonai elhárító szervek csak a honvé
delmi miniszter előzetes hozzájárulásával a törvényeknek megfelelően 
vehetnek őrizetbe, illetve helyezhetnek előzetes letartóztatásba.
Hivatásos állományú tisztek elleni vizsgálat megindításához a katonai 
elhárítás a honvédelmi miniszter előzetes engedélyét köteles kikérni.

b) A  néphadsereg tiszthelyettesi, tisztesi és legénységi állományú beosz
tottait a magasabb egység parancsnokának és a katonai elhárítás veze
tőjének engedélyével, a törvényeknek megfelelően lehet őrizetbe venni, 
illetve előzetes letartóztatásba helyezni.
A  tiszthelyettesi, tisztesi és legénységi állományú személyek elleni vizs
gálat megindításáról az illetékes katonai elhárító szerv vezetője a ma
gasabb egység parancsnokát köteles tájékoztatni.
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c) Halasztást nem tűrő esetekben, amikor a néphadsereg valamely beosz
tottat tettenérik olyan bűncselekmény elkövetése, vagy kísérlete közben, 
mint például: kémkedés, terror, diverzió, szabotázs, gyújtogatás, 
szökés, hazaárulás, a katonai elhárítás beosztottainak minden elő
zetes engedély nélkül jogukban áll az őrizetbevételt eszközölni. Ennek 
megtörténtét azonban azonnal kötelesek jelenteni vezetőjüknek és az 
egység parancsnokának, illetve tisztek esetében a honvédelmi minisz
ternek.

III.

A katonai elhárító szervek jogosultak:

1. Az erre vonatkozó szabályzatokban előírtak szerint a néphadsereg tag
jainak ügyében operatív munkát és vizsgálatot folytatni.

2. A néphadsereg tagjait kihallgatásra beidézi. A  kihallgatandó személyeket 
az illetékes parancsnokon keresztül szolgálati időn kívül (kivételes eset
ben a parancsnok engedélyével szolgálati időben) kell beidézni.

3. Operatív szükségesség esetén a néphadsereg bizonyos „szigorúan titkos" 
és „titkos" okmányaiba betekinteni az alábbiak szerint:

a) a Honvédelmi Minisztérium központi szerveinél a katonai elhárító 
osztály vezetői a honvédelmi miniszter, vagy helyettesei engedélyével,

b) a magasabb egységeknél és egységeknél az illetékes katonai elhárító 
szerv vezetői (az illetékes elhárító tiszt) a magasabb egység, illetve 
az egység parancsnokának engedélyével,

c) a fegyvernemi parancsnokok, csoportfőnökök, hadosztály parancsno
kok és hasonló beosztásban lévő parancsnokok személyi anyagába 
a katonai elhárító osztály vezetője és helyettesei a honvédelmi minisz
ter és helyettesei engedélyével nyerhetnek betekintést.

A  H. M. központi szerveinél szolgálatot teljesítő többi tiszt személyi 
anyagába a H. M. személyügyi csoportfőnök engedélyével lehet bete
kinteni.

d) Az alakulatoknál szolgálatot teljesítő tisztek személyi anyagaiba 
a katonai elhárító szervek illetékes beosztottai az adott egység, vagy 
az előljáró magasabb egység parancsnokának engedélyével nyerhet
nek betekintést.

4.  A  katonai elhárító szervek a honvédelmi miniszter utasításának megfele
lően ellenőrzik a hadseregnél „szigorúan titkos" munkára beállításra kerülő 
polgári személyeket, valamint felvételük előtt a továbbszolgáló tiszthelyet-
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teseket és a tiszti iskolára kerülő honvédeket, továbbá a néphadsereg
beosztottai és polgári alkalmazottai részére kapitalista államok területére
szóló útlevelek kiadásának célszerűségét.

IV.

1. A  katonai elhárító szervek beosztottai kötelesek:

a) Munkájuk során szigorúan betartani a szocialista törvényességet.
b) A  katonai elhárítás operatív munkája a tényleges ellenség ellen irá

nyuljon, segítse elő az általa biztosított alakulat erkölcsi-politikai egy
ségének, harckészültségének megszilárdítását, a kiképzés eredményes
ségét.

c) Példát mutatni a helytállás, kultúráltság, katonás magatartás és fegye
lem terén, tetteikkel növelni, erősíteni a parancsnokok tekintélyét, az 
egyszemélyi vezetést.

d) Az alakulat személyi állományával állandó és szoros érintkezésen 
keresztül erősíteni kell a tömegkapcsolatokat. Elősegíteni a politikai 
éberség fokozását működési területén. E célból politikai szervekkel és 
pártszervezetekkel történő megbeszélés alapján előadásokat kell tartaniok 
a legénységi és tiszti állomány számára az imperialista hírszerző szer
vek aknamunkájáról és a belügyi szervek ezek ellen folytatott harcá
nak eredményeiről.

e) A  Magyar Néphadsereg beosztottai által elkövetett bűncselekmények 
vizsgálatának befejezése után tájékoztatni a parancsnokokat, politikai 
szerveket és a pártszervezetek titkárait, egyes indokolt esetekben a tisz
tikart, vagy az egész személyi állományt az ezen ügyekben lefolytatott 
vizsgálat és a bírósági eljárás eredményeiről.

f) A  Belügyminisztérium katonai elhárító szervei beosztottainak szigorúan 
tilos beavatkozniok a magasabb egységek, e gységek, alegységek pa
rancsnokainak szolgálati ténykedésébe és megsérteni az egyszemélyi 
vezetést.

2. A  parancsnokok kötelesek:

a) Segítséget nyújtani a katonai elhárító szerveknek az előttük álló felada
tok végrehajtásához.

b) Megfelelő munkakörülményeket, helyiséget, irodát, és technikai esz
közöket biztosítani a csapatoknál működő elhárító szervek részére, 
az érvényben lévő normáknak megfelelően.
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c) Tájékoztatni a katonai elhárító szerveket az alakulatok előtt álló fel
adatokról, a tudomásukra jutott ellenséges megnyilvánulásokra utaló 
jelzésekről. 

d) Betartani a konspiráció szabályait a katonai elhárító szervektől kapott 
tájékoztatás tekintetében.

V.

1. A katonai elhárító szervek beosztottai illetményüket a belügyminiszter és 
a honvédelmi miniszter által jóváhagyott fizetési besorolás szerint köz
vetlenül a néphadsereg azon alakulatainál kapják, ahol szolgálatot teljesí
tenek.

