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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
1. számú PARANCSA

Budapest, 1957. március hó 19-én 

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

hogy a BM. valamennyi testületénél 1957. március 21-től kezdve szolgálati 
megszólításként a „bajtárs” helyet az „elvtárs” szót használják. Ez a meg
szólítás fejezi ki leghívebben a BM. személyi állományának teljes elvi egy
ségét: megvédeni a szocialista hazát, a népi hatalmat minden ellenséggel
szemben.
Jelen parancsomat a Belügyminisztérium egész személyi állománya előtt ki 
kell hirdetni.

Szám: 6—200/1957.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
2. számú PARANCSA

Budapest, 1957. évi március hó 21-én

A z utóbbi időben igen gyakran előfordult, hogy a Belügyminisztérium szer
veitől a Minisztérium felső vezetése előzetes hozzájárulása, sőt tudta nélkül 
különféle címeken a szomszédos baráti államokba hivatalos kiutazások tör
téntek. Ezek az ötletszerű, a legtöbb esetben az utolsó pillanatban, vagy egy
általán le sem tárgyalt utazások anarchiát eredményeznek és a fogadó állam 
belügyi szerveit is problémák elé állítják. Ezek az utazások ezen felül nin
csenek összhangban a Minisztérium költségvetésében e célra biztosított hitel- 
fedezet mértékével. Ezt mutatja, hogy a külföldi utazásokra kiutalt első 
negyedévi keret már február hó közepén teljesen kimerült. Ez a gyakorlat 
tovább nem tartható fenn. ezért az egységes eljárás biztosítása érdekében

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

1. A  Belügyminisztérium szervei akár kölcsönös, akár egyoldalú tapasztalat- 
csere utazások lebonyolítása érdekében külállamok belügyi szerveivel köz
vetlen tárgyalásokat nem folytathatnak.

_  1 _

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /14



2. A  Belügyminisztérium szervei kizárólag a ..Külföldi tapasztalatcsere 
program"-ban általam jóváhagyott utazásokat (kiküldetéseket) bonyolíthat
ják le. A „Külföldi tapasztalatcsere program" jóváhagyásáig külföldi uta
zások lebonyolítását megtiltom. Vonatkozik ez a parancsom azokra az 
utazásokra is, melyeket már folyamatba tettek, de a delegáció (vagy egyé
nileg kiküldött) még nem utazott el. Kivételt képeznek azok, melyek elha
lasztása nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség miatt nem lehetséges.

3. A  „Külföldi tapasztalatcsere program" jóváhagyása után az utazások 
megszervezésére és lebonyolítására az alábbiakat rendelem el:

a) saját kezdeményezésre történő utazások esetén a szóban lévő külállam 
Belügyminisztériuma vezetőjét levélben meg kell keresni. A levelet — 
mely a tapasztalatcsere célját, a látogatás idejét és időtartamát, vala
mint a delegáció létszámát tartalmazza — miniszterhelyettes elvtársak 
hozzám jóváhagyás és aláírás céljából az utazás tervezett időpontja 
előtt legalább másfél hónappal terjesszék fel, hogy a levélváltásra ele
gendő idő legyen;

b) meghívásra történő utazások esetén, ha azok a „Külföldi tapasztalat- 
csere program" -ban szerepelnek, az a) bekezdésben foglaltak szerint 
kell eljárni azzal az eltéréssel, hogy a meghívó külállam Belügyminisz
tere részére szóló levélben a meghívásra hivatkozva a delegáció létszá
mát, indulási napját és külföldi tartózkodási idejét kell közölni;
a „Külföldi tapasztalatcsere program" jóváhagyása után esetleg érkező 
meghívásokra vonatkozóan miniszterhelyettes elvtársak esetenként tegye
nek nekem javaslatot;

c) nemzetközi megállapodáson (szerződésen) alapuló utazások esetén 
delegációnknak az ülésen (kongresszuson) való részvételét a rendező 
ország megfelelő szervével előzetesen írásban közölni kell; ezeket a 
leveleket miniszterhelyettes elvtársak írják alá.

4. Minden külföldi utazás esetén a delegáció vezetőjét — a delegáció vala
mennyi tagja nevét és a kiküldetés célját és időtartamát tartalmazó — 
„Megbízó-levél”-lel lássák el miniszterhelyettes elvtársak.
Utasítom a Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a jövőben kül
földi utazásokra kiküldetési költséget csak miniszterhelyettes elvtársak 
által aláírt, fentemlített „Megbízó-levél" alapján utaljon ki.

3. Jelen parancsom azonnali hatállyal életbe lép. Végrehajtása részletes sza
bályozásáról a Személyzeti Főosztály és a Külügyi Osztály vezetője közö
sen gondoskodjék.
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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
3. számú PARANCSA

Budapest, 1957. március hó 20-án

Az októberi ellenforradalom leverése után a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány dolgozó népünk támogatásával államunkban a rendet helyreállította. 
Belső ellenségeink a külföldi imperialista rádiók uszításának segítségével arra 
készülődtek, hogy márciusban nemzeti szabadságünnepünk felhasználásával 
ismét megzavarják dolgozó népünk nyugalmát és rendjét.
Dolgozó népünk összefogása és rendészeti szerveink helytállása ezen kísérle
teket már csírájában elfojtotta és teljes egészében biztosította március 15-ének 
a magyar nemzeti hagyományokban gyökeredző szokás szerinti megünneplését. 
Ezért a rendőrség politikai nyomozó szerveit, a karhatalmi közrendvédelmi 
és bűnügyi szolgálat beosztottait és parancsnokait, a honvédségi, határőr és 
munkásőr alakulatokkal vállvetve kifejtett kiváló jó munkájukért dicséretben 
részesítem.
Ezen parancsomat a BM. összes szerveinek személyi állománya előtt ismer
tetni kell.

Szám: 6—200/1957.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
4. számú PARANCSA

Budapest, 1957. március hó 28-án

A karhatalom az ellenforradalmi események következményeinek felszámolá- 
lásában a Munkás-Paraszt Kormány megbízható, erős támaszának bizonyult. 
A  karhatalmi egységek a rendkívül nehéz körülmények között is, a dolgozó 
nép segítségével, becsülettel látták el a rájuk bízott feladatokat, hajtották 
végre a kapott parancsokat. A  proletárdiktatúra megszilárdításában, népünk 
nyugalmának és az ország rendjének biztosításában a karhatalom jelenleg is 
eredményesen tevékenykedik. Dolgozó népünk bizalommal tekint a karha
talomra és támogatásával biztosítja annak eredményességét.
Az eddig elért eredmények továbbfejlesztését azonban komoly mértékben 
veszélyeztetik az egyes helyeken előforduló fegyelmezetlenségek és önkényes
kedések. így pl.:

1*  _  3 ____
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1957. február 20-án Molnár László fhdgy. parancsnoksága alatt szol
gálatot teljesítő 7 fős karhatalmi járőr Csanádapáca községben előállí
tott egy Horváth Lajos nevű személyt, aki az  ellenforradalom alatt 
a községi „forradalmi tanács” elnöke volt. Nevezettet gumibottal olyan 
súlyosan bántalmazták, hogy az sérüléseibe belehalt.

A Komárom megyei rendőrfőkapitányság őrizetbe vette Kercsmár 
János tatabányai lakost. Az őrizetbevételkor a tatabányai 2. sz. őrs 
beosztottai házkutatást tartottak. A  házkutatás során lefoglaltak 20 l. 
bort, azt magukkal vitték, majd az őrsön elfogyasztották. Kercsmárt 
3 nap múlva a főkapitányság szabadon bocsátotta. Nevezett az elvitt 
20 l. bor visszaszerzése céljából az őrsre ment, ahol az őrs beosztottai 
és a karhatalmisták olyan súlyosan bántalmazták, hogy az sérüléseibe 
belehalt.
1957. február 5-én a gyulai karhatalmi egység beosztottai olyan súlyo
san bántalmazták Simonyi Imre gyulai lakost, hogy az kétszeres borda
repedést, valamint boka és szárkapocs repedést szenvedett.

A  forradalmi fegyelem nem tűri az ilyen önkényeskedéseket, súlyos törvény- 
sértéseket. Az ilyen cselekmények rontják a karhatalom tekintélyét, elriaszt
ják a dolgozókat azon egységek munkájának támogatásától, melyek ezeket 
elkövetik, akadályozzák a dolgozóknak a proletárhatalomba vetett bizalma 
további megerősödését.

A  forradalmi törvényesség megszilárdítása érdekében 

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

1. A rend és fegyelem fenntartása érdekében a karhatalom beosztottai — a 
törvényesség szigorú betartása mellett — keményen és határozottan intéz
kedjenek.

2. A  szolgálat alatt szeszesital fogyasztását megtiltom. Azt a beosztottat, aki 
a szolgálat alatt szeszesitalt fogyaszt, azonnal le kell váltani, aki pedig 
szolgálattételre ittas állapotban jelentkezik, beosztani nem szabad. Ezeket 
a beosztottakat a kijózanodás után fegyelmileg felelősségre kell vonni.

3. Minden egység, alegység és járőr parancsnokot fegyelmileg teszek felelőssé 
azért, hogy egységénél a fegyelmezetlenségek megszűnjenek és, hogy az 
általa tett intézkedések mindenkor megfeleljenek dolgozó népünk érdekei
nek és népköztársaságunk törvényeinek.

Elvárom, hogy a karhatalmi egységek parancsnokai és beosztottai szolgálatu
kat a jövőben jelen parancsom szellemében lássák el, a kapott parancsokat 
továbbra is feltétlen odaadással hajtsák végre.

— 4 —
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Szám: 6—200/1957.

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

Budapest, 1957. április hó 19-én

Megállapítottam, hogy az ellenforradalmi események óta a nyugati határsza
kaszon történő egyes operációk tervszerűtlenül folynak, ami által veszélyez
tetve van az operáció titkossága, sok esetben pedig az operatív tiszt vagy az 
ügynök biztonsága is.
Gyakori az az eset, hogy az operációt végrehajtó tisztek nem tartják be az 
idevonatkozó rendeleteket és utasításokat. Egyes operatív tisztek a határőr 
kerület parancsnokának, illetve a felderítő osztály vezetője tudta és engedélye 
nélkül hajtanak végre akciókat, amelyek következtében több ügynök dekonspi- 
rálódott a Határőrség személyi állománya előtt.
E helyzet rendezése céljából

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

1. A  határszakaszban végrehajtandó — egyébként már engedélyezett — ope
rációkat (ügynökség átdobását vagy fogadását) kizárólag a Határőrség 
Parancsnoka, vagy a Felderítő Főosztály vezetője tudomásával szabad 
végrehajtani, amit utóbbiak szolgálati jegyen igazolnak.

2. Az ilymódon engedélyezett operációk közvetlen biztosítását az illetékes 
határkerületi parancsnok vagy felderítő osztály vezető utasítására az ille
tékes őrsparancsnok végzi.

3. Az akciók végrehajtását két operatív tisztnél kevesebb nem végezheti. Az 
operatív tisztek a határt 100— 150 méterre közelíthetik csak meg. A  határ
nak 100 méteren belüli megközelítéséhez külön engedély szükséges, ame
lyet az adott operatív helyzetnek megfelelően a határőrkerületi parancs
nok vagy felderítő osztály vezetője engedélyezhet.

4. Olyan esetekben, amikor a BM. politikai szerveinek ügynöksége előre nem 
jelzett időben tér vissza és lépi át a határt, az őt elfogó illetékes parancs
nok azonnal köteles erről jelentést tenni a Határőrség Parancsnokának vagy 
a Felderítő Főosztály vezetőjének. A  Határőrség Parancsnoka parancsban 
rendezze, hogy ilyen esetben a jelentkező ügynök ne dekonspirálódjék a 
nem illetékes állomány előtt.

—  5 —
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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
12. számú PARANCSA

Budapest, 1957. május hó 3-án

Szám: 6—200/1957.

A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály osztályainak elnevezése és számozása 
1957. május 6-tól a következő:

I. Osztály megnevezése: Katonai elhárító osztály,
II. Osztály megnevezése: Kémelhárító osztály,

III. Osztály megnevezése: Hírszerző osztály,
IV. Osztály megnevezése: Közlekedési szabályotázs elh. osztály,
V. Osztály megnevezése: Belsőreakció elleni harc osztály,

VI. Osztály megnevezése: Ipari szabotázs elh. osztály,
V II. Osztály megnevezése: Mezőgazdasági osztály,

V III. Osztály megnevezése: Vizsgálati osztály,
IX. Osztály megnevezése: Figyelő és környezettanulmányokat készítő oszt.,
X. Osztály megnevezése: Operatív technikai osztály,

XI. Osztály megnevezése: Operatív nyilvántartó osztály,
X II. Osztály megnevezése: Országos Rejtjel Központ,

X III. Osztály megnevezése: ,,K” Ellenőrzési osztály,

XV. Osztály megnevezése: Hírosztály,
X V I. Osztály megnevezése: Rádióelhárító osztály.

Az osztályok megnevezését szigorúan titkosan kell kezelni, és biztosítani kell 
a megfelelő konspirációt.

Hivatalos iratokon az osztály megjelöléseként csak a fedőszámot szabad hasz
nálni. Külső szervek felé, valamint magánosokkal való érintkezés során mind 
a fedőszám, mind az elnevezés használata szigorúan tilos .

A  megyei politikai nyomozó osztályok alosztályainak számozása a vonalas 
elvnek megfelelően a jövőben a központi osztályokéval azonos.

A  Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői és a megyei politikai nyomozó 
osztály vezetői gondoskodjanak a parancs állományuk előtt való megfelelő 
ismertetéséről.

—  6 —
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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
14. számú PARANCSA

( M ó d o s í t á s s a l )

Budapest, 1957. május 9-én

A  népi demokratikus rendünk ellen intézett ellenforradalmi támadás leverésé
ben, az ellenforradalmi elemek felszámolásában, a szocialista építésünk vív
mányainak megvédésében, a közrend és közbiztonság helyreállításában a BM. 
személyi állományának jelentős része becsülettel kivette részét, fáradságot nem 
ismerve, áldozatkész munkát végzett.

Az ellenforradalmi események és az ezt követő kibontakozás időszaka, a fel
sorolt pozitívumok mellett a BM. személyi állományánál sok aggasztó jelen
séget is felszínre hozott. A  BM. fegyelmi helyzete nem kielégítő. Nagyon 
sok fegyelmezettlenség, lazaság tapasztalható a BM. szerveinél. Laza a kato
nai- és munkafegyelem. Általános jelenség, hogy a vezetők által kiadott paran
csok és utasítások felett vitatkoznak, azokat határidőre nem hajtják végre. 
Egyes BM. beosztottak helytelen politikai és erkölcsi magatartása demorali
zálja az állomány fegyelmét.
Az ellenforradalmi elemek felszámolása, a Párt és Kormány határozatainak 
eredményes megvalósítása, a BM. ütőképességének megjavítása érdekében a 
legrövidebb időn belül helyre kell állítani a BM. szerveinél a katonai fegyel
met. amelynek sikeres megvalósítását elvárom és megkövetelem a BM. vala
mennyi vezetőjétől és beosztottjától.
A  BM. személyi állománya fegyelmi helyzetének megjavítása és megszilárdí
tása érdekében

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

1. A  vezetők felelősek a felsőbb parancsok és az általuk kiadott utasítások 
határidőre való végrehajtásáért. Akik nem hajtják végre a kiadott paran
csokat, utasításokat, s azok felett vitatkoznak, szigorúan felelősségre kell 
vonni.

2. A  katonai fegyelmet és formákat szigorúan meg kell követelni a BM. 
valamennyi szervénél és száműzni kell a károsan ható civileskedést. A szol
gálati szabályzat alaki fegyelemre és formákra vonatkozó részének ismere
tét mindenki számára, — beosztásra való tekintet nélkül — kötelezővé 
teszem.

3. Vezetők és beosztottak munkájukban és egyéni ügyeik intézésében tartsák 
be a szolgálati utat és fegyelmet. A Belügyminisztériumon belüli tárgyalá-
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soknál azokkal a szervekkel és azokkal a vezetőkkel és beosztottakkal tár
gyaljanak, akik annak a feladatnak a végzésére vannak hivatva. Meg kell 
szüntetni azt a helytelen nézetet és gyakorlatot, hogy mindenki csak a felső 
vezetőkkel akar tárgyalni és a munkánál rendszeresített apparátus ennek 
következtében nem tudja megfelelően végezni feladatát.

4. A  politikai, erkölcsi demoralizáltság képviselőivel, a notórius intrikusokkal 
szemben szigorúan el kell járni és a javíthatatlanokat, a konkolyhintőket el 
kell távolítani a BM. kötelékéből.

5. Minden vezető beosztásban lévő tiszt és tiszthelyettes személyében felelős 
beosztottai politikai, erkölcsi és katonai fegyelméért.

Ezen parancsomat ismertetni kell a BM. egész személyi állománya előtt.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
17, számú PARANCSA

(M ó d o s í t á s s a l )

Budapest, 1957. május hó 14-én

TÁRGY: A Belügyminisztérium fegyveres testületéi ruházatának szabályozása

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

1. 1957. július hó elsejétől a
Rendőrség beosztottai részére újmintájú és színű, 
a Tűzoltóság és Büntetésvégrehajtás beosztottai részére újmintájú, 
a Határőrség, Légoltalom, Karhatalom és Kormányőrség tagjai részére a 
Honvédségnél bevezetett ruházatokat kell rendszeresíteni.
A  Rendőrségnél a tiszthelyettesek részére nyári öltözetként sávoly öltöny 
helyett fésűs pantalló és világoskék színű ing viselését kell bevezetni.
A  jelenleg viselés alatt álló ruházatok a BM. testületeinél 1960. január 
hó 1-ig viselhetők.

2. A  rendőrségi újmintájú ruházatoknál a köpenyt és zubbonyt szürke, a sap
kákat és nadrágokat sötétkék,
a Tűzoltóság és Büntetésvégrehajtásnál az összes ruházatot továbbra is 

szürke,
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a Határőrség, Légoltalom, Karhatalom és Kormányőrségnél pedig kheki 
színben kell készíteni, 
a karhatalomnál búzakék.
Az őrségi egységek sorlegénységének egyenruházatát kheki színben kell 
készíteni.
A  testületek ruházatánál a fésűs, tropikál és sávoly zubbonyokat nyitott, 
a posztózubbonyokat zárt fazonban kell kiadni.
A  nyitott fazonú ruházatokhoz a Rendőrség, Tűzoltóság és Büntetésvégre
hajtásnál világoskék,
a Határőrségnél, Légoltalomnál és Kormányőrségnél pedig drapp színű 
nyakkendőt kell viselni.

3. A  ruházatokat:
a Rendőrségnél világoskék, 
a Tűzoltóságnál skarlátpiros, 
a Büntetésvégrehajtásnál szilvakék, 
a Határőrségnél zöld, 
a Légoltalomnál bordó, 
a Karhatalomnál búzakék,
a Kormányőrségnél vörös színű hajtókával és paszpolozással kell ellátni.

4. A  ruházatokon a gombok a Népköztársaság címerével, tányérsapkákon az 
eddig rendszeresített jelvények, a tábori sapkákon piros, fehér, zöld színű 
sapkarózsa viselendő.
A  gombok színe tiszteknél arany, tiszthelyetteseknél ezüst, sorlegénységnél 
barna.

5. Bartos Antal miniszterhelyettes elvtárs az új ruházat bevezetéséhez a szük
séges részletes intézkedést adja ki.
Az érvényben lévő ruházati normákat jelen utasításom figyelembevételével 
1958. január 1-ével módosítani kell.
Folyó év szeptember hó 1-ig el kell készíteni a BM. testületek öltözködési 
szabályzatát.

Fenti utasításomat az egész személyi állomány előtt ismertetni kell.

-  9 —
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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
19. számú PARANCSA

Budapest, 1957. május Hó 24-én

A  Fegyveres Erők Minisztere 1956. decemberében a Határőrség Parancsnok
ság megnevezését a " Magyar Népköztársaság Határőrség Főparancsnokság" 
elnevezéssel hagyta jóvá.
A  Határőrség a Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres testület, ezért fenti 
elnevezését jelen parancsommal megszüntetem és helyette a "Belügyminiszté
rium Határőrség Országos Parancsnokság elnevezés használatát rendelem el.

Szám: 6—200/1957.

Szám: 6—200/1957.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
20. számú PARANCSA  

Budapest, 1957. június hó 8-án

A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztálya II., III., IV., V., és 
VI.-os osztályai munkájának gyakorlata a kapitalista államok területén vég
zendő hírszerző és kémelhárító munka megszervezése terén arról tanúskodik, 
hogy a fent megjelölt osztályok mindegyike az utóbbi időben önállóan tevé
kenykedik, terveiket nem egyeztetik össze a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 
III .-as osztályával, amely mint alapvető szerv hivatva van hírszerző és elhá
rító munkát folytatni az ellenség területén. Hiányzik az intézkedések osztályok 
közötti koordinációja. Ez a helyzet nem segíti elő a meglévő ügynöki és más 
lehetőségeinknek a külföldi munka érdekében történő helyes és időbeni fel- 
használását, s megnehezíti a Belügyminisztérium előtt álló feladatok meg
oldását.
A  határontúli hálózati operatív munka sikeres továbbvitele és fejlesztése meg
kívánja az illetékes operatív osztályok ezirányú munkájának rendezését. Ennek 
érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :
A BM. Politikai Nyomozó Főosztály III.-as osztályán kívül külföldi kapi
talista államok viszonylatában ügynökök elhárítási céljából rövid időre való 
illegális telepítésével, illetve legális utaztatásával a BM. Politikai Nyomozó 
Főosztály II., IV., V. és VI .-os osztályainak továbbra is foglalkozniok kell.
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Ezen osztályok határontúli operatív- hálózati munkája ki kell terjedjen:
a) Az ország területén működő illegális szervezkedésekben, illetve kém- rezi- 

dentúrákban dolgozó megbízható, kvalifikált ügynökök beküldésére az 
ezen szervezetek ellenséges tevékenységét irányító külföldi központokba.

b) A  Magyar Népköztársaság irányába különböző ellenséges szervezetek által 
kiépített illegális összeköttetési csatornák felderítésére és átfogására.

c) Ügynökök beküldésére az ellenséges hírszerzőszervek ügynökkutató köz
pontjaiba az ún. ,,menekülttáborokba”, valamint kémiskolákba és külön
böző speciális ügynöki tanfolyamokra.

1. Kötelezem a BM. Politikai-Nyomozó Főosztály III .-as osztályát, hogy 
teremtse meg a BM. operatív osztályai által külföldön végzendő hírszerző 
és kémelhárító intézkedések koordinációját; nyújtson segítséget ezeknek 
az osztályoknak: dolgozzon ki javaslatokat ezen osztályok részére a náluk 
meglévő és felmerülő lehetőségek helyes és céltudatos felhasználására, a 
külföldön lévő, a Belügyminisztériumot érdeklő objektumok feldolgozásá
ban: összpontosítva a hírszerző osztályon belül azokat az anyagokat, ame
lyek jellemzik a kapitalista országokban lévő operatív helyzetet és készít
sen e kérdésben megfelelő tájékoztatókat.

2. A BM. Politikai Nyomozó Főosztály II., IV., V. és VI.-os osztályainak 
vezetői minden operatív intézkedést, amely a kapitalista országok terüle- 
letén végzendő hírszerző és kémelhárító munka megszervezésére, vagy 
vitelére vonatkozik, — így a telepítendő ügynökök "szökési legendáját, 
a határon való átdobás helyét és körülményeit, az ügynököknek adandó 
feladatokat, stb. — kötelesek a BM. Politikai Nyomozó Főosztály III.-as 
osztályával összehangolni, mielőtt még a BM. vezetőinek engedélyezésére 
felterjesztenék.

A  fent megnevezett osztályok azokban az esetekben, amikor ügynökeiket 
kiutaztatják külföldre (hivatali kiküldetés, stb. ürügye alatt) kötelesek 
ezt a BM. Politikai Nyomozó Főosztály III.-as osztályával előre közölni 
— s az ügynököt ellátni azokkal a megbízásokkal is, amelyeket esetleg 
a III.-as osztály kíván adni.

3. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály II., IV., V., VI., és VIII.-as osz
tályainak vezetői minden hálózati, vizsgálati és más anyagot, amelyek jel
lemzik a kapitalista országokban lévő ügynöki helyzetet, adják át a BM. 
Politikai Nyomozó Főosztály III.-as osztályának tanulmányozás és össze
foglalás céljából.

4. A BM. Politikai Nyomozó Főosztály II., IV., V. és VI.-os osztályai 
vezetői a kapitalista országokba hosszabb időre telepített ügynököket, 
valamint olyanokat, akik kiutaztak a Magyar Népköztársaság hivatalos 
külképviseleti szerveibe dolgozni, akik e célra megfelelőek, de jelenleg a
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Magyar Népköztársaság területén vannak foglalkoztatva, adják át a BM. 
Politikai Nyomozó Főosztály III.-as osztályának további foglalkoztatás 
céljából.
A  III.-as osztály gondoskodjék arról, hogy ezen ügynökök foglalkozta
tása továbbra is az illetékes osztállyal egyeztetve történjen, s az ügynök 
által jelentett és az illetékes osztály munkaterületével kapcsolatos anya
gokat az illetékes osztályok időben és rendszeresen megkapják.

5. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály II., IV., V. és VI.-os osztályainak 
vezetői az ellenséges hírszerző szervek részére ügynökökön, vagy más úton 
átadásra előkészített dezinformációs anyagot beszéljék meg a BM. Poli
tikai Nyomozó Főosztály III.-as osztályával és ezután kötelesek felter
jeszteni jóváhagyásra a Belügyminiszterhez.

6. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály I. osztálya külföldön hírszerző és 
kémelhárító munkát nem végezhet. Az osztály vezetője az összes ilyen 
vonatkozású ügynökséget adja át az illetékes operatív osztálynak további 
foglalkoztatás céljából. Ha felmerülnek lehetőségek ügynökség kiküldé
sére (pl. visszafordítás, megfelelő jelöltek, vagy az osztály ügynökei kö
rében), úgy erről az osztály vezetője informálja a BM. Politikai Nyomozó 
Főosztály III.-as, vagy más illetékes operatív osztályát, ezen lehetőségek 
felhasználása céljából.
A  II., III., IV., V., VI . és V III. osztályok informálják az I. osztályt 

az ellenséges hírszerzőszervek és a hazai illegáció szándékaira vonatkozó 
megszerzett összes anyagokról, melyek a Magyar Néphadsereg ellen irá
nyulnak és az I. osztállyal közösen kidolgozzák az intézkedéseket az im
perialista hírszerzőszervek ügynökségének és a hadsereg soraiban lévő 
reakciós elemeknek aknamunkája felderítésére és megbénítására.

7. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály II., III., IV., V. és VI.-os osz
tályainak vezetői különös gonddal ügyeljenek arra, hogy a határontúli 
munkában csak megbízható és leellenőrzött ügynököket foglalkoztassanak, 
akik képességüknél fogva eredményesen tudják a BM. feladatait végre
hajtani. Képezzék ki alaposan az ügynökséget, dolgozzanak ki részükre 
megbízható legendákat és szenteljenek különös figyelmet a konspiráció 
szabályainak megfelelő és megbízható kapcsolattartási módozatok meg
szervezésére.

8. A  BM. megyei politikai nyomozó osztályai ügynökök külföldre való 
kiküldésével, vagy telepítésével kapcsolatos esetleges javaslataikat köte
lesek elbírálás és további intézkedések megtétele céljából az ügy jellege 
szerinti illetékes központi osztálynak felterjeszteni. önálló lépéseket, in
tézkedéseket ebben az irányban nem foganatosíthatnak.

9. Figyelembevéve, hogy a határfelderítő szervek feladata, hírszerző és kém
elhárító munkát folytatni az országgal határos kapitalista államok határ-
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menti területein a határőrzés érdekében és felderítést folytatni az ellen
ségnek a határhoz közel fekvő hírszerző állomásai területén, kötelezem 
a BM. Politikai Nyomozó Főosztály II., IV., V., VI. osztályát, vala
mint a BM. megyei politikai nyomozó osztályait, hogy minden intéz
kedést. amely a fent megjelölt hírszerző állomások ellen irányul, koordi
nálják a határőrizeti szervek felderítő osztályával.

10. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály II., III., IV.,V., és VI.-os osztá
lyainak vezetői és a Határőrség felderítő szervei általában kölcsönösen 
cseréljék ki a birtokukba került ügynöki, stb. forrásból származó, a 
munkaterületeikre vonatkozó értesüléseket. Ügyszintén kötelesek minden 
más szükséges segítséget egymásnak kölcsönösen megadni, a határontúli 
operatív munka megszervezéséhez.

Jelen parancsomat a megjelölt operatív osztályok vezetői ismertessék helyette
seikkel, valamint alosztályvezetőkkel és gondoskodjanak a parancs maradék
talan végrehajtásáról. Egyidejűleg a BM. 1954. október 25-e, 15. sz. paran
csot hatályon kívül helyezem.

Szám: 6—462/1957.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
22. számú PARANCSA

Budapest, 1957. június hó 8-án

A  Belügyminisztérium vezetői értekezlete megtárgyalta a konspiráció helyze
tét a Belügyminisztérium szerveinél és az alábbiakat állapította meg:
Az ellenforradalmi események következtében a belügyi szervek munkája, de 
különösen az állambiztonsági és rendőri szervek hálózati munkája széles kör
ben dekonspirálódott. Több technikai eszköz, sok hálózati személy lebukott, 
számos anyag az imperialista hírszerző szervek kezébe került.

Ezekből a tényekből a beosztottak egyrésze azt a következtetést vonta le, 
hogy ezek után a belügyi szervek módszereit, eszközeit nem fontos erőteljesen 
konspirálni. Ehhez hozzájárult még a fegyelem lazulása, szervezetlenség és 
az egyes szervek közötti együttműködés lazulása. Ennek következtében a 
konspiráció betartása és az éberség területén nagyfokú lazulás tapasztalható. 
A  BM. szervek sok esetben a hálózati munka titkosságának elemi szabályait 
sem tartják be. Ez a bűnös hanyagság tapasztalható az ügynöki munka min
den folyamatában, tanulmányozás, meghívás, beszervezés, kapcsolatfelvétel 
és kapcsolattartás során egyaránt. Különösen sok hiba adódik a találkozások
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helyének nem megfelelő kiválasztásából, a ,,K” és „T " lakások konspirált- 
sága ellenőrzésének elhanyagolásából, valamint abból, hogy az ügynökség 
felületes kiválasztása és leellenőrzése miatt lehetőség van arra, hogy áruló, 
dekonspirálódott ügynökök könnyen kerülhetnek a hálózatba.
Tűrhetetlen mértékben elterjedt a fecsegés és a jólértesültség. Gyakori, hogy 
egyes vezetők és beosztottak titkos adatokról, stb. telefonon, vagy villamoson, 
ebédlőben beszélnek. Egyes ügyekről, a beosztottak hálózati személyeiről más 
olyan beosztottak is tudnak akikre az nem tartozik. Nem ritkán előfordul, 
hogy állam és szolgálati titkokat kívülálló, teljesen illetéktelen személyekkel 
közölnek.
A  BM. szervek nagy részénél nem tartják be a titkos ügykezelés szabályait. 
Ezen a téren egyes helyeken bűnös gondatlanság is tapasztalható.

A  BM. szervek beosztottai nem számolnak kellőképpen azzal, hogy az impe
rialista hírszerző szervek és az ellenforradalmi elemek ma is erősen töreksze
nek a belügyi szervek titkos anyagainak megszerzésére. Ennek elősegítése a 
dekonspirációkkal. ébertelenséggel népköztársaságunknak hatalmas károkat 
okoz.
A konspiráció területén mutatkozó mulasztások megszüntetése érdekében 

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

1. A  konspiráció betartásáért a BM. szerveknél a vezetőket teszem személyük
ben felelőssé. A  BM. valamennyi főosztály és osztályvezetője vizsgálja 
felül munkaterületén a konspirációs szabályok betartását (operatív munka, 
iratok, titoktartás, stb.) és tegyen intézkedéseket a hibák azonnali meg
szüntetésére. Az ellenőrzés végrehajtásáról, annak során tapasztaltakról, 
a megtett intézkedésekről és a felmerült problémákról a javaslatokkal 
együtt 1957. július 1-ig a BM. Titkárságon keresztül nekem tegyen 
jelentést.

Felelősök:
Politikai nyomozó főosztály osztályvezetői,
ORFK. fő- és önálló osztályok vezetői,
Országos parancsnokok.
Megyei főkapitányok.

2 1957. július 20-ig valamennyi osztály mérje fel, hogy milyen titkos okmá
nyai, operatív és egyéb szolgálati célokat szolgáló eszközei és anyagai tűn
tek el és tegyenek intézkedéseket — valamennyi rendelkezésre álló opera
tív és egyéb eszközök felhasználásával — mielőbbi visszaszerzésükre. 
A  felkutatást és visszaszerzést folyamatosan a lehető legrövidebb idő alatt 
kell elvégezni.
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3. Az ORFK., a Politikai Nyomozó Főosztály és a megyei főkapitányságok 
területén azokkal a beosztottakkal, akik operatív munkát végeznek, ismé
telten tanulmányoztatni kell az operatív alapelveket és meg kell szervezni 
annak ellenőrzését. Hogy azt elég alaposan elsajátították-e.
Azokat a beosztottakat, akik az operatív alapelveket és a konspiráció sza
bályait megsértik, fegyelmileg kell felelősségre vonni.

4. Az ORFK. vezetője egy hónapon belül vizsgálja felül, hogy rendőri vona
lon nem lenne-e helyes a vizsgálati és operatív munka szétválasztása és az 
erre vonatkozó javaslatát hozzám terjessze fel.

3. A  BM. Titkárság irányításával bizottságokat kell létrehozni és felül kell 
vizsgálni a fontosabb szervek ügykezelését. Az osztályok, alosztályok ügy
kezelőit a bizottságok oktassák ki a helyes ügykezelésre, a konspiráció 
szabályaira.

6. Az Anyagi- és Technikai Főosztály hozzon létre egy bizottságot a konspi
ráció betartásához szükséges technikai előfeltételek felmérésére, anyagi ki
hatására és 1957. július 10-ig a megoldásra tegyenek javaslatot.

7. A  BM. Külügyi osztály az érdekelt operatív osztályok bevonásával készít
sen 1957. július 1-ig parancstervezetet a ,,K" lakások felülvizsgálatáról 
és felhasználásáról az eddigi rendelkezések és annak az elvnek figyelembe
vételével, hogy a jövőben a ,,T ” lakások szervezésére kell elsősorban töre
kedni.
A  parancs elkészítéséhez a BM. Titkárság nyújtson segítséget.

8. A  BM. Titkárság ellenőrzési osztálya ellenőrizze, hogy melyek azok a terü
letek ahonnan BM. szervek névsorai, adatok a hivatali munka során a 
BM.-ből külső szervekhez kikerülhetnek és nyújtson segítséget az állomány 
belső és külső titkosítását előkészítő bizottság munkájához.

A  jelen parancs végrehajtását a BM. Titkárság ellenőrzési osztálya folya
matosan ellenőrizze.

Szám: 6—200/1957.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
23. számú PARANCSA

Budapest, 1957. június Hó 17-én

TÁRGY: A gépjármű szervezési állomány-táblázatok kiadása

A  Belügyminisztérium gépjármű állománya az ellenforradalmi események alatt 
igen nagy kárt szenvedett: több mint 25 százalékát elhurcolták, illetve hasz-
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nálhatatlanná tették. Az ellenforradalom leverése után a nagymérvű felhasz
nálás és a tervszerű karbantartás hiánya, valamint az utóbbi időben elszapo
rodott jogtalan gépjármű igénybevételek és az igen nagy károkat okozó bal
esetek számának növekedése miatt tovább romlott a gépkocsik műszaki álla
pota. Mindezek mellett az elmúlt hónapok alatt a szervek gépjármű ellátott
ságának mértékében is komoly aránytalanságok keletkeztek.
A  szolgálati feladatok maradéktalan ellátása, valamint az ellátási arányta
lanságok megszüntetése érdekében a rendelkezésre álló gépjármű állományt 
felosztottam. Jelen parancsommal egyidejűleg kiadom az új gépjármű szerve
zési állomány-táblázatokat. Az állomány biztosítja a szervek és csapatok 
(továbbiakban: szervek) gépjármű szükségletét (személy-, teher-, különleges
gépkocsi, motorkerékpár, kerékpár).
A gépjármű szervezési állományt csak a legnagyobb erőfeszítések árán tud
juk biztosítani. Felhívom ezért a figyelmet a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány 8/1957. (I. 29.) számú rendeletére, mely az állami gépjárművek 
felhasználását szabályozza. E rendeletnek és az ezzel kapcsolatos takarékos- 
sági intézkedéseknek a betartása a Belügyminisztérium valamennyi beosztott
jának elsőrendű kötelessége. Kötelezem a szervek parancsnokait, hogy e ren
delet szellemében a gépjárművek felhasználása és karbantartása terén a leg
szigorúbb intézkedéseket tegyék folyamatba.
Fegyelmi eljárást kell indítani mindazokkal szemben, akik a hatáskörükbe tar
tozó szerveknél ezen a téren megtűrik a lazaságokat, elmulasztják a kötelező 
ellenőrzést vagy liberális magatartásukkal tápot adnak a visszaélések elköve
tésére. Meg kell értetni mindenkivel, hogy a gépjárművek nem kényelmi célt 
szolgálnak, hanem azok a szolgálat ellátásának eszközei.
Az új gépjármű szervezési állomány tervszerű és gazdaságos felhasználása, 
valamint a meglévő hiányosságok megszüntetése érdekében

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

1. A Belügyminisztérium szerveit szigorúan a szervezési állomány-táblázatok
ban előírt mennyiségű és típusú gépjárművekkel kell ellátni. A jóváha
gyott szervezési állományon felül gépjármű kiutalását megtiltom.

2. A szervezési állományon felüli gépjárműveket a szervek 1957. június 
25-ig adják le. A  leadási határidőn túl üzemeltetett gépjárművek használó
ját szigorúan felelősségre kell vonni.

3. Az ellenforradalmi események után a BM. különböző szervei által bir
tokba vett és jelenleg illegálisan használt gépkocsikat azonnal be kell 
vonni. Mindazok ellen, akik 1957. június 25-ig ezeket a gépkocsikat a 
BM. Anyagi és technikai főosztálynak nem adják le, bűnvádi eljárást 
kell indítani. A  gépkocsik leadásáért a szervek parancsnokai felelősek. 
A  legszigorúbban megtiltom, hogy a szervek a jövőben a jóváhagyott
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szervezési állományon felül idegen, vagy más BM. szervtől gépjárműveket 
önhatalmúlag szerezzenek, kölcsön kérjenek, vagy kölcsön adjanak.

4. A  szervek gépjármű állományába csak szolgálati gépjárműveket rendsze
resítettem. A korábban engedélyezett személyi használatú gépkocsikat a 
szervek vezetőitől a 8/1957. számú kormányrendelet értelmében meg
vontam.
Szolgálati gépjárművek magáncélra történő igénybevételét megtiltom. 
A  magáncélra történő igénybevételt külön szabályozom.
A rendszeresített motorkerékpárok felhasználását csak szolgálati célra 
lehet engedélyezni. A  motorkerékpárokat az igénybevevők lakásukra nem 
vihetik.

5. Jogtalan gépjármű igénybevétel esetén az igénybevevőt a fegyelmi fele- 
lősségrevonás mellett anyagilag is el kell marasztalni.
A  szolgálati gépkocsi jogtalan személyi használatáért a gépkocsivezető 
is felelős, amennyiben a gépjármű igénybevételét szabályozó előírásokat 
nem tartotta be, illetve azok betartására nem hívta fel az igénybevevő 
figyelmét.
A  parancsnok elvtársak követeljék meg beosztottjaiktól a gépjármű hasz
nálatra vonatkozó utasítások és szabályok betartását és gondoskodjanak 
a jogtalan igénybevételek megszüntetéséről.

6. Szolgálati gépkocsinak hivatásos gépkocsivezető nélküli használatát meg
tiltom. Szolgálati gépkocsi vezetését nem hivatásos vezető (belügyi beosz
tott) részére miniszteri engedélyhez kötöm. Az erre vonatkozó utasítást az 
Anyagi és Technikai Főosztály vezetője dolgozza ki.

7. Az üzemanyagellátási nehézségek csökkentése és az erősen leromlott gép
jármű-park idő előtti elhasználódásának megakadályozása érdekében a 
legszigorúbban megtiltom az érvényben lévő üzemanyag felhasználási és 
havi kilométer normák túllépését. Minden olyan gépjárművet, amelynek 
100 km-re eső üzemanyag felhasználása eléri, vagy meghaladja a 20 szá
zalékos üzemanyag túlfogyasztást, azonnal ki kell vonni a forgalomból 
a porlasztó beszabályozásáig, illetve a szükséges javítási munkák elvég
zéséig.

8. Nagyjavítás idejére lehetőség szerint csere-gépkocsit kell biztosítani.
9. A  gépjárművek karbtantartását a gépjármű vezetőjétől a legszigorúbban 

meg kell követelni. Az ehhez szükséges időt és anyagokat részükre biz
tosítani kell. Mindazokkal szemben fegyelmi és anyagi felelősségrevonást 
kell alkalmazni, akik a karbantartás és javítás terén mulasztást követ
nek el.

10. A  gépjárművek (motorkerékpárok is) felhasználását fokozott mértékben 
és az eddigieknél szigorúbban kell ellenőrizni. Az Anyagi és Technikai
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Főosztály gépjármű ellenőrző csoportja a BM. valamennyi szolgálati gép
járművét (motorkerékpárját) jogosult ellenőrizni a konspiráció követel
ményeinek betartása mellett.

11. A  BM. gépjármű állomány felhasználásának fokozott mérvű ellenőrzése 
érdekében utasítom a rendőri közlekedésrendészeti szerveket, Hogy a köz
úti közlekedés ellenőrzése során fordítsanak gondot a BM. gépjárművek 
felhasználásának ellenőrzésére is.

Jelen parancsomat ismertetni kell a tiszti és tiszthelyettesi állomány előtt és 
a gépjármű szakszolgálatosok részére oktatás tárgyává kell tenni.