2. A katonai elhárító szervek beosztottai annak a fegyvernemnek az egyen
ruháját viselik, amelynél szolgálatot teljesítenek.

3. A  katonai elhárító szerveknél a szervezési táblázatban feltüntetettek sze
rint őrséget kell biztosítani.

4. A  katonai elhárító szerveket a Honvédelmi Minisztérium látja el közle
kedési eszközökkel és üzemanyaggal a honvédelmi miniszter által jóvá
hagyott norma szerint.

3. A  katonai elhárító szervek operatív állományának a Magyar Néphadse
reg illetékes szervei biztosítanak orvosi kezelést és üdülőkbe való elhe
lyezést, valamint vidéki helyőrségekben lakást a Magyar Néphadsereg 
hivatásos tisztjeit megillető jogok szerint.

6. A  katonai elhárító szervek beosztottait a parancsnokságok látják el a had
seregnél rendszeresített fegyverrel, az érvényben lévő normák szerint.

7. Az V. 1. és 2. pontjaiban meghatározott ellátást a Belügyminisztérium 
a Honvédelmi Minisztériumnak központilag megtéríti.
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S zám : 10— 4 8 2 /1 9 5 8 .

A BELÜGYMINISZTERNEK ÉS AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI 
FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK  

57/1958. (Érd. É. 39.) OEF. számú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

az erdészek lőfegyver viselésének és használatának szabályairól, valamint 
az erdészeknek a tűzrendészettel kapcsolatos feladatairól

Az erdészek jogairól és kötelességeiről szóló 40 1957. (V I. 29.) Korm. 
számú rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 10. §-ának (2) bekez
désében fo g la lt felhatalmazás alapján az alábbi utasítást adjuk ki.

I.
Az utasítás hatálya

1. Jelen utasítás hatálya kiterjed:
a) az állami tulajdonban álló és az állami erdőgazdaságok, vízügyi 

igazgatóságok, állami gazdaságok, kísérleti-, tan-, célgazdaságok, 
egyéb állami szervek kezelésében lévő, továbbá

b) a nem állami (magán, erdőbirtokossági társulati, termelőszövetkezeti) 
tulajdonban álló és állami szerv kezelésében lévő, illetve irányítása 
alatt álló erdőkben és fásításokban szolgálatot teljesítő a Kormány- 
rendelet 1. §. szerint erdésznek minősülő dolgozókra (a továbbiak
ban: erdész).

II.

A  lőfegyver tartásának engedélyezése, az engedély visszavonása

2. Az erdész szolgálati célokra engedélyezett lőfegyvere (Kormányrendelet
10. §.) sörétes fegyver. Erdész szolgálati célra csak sörétes lőfegyver 
(a továbbiakban: szolgálati fegyver) vásárlására és tartására kaphat 
névreszóló, fényképes fegyvertartási engedélyt.

3. Az erdésznek fegyvertartási engedély megadása iránti kérelmét a rend- 
szeresített kérőlapon az alkalmazó szerv vezetőjének (termelőszövet
kezet, erdőbirtokossági társulat, községi, városi, tanács, vb. elnökének) 
véleményes javaslatával ellátva az állami erdőgazdaság útján kell a lakó
hely szerint illetékes járási (városi), rendőrkapitánysághoz beküldenie. 
(Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osz
tályához.)
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A  kérelemhez 2 db 4x4 cm-es, 3 hónapnál nem régebbi fényképet kel! 
csatolni. Ha a szolgálati fegyvert az alkalmazó szerv bocsátja az erdész 
rendelkezésére, a kérelemhez az alkalmazó szerv igazolását is csatolni 
kell a lőfegyver eredetének igazolása végett.

4. A  rendőri szervek a fegyvertartási engedély iránti kérelem elbírálásának 
az engedély kiállításánál, kicserélésénél és nyilvántartásba vételénél, vala
mint a szolgálati fegyver viselésének és használatának ellenőrzésénél 
a fegyverügyintézésről szóló 9130— 10/1953. BM. IV /9 . számú utasí
tásban előírtak szerint járnak el, amennyiben jelen utasítás másképp nem 
rendelkezik.

5. A  lakhely szerint illetékes járási, (városi) rendőrkapitányság a fegy- 
vervásárlási — tartási engedély átvételének időpontjáról az erdészt 
az erdőgazdaság útján köteles értesíteni.

6. A fegyvervásárlási — tartási engedély (a továbbiakban: fegyvertartási 
engedély) iránti kérelem kedvezőtlen elbírálása esetén az elutasításról 
az érdekelt személyt — nem állami erdőgazdaság alkalmazásában álló 
erdész esetében is — az erdőgazdaság igazgatója útján kell értesíteni. 
A kérelem elutasításának okáról, — amennyiben az szolgálati titkot nem 
képez, — az erdőgazdaság igazgatóját személyes érdeklődésére tájékoz
tatni lehet.

7. Az erdész részére kiadott fegyvertartási engedély kizárólag addig van 
érvényben, ameddig az engedélyt nyert személy a Kormányrendelet és 
a jelen utasítás 1. pontjának alapján erdészi munkakörnek minősülő 
beosztásban dolgozik.

8. A  szolgálati fegyver és a fegyvertartási engedély bevonására kizárólag 
a rendőri szervek jogosultak.
Az erdészi munkaviszony bármilyen módon való megszüntetéséről vagy 
felfüggesztéséről az alkalmazó szerv vezetője köteles — nem állami erdő- 
gazdaság alkalmazásában álló erdész esetében is az erdőgazdaság útján 
— értesíteni az erdész lakhelye szerint illetékes megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztályát.
A  munkaviszonyt megszüntető határozat jogerőre emelkedéséig a fegy
vertartási engedélyt és a szolgálati fegyvert letétbe kell helyezni az erdész 
lakhelye szerint illetékes járási, (városi) rendőrkapitányság igazgatás- 
rendészeti alosztályánál. (Budapesten a Budapesti Rendőrfőkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztályánál.)
Az alkalmazó szerv a munkaviszonyt megszüntető határozat jogerőre 
emelkedéséről is értesíteni köteles az illetékes megyei (budapesti) rend-
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őrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztályát. Ha a szolgálati fegyver 
az alkalmazó szervé, az értesítésben egyúttal javaslatot köteles tenni 
a fegyvertartási engedélynek másik erdész részére való kiadása iránt.
Az igazgatásrendészeti osztály az erdész munkaviszonyának jogerős 
megszűnése után intézkedik a fegyvertartási engedély bevonása és

a) személyi tulajdonú és kizárólag szolgálati célra engedélyezett 
lőfegyver értékesítése, vagy

b) a személyi tulajdonú lőfegyver kizárólag vadászati célokra való 
további használatának engedélyezése, vagy

c) az alkalmazó szerv tulajdonát képező szolgálati fegyver haszná
latának másik erdész részére való engedélyezése iránt.