Szám: 6—200/1957.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
25. számú PARANCSA

(M ó d o s í t á s s a l )
Budapest, 1957. július hó 5-én

A rendőri karhatalom megalakulása óta eredményes munkát végzett az ellen
forradalmi erők szétverése, fokozatos felszámolása terén. Ugyanakkor jelen
tős segítséget nyújtott a többi rendőri szerveknek a közrend és közbiztonság 
megszilárdításában, bűncselekmények megakadályozásában, bűnüldözésben és 
egyes objektumok biztosításában, őrzésében.
Az általános rendőri feladatok végrehajtása (különösen az objektumok őrzése, 
vezénylések) egyes helyeken szétforgácsolja a karhatalmi erőket, mely jelen
tősen csökkenti a karhatalmi egységek harckészültségét, akcióképességét, a 
karhatalmi feladatok végrehajtására való gyors igénybevételét, 
jelenleg a karhatalmi egységek vezetés szempontjából nincsenek központilag 
összefogva, mely csökkenti a karhatalmi egységek ütőképességét, szolgálati 
rendszerének, kiképzésének egységes irányítását.
A  rendőri karhatalmi egységek előtt álló feladatok és a karhatalmi egységek 
tervszerűbb irányítása, akcióképességének és kiképzésének biztosítása érdeké
ben a Belügyminisztérium szervezetén belül létrehoztam az ORFK. Karha
talmi Parancsnokságot, (jelenleg BM. Karhatalmi Parancsnokság) mely 
hivatott a karhatalmi egységek irányítására és vezetésére.
A  karhatalmi egységek központi irányításának és akcióképességének biztosí
tása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :
1. A  budapesti főkapitány és a megyei főkapitányok irányítása alatt működő 

összes rendőrkarhatalmi és őrségi egységeket minden vonatkozásban (álló-
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mány, szolg, kiképzés, fegyelmi anyagi) a Bm . Karhatalmi Parancsnok
ságnak rendelem alá.

A  karhatalmi parancsnokság alárendeltségét és feladatát a ,,Működési Sza
bályzat” tartalmazza (1. sz. melléklet).

A  karhatalmi egységeket a budapesti főkapitány, illetve az illetékes me
gyei főkapitányok csak karhatalmi feladatok végrehajtására vehetik igénybe

a következő esetekben:

a) ellenforradalmi felkelés megakadályozására, felszámolására, fegyveres 
ellenséges csoportok, vagy személyek likvidálására;

b) népi demokratikus rendszerünk elleni tüntetés megakadályozására, ellen
séges szándékú tüntető csoportosulások feloszlatására, szétverésére;

c) különböző rendőri feladatok és operációk végrehajtására, nagyobb rend
őri razziák megtartására, bűnügyi és egyéb szempontból fertőzött terü
leteken esetenkénti járőrszolgálat ellátására;

d) légiúton szállított ellenséges ejtőernyős, vagy a Magyar Népköztársa
ság államhatárain belül átdobott ellenséges fegyveres, vagy diverziós 
csoportok és személyek elfogására, felszámolására;

e) ellenforradalmi, vagy ellenséges lázító röplapok összeszedésére;

f) elemi csapások (tűz, árvíz, földrengés) elhárítására, illetve ezek szín
helyén a rend és közbiztonság fenntartására;

g) a rendőri őrség, vagy a rendőri őrszemélyzet által őrzött objektumok 
az ellenség által való támadása esetén az őrségnek segítségnyújtásra, a 
támadó ellenség megsemmisítésére;

h) a párt. vagy a kormány által rendezett fontosabb ünnepségek és ren
dezvények, valamint sportrendezvények biztosítására.
A  budapesti főkapitány és a megyei főkapitányok a felsorolt felada
tok végrehajtására csak az adott karhatalmi egység egyharmadát vehe
tik igénybe. Ennél nagyobb erő szükségessége esetén azt kérjék a BM. 
Karhatalom Parancsnokától. Amennyiben zászlóalj, vagy annál nagyobb 
erő igénybevétele válik szükségessé, azt a Belügyminiszter, illetve I. 
Helyettese engedélyezi.

Ha a felsorolt feladatok végrehajtása nagyobb karhatalmi erőt igényel, 
mint a megye területén lévő karhatalmi egység, úgy a szükséges karhatalmi 
erőt a budapesti főkapitány, illetve az illetékes megyei főkapitányok a 
BM. Karhatalom Parancsnokától igényeljék.

A felsorolt feladatok végrehajtására a karhatalom kirendelését a megyei 
főkapitányok a karhatalmi egységek parancsnokain keresztül eszközöljék.
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Jelenleg a karhatalmi egységek áltál őrzött objektumokat 1957. augusztus 
31 .-ig őrzés céljából át kell adni az illetékes rendőri őrségeknek.

Az objektumok átvételéről a Karhatalmi Parancsnokság, illetve a megyei 
főkapitányok gondoskodjanak.

2. Az általános rendőri őrszemélyzet feladatok végrehajtására — mivel ez 
a továbbiakban a rendőri őrszemélyzetre hárul — a rendőri őrszemélyzet 
létszámát megemelem a karhatalmi egységek és a rendőri őrség terhére.
Ennek megfelelően a BM. Szervezési Osztálya, valamint a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztálya a karhatalmi parancsnokság bevonásával készít
sék el a karhatalmi egységek és a rendőri őrszemélyzet állománytábláza
tait, illetve a karhatalmi egységek anyagi szükségletére vonatkozó javasla
tot a Honvédelmi Tanács elé.

Az Anyagi és Technikai Főosztály a Terv- és Pénzügyi Főosztállyal kö
zösen 1957. augusztus 1.-ig készítse el a Karhatalmi Parancsnokság — 
mint önálló középfokú anyaggazdálkodási és pénzügyi szerv — "Anyagi 
és pénzügyi szolgálatának"  szabályzatait.

3. A  karhatalmi egységek parancsnokai és a megyei főkapitányok továbbra 
is a legszorosabban működjenek együtt, egymást kölcsönösen támogassák 
és tájékoztassák.
Az illetékes karhatalmi egység parancsnoka rendszeresen tájékoztassa a 
budapesti, illetve a megyei főkapitányt a karhatalmi egység igénybevehető 
létszámáról és harckészültségi fokáról. A  megyei főkapitányok tájékoztas
sák az illetékes karhatalmi egység parancsnokát a megye területén meg
mutatkozó ellenséges megnyilvánulásokról, hogy a karhatalmi egység pa
rancsnokai megfelelően fel tudják készíteni egységeiket a feladatok végre
hajtására.

25. sz. parancs 1. sz. melléklete.

A BM. Karhatalmi Parancsnokság Működési Szabályzata

A BM. Karhatalmi Parancsnokság a Belügyminisztérium szerve, melyen 
keresztül megvalósítja a rendőri karhatalom vezetését és irányítását.

Karhatalmi Parancsnokság alárendeltsége:
A Karhatalmi Parancsnokság a Belügyminiszter I. Helyettesének van köz
vetlenül alárendelve, aki a karhatalmi és őrségi egységek irányítását a Kar
hatalmi Parancsnokságon keresztül valósítja meg.
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A  karhatalmi és őrségi egységek (ezred, zlj., századok) közvetlenül a Karha
talom Parancsnokának vannak alárendelve.
A  Budapesti Főkapitány és az illetékes megyei főkapitányok a karhatalmi 
egységeket igénybevehetik karhatalmi intézkedések végrehajtására a 25. sz. 
parancs 1. pontjában felsorolt esetekben.
A  Karhatalom Parancsnoka a karhatalom és őrségi egységek személyi állo
mányának szolgálati előljárója.

A Karhatalmi Parancsnokság felelős:
A  karhatalmi és őrségi egységek politikai, erkölcsi állapotáért, fegyelmi hely
zetéért, harckészültségéért, a karhatalmi szolgálat ellátásáért, pénzügyi, anyagi 
és technikai ellátásának biztosításáért. Felelős a karhatalmi, politikai kiképzés 
állapotáért és a karhatalmi egységek akcióképeségéért, hadrafoghatóságáért. 
Az őrségi egységek által őrzött objektumok megbízható őrzéséért.
A Karhatalmi Parancsnokság feladata:
— Biztosítani a karhatalmi és őrségi egységek magasfokú erkölcsi és politikai 

szilárdságát, harckészültségét.
— A BM. illetékes szerveivel közösen megszervezni és vezetni a nagyobb- 

méretű, vagy több egységet igénylő karhatalmi intézkedések végrehajtását.
— Politikai szervein keresztül segíteni és szakpolitikai szempontból irányí

tani a karhatalmi egységeknél működő pártszervezeteket, biztosítani a 
párt politikájának érvényesítését a karhatalmi egységeknél. Segítséget 
nyújtani a csapatoknak a párt és kormányhatározatok végrehajtásának 
megszervezésében, mozgósítani a személyi állományt a kiadott parancsok 
és utasítások végrehajtására.

— Ellenőrizni és menetközben segíteni a feladatok végrehajtását.
— Megszervezni az objektumok őrzését, biztosítását. A HT. határozata alap

ján új objektumokat vesz át őrzésre, illetve megszünteti a H T . határozat
ban megjelölt objektumok őrzését.

— Megszervezni a karhatalmi egységek együttműködését a BM. és HM. ille
tékes szerveivel.

— Irányítani a személyi állomány szolgálatellátását, kidolgozni a szolgálat- 
ellátás alapvető irányelveit és módszereit.

— Elkészíteni a karhatalmat és őrségi egységek karhatalmi és politikai ki
képzési tervét, irányítani és ellenőrizni a személyi állomány politikai, 
rendőri, karhatalmi, katonai és szakkiképzését, nevelését.

— Ellenőrizni és értékelni a karhatalmi és őrségi egységek fegyelmi helyze
tét és megtenni a szükséges intézkedéseket a csapatok fegyelmi helyzeté
nek állandó szilárdítására.

— Nyilvántartani a karhatalmi és őrségi egységek létszámát és személyi állo
mányát a BM. Személyzeti Főosztály rendelkezése szerint és a hatáskö-
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rének megfelelően elvégezni minősítésüket. A  szükséges áthelyezéseket 
egyik egységtől a másikhoz a ,,Hatásköri Lista” alapján elvégezni. Elké
szíteni a tiszti beiskoláztatás tervét, gondoskodni a tisztek továbbképzésé
ről, a szükségnek megfelelően szaktanfolyamok szervezéséről, megfelelő 
szakemberek kiképzéséről, beállításáról.

— Javaslatot készíteni a tisztek kinevezésére, leváltására, előléptetésére és a 
személyi állomány kitüntetésben való részesítésére.

— A HM. felé elkészíteni a szükséges újoncigénylést, végrehajtani azok be- 
vonultatását, valamint a katonai idő leteltével azok leszerelését.

— Elkészíteni a karhatalmi és őrségi egységek költségvetési tervét és ellen
őrizni a csapatok pénzügyi és anyaggazdálkodását.

— A  csapatok anyagi szükségleteit a jóváhagyott terv keretében (fegyverzet, 
gépjármű, ruházat, élelmezés, híranyag, kiképzési és testnevelési segéd
eszközök, stb.) a BM. illetékes anyagi szervei biztosítják.

— Ellátni a csapatokat karhatalmi és kiképzési térképpel és kidolgozni a csa
patoknál vezetendő alapvető nyilvántartások formáit és mintáit.

— Nyilvántartani a karhatalmi egységek által végrehajtott karhatalmi és 
rendőri intézkedéseket, valamint az őrségi egységek által őrzött objektu
mokat és értékelni azok eredményességét és hiányoságait.

Szám: 6—200/1957.

A  M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K  

2 6 . sz á m ú  P A R A N C S A

B u d a p e s t,  1957.- jú liu s  hó  6 -á n

T Á R G Y :  C s a p a tz á s z ló  v ise lé sé n ek  e n g e d é ly e z é se  a B u d a p e s ti  ő r s é g i  E z re d
ré sz é re

Engedélyezem, hogy a Budapesti őrségi Ezred a Magyar Rádió Vezetősége 
és a Magyar Rádió Pártszervezete által adományozott zászlót viselhesse.
Elvárom, hogy a Budapesti őrségi Ezred egész személyi állománya a proletár
hatalom védelmében kitűnt hősökhöz méltóan további eredményeket érjen el, 
a Magyar Népköztársaság, a proletárhatalom védelmében.

KI: 0431/1957.
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A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
27. számú PARANCSA

Budapest, 1957. július hó 12-én

Jóváhagyom és hatályba léptetem a Belügyminisztérium Határőrség forgalom 
ellenőrző pontjainak szolgálatellátására vonatkozó utasítást.
A z utasítás kiadásával egyidejűleg

m e g p a r a n c s o l o m  :
1. A  forgalom ellenőrző pontok tisztjei az utasítást behatóan tanulmányozzák, 

hogy a beosztásukból rájuk háruló feladatokat tökéletesen ismerjék. 
A  FEP szolgálatot az utasításban foglaltaknak megfelelően szervezzék és 
lássák el.

2. Az utasítást a FE P személyi állománya előtt állandó oktatás tárgyává kell 
tenni.

3. Jelen utasítás életbeléptetésével egyidejűleg az ellentétes rendelkezéseket 
tartalmazó parancsokat és utasításokat hatályon kívül helyezem.

UTASÍTÁS
a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma Határőrség forgalom ellenőrző 

pontjainak szolgálatellátásáraI .
Általános elvek

1. A  Magyar Népköztársaság államhatárán át a személy- és teherforgalom 
meghatározott helyeken és útvonalon — a határforgalmi átkelőhelyeken — 
bonyolódik le. A  határforgalmi átkelőhelyeken a Határőrség forgalom 
ellenőrző pontjai (F E P ) működnek.

2. A FEP-ek vagy a BM Határőrség Országos Parancsnokság közvetlen 
alárendeltségébe, vagy a határőr kerületek alárendeltségébe tartoznak és 
a határforgalom ellenőrzésének feladatát látják el.

3. FEP-ek működnek:
a) nemzetközi személy — és teherforgalom számára megnyitott vasúti 

és közúti átkelőhelyeken,
b) a nemzetközi polgári légiforgalom számára megnyitott repülőtereken.
c) a nemzetközi forgalom számára megnyitott folyami kikötőkben,
d) a határsáv forgalom számára megnyitott átkelőhelyeken. Egyes határ

sávforgalmi átkelőhelyek ellenőrzésének feladatát a területileg illeté
kes határőr alegység is elláthatja.

4. A  FEP-ek éjjel-nappal, megszakítás nélkül látják el szolgálatukat, nem 
akadályozhatják vagy állíthatják le a megfelelő okmányokkal rendelkező 
személyek, szállító eszközök vagy áruk forgalmát.
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5. A  FEP-eknek szolgálati munkájuk során szoros kapcsolatot kell tarta- 
niok:

— a helyi operatív és felderítő szervekkel,
— a helyi együttműködő szervekkel,
— a helyi vámszervekkel,
— a szállító vállalatok helyi szerveivel.

6. Áruknak, csomagoknak, értékeknek, valamint diplomáciai és nemzetközi 
postai szállítmányoknak a határon való átléptetését és kezelését a határ 
vámhivatalok végzik. A  FEP-ek és a vámszervek szoros együttműködés
ben végzik munkájukat.

7. A  FEP-ek távirati úton tájékoztató jelentést adnak a határfogalomról köz
vetlenül a BM ú tlevél osztályának, és a KEOKH-nak. Intézkedések 
szempontjából a FEP-ek e szervekkel közvetlen érintkezésben nem áll
hatnak.

8. A  FEP-ek országos hatáskörű szervekkel közvetlenül nem érintkezhetnek. 
Ilyen szervekkel csak a Határőrség Országos Parancsnoksága tarthat kap
csolatot.

9. A  FEP-ek tranzit forgalom ellenőrzése érdekében egymással is kötele
sek kapcsolatot tartani.

II.
A  fo rg a lo m  e lle n ő rz ő  p o n to k  fe la d a ta

10. A Határőrségre háruló általános feladatokon kívül a FEP-ek feladata:

a) a határon átmenő személyforgalom ellenőrzése,
b) a megfelelő útiokmánnyal rendelkező személyeknek az államhatáron 

való átléptetése,

c) azon személyek felkutatása és a határon való átlépésük megakadá
lyozása, akik útiokmány nélkül, érvénytelen vagy hamis útiokmánnyal 
kísérlik meg a határ átlépését,

d) a szállítóeszközök átvizsgálása és szükség esetén kísérete a határvonal
tól a határállomásig, illetve a határállomástól a határvonalig,

e) harcot folytatni a csempészet megakadályozása érdekében és minden 
olyan kísérlettel szemben, mely behozatali vagy kiviteli tilalom alá eső 
anyagok ki- vagy beszállítására irányul.

11. A  FEP szolgálatának eredményes ellátása elérhető:
— a feladatok tökéletes ismeretével, a határon át közlekedő személyek
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útiokmányainak szigorú ellenőrzésével, valamint a nemzetközi forga-
 lomban közlekedő szállítóeszközök átvizsgálásával,

— az operatív helyzet rendszeres tanulmányozásával, az erők és eszközök 
helyes felhasználásával,

— a FEP egész személyi állománya magasfokú politikai éberségével, 
a parancsok pontos és feltétel nélküli teljesítésével,

— a FEP, a helyi együttműködő szervek munkájának szoros összehan
golásával.

III.
A  F E P  s z o lg á la tá n a k  m e g sze rv ez ése

12. A  FEP szolgálatának megszervezése összetevődik:
— a helyzeti adatok aktív gyűjtéséből, tanulmányozásából, értékeléséből 

és a következtetések helyes levonásából;
— a FEP pk. elhatározásának helyes meghozatalából, a szolgálat meg

szervezéséből, az erők és eszközök célszerű elosztásából és felhaszná
lásából;

— a járőrök részére a feladatok helyes meghatározásából;
— a járőrök és az együttműködő szervek közegei között az együttmű

ködés megszervezéséből;
— a szolgálat politikai biztosításából és anyagi ellátásából.

13. A  FE P parancsnok a következő határőrizeti napra hozott elhatározásá
ban határozza meg:

— az intézkedéseket a határsértők elfogására, a behozatali vagy kivi
teli tilalom alá eső anyagoknak és csempészáruknak a határon való 
átszállítása megakadályozására;

— a járőrök nemeit, összetételét, szolgálati idejét, fegyverzetét és felsze
relését;

— ki és mikor ellenőrzi a járőrök szolgálatát;
— a járőrök megerősítésére kijelölt tartalék erejét és összetételét;
— a határmenti rend ellenőrzésével kapcsolatos intézkedéseket.

A  FEP parancsnok elhatározását napi határőrizeti terv formájában a 
FEP Határőrizeti Naplójába vezeti be.

14. A  FE P  parancsnok köteles szigorúan ellenőrizni a határőrizeti terv végre
hajtását, továbbá biztosítani, hogy valamennyi járőr pontosan ismerje és 
hajtsa végre szolgálati kötelmeit és gyorsan reagáljon a helyzeti válto
zásokra.
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15. A  FEP parancsnok elhatározását hirdesse ki a helyettesei előtt. Az el
igazításon vegyen részt az ügyeletes tiszt, és a szakaszparancsnok is. 
Adjon a parancsnok részükre utasítást a határőrizeti terv végrehajtására 
vonatkozóan.

16. Az ügyeletes tiszt részére a FEP parancsnok határozza meg:
— melyik járőr mikorra készüljön fel szolgálatba,
— milyen legyen a járőrök öltözete és felszerelése,
— mely járőröket igazítsa el személyesen a FEP parancsnoka és melye

ket az általa kijelölt tiszt.
17. A  FEP járőröknek a szolgálatra vonatkozó feladatot parancs formájá

ban a FEP parancsnok vagy helyettese adja meg:

Emellett:
— ellenőrizni kell. hogy a járőr felkészült-e a szolgálat ellátására (meg- 

kapta-e az előírt pihenőt, étkezést, stb.),
— meg kell kérdezni a járőrt, egészséges-e,
— ellenőrizni kell a járőr fegyverzetét, felszerelését, ruházatát, lőszerét, 

sebkötözőcsomagját, stb.,
— a vázlatok felhasználásával meg kell magyarázni egy-két helyzetet a 

járőr esetleges ténykedésével kapcsolatban.
— fel kell hívni a járőr figyelmét a vasúti síneken, hajópallókon, stb. 

való óvatos közlekedésre.
18. A szolgálati feladatról a járőr részére adott parancs tartalmazza:

— a helyzeti adatokat (a járőrre vonatkozó mértékben),
— a járőr nemét, szolgálatának helyét, idejét, feladatát, működésének 

módját,
— az együttműködés módját, a jőr. pk., és jőr. társ között, valamint 

a szomszédos járőrökkel,
— jelszó, jelhang és ismertető jeleket (ezt csak azon járőrök részére kell 

megadni, amelyeknek szükséges), 
— ki lesz a járőrparancsnok.
A parancsot pontosan és érthetően kell megadni. A feladat megadása 
után ellenőrizni kell, hogy az adott parancsot a járőr megértette-e.

19. Minden FEP rendelkezzék:
— a szállító eszközök felépítésének vázlatával, feltüntetve rajta azokat 

a helyeket, ahol határsértők rejtőzhetnek, vagy csempészáru és beho
zatali vagy kiviteli tilalom alá eső anyagok elrejthetők.

— szállítóeszközök figyelésének, kísérésének és átvizsgálásának elvi váz
latával,
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— a FEP felügyelete alá rendelt folyami kikötők, vasútállomások és a 
határszakasz vázlatával.

Ezeket a vázlatokat a járőrök eligazításánál fel kell használni.

20. A FE P parancsnok a napi szolgálat leteltével értékelje a határőrizeti terv 
végrehajtását és jegyezze be a FEP H atárőrizeti Naplójába a megtörtént 
rendkívüli eseményeket és a járőrök ellenőrzésének eredményét. A sze
mélyi állomány szolgálati megterhelését a szolgálatszervezési lapon kell 
nyilvántartani.