9. Ha az erdész munkaviszonya — az előző pontban említett eseteken kívül 
— akként változik meg, hogy az erdész más megye területén erdészinek 
minősülő beosztásba kerül a munkáltatónak — nem állami erdőgazdaság 
alkalmazásában álló erdész esetében az erdőgazdaság útján — erről 
is értesítenie kell az illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság 
igazgatásrendészeti osztályát.

10. Ha az erdész munkaviszonyát az alkalmazó szerv jogellenesen szüntette 
meg, s azt később egyeztető bizottsági, vagy bírói határozat folytán 
visszaállítják, az alkalmazó szerv megkeresésére a megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztálya — ha a fegyvertartási 
engedély megadásának feltételei még fennforognak — intézkedik a letétbe 
helyezett fegyvertartási engedélynek és a szolgálati fegyvernek az erdész 
részére való visszaadása iránt.

11 . A  rendőri szervek tettenérés esetén, vagy anélkül is, súlyos bűncselek
mény elkövetésének gyanúja esetén, továbbá akkor, amikor a közrend, 
vagy közbiztonsági okok egyébként indokolttá teszik, jogosultak az 
erdésztől a szolgálati fegyvert és a fegyvertartási engedélyt bevonni. 
A  bevonástól számított 48 órán belül a szolgálati út betartásával jelen
tést kell tenni a BM. Országos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendé
szeti Osztályának, amely intézkedik a végleges bevonás, illetőleg a fegy
vertartási engedély visszaadása iránt.

12. A  8. és 11. pontokban meghatározott eseteket kivéve a szolgálati fegy
vert és a fegyvertartási engedélyt csak a BM. Országos Rendőrfőkapi
tányság Igazgatásrendészeti Osztályának előzetes hozzájárulása alapján 
szabad bevonni. A  BM. O r s zágos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendé
szeti Osztálya a döntés előtt meghallgatja az Országos Erdészeti Fő- 
igazgatóságot.
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13. Az alkalmazó szerv vezetője, amikor igazolást ad a már szolgálatban 
álló, vagy alkalmazandó erdész részére az erkölcsi bizonyítvány beszer
zéséhez, egyidejűleg megkeresheti az illetékes megyei (budapesti) rend
őrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztályát annak közlése iránt, hogy 
függetlenül a kiadásra kerülő erkölcsi bizonyítvány tartalmától, a dolgozó 
a fegyverviselés szempontjából kifogás alá esik-e vagy sem.

14. A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztálya 
a megkeresés alapján köteles a 9130— 10/1953. BM. IV /9. számú 
utasításban a fegyvertartási kérelem elbírálására előírt eljárást lefoly
tatni és az eljárás eredményétől függően az erdőgazdaság igazgatóját 
értesíteni. Az értesítés vagy azt tartalmazza, hogy

a) a dolgozó fegyverviselés szempontjából kifogás alá nem esik, vagy
b) a rendőrség a szóbanforgó személynek fegyveres szolgálatban 

való alkalmazását nem javasolja.
Az értesítést a megkeresés beérkezésétől számított 30 napon belül kell 
megadni.

15. Az értesítés kézhezvétele után a folyamodó fegyvertartási engedély meg
adása iránti kérelmét az illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitány
sághoz is benyújthatja.
A  kérelmet a 14. pontban hivatkozott eljárás eredménye alapján soron- 
kívül kell elintézni.

16. Az értesítésben foglaltak, valamint a kérelem késedelmes elintézése miatt 
az erdőgazdaság igazgatója — nem állami erdőgazdaság alkalmazásában 
álló erdész esetében az alkalmazó szerv vezetője — jogosult a BM. Or
szágos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályához panasszal 
élni. A  panasz tárgyában a BM. Országos Rendőrfőkapitányság Igaz
gatásrendészeti Osztályának vezetője határoz.

17. A  fegyvertartási engedély megadása iránti kérelem elintézésének mód
jától függően az erdész erdészi munkakörben való meghagyása más 
munkakörbe való helyezése, esetleg munkaviszonyának megszüntetése az 
alkalmazó szerv vezetőjének hatáskörébe tartozik.

III.

A lőfegyver viselése és használata

18. Az erdész szolgálati fegyverét köteles úgy viselni és tartani, hogy 
a viselés, illetve tartás módja miatt mások életére és testi épségére ve
szély ne származzék.
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Az erdész, ha szolgálati fegyverét viseli — személyi igazolványával 
együtt — köteles fegyvertartási engedélyét is magánál tartani és azt 
az erre feljogosított hatósági közegnek kívánságára felmutatni.

19. Az erdész szolgálati fegyverét használni jogosult:
a) azzal a személlyel szemben, aki öt szolgálatának teljesítésében aka

dályozza és ezáltal életét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti vagy 
ellene tettlegesen lép fel és az akadályoztatás, veszélyeztetés vagy 
vogy a tettlegesség elhárítására más mód nincs,

b) munkakörével összefüggő vadászati tevékenység ellátásához.
20. A  szolgálati fegyver használata esetében arra kell törekedni, hogy az az 

akadályoztatás, illetve veszélyeztetés megszüntetésére vagy a tettleges
ség elhárítására (19. a) pont) szükséges módon és mértékben történjék. 
Nem szabad a szolgálati fegyvert megtorlásként használni továbbá olyan 
esetekben, amikor az annak használatára feljogosító magatartás másként 
is megszüntethető.
A  szolgálati fegyver használata előtt — ha erre mód van — mérlegelni 
kell, hogy a fegyverhasználat helyett egyéb eszköz igénybevétele, illetve 
alkalmazása nem volna-e célravezetőbb.

2 1 . Ha a szolgálati fegyver használata következtében sérülés történt, az erdész 
köteles a sérült elsősegélyben való részesítéséről és azonnali kórházba 
szállításáról gondoskodni. Ha a fegyverhasználat következtében halál
eset következett be, az erdész köteles a holttestet a hatóság intézkedéséig 
a helyszínen őrizni, vagy őriztetni, és a halálesetet a legközelebbi rendőr- 
hatóságnál azonnal bejelenteni vagy bejelentetni.

22. A  szolgálati fegyver használatáról részletes jelentést kell készíteni a terü
letileg illetékes rendőrhatóság, az alkalmazó szerv és az erdőgazdaság 
igazgatója részére. A  jelentésnek mindazokat az adatokat kell tartal 
maznia, melyekből a fegyverhasználat jogszerűségét, indokát, mértékét, 
következményét meg lehet állapítani.

IV.
Az erdészeknek a tűzrendészettel kapcsolatos feladatai

23. Az erdész köteles működési területén az erdők tűzvédelméről szóló ren
delkezéseket [4/1957. (XI. 19.) BM. számú rendelet 106. §-a, vala
mint a tűzrendészeti hatóságok határozatai] végrehajtani, illetőleg vég
rehajtatni.

24. Az erdész az irányítása alatt álló munkavállalókat munkábaállás előtt tar
tozik kioktatni a tűzrendészet legalapvetőbb szabályaira.
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23. Ha az erdész erdőégésről szerez tudomást, köteles haladéktalanul a tűz 
színhelyére sietni és ott a tűzoltóság vezetőjével együttműködve a tűz 
oltását irányítani mindaddig, amíg magasabb beosztású és területileg 
illetékes erdőmérnöki, vagy erdészi képesítéssel rendelkező dolgozó 
a helyszínre nem érkezik.

26. Erdei tűz, vagy más, az erdőgazdálkodást sújtó elemi csapás esetén 
az erdész köteles a veszélyeztetett területen és az annak közelében haladó 
személyeket arra felhívni, hogy a tűz, vagy más elemi csapás elhárítá
sára szükséges eszközökről útmutatása szerint gondoskodjanak.
Az erdei tűz oltásához kirendeltek az oltáshoz szükséges eszközökkel 
felszerelve kötelesek azonnal az égés helyére sietni és ott az oltásvezető
nek az oltásra vonatkozó rendelkezéseit teljesíteni (Erdőtörvény 29. §.).

27. Az erdész köteles gondoskodni az égés helyének az oltás befejezése 
után legalább egy, szükség esetén több napig történő őrzéséről.

28. Az erdőben észlelt tűz helyét, nemét és kiterjedését az erdész az általa 
személyesen felvett adatok alapján jelenteni tartozik szolgálati feljebb
valójának.

29. Ha a katonaság lőgyakorlatot tart, az erdész a katonai alakulat és az 
erdőterület birtokosa (kezelője) között a lőgyakorlat tartására vonatkozó 
megállapodás tűzrendészeti előírásainak megtartását ellenőrzi.

V.
Vegyes rendelkezések

30. Az erdészeket ki kell oktatni a lőfegyver viselésével és használatával, 
valamint a tűzrendészettel kapcsolatos feladataikra.

31. A  jelen utasítás közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 1958. évi szeptember hó 19. napján.
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A LEGFŐBB ÜGYÉSZ ÉS A  BELÜGYMINISZTER  
18/1957. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA

a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a Magyar Népköztár
saság területén való ideiglenes tartózkodásával kapcsolatos ügyekben kölcsö
nösen nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten 1958. évi április hó 24. 
napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 22. számú 
tvr. és a végrehajtása tárgyában kiadott 7/1958. (VIII. 17.) I. M. számú 

rendelet alkalmazásáról

| Az 1957. évi 54. tvr. (Alapegyezmény) 5 cikkéhez és az 1958. évi 22. tvr. 
(Egyezmény) 18 cikkéhez]

1. pont (1) bek. A  szovjet csapatok állományába tartozó személyek közül
a katonai ügyészség csak a szovjet katonai személyek által 
elkövetett bűntettek tekintetében végzi a nyomozást. Kivé
telt képez az az eset, ha az eljárás az elkövető személyétől 
függetlenül |Bp. 23/B. §. (2) bek. b) és c) pont és (3) 
bek.] tartozik a katonai bíróság hatáskörébe. [1958. évi
16. tvr. (V. 25.) 3. §-ával módosított Bp. 23/B. §.]. 
Egyébként szovjet csapatok állományába tartozó nem kato
nai személyek, illetve a családtagok ügyében a nyomozás 
az ügyészi és rendőri szervek feladata. Ezekben az ügyek
ben a rendőri szervek csak halaszthatatlan nyomozási cse
lekményeket foganatosíthatnak és erről a területileg illeté
kes megyei ügyészt azonnal értesíteni kötelesek. Egyéb 
esetben a rendőri szervek csak a megyei ügyész utasítása 
alapján járnak el.

(2) bek. Hatásköri vita esetén az iratokat döntés végett haladék
talanul a Legfőbb Ügyészséghez kell felterjeszteni.

(3) bek. Ha a nyomozóhatóság a szovjet csapatok állományába
tartozó személy, vagy családtagjai által elkövetett bűncse
lekményről szerez tudomást, függetlenül attól, hogy egyéb
ként az eljárás magyar vagy szovjet joghatóság alá tarto
zik. a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket [Bp. 86. 
§. (2) bek.] köteles foganatosítani. Halaszthatatlan nyo
mozási cselekmény közúti baleseteknél a véralkohol vétel is.

2. pont. Az Alapegyezmény 5. cikk 2. pont a) alpontja alapján az eljárás
lefolytatására a magyar szerveknek csak akkor nincs joghatósága, 
ha a terhelt cselekménye kizárólag a Szovjetunió, vagy a szovjet 
csapatok állományába tartozó személyek, illetve azok családtagjai
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ellen irányul. Amennyiben ez a kizárólagosság nem állapítható meg. 
úgy az eljárás a magyar joghatóság alá tartozik.

3. pont. Az Alapegyezmény 5. cikk 2. pont b) alpont csak abban az eset
ben alkalmazható, ha a terhelt valamennyi büntetőjogilag értékelendő 
cselekményét szolgálati kötelességének teljesítése közben követte el. 
Ha a terhelt több bűncselekményt követett el és azok közül egye
seket nem a szolgálati kötelesség teljesítése közben követett el. az 
utasítás 4. pontjában foglaltak megfelelően irányadók.

4. pont. Ha az ügyben több terhelt felelősségrevonása válik szükségessé.
kik részben magyar, részben szovjet joghatóság alá tartoznak, az 
egységes eljárás biztosítása érdekében a joghatóság átvételének vagy 
átadásának kezdeményezése végett [Alapegyezmény 3. cikk 3. 
pont (a megyei) fővárosi, illetőleg a katonai ügyész a Legfőbb 
Ügyészhez (Katonai Főügyészhez) tegyen előterjesztést. 