IV
S z e m é ly e k  k i- és b e lé p te té se  a z  á lla m h a tá ro n

21. Magyar állampolgárokat csak kiutazásra érvényes útiokmánnyai lehet ki
léptetni az esetben, ha az illető az úticél államának beutazási és az eset
leges közbeeső államok átutazási engedélyével rendelkezik.

22. A célállam vízumának hiányában is ki lehet léptetni azt a magyar állam
polgárt, aki egyébként a 21. pontban foglalt feltételeknek megfelel, de
a) az úticél államának külképviseleti szerve Magyarországon nincs, vagy
b) az úticél állama és a Magyar Népköztársaság között vízumkényszer 

nem áll fenn.
A b) alpontban foglaltak az átutazó vízumokkal kapcsolatban is alkal
mazandók.

23. Magyar állampolgárt beléptetni csak a magyar hatóságok által kiadott 
érvényes útiokmánnyal lehet, nevezetesen a kiutazásra használt útiokmány- 
nyal és hazatérési igazolvánnyal.

24. Magyar állampolgárok részére rendszeresített útiokmányok: 
a távolsági forgalomban;

a )  D ip lo m a ta  ú tle v é l.

Kiállítja a magyar Külügyminisztérium a külföldre akkreditált magyar 
diplomaták részére. Esetenként diplomata útlevelet kapnak a magyar 
kormány képviseletében külföldre utazó delegációk vezetői és tagjai is. 
Diplomata útlevéllel csak akkor lehet kiutazni az országból, ha az 
útlevél tulajdonosa érvényes kiutazási engedéllyel rendelkezik. Az út
levél magyar, orosz és francia nyelven van kiállítva és 48 oldalt tar
talmaz.
A diplomata útlevéllel rendelkező utasok útlevelét minden esetben a 
legnagyobb udvariassággal kell kezelni, csomagjaikat megvizsgálni 
csak a Határőrség Országos Parancsnoksága külön parancsa alapján 
lehet.
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b )  K ü lü g y i  s z o lg á la t i  ú tlevé l.

Kiállítja a Külügyminisztérium azon magyar állampolgárok részére, 
akik külföldön lévő magyar követségeken nem diplomáciai beosztás
ban dolgoznak. Esetenként ilyen útleveleket kapnak egyes külföldre 
utazó magyar delegációk tagjai is.
Külügyi szolgálati útlevéllel csak akkor lehet kiutazni az országból, 
ha érvényes kiutazási engedéllyel rendelkezik az útlevél tulajdonosa. 
Az útlevél magyar, orosz és francia nyelven van kiállítva és 48 oldalt 
tartalmaz.

c )  S z o lg á la ti  ú tle v é l.

Kiállítja a BM. Útlevél Osztály, hivatalos ügyben külföldre utazó 
magyar állampolgárok részére.
Az útlevél tulajdonosa külön engedély nélkül csak egyszer léphet ki 
az országból az útlevél érvényességi idején belül. Ismételt utazás ese
tén az útlevél tulajdonosa csak az esetben léptethető ki, ha az útle
velét a BM Útlevél Osztálya ismételt utazásra érvényesíti. Ezt az 
érvényesítést pápaszemes bélyegző formájában ütik be az útlevélbe.

Egyes útleveleket a BM Útlevél Osztály — megfelelő bélyegző alkal
mazásával — többszöri kiutazásra is érvényesíthet. Az útlevél magyar 
és francia nyelven van kiállítva és 48 oldalt tartalmaz.

d )  Ú tlevé l.

Kiállítja a BM Útlevél Osztálya, magánügyekben külföldre utazó 
magyar állampolgárok részére.
Az útlevél tulajdonosa külön engedély nélkül csak egyszer léphet ki 
az országból, az útlevél érvényességi idején belül. Ismételt utazás 
esetén az útlevél tulajdonosa csak abban az esetben léptethető ki, ha 
az útlevelet a BM Útlevél Osztály ismételt utazásra érvényesíti. Az 
érvényesítés pápaszemes bélyegző alkalmazásával történik. Egyes 
útleveleket a BM Útlevél Osztály — megfelelő bélyegző alkalmazá
sával — többszöri kiutazásra is érvényesíthet. Az útlevél magyar és 
francia nyelven van kiállítva és 48 oldalt tartalmaz.

e )  C so p o r to s  ú tlev é l.

Kiállítja a BM Útlevél Osztály, általában kollektív utazásban részt
vevő magyar állampolgárok részére.
A  csoportos útlevél csak egyszeri ki- és beutazásra érvényes, vissza
utazásnál az útlevelet a FEP-nek be kell vonni és fel kell terjeszteni 
a Határőrség Országos Parancsnokságnak.
Az útlevél csak magyar nyelven van kiállítva, lapjainak száma a cso
port létszámától függ.
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f )  Ú tlevé l ( e g y la p o s ) .

Kiállította a BM Útlevél Osztály, valamint a megyei rendőrfőkapitány- 
ságok, magánügyben külföldre utazó magyar állampolgárok részére 
Az útlevél csak egyszeri ki- és beutazásra érvényes, visszautazáskor 
a FEP-en be kell vonni és fel kell terjeszteni a Határőrség Országos 
Parancsnokságnak.
Az útlevél magyar és francia nyelven van kiállítva és egy lapból áll. 
A  BM Útlevél Osztálya 1956. évi augusztus hónap óta ilyen típusú 
útlevelet nem ad ki.

g )  Ú tle v é lp ó tló  b e té t la p .

Kiállítja a BM Útlevél Osztálya, valamint a megyei rendőrfőkapi
tányságok, látogatás céljából külföldre utazó magyar állampolgárok 
részére.
A betétlap csak a tulajdonos személyi igazolványával együtt és csak 
egyszeri ki- és beutazásra érvényes. Visszautazáskor a betétlapot a 
FEP-en be kell vonni. A  betétlap magyar nyelven van kiállítva és 
3 rétre összehajtható lapból áll.

h )  Ú tlev é l k ü lfö ld ö n  la k ó  m a g y a r  á l la m p o lg á r  részé re .

Kiállítja a BM Útlevél Osztálya, azon magyar állampolgárok részére, 
akiknek állandó lakhelye külföldön van.
Az útiokmány tulajdonosa a Magyar Népköztársaság illetékes kül
képviseleti szerve által kiadott engedély alapján léptethető be és ki. 
Az engedély bélyegző formájában van bejegyezve az útlevélbe.
Az útlevél magyar és francia nyelven van kiállítva és 30 lapot tar
talmaz.

i )  Ú tio k m á n y  m a g y a r  á lla m p o lg á r s á g ú  á l la n d ó  ro m á n ia i la k o s  s z á m á ra .

Kiállította a BM Útlevél Osztálya, azon magyar állampolgárok ré
szére, akiknek állandó lakóhelyük a Román Népköztársaságban van. 
Az útiokmány magyar és román nyelven van kiállítva és 12 oldalt 
tartalmaz.
A  BM Útlevél Osztálya ilyen útiokmányt már nem ad ki.

j )  K iv á n d o r ló  ú tle v é l.

Kiállítja a BM Útlevél Osztálya, azon magyar állampolgárok részére, 
akik Magyarország területét kivándorlás céljából végleg elhagyják.
A kivándorló útlevél csak egyszeri kiutazásra érvényes. Ha az útlevél 
tulajdonosa a kapitalista országok egyikébe, vagy Jugoszláviába ván
dorol ki, kiléptetéséhez külön kiutazási engedély is szükséges, melyen 
a kiutazás határideje van feltüntetve.
Az útlevél 1 lapos, magyar és francia nyelven van kiállítva.
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k )  H a z a té r é s i  ig a z o lv á n y .

A Magyar Népköztársaság külképviseleti szervei állítják ki azon haza
térni szándékozó magyar állampolgárok részére, akik nem rendelkez
nek érvényes magyar útlevéllel. Hazatéréskor a hazatérési igazolványt 
a FEP bevonja és felterjeszti a Határőrség Országos Parancsnok
ságra. A hazatérési igazolvány csak egyszeri beutazásra érvényes, 1 
lapos és magyar, francia nyelven van kiállítva.

l )  D u n a i h a jó s  ú tlev é l.

Kiállítja a BM Hitlevél Osztálya, a nemzetközi dunai forgalomban 
közlekedő magyar hajósok részére. 
Ezen útlevéllel az államhatárt csak folyami átkelőhelyeken lehet át
lépni az esetben, ha a tulajdonos neve a hajó személyzeti lajstromában 
szerepel. Amennyiben az útlevél tulajdonosa az államhatárt nem 
folyami átkelőhelyen akarja átlépni, vagy folyami átkelőhely ugyan, 
de neve a hajó személyzeti lajstromában nem szerepel, az útlevél 
mellé utazási megbízás is szükséges.
Az útlevél magyar, német és francia nyelven van kiállítva és 36 oldalt 
tartalmaz.

m ) T e n g e ré s z e ti  s z o lg á la t i  könyv .

Kiállítja a Magyar Tengerészeti Hivatal, utazásra érvényesíti a BM 
Útlevél Osztálya a magyar tengerjáró hajókon szolgálatot teljesítő 
tengerészek részére.

Ezen útiokmánnyal az államhatárt csak folyami átkelőhelyeken lehet 
átlépni az esetben, ha a tulajdonos neve a hajó személyzeti lajstromá
ban szerepel. Amennyiben az útiokmány tulajdonosa az államhatárt 
nem folyami átkelőhelyen akarja átlépni, vagy folyami átkelőhely 
ugyan, de a neve a hajó személyzeti lajstromában nem szerepel, az 
útlevél mellé utazási megbízás is szükséges.
Az útiokmány magyar, orosz és francia nyelven van kiállítva és 80 
oldalt tartalmaz.

n )  S z e m é ly a z o n o ssá g i és u ta z á s i ig a z o lv á n y  (h o n ta la n  ú t le v é l) .

Kiállítja a BM KEOKH, olyan Magyarországon lakó személyek 
részére, akik állampolgársággal nem rendelkeznek. Ezen útiokmány 
tulajdonosát általában csak egyszeri kiutazásra jogosítja, de a BM 
Útlevél Osztály külön bejegyzéssel meghatározott számú ki- és be
utazást is engedélyezhet. Az útiokmány magyar és francia nyelven van 
kiállítva és 12 oldalt tartalmaz.
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o )  K ü lö n le g e s  ú tio k m á n y o k .

Egyes alkalmakra a belügyminiszter különleges útiokmányok alkalma
zását rendelheti el. A  különleges útiokmányok alakja, a tulajdonos 
jogai és kötelezettségei nincsenek meghatározva.
Általában a BM ú tlevél Osztálya bocsátja ki, esetenként meghatá
rozott formában.
A  különleges útiokmányokkal kapcsolatos intézkedéseket külön ren
deletek szabályozzák, 

a helyi forgalomban;

p )  K ik ü ld e té s i  re n d e le t.

Kiállítja az illetékes szolgálati főnökség a szomszédos állam vasúti 
határállomásain szolgálatot teljesítő vasútasok, postások és vámőrök 
részére. Utazásra érvényesíti a BM ú tlevél Osztálya.
A kiküldetési rendelet külföldi állam területén csak meghatározott he
lyeken való tartózkodásra jogosít és érvényességi idején belül tulaj
donosa a határt többször átlépheti.
A  kiküldetési rendelet csak magyar nyelven van kiállítva és 52 oldalt 
tartalmaz.
A  határsávforgalomban használatos útiokmányok fajtáira, külalakjára, 
a kiállítás és az esetleges láttamozás rendjére, a tulajdonos jogaira és 
kötelességeire nézve az érdekelt szomszédos állammal megkötött ér
vényben lévő nemzetközi egyezmények rendelkezései a mérvadók. 
A határsávforgalomban alkalmazott útiokmányokkal kapcsolatos eljá
rást külön rendeletek szabályozzák.

25. Magyar állampolgár idegen állam területére csak az esetben utazhat ki, 
ha részére az érdekelt állam külképviseleti szerve a beutazást vagy 
átutazást enegdélyezte. Az engedélyt az államok vízum formájában adják 
meg. Azokba az országokba a magyar állampolgár vízum nélkül léptet
hető ki, amelyekkel vízumkényszer nem áll fenn.

26. Magyar állampolgárságú házastársak közösen, egy útlevéllel is utazhat
nak, ha mindkét házastárs adatai az útlevélbe be vannak jegyezve.

27. A 16 évnél fiatalabb kiskorú gyermek (akinek még személyazonossági 
igazolványa nincs) a szülők útiokmányába eszközölt bejegyzés alapján 
a szülővel külön útiokmány nélkül is utazhat.

28. Külföldi állampolgárt beléptetni csak érvényes útiokmánnyal és általában 
a beutazásra jogosító engedéllyel (vízummal) lehet.

29. Külföldi állampolgárt érvényes útiokmánnyal beutazásra jogosító enge
déllyel is be lehet léptetni, ha a Magyar Népköztársaság és a külföldi 
állampolgár honos állama között vízumkényszer nem áll fenn.
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30. A  Magyarország területén átutazni szándékozó külföldi állampolgárt 
csak érvényes útiokmánnyal és általában az átutazásra jogosító engedély
lyel lehet beléptetni az esetben, ha útiokmányából megállapítható, hogy 
a továbbutazás lehetősége biztosítva van.

31. Átutazni szándékozó külföldi állampolgár érvényes útiokmánnyal átutazó 
vízum nélkül is beléptethető, ha a Magyar Népköztársaság és az utas 
honos állama között vízumkényszer nem áll fenn.

32. Külföldi állampolgárt kiléptetni csak érvényes útiokmánnyal és csak az 
esetben lehet, ha az utas
— beutazó vagy átutazó vízuma érvényes, kivéve, ha a Magyar Népköz- 

társaság és az utas honos állama között vízumkényszer áll fenn,
— kilépése után a továbbutazáshoz szükséges feltételek megléte az úti

okmányából megállapítható,
— a magyar idegenrendészeti szabályoknak eleget tett a Magyarországon 

való tartózkodása alatt.

33. A külföldi államok által általánosan használt útiokmányok:
a) ú tlevelek:
— diplomata útlevél,
— szolgálati útlevél,
— speciális útlevél,
— útlevél (látogató),
— kollektív útlevél,
— kivándorló útlevél.
b) ú tlevélpótló okmányok:
— útlevélpótló betétlap,
— hontalan útlevél,
— tengerészeti szolgálati könyv,
— dunai hajós útlevél, 
— kiküldetési rendelet,
— határsávforgalmi útiokmányok.

34. A  Magyar Népköztársaság külképviseleti szervei és a BM KEOKH 
az alábbi vízumokat adják ki a külföldi állampolgárok részére:
a) be-, kiutazó vízum,
b) turista vízum,
c) ki-, beutazó vízum,
d) kiutazó vízum,
e) 24 órás megszakítás nélküli átutazó vízum,
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f) 48 órás átutazó vízum,
g) utólagos engedély.

35. A  kapitalista országok állampolgárai az államhatárt csak a vízumban 
megjelölt helyen, vagy helyeken léphetik át. A  BM K EOKH engedélyez
heti, hogy az államhatár átlépése ne a vízumban meghatározott helyen 
történjen.

36. A  külföldiek feleségei, gyermekei általában a családfő útiokmányában 
vannak feltüntetve, azonban utazhatnak külön útiokmánnyal is.

37. A belügyminiszter bizonyos esetekben felmentést adhat az útlevélköteleze- 
zettség, vagy a vízum megszerzésének kötelezettsége alól. Engedélyezheti 
egyes személyek vagy csoportok be-, illetve átutazását különleges útiok
mánnyal is.
Ilyen esetekről a forgalom ellenőrző pontok értesítést kapnak, valamint 
utasítást a követendő eljárásra vonatkozóan.

38. A  FEP-eken az alábbi esetekben kell megtagadni az utasok be-, illetve 
kiléptetését:
a) ha a beutazni szándékozó külföldi állampolgár nem rendelkezik:
— érvényes útiokmánnyal,
— érvényes be-, illetve átutazó vízummal, kivéve ha a Magyar Népköz- 

társaság és az utas honos állama között vízumkényszer nem áll fenn. 
Érvényes célvízummal, vagy a továbbutazáshoz szükséges átutazó 
vízumokkal még abban az esetben sem, ha érvényes magyar átutazó 
vízuma van, kivéve, ha egyrészt a célállam, másrészt azon országok, 
melyen az utas átutazni szándékozik és az illető honos állama között 
vízumkényszer nem áll fenn.

b) ha a kiutazni szándékozó külföldi nem rendelkezik:
— érvényes útiokmánnyal,
—  kiutazásra jogosító vízummal, kivéve ha a Magyar Népköztársaság 

és az utas honos állama között vízumkényszer nem áll fenn.
— a BM KEOKH által kiadott tartózkodási vagy lakhatási engedély

ivel, kivéve a népi demokráciák (beleértve a Német Demokratikus 
Köztársaságot és Jugoszláviát is) azon állampolgárait, akik egy hó
napnál rövidebb ideig tartózkodtak Magyarországon, továbbá a hon
talan útlevéllel és a turista vízummal rendelkező, valamint a diplo
mata és külügyi szolgálati útlevéllel utazó személyeket,

c) ha a kiutazni szándékozó magyar állampolgár nem rendelkezik:
— kiutazásra érvényes útiokmánnyal,
— érvényes cél-, vagy átutazó vízummal, kivéve ha ezen államok és a 

Magyar Népköztársaság között vízumkényszer nincs,
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— kiviteli engedéllyel a magával vitt állami, vagy hivatali titkot tartal- 
mozó anyagokról,
kiviteli engedéllyel a magával vitt állami, vagy hivatali titkot tartal
mazó anyagokról,

d) ha a FE P a ki-, vagy beléptetés megtagadására a magasabb parancs
nokságtól parancsot kapott.

39. A  határátlépés folyamán felmerülő vitás esetekben mindenkor kérje a 
FEP parancsnok a Határőrség Országos Parancsnoksága utasításait.

40. A határátlépés alkalmával állampolgárságra való tekintet nélkül őrizetbe 
kell venni mindazon személyt, aki
— más nevére szóló útiokmányt használ,
— az útiokmányban lévő hivatalos bejegyzéseket meghamisítja,
— hamis útiokmánnyal kísérli meg az államhatár átlépését,
— a hatóságokat a határ átlépésére való jogosultsága tekintetében félre

vezetni törekszik,
— a határt meg nem engedett módon lépi át, illetve ezt megkísérli,
— ellene körözés, vagy elfogatóparancs van kibocsátva,
— akit bűncselekmény elkövetésén tettenértek.
Az őrizetbe vett személyekről szolgálati úton azonnal jelentést kell tenni 
és utasítást kell kérni a további eljárásra.

V.
Az útiokmányok kezelésének végrehajtása

41. Az államhatáron át közeledő személyek útiokmányainak kezelését a FEP 
parancsnok, helyettese, az útlevélkezelők és felderítők végezhetik.

42. A kormánytagok, valamint kormánydelegációk tagjainak útiokmányait 
minden esetben a FEP parancsnok, távollétében helyettese személyesen 
kezelje.

43. Az útiokmányok kezelése összetevődik az útiokmányok ellenőrzéséből és 
vizsgálatából.
Az útiokmányok ellenőrzése és vizsgálata során biztosítani kell, hogy az 
mindenre kiterjedően részletes legyen.

Ez elérhető:
— a feladatok tökéletes ismeretével,
— az útiokmányok típusának és azok felépítésének ismeretével,
— a hamisítások lehetőségeinek ismeretével,
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— az útiokmányban lévő fényképek, bélyegzők, bejegyzések részletes 
megvizsgálásával,

— a kiadott technikai eszközök rendeltetésszerű alkalmazásával.
44. Valamennyi nemzetközi forgalomban közlekedő személy útiokmányát a 

határállomáson (átkelőhelyen), vagy közforgalmú járműveken menet köz
ben személyazonosítás és esetleg egyes adatok visszakérdezése mellett a 
szolgálatban lévő útlevélkezelőnek kell összeszednie.

45. Az összeszedett útiokmányokat a FEP helyiségében (útlevélkezelői iro
dában) részletes ellenőrzés és vizsgálat alá kell vonni.

46. Az útiokmánykezelés végrehajtása után — amennyiben az útlevélkezelő 
kétséget kizáróan meggyőződött az útiokmány érvényességéről és a határ- 
átlépés jogosságáról — az utast az útiokmányban lévő adatok alapján 
nyilvántartásba kell venni.

47. Az utas adatait minden esetben nyilvántartásba kell venni. A  nyilvántar
tást a mindenkor érvényben lévő utasítások szerint kell vezetni.

48. A  tartózkodási engedéllyel és jelentkezési- lappal rendelkező utasok úti
okmányában lévő adatait egyeztetni kell a tartózkodási engedély és jelent
kezési lapon lévő adatokkal. Egyeztetés után a tartózkodási engedélyt és 
jelentkezési lapot be kell vonni és le kell bélyegezni. Ugyanígy kell eljárni 
a kilépési engedéllyel utazó magyar állampolgárokkal is.

49. Nyilvántartásba vétel után az útiokmányokat az utazás irányának meg
felelő bélyegzővel kell lebélyegezni. Külföldi állampolgárok útiokmá
nyába a beléptető bélyegzőt lehetőleg arra az oldalra kell beütni, ahol 
a magyar vízum van, a kiléptető bélyegzőt pedig a beléptető bélyegző 
mellé.