(Alapegyezmény 8 . cikkéhez)

3. pont. Ha a nyomozóhatóság a szovjet csapatok állományába tartozó sze
méllyel vagy annak családtagjaival szemben a nyomozást a Btá. 56. 
§-ára alapítottan megtagadja, vagy megszünteti, a Legfőbb Ügyész
hez (Katonai Főügyészhez) előterjesztést tehet a magyar jogrendet 
megsértő és a szovjet csapatok állományába tartozó személynek 
vagy annak családtagjainak a Magyar Népköztársaság területéről 
való visszahívása kezdeményezésének megfontolása iránt.

 1958. évi 2 2 . tvr. (Egyezmény) 4. cikkéhez.]

6 . pont. A járási, — városi, — kerületi ügyészségek és rendőrkapitánysá
gok a magyarországi szovjet haderők Katonai Ügyészéhez és Kato
nai Bíróságához, illetve a szovjet csapatok illetékes helyőrségi 
Katonai ügyészéhez és Katonai Bíróságához közvetlenül nem for
dulhatnak. Amennyiben jogsegély válik szükségessé, annak kieszköz
lése végett a megyei (fővárosi) ügyészen keresztül a Legfőbb 
Ügyészhez kell előterjesztést tenni. A szovjet csapatok illetékes 
helyőrségi katonai ügyészeihez és katonai bíróságához, halasztást 
nem tűrő esetben a helyőrség parancsnokhoz jogsegély iránt a me
gyei (fővárosi) ügyészek (katonai ügyészségek vezetői) is fordul
hatnak. Ha a jogsegély szüksége a rendőri nyomozó szerveknél me
rül fel, ugyancsak a megyei ügyészen keresztül igényelhető.

7. pont. Jogsegély iránti előterjesztésnek a következő adatokat kell tartal
mazni:
a) a megkereső hatóság megjelölését,
b) a megkeresett hatóság megjelölését,
c) annak az ügynek a megjelölését, amelyben a jogsegélyt kéri.
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d) a felek, terheltek, tanúk családi és utónevét, tartózkodási helyét, 
terhelteknél továbbá — lehetőleg — születési helyet és időt. 
valamint a szülők nevét is,

e) megkeresés tárgyára vonatkozó szükséges adatokat, a bűncselek- 
lekmény tényállásának leírásával,

f) kár fennállása esetén az arra vonatkozó adatokat azzal, hogy 
a károsult kárigényét bejelentette-e, illetve be kívánja-e jelenteni.

(Egyezmény 5. cikkéhez.)

8 . pont. Ha a szovjet hatóság jogsegély iránt a magyar ügyészi szerveket
megkeresi és a megkeresés teljesítése helyének és időpontjának köz
lését kéri, azt oly időpontra kell kitűzni, hogy az értesítés kézhez
vétele után — ha annak feltételei fennállanak — kellő idő álljon 
a megkereső hatóság rendelkezésére, hogy a megkeresés teljesítésének 
helyén és időpontjában megjelenhessen.

(Egyezmény 13. 14. és 16. cikkéhez.)

9. pont. Szovjet csapatok állományába tartozó személy, vagy azok család
tagjai által elkövetett és magyar hatóság alá tartozó bűnügyek
ben a nyomozás elrendelését és a terheltté nyilvánítást az illetékes 
megyei (fővárosi) ügyész (katonai ügyészség vezetője) hagyja jóvá. 
A  jóváhagyást követően a megyei ügyészség (katonai ügyészség ve
zetője) a tényállásra is kiterjedő jelentést tesz a Legfőbb Ügyész
nek (Katonai Főügyésznek). Az érdemi határozatokat (megtaga
dás, megszüntetés, fegyelmi elintézés) előzetes jóváhagyás végett a 
Legfőbb Ügyészséghez (Katonai Főügyészséghez) kell felterjeszteni. 
A  nyomozás lefolytatásával a megyei (fővárosi) ügyész, a megyei 
(fővárosi), illetve városi. — járási. — kerületi rendőri szerveket 
megbízhatja.

10. pont. Ha szovjet csapatok állományába tartozó személy, vagy azok csa
ládtagjainak őrizetbevétele, vagy előzetes letartóztatása válik szük
ségessé, a Legfőbb Ügyészséghez (Katonai Főügyészséghez) keli 
előterjesztést tenni. Ha az őrizetbevétel, vagy letartóztatás tetten
érés következménye, a történteket a Legfőbb Ügyészségnek (Katonai 
Főügyészségnek) haladéktalanul jelenteni kell. Ezzel egyidejűleg — 

 ha az ismeretes — az állományilletékes szovjet katonai parancsnok
ságot is értesíteni kell.

(Egyezmény 18. cikkéhez.)

11. pont. Ha a nyomozás adatai alapján vádemelés látszik indokoltnak, az
illetékes megyei ügyész, katonai ügyész az iratokat a fővárosi ügyész
hez, budapesti katonai ügyészség vezetőjéhez teszi át. Ha a fővárosi
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ügyész, budapesti katonai ügyész a vádemeléssel egyetért, elkészíti a 
vádiratot és a Legfőbb Ügyészség, illetve Katonai Főügyészség 
hozzájárulása után a hatásköri szabályoknak megfelelően a kizáró
lag illetékességgel bíró Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, vagy 
a Fővárosi Bírósághoz, illetve Budapesti Katonai Bírósághoz 
nyújtja be.

(Egyezmény 22. cikkéhez.)

12. pont. A  szovjet csapatok állományába tartozó személyek, vagy azok csa
ládtagjai elleni büntető eljárás megindításáról, e személyeknek az el
követés helyén történt őrizetbevételéről a magyarországi szovjet had
erők Katonai Ügyészét, a Legfőbb Ügyészség (Katonai Főügyész
ség) értesíti. Ugyancsak a Legfőbb ügyészség (Katonai Főügyész
ség) gondoskodik a magyarországi szovjet haderők Katonai ügyésze 
részére a vádirat kézbesítéséről.

13. pont. (1) bek. A  szovjet csapatok állományába tartozó személyek, vagy
azok családtagjai elleni bűnügyekben az ügyész köteles a 
tárgyaláson történő részvételét minden esetben bejelenteni.

(2) bek. A z elsőfokú ítélet tárgyában az ügyész nyilatkozatának
megtétele előtt minden körülményt a leggondosabban m é r
legeljen.

(3) bek. A  tárgyaló ügyész a tárgyalás eredményét a Legfőbb
Ügyészségnek (Katonai Főügyészségnek) haladéktalanul 
jelenteni köteles.

14. pont. (1) bek. Azokban az esetekben, amikor a bűncselekmény következ
tében kár keletkezett a nyomozási iratokat a szokásosnál 
eggyel több példányban kell elkészíteni és azt az érdemi 
határozat tervezetével a Legfőbb Ügyészséghez (Katonai 
Főügyészséghez) kell felterjeszteni.

(2) bek. A  nyomozás során a keletkezett kárt körültekintően, eset
leg szakértő bevonásával fel kell mérni és be kell szerezni 
a sértett nyilatkozatát, hogy kárát érvényesíteni kívánja-e.

(3) bek. A  Legfőbb Ügyész (Katonai Főügyész) ilyen esetekben
az iratokat — a károkozás tényét, annak összegszerűségét 
tartalmazó iratokat, a kihallgatásokról készült jegyzőköny
vek, a szakértői vélemény 1 — 1 példányát — az ügyészi 
határozat egy példányával a Vegyesbizottságnak megküldi.

(Alapegyezmény 9— 11. cikk. Egyezmény 25—32. cikk.)

15. pont. Az egyezményeken alapuló polgári jogi igényekkel kapcsolatban
[Alapegyezmény 9. cikk (2) bekezdés és 10. cikk (2) bekezdés]
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az ügyészek polgári eljárásbeli részvételéről szóló Legf. ü . 14/ 
1958. sz. utasítást kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel.

16. pont. A  Magyar Szovjet Vegyesbizottság hatáskörébe tartozó ügyben
ügyészi fellépésnek nincs helye. Az ilyen ügyekben az ügyész a 
hozzá forduló félnek felvilágosítást ad. a nála benyújtott panaszo
kat kérelmeket, pedig a Legfőbb Ügyészséghez terjeszti fel a 
Vegyesbizottsághoz való továbbítás végett.

17. pont. A  bírói útra tartozó igények [Alapegyezmény 9. cikk (2) bekezdés
és 1 0 . cikk ( 2 ) bekezdés] érvényesítése végett ügyészi keresetindí
tásnak csak a Legfőbb ügyészség előzetes hozzájárulása alapján 
van helye. A  hozzájárulás iránti felterjesztésben közölni kell a pon
tos tényállást a vonatkozó bizonyítékokkal együtt és mellékelni kell 
a keresetlevél tervezetét is.

18. pont. Az ügyésznek az Alapegyezmény 9. és 10. cikkei alapján az érde
kelt fél által indított perben fel kell lépnie. A  fellépés célja annak 
biztosítása, hogy alaptalan igényeket ne érvényesítsenek, a jogos igé
nyeknek viszont a bíróság adjon helyt. A  megyei ügyészek intézked
jenek, hogy a polgári ügyek ügyésze ezekről a perekről idejében 
tudomást szerezzen.

19. pont. A  per jogerős befejezése után az ügyész köteles figyelemmel kí
sérni, hogy a bíróság a hozott határozat teljesítésére, illetve végre
hajtására vonatkozó szabályoknak eleget tesz-e. Az esetleges mu
lasztásra a megyei (fővárosi) ügyész hívja fel a bíróság elnökének 
figyelmét.

20. pont. A  kiemelkedő jelentőségű ügyekről a per befejezése után, szükség
esetén a per folyamán is a Legfőbb Ügyészség polgári jogi osztá
lyának jelentést kell tenni.

Budapest, 1958. október 13-án.
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A BELÜGYMINISZTER, A Z  IGAZSÁGÜGYMINISZTER  
ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZ 

9/1958. BM. számú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

a letartóztatottak osztályhelyzetének, az általuk elkövetett bűncselekmények 
politikai, vagy köztörvényi jellegére, valamint a visszaesők fogalmának

meghatározására

A z Igazságügyminiszter, a Belügyminiszter és a Legfőbb Ügyész által kiadott 
103/1958. számú közös utasításból adódó feladatok további végrehajtása 
szükségessé teszi, hogy a bűnüldöző szervek egységesen értelmezve állapítsák 
meg a bűncselekményt, az elkövetők osztályhelyzetét, az elkövetett bűncse
lekmény politikai, vagy köztörvényi jellegét, valamint azt, hogy az elkövető 
első bűntényes, visszaeső, vagy szokásos bűnöző.

A  fenti követelmények végrehajtása érdekében az alábbiakat rendeljük:

I.

A  büntetőeljárás során az osztályhelyzet megállapításánál osztályidegennek
kell tekinteni:

1. Azokat, akik kizsákmányolásból éltek, (a volt tőkéseket, gyárosokat, 
üzemtulajdonosokat, nagykereskedőket, bérháztulajdonosokat, vállalkozó
kat, arisztokratákat, földbirtokosokat, kulákokat. stb.)

2. A  felszabadulás előtti államapparátusban és állami intézményeknél vezető 
beosztásban volt személyeket (főjegyzőkig bezárólag), a volt horthysta 
politikai rendőrség valamennyi beosztottját, a rendőrség, a honvédség volt 
hivatásos tiszti állományú tagjait, a csendőrség hivatásos állományába 
tartozókat, a V K F/2 . vezetőit, tisztjeit és valamennyi beosztottját, a jobb
oldali pártok és szervezetek vezetőit és országgyűlési képviselőit.

3. Azokat, akikre az 1—2. pont nem utal, azonban az összes körülményeit 
figyelembe véve megállapítható, hogy deklasszált személyek. (Pl.: egyházi 
személyek, papok, urasági intézők, stb.)

II.

A ) Politikai bűntettesnek kell tekinteni azt a személyt, aki a BHÖ. I., II . 
és IV. fejezetében meghatározott bűncselekményt követi el.
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B) Az alább meghatározott bűncselekmények általában politikai jellegű bűn- 
cselekmények, kivéve ha az ügyész, illetve a bíróság azokat köztörvé
nyinek minősíti.

Ilyenek a BHÖ. 4—7. 31—34., 48., 48/A., 48/B., 48/C . pontjában, 
a BHÖ. III. fejezetében, továbbá a BHÖ. 107— 113., 237—239. pont
jaiban megjelölt bűncselekmények.

C) Az ügyészség, illetve a bíróság az A —B) pont alatt felsorolt bűncse- 
cselekményen kívül is politikai bűntettesnek minősíti az elkövetőt, ha a 
bűncselekmény elkövetésének összes körülményeire tekintettel az szük
ségesnek mutatkozik. Pl.: politikai jellegű gyilkosság, társadalmi tulaj
don politikai célzattal történő felgyújtása, hatósági közeg elleni erő
szak, stb.