50. Az útiokmányok kezelésének befejezése után azokat az összeszedés sor
rendjében tulajdonosainak vissza kell adni.

51. Ki-, illetve belépésnél minden olyan okmányt, igazolványt, melyet a hatá
ron bevonnak, ki-, illetve belépett bélyegzővel le kell bélyegezni.

52. A határátlépés után a be-, illetve kiléptetett személyeket jelenteni kell 
a BM Útlevél Osztálynak.
Abban az esetben, ha a visszautazásnál a csoportból valaki hiányzik (nem 
tér vissza), a FE P  parancsnoknak azonnal jelenteni kell a hiányzó sze
mély nevét és adatait a BM Határőrség Országos Parancsnokságának.
A kilépő külföldi személyek adatainál minden esetben jelenteni kell a 
belépés helyét és idejét is.

53. A  FEP-ek kötelesek egymást értesíteni:
a) átutazó külföldi állampolgárok belépése esetén a beléptető állomás 

a kiléptető állomást,
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b) külföldi állampolgár kilépésénél a kiléptető állomás a beléptető állo
mást,

54. Ha az átutazó vízumai belépett személy a megszabott időn belül nem 
jelentkezik kilépésre, úgy azt a kiléptető FEP azonnal jelentse a BM 
Határőrség Országos Parancsnokságának és a BM Útlevél osztályának.

55. Az útiokmányok kezelése közben a FE P parancsnok, vagy az útlevél- 
kezelő tiszt szervezze meg az együttműködést:
— kísérőjével,
— a vámvizsgálatot végző vámtiszttel,
— a kutatókkal,
— a kordonszolgálattal.

56. Vasúti átkelőhelyeken az utasok a szerelvényt az ellenőrzés ideje alatt 
csak az ügyeletes tiszt engedélyével hagyhatják el, illetve szállhatnak fel 
a szerelvényre.

57. Közúti és légi forgalomban közlekedő személyek az útiokmányok össze- 
szedésétől a kiosztásig a részükre kijelölt helyen tartózkodhatnak.

58. A  hajó személyzet ellenőrzését a személyzeti névsor és a dunai hajós 
útlevelek, illetőleg a tengerészeti szolgálati könyvek alapján kell végezni. 
Az útiokmány ellenőrzés megkezdése előtt az útlevélkezelő kérje fel a 
hajó parancsnokát, hogy a személyzetet gyűjtse össze a hajó társalgójá
ban vagy fedélzetén. Az ellenőrzésről csak a betegek, a fűtő és a gépész, 
valamint egy szakács maradhat távol. A  távolmaradók neveit a hajó 
parancsnoka köteles közölni az útlevélkezelővel. Az útiokmány kezelésére 
összegyűlt hajószemélyzet okmányainak vizsgálata itt történik, a távolma
radóké pedig tartózkodási, illetve munkahelyükön.

59. Az útiokmánykezelés során az ellenőrzést ki kell terjeszteni az útiokmány
ban szereplő valamennyi személyre.

60. A több személy részére kiállított, családi útlevéllel utazó személyek be- 
és kiléptetése során a be- és kiléptető bélyegző mellett az ellenőrzést 
végző útlevélkezelő minden esetben tüntesse fel, hogy a családfőn kívül 
hány személy utazik az útiokmánnyal. Pl.: „neje és Róbert nevű gyer
meke”, vagy abban az esetben, ha a családfő egyedül utazik „család
tagok nélkül” .
A bejegyzést tintával, olvasható írással kell eszközölni.

61. Különleges útiokmánnyal utazó személyek okmányának kezelése megegye
zik a rendes útiokmánnyal utazók okmányainak kezelésével. Ilyen eset
ben az ellenőrzést minden személyre ki kell terjeszteni. Abban az eset
ben, ha csoportos utazás esetén a csoportból valaki hiányzik, a hiányzó 
nevét és adatait át kell húzni úgy, hogy az továbbra is olvasható marad-
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jon, és a hivatalos záradék mellé fel kell jegyezni a hiányzó személy sor
számát és nevét. Pl.: ,,a 16. sorszám alatt szereplő Müller József nem 
utazik.”

VI.
Az államhatáron át közlekedő szállító eszközök vizsgálata, a vizsgálat 

megszervezése és végrehajtása

62. Az államhatáron át közlekedő szállító eszközök és szállítmányok vizsgá
latának célja, hogy felfedje:
— a határsértőket,
— az illegális leveleket, csempészárukat, behozatali tilalom alá eső sajtó

termékeket, ellenséges propaganda anyagokat,
— ügynöki kapcsolat tartására szolgáló jeleket vagy jelzéseket.
A  tehervonatok átvizsgálásánál szolgálati (nyomozó) kutyákat is fel lehet
használni.

63. Az államhatáron át közlekedő szállító eszközök és szállítmányok átvizs
gálását a FEP állományából arra kijelölt és kiképzett kutatók végzik.

64. A  kutatás megszervezése és végrehajtása vasúti szerelvényeknél:
a) A  FEP parancsnok a kutatás megszervezésénél vegye figyelembe:
— a várható szerelvények nagyságát, összetételét, rakományát, rendel

tetését,
— a napszakot és időjárást,
— a rendelkezésre álló helyzeti adatokat.

b) A vizsgálat alatt álló szerelvényeket rejtett, vagy rendes kordonszol
gálattal biztosítsa.

c) A  szerelvények kutatását a kutatók hajtják végre, egy, vagy két 
irányból.

d) A  szerelvények kutatása közben ellenőrizni kell:
— a szerelvényeknek személyek és tárgyak elhelyezésére alkalmas helyeit.
— a lezárt vagonok ólomzárait, ablakait és szellőzőnyílásait,
— a ládázott áruk sértetlenségét,
— a bálázott és ömlesztett árukat,
— különböző jelzéseket és feliratokat felfedni, amelyek illegális levele

zésre, árucsempészésre, rejtekhelyekre vagy ügynöki kapcsolatra figyel
meztetnek.

e) Különleges szerelvényeket a szállítmánybiztosító részleg parancsnoká
nak jelenlétében kell átkutatni.
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f) a személyvonatokat is át kell vizsgálni kívül és belül, különösen a 
WC-ket, mosdókat és a rejtekhelyeknek alkalmas fülkéket, szekrénye
ket, stb. Nem kell átvizsgálni a vasúti személykocsik azon fülkéit, 
ahol vámvizsgálat alól mentes személy utazik.

65. Gépkocsik és közúti járművek átvizsgálását a gépkocsi tulajdonosának, 
vagy vezetőjének jelenlétében kell végezni. Nem kell átvizsgálni azo
kat a gépkocsikat, amelyekben diplomata útlevéllel utazó személyek tar
tózkodnak.

66. A vízi szállító eszközök átvizsgálásának megszervezése és végrehajtása:
a) A határállomásra érkező hajók és hajóvonatok ellenőrzésének meg

szervezésénél a FEP parancsnok vegye figyelembe:
— a hajóvonat nagyságát, összetételét és rakományát,
— a személyzet összetételét.
— a hajó vagy hajóvonat nemzetiségét,
— a tartózkodási időt,
— a rendelkezésre álló helyzeti adatokat.
b) A  határállomásra érkező hajók és hajóvonatok ellenőrzését minden 

esetben a személyzet (utasok) ellenőrzésével kell kezdeni.
c) A dunai hajós útlevéllel, vagy tengerészeti szolgálati könyvvel uta

zók, valamint a hajón tartózkodó rendes útiokmánnyal rendelkező sze
mélyek útiokmányainak ellenőrzése megegyezik az V. fejezetben le
írtakkal.

d) A vizsgálat ideje alatt a hajóról eltávozni, vagy a hajóra lépni, a 
hajónál csónakkal kikötni csak a FEP parancsnok engedélyével 
szabad.

e) A hajókat az útiokmány kezelése befejezése után a FE P kutatói, a 
vámhivatal beosztottjaival közösen vizsgálják át. A  vizsgálat során 
ellenőrzik a személyek és tárgyak elrejtésére alkalmas helyeket, külö
nösen

— a szolgálati és személyi helyiségeket,
— a gépházat,
— az áru- és üzemanyagraktárakat.

Nem kell átvizsgálni a népi demokratikus államok tranzit forgalomban 
közlekedő hajóit.
f) Egyes hajóknál, hajóvonatoknál vagy hajókaravánoknál a vizsgálat 

tartama alatt a hajót, hajóvonatot vagy karavánt a partról járőrrel 
kell figyelmeztetni, hogy onnan a vizsgálat közben senki semmit ki ne 
dobhasson, és senki se rejtőzhessen el. A hajókat mindkét oldalról
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figyeltetni kell, amit határvíz esetén a hajó nyílt víz felőli oldalán 
vízi járműből kell végrehajtani.

g) A  vizsgálat ideje alatt a kutatók mellett kell tartózkodnia a hajópa
rancsnoknak, vagy megbízottjának, a személyi helyiségek átvizsgálása
kor pedig a helyiség tulajdonosának is.

h) Külföldi hajókra különleges engedély nélkül — szolgálati igazolvá
nyaikkal — az alant felsorolt személyek jogosultak munkájuk végre
hajtása céljából belépni:

— a Határőrség.
— a vámhivatal,
— az egészségügyi,
— a növény- és állategészségügyi szolgálat illetékes beosztottjai,
— a révkapitányság beosztottjai és
— az illetékes hajózási társaságok képviselői.

i) Abban az esetben, ha a kilépő hajó vagy hajóvonat személyzetéből 
indulás előtt valaki hiányzik, a hiányzó személy nevét és adatait a 
hajó személyzeti lajstromából a parancsnokkal töröltetni kell és azon
nal jelentést kell tenni a BM Határőrség Országos Parancsnokságá
nak. Ilyen esetekben a hajó indulását késleltetni tilos!

67. A légi közlekedési szállító eszközök átvizsgálásának megszervezése és
végrehajtása:

a) A  polgári nemzetközi légiforgalomban közlekedő repülőgépeket át kell 
vizsgálni. A  tranzit repülőgépeket csak az esetben kell átvizsgálni, 
ha útját tovább folytatni nem tudja, és hosszabb ideig fog a magyar 
repülőtéren tartózkodni. A repülőgépek átkutatását a repülőgép 
parancsnokának, illetve megbízottjának jelenlétében kell végrehajtani.

b) A  polgári nemzetközi légiforgalomban közlekedő repülőgépnek az 
alábbiakat kell tekinteni:

— a menetrend szerint közlekedő személy- és áruszállító repülőgépeket,
— a speciális személy- és teherszállító repülőgépeket.

c) A b) pontban felsorolt repülőgépek csak a nemzetközi forgalom szá
mára megnyitott repülőteret használhatják.

d) Azokban a rendkívüli esetekben, amikor a b) pontban felsorolt repülő
gépek nem a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtéren 
kénytelenek leszállni, az eljárást esetenként kiadott külön utasítások 
szabályozzák
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e) A polgári nemzetközi légi forgalomban közlekedő repülőgépek csak 
a Honvédelmi Minisztérium által meghatározott légikapukon, meg
határozott magasságban repülhetik át az államhatárt.

68. A járművek és utasok ellenőrzése során felfedett határsértőket őrizetbe 
kell venni, a behozatali vagy kiviteli tilalom alá eső anyagokat és csem
pészárukat őrizet alá kell venni és erről azonnal jelentést kell tenni a BM 
Határőrség Országos Parancsnokságának, és utasítást kell kérni a további 
intézkedésre.

69. Az őrizet alá vett árukat át kell vizsgálni, hogy azok nem tartalmaznak-e 
titkos jeleket vagy jelzéseket. Amennyiben ilyeneket nem tartalmaznak, 
nyugta ellenében át kell adni a vámhivatalnak.

70. A behozatali tilalom alá eső és őrizet alá vett sajtótermékeket zárt cso
magban a Határőrség Országos Parancsnokságára kell haladéktalanul 
felterjeszteni.

71. Az őrizetbe vett személyek, a behozatali vagy kiviteli tilalom alá eső 
anyagok és csempészáruk rejtekhelyeiről részletes jelentést kell készíteni, 
és felterjeszteni a BM Határőrség Országos Parancsnokságára. A jelen
tésben fel kell tüntetni:
— az őrizetbe vett személy, vagy áru megnevezését,
— az áru értékét,
— rejtőzési, vagy rejtési módját,
— a rejtekhelyét, (vasúti kocsi, hajó, uszály, repülőgép, gépjármű neve. 

száma, nemzetisége, stb.),
— az esetleges segítőtársakat,
— a felfedés körülményeit, az esetleges áruló jeleket,
— az őrizetbevételt vagy őrizet alá vételt végrehajtó közeg nevét és 

adatait.
A  rejtőzés vagy rejtés helyéről fényképet, vagy vázlatot kell minden eset
ben készíteni, amelyet a jelentéssel együtt fel kell terjeszteni.

72. A  nemzetközi forgalomban közlekedő szállító eszközöknek a határállomás
ról való továbbindítása a vizsgálat befejezése után csak a F E P  és a vám
hivatal parancsnokának engedélyével lehetséges.

73. A  menetrend szerint közlekedő közhasználatú járműveket a FE P  a határ- 
állomáson, a menetrendben, megállapított tartózkodási időn túl nem tart
hatja vissza.

74. A  kutatás alkalmával vagy kilépés esetén, annak befejezése után az ólom
zárral lezárt vasúti kocsikat vagy hajó raktárakat csak a Határőrség, 
a vámőrség és a szállító vállalat képviselőinek jelenlétében, és csak rend
kívüli esetben szabad felnyitni. Ilyen esetben bizottsági jegyzőkönyvet kell

—  40 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /53



felvenni. A különleges szerelvények ólomzárral lezárt kocsijait felnyitni 
tilos, még abban az esetben is, ha az ólomzár sérült. Ilyen esetben az 
ólomzár sérülésére fel kell hívni a szállítmánybiztosító részleg parancs
nokának figyelmét.

75. Szigorúan tilos felnyitni a diplomáciai futáranyagot tartalmazó lepecsé
telt csomagokat, de minden esetben ellenőrizni kell a szükséges okmányok 
meglétét. A  diplomáciai csomagokkal kapcsolatos problémák esetén a 
Határőrség Országos Parancsnokság utasítását kell kérni.

VII.
A FEP személyi állományával kapcsolatos különleges követelmények

76. A FEP személyi állománya köteles:
— tökéletesen ismerni a FEP szolgálatának megszervezésére, a szolgálat 

ellátására kiadott utasításokat, parancsokat, rendeleteket, a rájuk vo
natkozó mértékben,

— állandóan fokozni politikai, szakmai, katonai ismereteiket és általános 
műveltségüket,

— a nemzetközi forgalomban közlekedő személyekkel való érintkezés során 
figyelmes, udvarias magatartást tanúsítani,

— szolgálatban gondozott külsővel megjelenni,
— rendszeresen tanulmányozni az ellenség módszereit, tevékenységét, 

ravaszságát, melyet a határon való illegális átkelés, kémkedés, csem
pészés céljából alkalmaz,

— a szolgálati, hivatali és állami titkokat megőrizni és megőriztetni,
— ismerni és szigorúan betartani a határforgalomra vonatkozó nemzet

közi egyezményeket, rendeleteket.

77. Tilos a FEP személyi állományának:
— beavatkozni a szállítmányozási és vámszaki szervek munkájába és 

akadályozni e szervek zavartalan munkáját,
— túllépni jogkörüket, megsérteni a nemzetközi egyezményeket, valamint 

a Magyar Népköztársaság Kormányának rendeleteit, melyek a ma
gyar és külföldi állampolgárok határon való átlépését szabályozzák,

— a magyar vagy külföldi állampolgárokkal való érintkezés alkalmával 
durva, vagy sértő módon fellépni és ezzel csorbítani a Magyar Nép- 
köztársaság tekintélyét,

— ajándékot elfogadni a nemzetközi forgalomban közlekedő személyektől,
— szolgálati helyét a szolgálati idő letelte előtt a FEP parancsnok enge

délye nélkül elhagyni,
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— az ellenőrzés során felkutatott csempészárukat, anyagokat, stb. eltu
lajdonítani.

78. A FEP tiszti állománya köteles:
— tökéletesen ismerni a FEP Utasítást és a kiadott parancsokat,
— ismerni a Magyar Népköztársaság által kiadott útiokmányokat, vízu

mokat és ezek aláírására jogosult személyek neveit és aláírásmintáit,
— törekedni az idegen államok által használt útiokmányok alapos meg

ismerésére,
— tökéletesen ismerni az okmányellenőrzésre szolgáló technikai eszközök 

használatát és azokat állandóan fejleszteni,
— biztosítani az útiokmányok pontos, időben történő ellenőrzését és ezek 

nyilvántartását,
— ismerni a világ országait, azok fővárosait, az európai országok nagyobb 

városait, a nemzetközi közlekedés útvonalait és az ezeken lévő ellen
őrzőpontokat,

— ismerni a túloldali állam területén lévő ellenőrzőpontokat, azok pa
rancsnokait, be- és kiléptető bélyegzőit, a határállomás alkalmazottai
nak nemzetiségi és szociális összetételét,

— ismerni a működési területen lévő határőr őrsök, a BM szerveinek 
elhelyezését, működési területét és azok vezetőit,

— idegen nyelvet elsajátítani,
— állandóan növelni a FEP személyi állományának politikai, szakmai, 

katonai tudását és általános műveltségét.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
28. számú PARANCSA

Budapest, 1957. július hó 15-én

A Belügyminisztérium Kollégiuma megtárgyalta a Büntetésvégrehajtási 
Parancsnokság és szerveinek munkáját és az alábbiakat állapította meg:
Az ellenforradalom a Büntetésvégrehajtás területén is súlyos károkat okozott.
A  személyi állomány egyrésze dezorganizálódott, ennek következtében az 
elítéltek nagyrésze törvénytelenül kiszabadult és jelentős anyagi kár keletkezett.
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Az ellenforradalom fegyveres leverése óta a Büntetésvégrehajtás ért el ered
ményeket az ellenforradalom maradványainak felszámolásában, a büntetés- 
végrehajtási munka megszilárdításában. A  személyi állomány kötelékéből el
távolították az ellenforradalom alatt ellenséges, gyáva magatartást tanúsított 
és egyéb szempontból nem megfelelő elemeket. Rövid idő alatt visszaállították 
a börtönöket és munkahelyeket, ezeket alkalmassá tették a letartóztatottak be
fogadására. Beindították a személyi állomány politikai és szakmai továbbkép
zését. Szilárdították a biztonságos őrzést és a szocialista törvényességet. A  le
tartóztatottak munkáltatását megszervezték és teljesítették az előírt termelési 
terveket.
Az elért eredmények mellett azonban számos hiányosság van. ami akadá
lyozza a szocialista törvényesség teljes érvényrejutását, a letartóztatottak 
nevelését és biztonságos őrzését, valamint a termelés további emelését. A bün
tetésvégrehajtás rendszerét nem mondja ki törvényerejű rendelet, vagy jog
szabály. Nem érvényesül kellően még az osztálypolitika. Nem kielégítő a le
tartóztatottak fegyelme, a velük való bánásmód, nem mutatkoznak kellően 
a nevelés eredményei. Rendezetlen a letartóztatottak tájékoztatásának, utó
gondozásának, rabtartási költségek behajtásának intézése. A börtönök állapota 
sok helyütt nem kielégítő. Még mindig nagy a szökések száma, különösen 
a mezőgazdasági munkahelyeken. A  személyi állomány fegyelmi helyzete, 
erkölcsi és politikai állapota, szakmai felkészültsége nem kielégítő.

Nem megfelelő az őrzés és a termelési feladatok közötti összhang, a termelést 
irányító szakemberek nem éreznek kellő felelősséget a büntetésvégrehajtási fel
adatokért. A termelésben nem foglalkoztatott letartóztatottak száma magas, 
nincs biztosítva a mezőgazdasági munkahelyeken a letartóztatottak téli fog
lalkoztatása.

A  Büntetésvégrehajtási munka megjavítása a szocialista törvényesség meg
szilárdítása, az elítéltek nevelése, a biztonságos őrzés fokozása, a termelési 
tervek teljesítése és a személyi állomány politikai és szakmai színvonalának, 
fegyelmi helyzetének megjavítása érdekében

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

1. A  büntetésvégrehajtás főbb kérdéseit, rendszerét, törvényerejű rendelettel 
kell szabályozni. A  Büntetésvégrehajtási Parancsnokság, Igazságügyi Mi
nisztérium. a Legfőbb Ügyészség, valamint az érdekelt hatóságok meg- 
bízottainak bevonásával dolgozza ki e jogszabály-tervezetet. A  jogszabályt 
a Minisztertanács elé kell terjeszteni.

Határidő: 1957. november 1.
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2. Rendezni kell a letartóztatottak rendszeres tájékoztatását. Javaslatot kell 
kell készíteni az elítéltek tájékoztatása érdekében kiadandó heti-lapra 
vonatkozóan. Ezzel egyidejűleg meg kell határozni, hogy a kiadandó 
hetilapon kívül a letartóztatottak milyen sajtóterméket olvashatnak. A  ki
adandó lap papírszükségletének biztosítása érdekében a BV. Parancsnok
ság járjon el az Országos Tervhivatalnál.

Határidő: 1957. szeptember 1.

3. Véglegesen rendezni kell a letartóztatottak rabtartási költségeinek kérdé
sét. Javaslatot kell készíteni és előterjesztést kell tenni a rabtartási költsé
get kimondó törvény módosítására. A  BV. Parancsnokság tegyen azonnali 
intézkedést a folyamatban lévő rabtartási költségek behajtásának felfüg
gesztésére.

Határidő: 1957. augusztus 15.

4. A  fiatalkorúak bűnözésének megakadályozására hathatós intézkedésekkel 
biztosítani kell a fiatalkorú bűnözők számának csökkenését. A  bűncselek
mények megelőzésére fokozottabban kell igénybevenni a társadalmi szerve
ket. A  már letartóztatásban lévő fiatalkorúaknái fokozottabban kell érvé
nyesíteni visszaesésük elleni nevelésükre irányuló nevelő munkát a börtön
ben. Rendezni kell az utógondozások kérdését.

Határidő: 1957. szeptember 1.

5. A Büntetésvégrehajtási Parancsnokság tekintse egyik főfeladatának az el
ítéltek szökésének megakadályozását. A  személyi állomány helytállásának, 
szakmai képzettségének emelésén felül fel kell mérni, hogy a mezőgazda- 
sági munkahelyeken mennyi ló állományra van szükség ahhoz, hogy lovas
járőrökkel biztonságosabbá lehessen tenni az őrzést. Az 1958-as évi terv
ben biztosítani kell 15 db rabszállító gépkocsit.

Határidő: 1957. augusztus 15.

6. A  személyi állomány erkölcsi és politikai helyzetének megjavítására, külö
nös tekintettel a fegyelmi helyzet megjavítására és a szakmai munka eme
lésére a Büntetésvégrehajtási Parancsnokság tegyen intézkedéseket.
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Meg kell határozni, hogy egyes szolgálati beosztásokat milyen előképzett
séghez, szakvizsgákhoz kell kötni. Az elítéltek munkáltatásával foglalkozó 
személyi állományt a büntetésvégrehajtás szerves részévé, külön szakágává 
kell tenni. Erre vonatkozólag készítsen javaslatot a Személyzeti Főosztály, 
a Terv- és Pénzügyi Főosztály és a BV. Parancsnokság bevonásával.

Határidő: 1957. szeptember 15.

7. Meg kell szüntetni a termelés és a büntetésvégrehajtás közötti ellentéteket. 
Tovább kell szélesíteni a letartóztatottak hasznos termelőmunkában való 
foglalkoztatását.
A meglévő mezőgazdasági munkahelyeken a letartóztatottak szálláskörleteit 
alkalmassá kell tenni a kitelelésre. Ezzel egyidejűleg meg kell oldani a 
mezőgazdasági munkahelyeken a letartóztatottak téli foglalkoztatását. Ezért 
fel kell mérni a szükségleteket és a hitelek biztosítása végett a BV Parancs
noka tegyen előterjesztést Bartos miniszterhelyettes elvtárshoz.
Ki kell dolgozni a büntetésvégrehajtás 3 éves fejlesztési tervét, különös 
tekintettel a börtönök és munkahelyek korszerűsítésére, a letartóztatottak 
foglalkoztatásának kiszélesítésére.

Határidő: 1957. augusztus 15.

8. Rendezni kell a termelő munkában foglalkoztatott elítéltek bérezését. Az 
Országos Terv Hivatallal, a Munkaügyi Minisztériummal közösen ki kell 
dolgozni a bérezési javaslatot. Az elkészített javaslatot jóváhagyás végett 
az illetékes miniszterhelyettes elé kell terjeszteni. A jóváhagyott új bére
zési rendszert be kell vezetni.

Határidő: 1957. szeptember 1.
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Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
29. számú PARANCSA

Budapest, 1957. július hó 15-én

A Belügyminisztérium Kollégiuma megtárgyalta a Borsod megyei főka
pitányság munkáját és az alábbiakat állapította meg:
A kapitányságok megtámadása, az állomány égy részével szemben elkövetett 
terrorcselekmények a rendőri és politikai apparátust nagymértékben szétdul- 
ták és a rendőri, politikai nyomozó munka csaknem teljesen leállt.
A  bűnügyi iratok, hálózati anyagok csaknem teljes egészében megsemmisültek. 
A  hálózati és operatív módszerek nagymértékben dekonspirálódtak.
Mindezek következtében november 4.-e után igen nehezen indult meg a terv
szerű rendőri és politikai nyomozó munka. A  bűnügyi szolgálat beosztottai 
idegenkedtek a nyomozati feladatok elvégzésétől, s nem egyszer félelem béní
totta meg a beosztottak aktivitását. Nagy nehézségekbe ütközött a közrend
védelem megszervezése is. A létszámhiány pótlását toborzással kellett meg
oldani, mivel komoly mértékben visszatartó erőként jelentkezett a tömegek 
tudatában még frissen élő miskolci terrorcselekmény sorozat. A  politikai nyo
mozó állomány operatív munkában járatlan volt és csak január-február hónap
ban alakult újjá.
A  legfőbb feladatként jelentkezett az ellenforradalmi cselekmények felderí
tése, a megye nyugalmát zavaró újabb provokációkat kirobbantani készülő 
ellenforradalmi csoportok felszámolása, a nagy számban széthurcolt fegyverek 
összeszedése, a fegyverrejtegetők leleplezése, a rabok elfogása és mindezeken 
keresztül a megye közbiztonsági és politikai helyzetének megjavítása.
A  feladatok megoldása igen nehéz munkát jelentett, mivel a megye területén 
nagyon sok huligán, osztályidegen és ellenséges elem él. Sok közönséges bűn- 
cselekményért elítélt dolgozott a büntetésvégrehajtás munkahelyein. Az osz
tályidegen és deklasszált elemek tagjai nagy számban mint munkások voltak 
megtalálhatók az üzemekben. Ugyanakkor az egyetemi tanárok, ifjúság, az 
írók, újságírók, orvosok, ügyvédek és egyéb értelmiségi foglalkozású szemé
lyek között nagyszámú vezetőgárda került ki az ellenforradalom részére.
A  Borsod megyei főkapitányság beosztottai a munka végzése során jelentős 
eredményeket értek el, munkájukat többségében odaadóan végezték.
A politikai nyomozó osztálynak a rendőri szervek segítségével sikerült komoly 
csapásokat mérni a nyílt ellenforradalmi cselekményeket elkövető szemé
lyekre. Az osztály ezévben 372 főt vett őrizetbe, közülök 69 főt adott át az 
ügyészségnek, komoly ellenforradalmi cselekmények elkövetése miatt.

—  4 6  -

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /59



Leleplezték a miskolci egyetem fegyveres csoportját, a mezőkövesdi fegyveres 
csoportot, felszámoltak egy ellenforradalmi írócsoportot, a miskolci ifjúsági 
szervezkedés ügyet, elfogtak egy a „Szabad E urópá"-nak dolgozó kémcso
portot, felszámolták a sátoraljaújhelyi fegyveres bandát, mely a szovjet csa
patokat megtámadta. Jelenleg vizsgálat alatt van a megyei munkástanács több 
tagja, az ellenforradalmárok által létrehozott deffenzív osztály tagjai, vala
mint az északmagyarországi „Nemzeti Tanács" szervezői, akik kormányt 
akartak az ellenforradalom ideje alatt kialakítani. Az ügyek egy részénél háló
zati felderítés is folyt.

A  politikai nyomozó osztály és a rendőri szervek 154 főt vettek közbiztonsági 
őrizetbe. Az őrizetbevételek jelentős részét a Politikai Nyomozó osztály készí
tette elő. A  közbiztonsági őrizetesek jelentős része osztályidegen származású 
személy.
Az osztály hálózati munkája megindult.
A  politikai nyomozó szervek hálózatának jelentős részét dekonspirálódás miatt 
a hálózatból kizárták.
Az osztály elsősorban ügynököket szervez be. Az informátorok és rezidensek 
kérdésében bizonytalanság tapasztalható.
Az újonnan beszervezett hálózati összetétel jónak mondható. Egy-két kivétel
től eltekintve ellenséges körből komoly lehetőségekkel rendelkező személyeket 
szerveztek be. Az újonnan beszervezett hálózati személyek — bár jó hírszerző 
lehetőségekkel rendelkeznek — ügynöki munkában még járatlanok. Az új 
ügynököket kivétel nélkül terhelő adatok alapján szervezték be. A terhelő 
adatokat az ellenforradalomban való részvétel képezi. Az ügynökség nagy
része konkrét ügyben dolgozik, főleg egyes személyeknek az ellenforradalom
ban való részvételét tisztázzák.
Hosszú ideig elmaradott volt az ellenforradalom elleni harc az ipar területén. 
Az ipari szabotázselhárító alosztály még az országos jelentőségű ipari objek
tumokat sem képes feldolgozni. Igen gyenge a hálózat a Lenin Kohászati Mű
vekben, Dimávagban, a Könnyű és Nehézgépgyárban. Nem foglalkoznak meg
felelően olyan fontos üzemekkel, mint a Tiszapalkonyai Hőerőmű építkezése, 
Hejőcsabai Cementgyár, stb. Nem folyik elhárítás több fontos középüzem
ben sem.
A bűnügyi apparátus karöltve a gyorsan szerveződő katonai és rendőri kar
hatalmi erőkkel, megteremtette a közrendet és közbiztonságot, megvédte a me
gyét az újabb ellenforradalmi provokációktól. 1956. december óta csaknem 
minden nap jelentős akciókat bonyolítottak le, amelyek során ellenőrizték a 
nyilvános helyeket, közforgalmi utakat, felmérték a szokásos és visszaeső bűn
tetteseket. Leleplezték több fegyveres provokáció tetteseit és bíróság elé állí
tották. Rövid idő alatt elfogtak 658 szökött rabot és rögtönítélő bíróságnak 
adtak át számos fegyverrejtegetőt.
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A  tervszerű bűnügyi munkát, a társadalmi tulajdon, valamint a személy és 
vagyonbiztonság megnyugtató védelmét jelentős mértékben hátráltatja a háló
zati munka szinte teljes hiánya. Mindezen okok mellett azonban a hálózati 
munka tervszerű regenerálása és beindítása érdekében a vezetők keveset tet
tek. Ezért jelenleg Borsod megye bűnügyi szerveinél az ügynöki munka igen 
gyenge.
Rendkívül gyenge képet mutat az egész megyében a jelentős ipari objektu
mok hálózattal való biztosítása. A komoly nagylétszámú és fontos munkát 
végző ipari objektumok teljesen hálózati biztosítás nélkül vannak. Főleg ez 
az oka annak is, hogy a miskolci városi kapitányság hónapok óta nem fog
lalkozik jelentős társadalmi tulajdon elleni bűncselekménnyel.

A megye vezetőjének és a kapitányságok vezetőjének súlyos mulasztása, hogy 
teljes mértékben elhanyagolták valamennyi kapitányságon a hálózati munka 
újjászervezését.
Rendkívül alacsony fokon áll az ismeretlen tetteses ügyekben a krimináltech- 
nikai eszközök alkalmazása. A  rendőri szakismeretek nagyarányú süllyedését 
mutatja az az állapot, hogy a helyszíni szemléket olyan esetekben sem tart
ják meg, amikor annak alkalmazása kötelező lenne.

Nagymértékben befolyásolja az eredményes bűnüldöző munkát az a körül
mény, hogy a járási kapitányságok bűnügyi alosztályai nem törődnek megfe
lelően az őrsök bűnügyi munkájának támogatásával. Általában nem tartják 
be a bűnügyi hatáskörrel kapcsolatos utasítást, bonyolult és nem az őrs hatás
körébe tartozó ügyeket adnak az őrsöknek nyomozásra anélkül, hogy legalább 
megfelelő nyomozati utasítással adnának segítséget.

A megye közrendvédelmi munkája általában jónak mondható. A  megyei fő- 
kapitányság közrendvédelmi osztálya lendületesen, odaadóan dolgozik, az osz
tály tisztjei általában jó szakmai és politikai képzettséggel rendelkeznek.
A közrendvédelmi szolgálat eredményes munkáját nagymértékben lerontja, 
hogy a rendőrök tevékenységében gyakran tapasztalható törvénysértés. Gya
kori az oknélkül való bántalmazás, így Miskolcon pl. szinte napirenden van, 
hogy az esti órákban a rendőrök megverik a kissé ittas állapotban lakhelyükre 
igyekvő személyeket.
A közrendvédelmi apparátus bűnügyi munkájának színvonala elérte az ellen- 
lorradalom előtti színvonalat. Ezt mutatja pl. hogy 1956. szeptemberében 
250 ügyben fejezték be az őrsök a nyomozást és ebből 167 ügyet átadtak az 
ügyészségnek vádemelési javaslattal. 1957. áprilisában az őrsök 283 ügyben 
fejezték be a nyomozást, ebből 201 ügyben történt vádemelés. A  megyei köz- 
rendvédelmi apparátus igen eredményesen dolgozik a körözött személyek fel
derítésében és elfogásában. 1957. április havában pl. csak a közrendvédelmi 
beosztottak 38 körözött személyt fogtak el.
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A  főkapitányság munkája megjavítása érdekében

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

1. A  politikai nyomozó osztály, valamint a bűnügyi munka területén köz
ponti kérdésként és legfontosabb feladatként a hálózati munka újjászer
vezését és megjavítását kell kezelni. Ennek megfelelően valamennyi vona
lon és területen negyedéves hálózatépítő tervet kell készíteni.

a) Az év végére el kell érni, hogy szabotázs, diverzió elhárítás és a fosz
togatás vonalán minden jelentősebb objektumban átfogó hálózat áll
jon rendelkezésre.
Fontosabb ipari objektumokban szervezett diverzió-elhárító hálózatot 
objektumon belül elhárító rezidentúrába kell összefogni. Rezidentúrát 
kell szervezni a Lenin Kohászati Művekben, a DIMÁVAG-ban, a 
Nehézszerszámgépgyárban, az Északmagyarországi Vegyiműveknél, 
a Kazincbarcikai Hőerőműnél és Vegyikombinátnál, az ó zdi 
Kohászati Üzemeknél és a Tiszapalkonyai Hőerőműnél. Minőségi 
hálózattal kell biztosítani a fontosabb kereskedelmi és mezőgazdasági 
objektumokat is.

Határidő: a szükséges tervek elkészítésére V III. 1.
Felelős; megyei főkapitány.

b) Meg kell gyorsítani és célirányosabbá kell tenni az ellenforradalom 
utáni szervezkedések leleplezését a belső reakció, a megye területén 
szervezkedő jobboldali szociáldemokraták aknamunkájának felszámo
lását, a Független Kisgazdapárt illegális szervezkedésének ügyében 
folyó feldolgozó munkát és az ügyet realizálásra elő kell készíteni.

Határidő: szeptember.
Felelős: megyei főkapitány.

c) Gyors minőségi javulást kell elérni a köztörvényi bűncselekmények 
vonalán foglalkoztatott ügynökség munkájában. Az ügynökség felül
vizsgálatát körültekintően, a felülvizsgált hálózati személyek hírszerző 
lehetőségeinek és személyi tulajdonságainak alapos tanulmányozásával 
kell elvégezni. Biztosítani kell a vezetők és beosztottak megfelelő 
szakmai továbbképzését — ennek révén is fel kell számolni az egyes 
beosztottaknál a hálózati operatív munkával szemben tapasztalható 
idegenkedést.

Határidő: augusztus 1.
Felelős: megyei főkapitány.
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2. A  főkapitányság haladéktalanul mérje fel a rendelkezésére álló adatok 
alapján — a megye fertőzöttségét területi és az ott tartózkodó bűnözők 
szempontjából.
A  megyei főkapitányság vezetője az adatok alapján a fertőzött terüle
tek operatív biztosítására a bűnözők hálózati úton történő figyelésére, ope
ratív feldolgozásokra tegyen intézkedéseket.
A  felmérés eredményéről és a tett intézkedésekről jelentést kell tenni az 
Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi nyilvántartó osztályának.

Határidő: október 1.
Felelős: ORFK. bűnügyi ny. o. v. 

és a megyei főkapitány.

3. Aktívabbá kell tenni a szökött elítéltek elfogására, valamint a fegyverek 
felkutatására és összeszedésére irányuló munkát.

4. Meg kell javítani az üzérkedések felszámolására irányuló hálózati és 
nyílt nyomozati munkát.
A  megye fertőzöttségének felmérése során fel kell kutatni az üzérkedés
sel alaposan gyanúsítható személyeket.
Az így szerzett adatok alapján elsősorban az üzérkedési gócokban — 
operatív feldolgozásokat és a bűnözőket figyelmeztető, sajtónyilvánossá
gokat élvező büntető eljárásokat kell lefolytatni. Az ilyen ügyek soron- 
kívüli elintézését a főkapitányság vezetője a megyei ügyészség vezetőjével 
beszélje meg.

Határidő: folyamatos.
Felelős: megyei főkapitány.

3. Fel kell számolni a nyomozók körében tapasztalható hivatalnoki szelle
met, biztosítani kell — különösen az ismeretlen tetteses ügyekben a — 
gyors, operatív intézkedések megtételét. Gondoskodni kell arról, hogy 
minden helyszínes bűncselekmény nyomozásánál helyszíni szemlét tartsa
nak, végrehajtsák a helyszín biztosítását és szakszerű rögzítését, a talál
ható nyomoknak a rendelkezésre álló technikai eszközök alkalmazásával 
történő felkutatását és értékelését.

Határidő: folyamatos.
Felelős: megyei főkapitány.

6. A  főkapitányság vezetője haladéktalanul ellenőrizze, hogy a beosztott 
szervek (járási, városi kapitányságok) betartják-e a bűnügyi hatáskörrel 
kapcsolatos utasításokat. Gondoskodni kell arról, hogy az őrsöket csak 
a hatáskörükbe tartozó ügyekben bízzák meg nyomozással és ezekben az
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esetekben is adjanak hatékony segítséget a nyomozások tervezéséhez és 
végrehajtásához.

Határidő: ellenőrzése augusztus 1.
Felelős: megyei főkapitány.

7. Meg kell javítani az állomány harckészültségét, fegyelmét. A  parancs
nokokat felelőssé kell tenni az állomány fegyelmi helyzetéért és ellen
őrizni kell, hogy meg tesznek-e mindent beosztottaik nevelése, az állo
mány erkölcsi — politikai — megszilárdítása érdekében. Különösen nagy 
gondot kell fordítani a közrendvédelmi beosztottak által sűrűn elkövetett 
bántalmazások megszüntetésére. Rendszeres nevelő munkával, példamutató 
fegyelmi — ha szükséges bírói — ítéletekkel biztosítani kell. hogy az 
állomány maradéktalanul megértse a szocialista törvényesség lényegét és 
intézkedéseit ennek megfelelően foganatosítsa.

Határidő: folyamatos.
Felelős: megyei főkapitány.

8. Meg kell javítani és egyúttal gyorsítani a személyi igazolványok érvénye
sítési munkáját. Nagyobb súlyt kell helyezni az igazolványok alapos át
vizsgálásra, a bélyegek kezelésére.

Határidő: folyamatos.
Felelős: megyei főkapitány.

9. Az ellenforradalmi események során széthurcolt és elveszett, államtitkot 
képező anyagok felkutatására mind hálózat, mind nyílt nyomozati (vizs
gálati) úton intézkedéseket kell tenni.

Határidő: augusztus 5.
Felelős: megyei főkapitány.

10. Meg kell szilárdítani a tájékoztatási fegyelmet. Gondoskodni kell arról, 
hogy a fontosabb eseményekről és operatív intézkedésekről a Belügymi
nisztérium illetékes vezetői időben megfelelő tájékoztatást kapjanak.

Határidő: folyamatos.
Felelős: megyei főkapitány.

11. A  feladat megvalósítása érdekében tovább kell szilárdítani a politikai 
nyomozó szervek és a rendőrség többi szakszolgálati ágai közötti együtt
működést. Meg kell követelni, hogy minden rendőr jelentse elöljárójának 
az egyes személyek, vagy csoportok politikai tevékenységéről tudomására
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jutott adatokat, — ugyanakkor a politikai nyomozó szervek is figyelje
nek fel és közöljék a parancsnokokkal bűnügyi, közbiztonsági jellegű 
értesüléseiket.
Tudatosítani kell az állományban, hogy a sikeres munka alapvető felté

tele a politikai nyomozó és a bűnügyi, közrendvédelmi és egyéb rendőri 
szervek szoros együttműködése, munkájuk koordinálása. Az együttmű- 
ködés szervezeti biztosítása érdekében a megyében a feladatok világos 
elhatárolását, az együttműködés formáit okmányban kell meghatározni.

Határidő: az egész állomány kioktatására augusztus 5.
Felelős: megyei főkapitány.

Elvárom, hogy a Főkapitányság valamennyi vezetője és beosztottja teljes 
erővel küzdeni fog a feladatok végrehajtása, a meglévő hiányosságok kija
vítása és a belügyi egység további erősítése érdekében.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
30. számú PARANCSA

( M ó d o s í t á s s a 1 !)