D ) Halmazat, vagy összbüntetés esetén az elkövetőt akkor kell politikai 
bűntettesnek tekinteni, ha:

a) a halmazatot képező, vagy az összbüntetés alapjául szolgáló ítéletek
ben megjelölt bűncselekmények között a BHÖ. I., II. és IV. feje

zetében foglalt valamely bűncselekmény szerepel;

b) a halmazatot képező, vagy az összebüntetés alapjául szolgáló ítéle 
tekben megjelölt valamelyik bűncselekményt az ügyészség, illetve 
a bíróság az A ), B), C) pont alapján politikai jellegű bűncselek
ménynek minősítette.

III.

büntetésvégrehajtási szempontból visszaesőnek, illetve szokásos bűnözőnek
kell tekinteni azt az elítéltet, akit

a) a bíróság legutolsó szabadságvesztés büntetésének kiállásától számított 
5 éven belül bármilyen bűncselekmény miatt végrehajtható szabadság
vesztésbüntetésre ítélt,

b) a bíróság a végrehajtható szabadságvesztésbüntetést megállapító legutolsó 
ítélet meghozatalát megelőző 10 év alatt már legalább kétszer végrehajt
ható szabadságvesztésbüntetésre ítélt,

c) szokásos bűnözőnek kell tekinteni azt a letartóztatottat, aki sorozatos bűn- 
cselekmények elkövetésével szerez vagyoni előnyt, függetlenül attól, hogy 
volt-e korábban büntetve.
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IV .

Utasítjuk az ügyészségeket, a bíróságokat, a Belügyminisztérium nyomozó 
és büntetésvégrehajtási szerveit az alábbiak végrehajtására:

Az I— III. pontban felsoroltak figyelembe vételével
a) az ügyészség a letartóztatottnak a börtönbe történő beutalásakor a ren

delvényen jól látható helyen tüntesse fel a letartóztatott osztályhelyzetét, 
az elkövetett bűncselekmény politikai, vagy köztörvényi jellegét, illetve 
azt, hogy az elkövető, első bűntényes, visszaeső, vagy szokásos bűnöző.

b) A  bíróság mind az elsőfokú, mind a másodfokú ítéletről a börtön részére 
adott „Értesítés -en jól látható helyen tüntesse fel a letartóztatott 
osztályhelyzetét, az elkövetett cselekmény politikai vagy köztörvényi jel
legét. Az ítéletről szóló „Értesítés"-en pontosan jelölje meg az elítélt 
előéletére vonatkozó adatokat. A  megjelölésnek az alábbiakat kell tar
talmazni:
1. A  korábbi ítéleteket hozó bíróság megjelölését és az ítéletek ügy

számát,
2. a korábbi ítéletek meghozatalának időpontját.
3. a korábbi elítélés alapját képező bűncselekmény megnevezését,

4. a korábbi ítéletekkel kiszabott büntetések nemét és mértékét.

Minden korábbi elítélésre vonatkozóan az 1—4. pont alattiakat külön- 
külön kell feltüntetni. A  fenti adatokat az Ítéletkiadmányban is fel kell 
tüntetni.
Az ügyészség, illetve a bíróság az osztályidegen letartóztatottakról zöld 
színű űrlapot köteles kiállítani a rendelvényt, illetve az „Értesítés" -t.

c) A  nyomozószervek a nyomozás során fokozottabb gondot fordítsanak 
a gyanúsított osztályhelyzetének megállapítására. Az osztályhelyzetre vo
natkozó adatokat és az erkölcsi bizonyítványt a nyomozati adatokkal 
együtt küldjék meg az illetékes ügyészségnek.

d) A  büntetésvégrehajtási szervek, az ügyészségek és bíróságok fenti tárgy
ban hozott megállapításait kötelesek elfogadni és a letartóztatottak elhe
lyezésénél, kategorizálásánál és nevelésénél — a kiszabott büntetési idő 
mellett — figyelembe venni.

Budapest, 1958. évi október hó 16. napján.
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A BELÜ G Y M IN ISZTER, A K Ü LÜ G Y M IN ISZTER ,
A  H O N V ÉD ELM I M IN ISZTER  A Z  IG A ZSÁ G Ü G Y M IN ISZTER  

ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZ
10. számú EG Y Ü TTES U TA SÍTÁ SA

a jogellenesen külföldre távozott és közkegyelemben nem részesíthető 
személyekkel szemben követendő eljárásról

Az ellenforradalom fegyveres leverése, közrend és közbiztonság megszilár
dulása, s különösen hazánk gazdasági és politikai konszolidációja után egyre 
több jogellenesen külföldre távozott személy kérte, hogy tegyék lehetővé 
hazatérését.
Minthogy tovább növekszik a hazatérési kérelmek száma, rendezni kell egy
részt az 1956. évi október hó 23. napja előtt jogellenesen külföldre távozott 
személyekkel, másrészt az ellenforradalom után disszidált azon személyekkel 
szemben követendő eljárást, akikre az 1957. évi 24. tvr., valamint az 1957. évi 
április hó 29. napján kiadott HM., BM., IM. és Legfőbb Ü. közös utasítás 
rendelkezései nem terjednek ki.
A  jogellenesen külföldre távozott és közkegyelemben nem részesíthető sze
mélyek hazatérésének szabályozása, valamint a hazatért személyek ügyének 
egységes elbírálása érdekében az alábbiakat

r e n d e l j ü k  :

1.  A hazatérést kérelmező személlyel kapcsolatos vizsgálatot a Belügyminisz
térium folytatja le. A  Belügyminisztérium csak akkor engedélyezi a kérel
mező hazatérését, ha az nem veszélyezteti az állam biztonságát, vagy 
más fontos állami érdeket.

2. A  külképviseleti szerv megfelelő igazolvánnyal látja el azt a személyt, 
akinek hazatérését a Belügyminisztérium engedélyez te , egyidejűleg figyel
mezteti a hazatérni szándékozót arra, hogy a hazatérés engedélyezése 
nem jelent kegyelmet, s a hazatérőnek vállalnia kell büntetőjogszabályba 
ütköző magatartásáért a büntetőjogi felelősséget.

3. A  külképviseleti szerv saját hatáskörében csak a 18. életévét be nem 
töltött fiatalkorúnak adhat ki hazatérési igazolványt, feltéve, hogy a kérel
mező, az 1957. évi 24. sz. tvr. alapján mentesül a tiltott határátlépés 
bűntette miatti felelősségrevonás alól. A  kiskorú gyermekkel hazatérő 
szülők és terhesanyák hazatérési kérelmét a többiekhez hasonlóan
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a Belügyminisztériumhoz kell felterjeszteni, Az ilyen személyek kérelmét 
a Belügyminisztérium soronkívül vizsgálja meg.