Budapest, 1957. július Hó 15-én

1957. július 15-én megjelent fenti számú parancsom egységesen szabta meg 
a társadalmi tulajdon védelmének főfeladatait. A  parancs megjelenése óta 
népgazdaságunk megszilárdult, fejlődött a bűnüldöző munka. Jelentős segít
séget adott a rendőri munkához a M SZM P. KB. Titkársága 1958. április
11.-i határozata a társadalmi tulajdon fokozott védelmét illetően.
Az ellenforradalmárok bíróság elé állítása, a határozott fellépés minden táma
dási kísérlettel szemben visszatartotta az osztályellenséget a nyílt támadás
tól a széleskörű fosztogatástól. Megerősödött a párt, állami és társadalmi 
ellenőrzés, aktivizálódtak a bűnüldöző szervek. E tényezők eredményeként a 
politikai tendenciával támadó osztályidegen és befolyásuk alatt lévő szemé
lyek a bűncselekmények elkövetési formáinak finomabb és leplezettebb módsze
reire tértek át.
Még ma is legjellemzőbb és leggyakoribb bűncselekmény a társadalmi tulaj
don sérelmére elkövetett lopás, emellett igen jelentősen emelkede t t  1956-hoz 
viszonyítva a sikkasztások, csalások és üzérkedések száma. Elősegíti ezt állami 
és gazdasági életünk igen sok területén megnyilvánuló korrupció is.
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E területeken a rendőri bűnüldöző munka nem elég szervezett, határozott és 
színvonalban elmarad a kívánt követelményektől. A fennálló hibák a követ
kező alapvető okokra vezethetők vissza:
— az ORFK. irányító tevékenysége nem eléggé határozott a meglévő hiá

nyosságok felszámolása és a legdöntőbb feladatok végrehajtása terén,
— a hálózati operatív munka gyenge, kevés a minőségi ügynökök száma, 

irányításuk, ellenőrzésük és nevelésük nem áll megfelelő színvonalon,
— a bűncselekmények feldolgozása sok esetben lassú és szakszerűtlen.
— a párthatározat ellenére nem kielégítő a rendőrség, valamint más állami 

és gazdasági szervek közötti együttműködés,
— nem mélyreható és sokoldalú a BM. szervek közötti kapcsolat, együtt

működés.
A fennálló hiányosságok megszüntetése érdekében:

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

1. A  rendőri munka középpontjába a társadalmi tulajdont veszélyeztető 
bűnözés elleni következetes harcot kell állítani. Ennek érdekében fokozni 
kell a magasműveltségű, kellő hírszerzési lehetőséggel rendelkező ügynö
kök szervezését. Hálózattal biztosítani kell minden jelentősebb objektu
mot, függetlenül attól, hogy milyen termékeket gyártanak.
Hálózatot kell szervezni, vagy a meglévő hálózatot meg kell erősíteni:
a) mezőgazdaság vonalán a legfontosabb bűnügyileg fertőzött ÁG, 

gépállomásokon, tsz-ekben,
b) a közszükségleti cikket gyártó és a közellátást szolgáló ipari objek

tumokban, különös tekintettel az élelmiszer, bőr és textiliparra,
c) az építővállalatokban,
d) a kereskedelem vonalán, különösen az anyag és pénzkezeléssel meg

bízott személyek ellenőrzésére,
e) a felvásárló apparátusban,
f) a közlekedés, elsősorban a vasút és tehergépkocsiszállító vállalatok, 

valamint a hajózás vonalán,
g) szokásos üzérek, orgazdák, csempészek, az eddigi rendőri intézkedé

sek nyomán ismert egyéb társadalmi tulajdonra veszélyes elemek 
vonalán,

h) magánkisiparosok, kiskereskedők, költekező személyek vonalára,
i) osztályidegen elemek, elsősorban a volt földbirtokosok, tőkések, ban

károk, nagykereskedők, stb. ténykedésének ellenőrzésére arany-valuta 
vonalon.
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2. A  feladatok pontos meghatározása és az egyéni felelősség érvényesítése 
érdekében az egyes objektumok biztosítását szervenként az alábbi alap
elvek szerint kell meghatározni:
— az ORFK. Társadalmi Tulajdon Védelmi Osztálya biztosítja a nem

zetgazdaság irányítását és ellenőrzését végző gazdasági minisztériu
mokat és országos szerveket,

— a budapesti rendőrfőkapitányság és megyei rendőrfőkapitányságok 
biztosítják azokat a gazdasági szerveket és hivatalokat, melyek főfel
adata és hatásköre az igazgatási terület egészére kiterjed, továbbá 
a területükön lévő országos jelentőségű objektumokat,

— a városi, kerületi és járási kapitányságok területükön lévő gazdasági 
szerveket és objektumokat biztosítják, melyek helyi jellegűek és nem 
tartoznak a megye, vagy felsőbb szerv hatáskörébe.

3. A  hálózatépítés során csak olyan személyeket lehet és kell beszervezni 
akik magas műveltséggel rendelkeznek és ez párosul a hírszerzési lehető
séggel. Beszervezés csak meghatározott személy (csoport) bűnös tevé
kenységének. vagy bűncselekmény megelőzésére, felderítésére hajtható 
végre. Kerülni kell minden fajta öncélú beszervezést, és haladéktalanul 
gondoskodni kell a dekonspirált, kellő hírszerzési lehetőséggel nem ren
delkező, alkalmatlan ügynökök leépítéséről.
Az ügynökséget elsősorban a társadalmi tulajdon szervezett fosztogatása 
ellen kell felhasználni és ezirányban fejleszteni.

4. Az ügynökség eredményesebb irányítása és a dekonspiráció veszélyének 
csökkentése érdekében találkozási lakásokat szervezni, olyan számban, 
hogy a leellenőrzött, minőségi ügynököket ott fogadják.

3. Törekedni kell, hogy minden jelentősebb, bonyolult ügyben, úgyszintén az 
ismeretlen tettesek által elkövetett hasonló ügyekben az ügynökség (fogda
ügynökség is) sokoldalú adatgyűjtést végezzen. Növelni kell a hálózati 
operatív feldolgozások színvonalát az operatív tisztek szakképzettségének 
növelése, az operatív technika többoldalú felhasználásával.

6. Biztosítani kell a nyomozások eredményességének emelését elsősorban az 
ismeretlen tetteses bűncselekmények vonalán. Meg kell követelni a hely
színről kiinduló gyors, mindenre kiterjedő nyomozást. Ezirányban hatvá
nyozottabban kell segíteni a rendőrőrsök munkáját.

7. A  nyilvántartásban szereplő szokásos üzérek, csempészek, orgazdák, ille
gális jövedelemből költekezők, valamint a korábbi eljárásokból ismert sze 
mélyek operatív és nyílt ellenőrzését a kiadott utasítás szerint fokozot t  
igényességgel kell végrehajtani.

8. A  társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények nyomozása során külön 
súlyt kell helyezni arra, hogy a társadalmi tulajdonban okozott kárt le-
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foglalással, bűnügyi zárlattal biztosítsák. Minden bűnügyi eljárás során 
figyelmeztetni kell a károsultat polgári peres igényére az okozott kár ér
vényesítése végett. Mindezek érdekében gyorsítani kell a rendőri eljárá
sokat és intézkedéseket, továbbá erősíteni kell a kapcsolatot az ügyész
ség és bíróság illetékes szerveivel.

9. A  M SZM P. KB. 1958. decemberi határozata alapján fokozni kell a 
társadalmi tulajdon védelmi munkát az állami gazdaságok, gépállomások 
és tsz-ek védelme vonalán. Ezek vezetőivel nyílt elvtársi munkakapcsola
tot kell kiépíteni és gondoskodni az említett szerveket ért támadások elhá
rításáról, biztosítani politikai és gazdasági fejlődésüket"  erősödésüket. 
Külön figyelmet szentelni az egyes időszakokban várható bűncselekmé
nyek megelőzésére, megakadályozására.

10. Fokozott figyelmet kell szentelni a magánkisipar és kiskereskedelem terü
letére, abból a szempontból, hogy igen nagy értékesítési lehetősége van 
a társadalmi tulajdonból fosztogatott áruk, nyersanyagok, stb. felvételére. 
A  felvásárlás és a lakosság ellátása szempontjából igen nagy jelentősége 
van annak, hogy ezek a kategóriák csak az engedélyükhöz szabott kere
tek között működjenek.

11. A gazdasági életet ezen belül a társadalmi tulajdont, komoly mértékben 
veszélyezteti az eléggé elterjedt korrupció. Ezért minden területen foglal
kozni kell e jelenségek felderítésével és felszámolásával. Az operatív fel
derítő munkát ebben az irányban is folytatni kell.

12. A  bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében a személyi állo
mányt a hálózati operatív munka leglényegesebb gyakorlati tennivalóira 
folyamatosan oktatni kell. Visszatérően oktatni kell a Belügyminiszter 
Helyettesének 10. sz. parancsát, a Bűnügyi Tájékoztatóban megjelent 
operatív vonatkozású anyagokat.
Ki kell dolgozni a társadalmi tulajdon védelmének alapelveit a speciális 
szakképzettség növelése és a gyakorlati munka segítése érdekében.

13. A politikai nyomozó osztályok, — különösen az ipari és mezőgazdasági 
szabotázselhárító osztályok — és a rendőri szervek között az együttműkö
dést fokozni kell. A  politikai nyomozó osztályok a hálózat szervezésénél 
nyújtsanak közvetlen segítséget. A  társadalmi tulajdon védelme területén 
hírszerző lehetőségekkel rendelkező ügynökségük figyelmét irányítsák erre 
a területre is és a kapott anyagokat a konspiráció betartásával továbbít
sák a rendőri szerveknek.
Szorosabbá tenni az együttműködést a Vasúti Főosztállyal mind a nyílt 
nyomozások, mind a hálózatépítés során. Tapasztalataikat, értesüléseiket 
cseréljék ki, segítsék egymás munkáját az egyes ügyek feldolgozásában.
A lopott értékek szállítása, elrejtése vasúti fosztogatások és egyéb bűn-
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cselekmények megelőzése megakadályozása érdekében hajtsanak végre 
közös akciókat.
Nagyobb követelményeket állítani a közrendvédelmi állomány elé a tár
sadalmi tulajdon védelmét illetően. Segíteni kell a rendőröket személyes 
és tömegkapcsolataik kiépítésében, nyílt nyomozati munkájukban, ugyan
akkor fokozni megelőző és nyomozati tevékenységük színvonalát.

14. A  MSZMP. KB. Titkársága 1958. április 11.-i határozata alapján 
fokozni kell a rendőrség kapcsolatát a párt, az állami, társadalmi és gaz
dasági szervekkel. Rendszeresen meg kell látogatni a gazdasági szervek 
vezetőit, a vállalatok igazgatóit és megtárgyalni velük a konspiráció be
tartásával a társadalmi tulajdon védelme érdekében teendő intézkedéseket. 
Fel kell hívni a gazdasági vezetők figyelmét azokra a jelenségekre, me
lyek bűncselekmények elkövetését teszik lehetővé és fel kell hívni ezek 
megszüntetésére. Szélesebb körben kell bevonni a társadalmi szervezeteket, 
elsősorban a szakszervezeteket a társadalmi ellenőrzés kiszélesítésére, a 
társadalmi tulajdon védelmének propagálására.
Rendőri szervek rendszeresen tartsanak ezekről a kérdésekről propaganda
előadásokat, társadalmi tulajdonvédelmi kiállításokat.

Szám: 6—200/32— 1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
32. számú PARANCSA

Budapest, 1957. július hó 25-én

Megállapítottam, hogy. a BM. Politikai Nyomozó Főosztálya egyes hálózat
tartó osztályai, valamint a megyei (budapesti) Politikai Nyomozó osztályok 
párhuzamos alosztályai közötti együttműködés és munkaterület megosztás a 
jelenlegi formájában nem megfelelő. A  központi osztályok általában tájéko
zatlanok a területi szervek elhárítási köréhez tartozó ellenséges aknamunka 
irányáról, módszereiről, a megtett intézkedésekről. Úgyszintén fordítva a me
gyei főosztályok (főkapitányságok) politikai osztályvezetői sem kapnak meg
felelő tájékoztatást és segítséget a központi osztályoktól.
A  több területen tapasztalt egymást keresztező operatív intézkedések, a feles
leges párhuzamosság, a munka eredményességének rovására megy. Az elhárító 
munka megfelelő koordinálásának hiánya gátolja, hogy a politikai nyomozó 
szervek az egyes ellenséges kategóriák ellen tervszerű, összehangolt támadást 
intézzenek.
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A Politikai Nyomozó Főosztály osztályai és a megyei (budapesti) politikai 
nyomozó osztályok együttműködésében tapasztalt hiányosságok felszámolása, 
az elhárító munka koordinálása érdekében

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

1. A  megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok kémelhárító, belső- 
reakció elhárító és ipari, valamint mezőgazdasági szabotázselhárító alosz
tályai kettős alárendeltség alatt állnak: az elhárító munka országos egybe
hangolása érdekében a szakmai kérdésekben alá vannak rendelve az illeté
kes központi osztályoknak is. A központi osztályok vezetőinek kötelessége 
a párhuzamos megyei (budapesti) elhárító alosztályok munkáját támogatni 
és ellenőrizni úgy, hogy a megyei és budapesti osztályvezetők egyéni fele
lősségét ne csorbítsák és ne vegyék ki a kezükből a vezetést. Ezért minden 
fontosabb intézkedést az illetékes osztályvezetőkkel egyetértésben kell meg
tenni.

2. Az elhárító munka fő irányát — az országos operatív helyzet értékelése 
alapján — központi hálózat-tartó osztály szabja meg. A munkaterv idő
szak feladatainak meghatározásában a végzett munka értékelésében a köz
ponti osztályok vonják be az illetékes területi alosztályok vezetőit is.

3. A  megyei (budapesti) alosztályok vezetői a központilag meghatározott fel
adatok végrehajtásáról a megyei (budapesti) politikai nyomozó osztály 
vezetőjének és a központi osztály vezetőjének egyaránt beszámolni kötele
sek. Emellett rendszeres tájékoztató jelentést kell adniuk a területükön 
folyó ellenséges tevékenységről, az alosztály intézkedéseiről, valamint 
soronkívül jelenteni kötelesek a rendkívüli eseményeket (fontosabb ügyek 
keletkezéséről, beszervezésekről, letartóztatásokról, stb.) az illetékes osz
tályoknak.

4. A  központi szervek és a párhuzamos alosztályok közötti együttműködés
nek az ellenséges aknamunka elleni közös harc a központi osztályok irá
nyító, szervező, ellenőrző munkája mellett az elvtársi segítségnyújtás elvén 
kell alapulnia. Ezért az osztályvezetők és helyettesek kötelesek a helyszí
nen a párhuzamos alosztályok munkáját ellenőrizni és fontosabb kérdések
ben a vidéki osztályvezetők bevonásán keresztül, azokkal egyetértésben 
intézkedni.

3. A megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok munkájuk során töre
kedjenek a BM. többi testületeivel való együttműködés kialakítására. Külö
nösen fontos, hogy — a konspirációs szabályok szigorú betartása mellett 
— elsősorban a társadalmi tulajdonvédelmi, bűnügyi és közrendvédelmi 
szervektől tudomásukra jutott jelzéseket felhasználják, esetenként együttes 
intézkedéseket hajtsanak végre.
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A munkaterület felosztása terén:
6. A  BM. II/2 . osztálya az ország egész területén szervezi, irányítja és ellen

őrzi a kémelhárító munkát. A II/2 . osztály, valamint a Budapesti Rendőr
főkapitányság politikai nyomozó osztály kémelhárító alosztálya közötti 
munkamegosztást — az ezen a téren helyesen kialakult gyakorlat alapján 
— jelen parancsom 1. sz. mellékletében szabályozom.

7. A  BM. II/5 . osztálya a továbbiakban meghatározott munkaterületen a 
belső reakció kategóriái ellen a vonalas elv alapján folytat elhárító mun
kát. Ezzel egyidőben irányítja és ellenőrzi a megyei (budapesti) politikai 
nyomozó osztályok párhuzamos szerveinek tevékenységét. A  megfelelő 
alárendeltségi viszony kialakításával el kell érni. hogy a II/5 . osztály 
betöltse irányító szerepét az operatív munka elvi és gyakorlati kérdései
ben egyaránt. A  II /5 . osztály, valamint a Budapesti Rendőrfőkapitányság 
politikai nyomozó osztály belső reakció elhárító alosztálya munkaterüle
tének megosztásáról a 2. sz. mellékletben intézkedtem.

8. A  BM. II/6 . osztálya közvetlenül hálózati operatív munkát folytat a 
Kohó- és Gépipari, Nehézipari, Építésügyi és Könnyűipari Miniszté
riumokban, a Tervhivatalban, Nemzeti Bankban és a többi gazdasági jel
leggel bíró fontosabb ipari objektumokban és a tudományos kutató inté
zetekben (lásd 3. sz. melléklet).
Emellett az osztály irányítja és ellenőrzi a párhuzamos megyei alosztályok 
munkáját, melyek hálózati operatív munkát folytatnak a megye területén 
lévő ipari objektumokban, fontosabb állami intézményeknél.

A  BM. II/6 . osztályának feladata, hogy az általa biztosított objektumok
ban, vagy más objektumokban felderítse a diverziós gondolattal foglalkozó 
személyeket, kártevőket, ellenforradalmi szabotőröket, kémeket, felderítse 
azokat a személyeket, akik szándékosan megsértik a technológiai szabályo
kat, a termelési technikai biztonsági szabályokat, azon személyeket, akik 
a vállalatnál tűzveszélyes és robbanásra alkalmas körülményeket hoznak 
létre, felderíteni az ellenforradalmi illegális szervezkedések résztvevőit és 
más ellenséges elemeket.

9. Az itt meghatározott munkaterület rendezést 1957. augusztus 10-ig kell 
végrehajtani. A  munkaterület átadásával egyidejűleg szükségessé váló sze
mélyi állomány átcsoportosítására az illetékes osztályvezetők, a Politikai 
Nyomozó Főosztály vezetőjének augusztus 1-ig tegyenek javaslatot. El kell 
érni, hogy a budapesti, kerületi nyomozó csoportok feladatukhoz mérten 
megerősödjenek. Ugyanakkor a létszám átcsoportosítás, létszám emeléssel 
nem járhat.

jelen parancsom kiadásával egyidejűleg a fentiekkel kapcsolatosan eddig ki
adott utasítások és parancsok hatályukat vesztik.
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Kémelhárítás vonalán:
A  központi II/2 . Osztály az országos kémelhárító munka megszervezésén, 
irányításán, ellenőrzésén, s az országos jellegű kémügyek közvetlen feldolgo
zásán kívül az alábbi konkrét feladatokat végzi:
Feldolgozás alatt tartja a budapesti kapitalista követségekre akkreditált diplo
matákat és szolgálati útlevéllel ellátott személyeket, ezek kémgyanús kapcso
latait, valamint a követségeken dolgozó kémgyanús magyar állampolgárokat. 
Megszervezi az elhárító munkát a kapitalista országokból Magyarországra be
utazó túristák, sportolók, kulturális delegációk, kereskedők, stb. személyek 
között. Közülük a kémgyanús személyeket és azok gyanús kapcsolatait aktív 
feldolgozás alá vonják.
Felderíti a Budapest területén megbúvó kémgyanús személyeket, azokat fel
dolgozza, ellenséges tevékenységüket dokumentálja és leleplezi.
Megszervezi az ország területére illegálisan telepített kémek felkutatását és 
körözését, valamint kapitalista országokban kiképzett és bedobásra előkészí
tett kémek felderítését és elfogását.
A  II./2 . Osztály elhárító munkát végez az alábbi objektumokban:
a) Külkereskedelmi Minisztérium és összes vállalatai.
b) Kapitalista államok Magyarországon lévő kereskedelmi képviseletei.
c) Külügyminisztérium és Magyarok Világszövetsége.
d) IBUSZ. Hungaria-Balaton, Express, Utazási irodák.
e) Kultúrkapcsolatok Intézete.
f) Astoria, Duna és Gellért szállók.
g) Magyar Vöröskereszt.

A  Budapesti Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztály kémelhárító 
alosztálya kémelhárító feladatot végez az alábbiak szerint:
a) A II./2 . Osztály által megállapított kapitalista követségekre bejáró sze

mélyeket átadja a budapesti kémelhárító alosztálynak további ellenőrzés 
és feldolgozás végett.

b) Az állandó jelleggel Budapesten tartózkodó kapitalista állampolgárok 
ellenőrzését és a kémgyanúsak feldolgozását.

c) A Budapest területére látogató útlevéllel érkező kapitalista állampolgárok 
névsorát a I I /2 .  Osztály rendszeresen átadja a budapesti kémelhárító 
alosztálynak, melynek alapján ott ellenőrzés, és feldolgozás alatt tartják 
ezeket a személyeket, s kémgyanús kapcsolataikat.

d) Budapest területéről az októberi események során kiszökött és amnesztiá
val visszatért személyek hálózati ellenőrzését, közülük a kémgyanúsak fel
dolgozását.

1. sz. melléklet.
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e) A  budapesti kémelhárító alosztály felderíti, nyilvántartásba veszi és fel
dolgozza Budapest területéről kiszökött személyeket, akik még nem tértek 
vissza, illetve, akik illegálisan jöttek haza anélkül, hogy szűrőtáboron 
keresztül mentek volna.

f) Ellenőrzés alatt tartja Budapest területén az összes szállodákat és mula
tókat, kivéve a II./2 . Osztályhoz tartozó három szállodát.

g) Feldolgozás alatt tartja Budapest területén IKKA csomagot rendszeresen 
kapó kémgyanús személyeket.

h) Kémelhárítás szempontjából ellenőrzi a budapesti kerületi Vöröskereszt 
szerveket és raktárait.