4. A  2. pontban említett igazolvánnyal hazatért személy ellen a büntetőel
járást meg kell indítani és körülményeitől függően vele szemben a követ
kezőképpen kell eljárni:
a) Azt a személyt, aki külföldre távozása előtt a tiltott határátlépésen 

kívül más jelentős bűncselekményt is, vagy külföldön való tartózko
dása alatt Népköztársaság elleni bűntettet követett el, előzetes 
letartóztatásba kell helyezni és ellene a büntetőeljárást valamennyi bűn- 
cselekmény miatt le kell folytatni.

b) Azt, aki a tiltott határátlépésen kívül egyéb bűntettet nem követett 
el, feltéve, hogy az illető nem esik a c) pont rendelkezései alá, csak 
szükség esetén kell előzetes letartóztatásba helyezni.

c) Mellőzni kell az előzetes letartóztatást, illetve a BTá . 56. §-át kell 
alkalmazni az olyan személy ügyében, aki a tiltott határátlépésen kívül 
egyéb bűntettet nem követett el, ha az illető büntetlen előéletű munkás 
dolgozó paraszt vagy értelmiségi és az ellenforradalom előtt becsületes 
munkával támogatta szocialista társadalmunk építését.

d) Külföldre szökés bűntette miatt kell lefolytatni az eljárást az ellen, 
aki mint hivatásos tiszti, tiszthelyettesi, továbbszolgáló állományú, 
vagy mint sorkatonai szolgálatot töltő személy 1956. december hó 1. 
napja után hagyta el jogellenesen az ország területét. Eljárási kegye
lemre kell előterjesztést tenni annak a személynek az ügyében, aki 
sorkatonai szolgálatát töltötte és 1956. évi október 23. és 1956. de
cember 1. napja között hagyta el jogellenesen az országot, ha az illető 
személy egyéb bűntettet nem követett el.

5. A 4. pont szerint kell elbírálni annak a jogellenesen külföldre távozottnak 
az ügyét is, akit valamely külföldi állam szerve ad át a magyar hatóság
nak vagy aki újabb tiltott határátlépést elkövetve szökik vissza Magyar- 
országra.

6. A belügyminiszter és a külügyminiszter 1957. 1. sz. közös utasításának 
3. és 4. pontjai hatályukat vesztik.

7. A jelen utasítás rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkal
mazni kell.

Budapest, 1958. évi november hó 7. napján.
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BM. ORSZÁGOS R E N D ő R Fő K A PITÁ N Y SÁ G  V E Z E T Ő JÉ N E K  
1. számú U TA SÍTÁ SA

TÁ RG Y : A Vámőrségtől átutalt nyomozási költségmegtérítés kezelése
és felhasználása

Az 1954. évi tvr., valamint az ezt módosító 1955. évi 7. tvr. és az 1/1956. 
KKM. rendeletben kiadott végrehajtási utasítás szerint a vámbűntett, vagy 
szabálysértés elkövetőinek tettenérőit az elkobzott áruk után a belföldi 
fogyasztási ár 1 0  százalékának megfelelő összeg nyomozási költségmegtérí
tésként illeti meg.
Eljárás során a rendőrség is számos esetben foglal le csempészésből szár
mazó értékeket, melyet a vámhatóságnak adnak át. Több rendőri egységnél 
előfordult, hogy az átadás nem hivatalosan, jegyzőkönyvileg történt meg 
és így az eljáró nyomozók részére utalta át a vámhatóság az átadott értékek 
után járó pénzösszeget és azt a nyomozók saját céljaikra fordították.
Az egységes gyakorlat kialakítása végett elrendelem, hogy 1958. január 1-től 
a Vámőrségnek átadott csempészáruk után járó nyomozási költségmegtérítés 
összegét a főkapitányságok jutalmi alapként kezeljék.
A  befolyt pénzösszegből jutalomban lehet részesíteni a kimagasló munkát 
végzett nyomozókat, közrendvédelmi és egyéb munkaterületen dolgozó rend
őröket. — A jutalom kiadásánál a jutalomra javasolt munka eredményét 
kell figyelembe venni.
A  jutalom szétosztására a javaslatot a fenti elvek figyelembevételével a pa
rancsnokok, osztály-, alosztályvezetők a szolgálati út betartásával tegyék 
meg a megyei főkapitányság vezetője felé.
Az eljárások során lefoglalt csempészárut az eljáró rendőri egység vezetője 
— osztály, alosztályvezető — adja át a lefoglalási jegyzőkönyv és hivatalos 
átirat kíséretében a Vámőrségnek. Az átiraton fel kell tüntetni, hogy a nyo
mozási költségmegtérítésként járó összeget milyen számú egyszámlára utalja 
át a vámhatóság.

Az átadás tényét ügyiratszám és az érték megjelölésével 24 órán belül az 
átadó parancsnok az esti jelentéssel, vagy egyéb közvetlen módon a főka
pitányság vezetőjének szakmai helyettese felé jelentse.

A főkapitányság által a vámőrségnek átadott csempészárukról, értékekről 
az ügyiratszám és a napi forgalmi összérték feltüntetésével a szakmai helyettes 
nyilvántartást fektessen fel és kísérje figyelemmel hogy a vámőrségnek át-
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adott értékek után járó 10 százalék nyomozási költségmegtérítés haladékta
lanul befolyjon.
A megyei (budapesti) főkapitányságok szakmai helyettesei a kerületükkel 
azonos illetékességű vámhatóságok vezetőivel január 1-ig közöljék egyszámla 
számukat, melyekre a nyomozási költségmegtérítés összegét a vámhatóság 
átutalja. — Az Országos Rendőrfőkapitányság Bűnügyi-, Társadalmi Tulaj
donvédelmi-, Vasúti Osztálya által átadott értékek után járó nyomozási 
költségmegtérítés összegét az o Rf K. Titkárság Vezetője tartja nyilván 
a fenti elvek szerint.
Felhívom a megyei (budapesti) főkapitányságok vezetőit és az ORFK. 
Bűnügyi-, Társadalmi Tulajdonvédelmi- és Vasúti Osztályának vezetőit, 
hogy ezen utasításom betartásáról és végrehajtásáról saját területükön gon
doskodjanak.
E zen utasításomat a rendőri állománnyal ismertetni kell.

Budapest, 1958. évi január hó 14. napján.
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