2. sz. melléklet.
Egyház területén:

a) Római katholikus egyház vonalán:
A  BM. II./5 . Osztály területe:
Központi Szeminárium 
Katholikus sajtó 
Actió Catholika 
Érseki helytartóság
BRFK. párhuzamos alosztálya, illetőleg a kerületi csoportok területe:
Az összes kerületi plébániák és lelkészségek,
Esperesi Hivatalok.

b) Szerzetes rendek vonalán:
A  BM. II./5 . Osztály területe:
Piarista rend 
Budai Ferences rend 
Jezsuita rend 
Cisztercita rend 
Domonkos rend 
Angol kisasszonyok 
Jézus Szíve Néplányai 
Assziszi Szt. Ferenc rend 
Orsolyiták 
Szoc. Nővérek 
Isteni szeretet leányai 
Kalocsai iskola növendékei
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BRFK. párhuzamos alosztálya, illetőleg a kerületi csoportok területe:
A  területükön fellelhető összes egyéb férfi és női szerzetesrendek tagjaival.

c) Protestáns egyházak vonalán.
A BM. II./5 . Osztály területe:
Protestáns püspökségekkel (számszerint 3)
Református konvent
Protestáns sajtó, könyvtár, levéltár
Evangélikus egyetemes felügyelőség
Unitárius püspökség
Theológiák
BRFK. párhuzamos alosztálya, illetőleg a kerületi csoportok területe: 
összes kerületi egyházközségek és lelkészségek, 
összes budapesti esperességek, 
diakonissza intézmények és szervek.

d) Szekták vonalán.
A  BM. II./5. Osztály területe:
Szabadegyházak Szövetségébe tömörült egyházak Országos Központjai
Jehovisták Országos Központja
Szabadegyházak Szövetségének Országos Központja.
BRFK. párhuzamos alosztálya, illetőleg kerületi csoportok területe: 
Területükön található jehovista gyülekezetekkel, Szabadegyházak Szövet
ségébe tömörült egyházak gyülekezeteivel. Ide tartoznak: adventisták, bap
tisták, methodisták, pönkösdisták, élő Isten gyülekezet, evangéliumi keresz
tények, szabad keresztények, őskeresztények, őskatholikusok, keresztény 
testvér gyülekezet, stb.

e) Zsidó egyház vonalán.
A zsidó egyház vonalán a II./5 . Osztály elhárító munkát folytat.

f) Az állami szervekkel való együttműködés.
Minden egyházi üggyel kapcsolatos olyan kérdést, amely illetékes állami 
szervek közreműködését igényli, a kerületekben a Kerületi Tanács Végre
hajtó Bizottságának egyházügyi előadójával tárgyaljanak le a kerületi 
politikai nyomozó csoportok vezetői.
Olyan kérdések esetében, amelyek budapesti jellegűek a Fővárosi Tanács 
egyházügyi megbízottjával kell megtárgyalni, aki az Állami Egyházügyi 
Hivatallal is rendszeres kapcsolatot tart.
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Nagyobb fontosságú kérdések esetében, amelyek az ÁEH. elnökének tájé
koztatását, vagy véleményét igénylik, a központi belső reakció elhárítási 
Osztály szakalosztálya illetékes.

g) Tájékoztatás.
Plébános, vagy ennél nagyob beosztású egyházi személy beszervezését, 
vagy őrizetbevételét a BRFK. Politikai Nyomozó Osztálya előzetesen tár
gyalja meg a központi belső reakció elhárítási Osztállyal.
Több személyt érintő csoportos ügy feldolgozása esetén, amennyiben a 
szereplők többsége egyházi személy, a központi Osztályt előzetesen tájé
koztatni kell.

Kulturális, tudományos és ifjúsági vonal.

A  I I ./5. Osztály a megjelölt területeken a következő objektumokat adja át: 
a BRFK. Politikai Nyomozó Osztály illetékes alosztályának további tartásra:

a) Igazságügyi apparátus területén:

Fővárosi Bíróság,
Fővárosi Ügyészség.

b) Tudományos vonal.
Országos Fürdőügyi és Rheuma Intézet,
Agy- és Idegsebészeti Intézet,
Országos Ideggyógyászati Intézet,

Szabadsághegyi és Korányi TBC szanatórium, valamint az összes buda
pesti kórházakat, kivéve a Kútvölgyi úti kórházat, amelynek elhárításával 
a kormányőrség foglalkozik.
Csillagvizsgáló Intézet,
Kutatási eszközöket kivitelező Vállalat,
Méréstechnikai és Műszerügyi Intézet,

Genetikai Kutató Intézet.

c) Ifjúsági vonal.

A  közép- és főiskolákkal a BRFK. illetékes alosztálya foglalkozik, míg 
az egyetemekkel a központi I I /5 . Osztály.

A  II./5 . Osztály a következő objektumokat vegye át a BRFK. Politikai 
Nyomozó Osztály illetékes alosztályától további tartásra:
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d) Művészeti vonal.
Állami Operaház 
Erkel Színház 
Országos Filharmónia
Nemzeti Színház és Kamara Színháza
Magyar Néphadsereg Színháza és Kamara Színháza
Állami Faluszínház
Állami Népi Együttes
Színművészeti és Zeneművészeti Főiskolák
Filmművészet egész területe, beleértve a filmgyárakat is.

e) Sport vonal.
Népművelési Minisztérium sport főosztálya (volt OTSB) 
Országos Társadalmi Szövetségek 

Valamennyi sportág válogatott kerete.

A volt pártok, tőkések, arisztokraták és a volt államapparátus tagjainak
vonala.
a) A  volt fasiszta, jobboldali burzsoá pártok vonalával a központi II./5 . 

Osztály foglalkozzon, ugyanígy a felszabadulás után, vagy akár az ellen
forradalom alatt létrejött jobboldali pártokkal is. (Beleértve a jobboldali 
szociáldemokratákat is.)

b) A  volt horthysta titkos szervezetek közül a ,,Magyar Közösség elneve
zésű szervezet felett a II./5 . Osztály gyakoroljon ellenőrzést.

c) Az úgynevezett " múlt embereket”, tehát az arisztokratákat, a volt 
horthysta államapparátus Budapesten lakó tagjainak ellenőrzését, fel
dolgozását a BRFK. hatáskörébe utalom.

A volt horthysta fegyveres erőszakszervek, valamint az illegális fegyveres 
szervezkedések vonalán:
A vonalas elv alapján, a volt horthysta erőszakszervekkel, így a volt horthysta 
csendőrökkel, katonatisztekkel és tiszthelyettesekkel, a horthysta rendőrökkel 
a központi II./5 . Osztálynak kell foglalkoznia, mint ellenséges kategóriákkal. 
A  BRFK. foglalkozzon e kategóriák tagjaival, az általa ellenőrzött objektu
mokon belül, illetőleg a kerületek viszonylatában, a területi elv alapján.
A  jelzett ellenséges kategóriák tagjainál felmerülő, ellenséges tevékenységre 
utaló jelzések esetében tájékoztatniuk kell a központi II/5 . Osztály illeté
kes szakalosztályát.
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A  II./5 . Osztály kutató alosztálya munkaterületét adja át a BRFK. Politi
kai Nyomozó Osztályának. A  II./5 . Osztályon kisebb létszámú körözési cso
portot kell szervezni, ez a csoport irányítsa a budapesti és megyei szervek 
által felderített, de időközben illegalitásba vonult ellenforradalmi elemek fel
derítését.
Az illegális fegyveres szervezkedések felderítése továbbra is a központi II./5. 
Osztály hatáskörébe tartozik.

Röpcédulák, névtelen ellenséges, fenyegető, rágalmazó levelek szerzőinek fel
derítése.
E munkaterület felderítését továbbra is a II ./5 . Osztály végzi, valamint orszá
gos viszonylatban irányítja és koordinálja ezt a munkát.
A  BRFK. párhuzamos alosztálya egy 3 tagú csoportot szervezzen elsősor
ban helyi jellegű ügyek felderítésére, feldolgozására. E csoport feladata 
továbbá a Központi II./5 . Osztály és a BRFK. kerületi csoportjai közötti 
koordinálás is. A  csoport a központi II./5 . Osztály illetékes szakalosztályá
nak szakmai irányításával működjön.

3. sz. melléklet.
Az ipar területén:

Az alant felsorolt objektumokat a BM. II ./6 . Osztálya a Budapesti Rendőr
főkapitányság Politikai Nyomozó osztályától további tartásra átveszi:

1. é rcfeltáró Vállalat,
2. Villamoserőmű Tervező és Szerelő Vállalat,
3. Villamosenergetikai Kutató Intézet,
4. Országos Villamosenergiai Felügyelet,
3. Ipari és Mezőgazdasági Épülettervező Vállalat,
6. Lakóépület Tervező Vállalat,
7. Városépítő Tervező Vállalat,
8. Építéstudományi Intézet,
9. Földmérő és Talajvizsgáló Iroda,

10. Vegyiműveket Tervező Vállalat,
11. Chinoin Gyógyszergyár,
12. Ruggyantaárugyár,
13. Fémipari Kutató Intézet,
14. Mezőgépipari Tervező Iroda,
15. Egyesült Izzó Híradástechnikai Vállalat,
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16. Vacuumtecnikai Gépgyár,
17. Klement Gottwald Villamossági Vállalat,
18. Csepel Vas- és Fémművek,
19. M ÁVAG Mozdony- és Gépgyár,
20. Gh. Dej Hajógyár,
21. Óbudai Hajógyár,
22. Magyar Optikai Művek,
23. Gamma Optikai Művek,
24. Optikai Kutató Intézet,
23. Mechanikai Laboratorium,
26. Általános Gépipari Tervező Iroda,
27. Bányagyutacs Gyár,
28. Ipari Vegyszergyár,
29. Lámpagyár,
30. Kispesti Textilgyár,
31. Goldberger Művek,
32. Magyar Pamutipar,
33. Külkereskedelmi Bank,
34. Állami Biztosító Főigazgatóság.

Szám: 6—200/1937.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
33. számú PARANCSA

Budapest, 1957. augusztus hó 3-án

TÁRGY: Csapatzászló használatának engedélyezése

A  pécsi Uriániumbánya Igazgatósága, Pártszervezete és Szakszervezete által, 
a pécsi őrségi Zászlóalj részére adományozott csapatzászló használatát enge
délyezem.
Ez a csapatzászló az ellenforradalom elleni harcban kitűnt hősök példája 
nyomán vezesse a pécsi Karhatalmi és őrség ezred egész személyi állomá
nyát dolgozó népünk ellenségei elleni harcban és sok sikerekhez feladataik 
ellátásában.
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Szám: 6—200 1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
36. számú PARANCSA

Budapest, 1957. augusztus hó 15-én

A  Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 1957. évi 3.055 számú határozata
értelmében a Határőrség fegyverhasználati jogát az alábbiak szerint szabá-
lyozom:
1. A  Magyar Népköztársaság államhatárának őrizetére szolgálatba vezényelt 

határőr járőr megállásra vonatkozó felszólítás és egy figyelmeztető lövés 
után fegyverét köteles használni azon személy ellen:
a) aki magatartásánál, viselkedésénél fogva gyanús és a járőr felszólításá

nak nem tesz eleget, hanem szökni próbál és szökésének megakadályo
zására más mód nincs (vízen közlekedőkre is érvényes);

b) aki a határőrt szolgálatának ellátásában bármi módon akadályozza, 
vagy támadással fenyegeti és ellenállásának megtörésére más módja 
nincs;

c) akit súlyos bűncselekmény (gyilkosság, gyújtogatás, stb., valamint — 
ha rögtönbíráskodás van kihirdetve — minden olyan bűncselekmény, 
melyre a rögtönbíráskodás kiterjed) elkövetésén tettenér és elfogására 
más mód nincs;

d) ha az őrizetbe vett személy szökést kísérel meg.
2. Megállásra való felszólítás és figyelmeztető lövés nélkül:

a) azzal, illetve azokkal szemben, aki. vagy akik a határőr járőrt fegy
veresen megtámadják és szolgálati ténykedésében akadályozzák, életét, 
testi épségét, személyes szabadságát közvetlenül veszélyeztetik;

b) azon személy, vagy személyek ellen, akik a műszaki zárat, vagy egyéb 
határvédelmi berendezéseket megrongálják, megsemmisítik, vagy ilyen 
cselekmény végrehajtását megkísérlik és elfogásukra más mód nincs.

3. Járőr, vagy járőrcsoportok minden olyan léggömb ellen, amely a Magyar 
Népköztársaság légiterébe berepül.

4. Tilos fegyvert megtorlásként használni, valamint a másik állam területére 
átlőni.

5. Fegyverhasználat esetén lehetőleg lábra, vagy az alsó testrészre kell tüzelni.
6. A fegyverhasználat következtében megsérült személyt elsősegélyben kell 

részesíteni.
A  Határőrség fegyverhasználati jogát szabályozó, korábban kiadott összes
rendelkezések ezzel hatályukat vesztik.
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12—69/1— 1957. szám.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
37. számú PARANCSA

Budapest, 1957. augusztus hó 6-án

TÁRGY: A Belügyminisztérium fegyveres és központi szerveinek karhatalmi, 
kiképzési és őr, járőr lőszer javadalmazásának szabályozása

Az 1956. október 23.-i ellenforradalmi események következtében elveszett, 
megsemmisült és a BM. szerveitől elvitt lőszerek pótlása, valamint az azóta 
beállott változások szükségessé teszik a BM. fegyveres szerveinek karhatalmi, 
kiképzési és őr, járőr lőszer javadalmazások szabályozását.

Az 1956. június 22.-én kelt 48/56. sz. Belügyminiszteri Parancsot teljes egé
szében hatályon kívül helyezem és ezzel egyidejűleg a Belügyminisztérium 
fegyveres szerveinek karhatalmi, kiképzési és őr, járőr lőszer javadalmazását 
az alábbiak szerint szabályozom:

I. KARHATALMI Lő SZERJAVADALM AZÁS:

1. Határőrségnél:

a) Határőrség egységeinél, nyugaton:

— őrsökön, FEP-eken, Zj. és a kerület törzseknél 1 jav.
 — kerületek raktáraiban (az alegységek részére) 1 jav.

Kerületeknél összesen: 2 jav.

b) Határőrség egységeinél, délen, keleten és északon:

— őrsökön, FEP-eken, Zj. és a kerület törzseknél 1 jav.
— kerületek raktáraiban (az alegységek részére) 0,5 jav.

Kerületeknél összesen: 1,5 jav.

c) Határőrség budapesti egységeinél:
— határőrség Parancsnokságnál összesen 1 jav.
— határőrség Híradó Zj.-nál összesen 1 jav.
— határőrség Tts. iskolánál összesen 1 jav.
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2. Karhatalmi egységeknél: 

a) Karhatalmi ezrednél:
— budapesti forradalmi karh. ezred Zj.-nál és alegységnél 1 jav,
— Karh. ezred raktárában 1 jav.

Karhatalmi ezrednél összesen: 2 jav.

b) Karhatalmi Zj.-aknál: •
— karhatalmi zászlóaljak alegységeinél 1 jav.
— zászlóaljak raktáraiban 1 jav.

Karhatalmi Zászlóaljaknál összesen: 2 jav.

c) önálló Karhatalmi századoknál:
— karhatalmi századok szakaszainál 1 jav.
— karhatalmi századok raktáraiban 1 jav.

Karhatalmi századoknál összesen: 2 jav.

3 őrségi egységeknél:
a) Budapesti ezred és Pécsi Zj.-nál

— századoknál és alegységeknél 1 jav.
— ezred és a zlj-ak raktáraiban 0,5 jav.

őrségi ezrednél és ö .  Zászlóaljaknál összesen: 1.5 jav.

4. BM. Megyei (budapesti) Rendőrfőkapitányságnál: 
a) Budapesti Rendőrfőkapitányság.-nál:

— őrsökön, kerületi kapitányságokon 1 jav.
— budapesti rendőrfőkapitányság raktárában 1 jav.

Budapesten összesen: 2 jav.

b) Megyei Rendőrfőkapitányságoknál:
— megyei rendőrfőkapitányságok őrsein, járási kapitányságain 1 jav.
— megyei rendőrfőkapitányságok raktáraiban 1 jav.

Megyei RFK-nál összesen: 2 jav.

5. Kormányőrségnél:
— alegységeknél 1 jav.
— kormányőrség raktárában 1 jav.

Kormányőrségnél összesen: 2 jav.
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6. önálló BV. szerveknél: (Börtönök 
és Munkahelyparancsnokságokon)

— börtönök és munkahelyparancsnokságok alegységeinél 0,5 jav.
— börtönök és munkahelyparancsnokságok raktáraiban 1 jav.

BV. szerveknél összesen: 1,5 jav.

7. BM. Egyéb szerveinél:
— a BM. Központi Ellátó Osztályhoz tartozó szerveknél

összesen 1 jav.
— BM. Légó szerveinél összesen: 1 jav.
— önálló iskolák és tanfolyamoknál összesen 1 jav.
— Központi Anyagraktárban 2 jav.
— BM. Központi épületeinek, (garázsok, raktárak, stb.)

biztosítására 2 jav.
— Közbizt. őrizetet Végrehajtó Országos

Parancsnokság szerveinél összesen 2 jav.
Karhatalmi lőszert kell biztosítani.

8. A BM. Központi Fegyverraktárban tárolt fegyverekhez 2 jav.

A BM. Központi és fegyveres szerveinél lévő fegyverek
után a BM. Közp. Fegyverszertárban tartalékként összesen: 2 jav.

Karhatalmi lőszert kell tárolni.

9. Az egységek, szervek (alegységek) raktáraiban elhelyezett karhatalmi lő
szereket csak az egység (szerv) parancsnokának (vezetőjének) utasítá
sára, csak harci riadók, fegyveres provokációk és karhatalmi intézkedések 
alkalmával lehet kiadni, illetve felhasználni.

A  karhatalmi lőszer kiképzési vagy más célra történő felhasználását szi
gorúan megtiltom! Harci riadók és fegyveres provokációk alkalmával fel
használt karhatalmi lőszer pótlására azonnal intézkedni kell.

A  csapatoknál és szerveknél lévő karhatalmi lőszerkészleteket rendszere
sen fel kell újítani a részünkre évenként kiadásra kerülő kiképzési lősze
rekből. A  karhatalmi lőszerjavadalmazásokat fegyvercsövenként, az egy
ségek és szervek szervezésszerinti fegyvermennyiségének és létszámának 
megfelelően kell megállapítani, kiadni és tárolni.

A  karhatalmi lőszerjavadalmazások normatáblázatát ezen parancsom 1. 
és 2. sz. melléklete tartalmazza.

— 69 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /82



II. ő R ÉS JÁRŐR Lő SZERJAVADALM AZÁS:

1. A  BM. fegyveres szerveinek az őr és járőr szolgálata ellátásához a 3. és
4. sz. mellékleten feltüntetett őr, járőr lőszert kell biztosítani.
Az egységek (alegységek) részére kiadott őr, járőr lőszert a kiképzési 
és karhatalmi lőszertől elkülönítve kell tárolni és nyilvántartani. Az őr, 
járőr lőszer kiképzésre történő felhasználását megtiltom!

2. Az őr. járőr és kiképzési lőszer felhasználására, nyilvántartására és el
számolására vonatkozó utasítást a BM. Anyagi és Technikai Főosztály 
Vezetője, 1937. augusztus hó 31.-ig adja ki.

III. KIKÉPZÉSI Lő SZERJAVADALM AZÁS:

1. Csapatok és szervek, iskolák, tanfolyamok kiképzési lőszereinek biztosí
tása érdekében az alábbiakat rendelem el:
a) A BM. Országos Parancsnokságok (Hőr., ORFK., Karhatalom, BV., 

Légó.) kiképzési osztályai a csatolt 5. sz. melléklet (minta) alapján 
állítsák össze a szervek évi kiképzési lőszerszükségletét és azt, min
den év július hó 13-ig, a BM. Anyagi és Technikai Főosztály, Fegy
verzeti és Műszaki Osztályának küldjék meg.

2. Az 1958. évi kiképzési lőszerszükségletet 1957. október hó 13-ig kell 
a BM. Fegyverzeti Osztályának megküldeni.

A  kiképzési lőszerszükségletet az Országos Parancsnok (Vezető) Elvtársak 
a legnagyobb körültekintéssel és a népgazdaság jelenlegi érdekeinek figye
lembevételével állítsák össze.
Elrendelem, hogy a BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője az őr, 
járőr, valamint a kiképzési lőszerek felhasználásának fokozott ellenőrzésére 
intézkedését tegye meg.
Jelen parancsom végrehajtására vonatkozó utasítását — az érintett szervekre 
vonatkozóan — a BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője 1937. 
augusztus hó 31-ig adja ki.
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Szám: 6—200. 1957.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
38. számú PARANCSA

Budapest, 1957. október 4-én

A  Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztályának adatai szerint az 
utóbbi hónapokban jelentős mértékben aktivizálódott az amerikai, angol, 
nyugat-német, francia, osztrák és más kapitalista hírszerzőszerveknek Nép
köztársaságunk elleni tevékenysége.
Az ellenséges hírszerzőszervek aknamunkájuk során igyekeznek aktívan fel
használni a budapesti kapitalista követségek beosztottait, s e célból tapasz- 
talt, kiképzett hírszerzőket, ügynököket irányítanak a követségeikre. Ezen
kívül még más lehetőségeket is felhasználnak arra, hogy hírszerzőket küld
jenek az országba és itt kémhálózatot építsenek ki. így pl. különböző dele
gációk tagjaiként, vagy kereskedőként, turistaként, rokonlátogatók. stb. címén 
igyekeznek ügynököket beküldeni hazánkba. ,.Hazatérni” kívánás ürügye alatt 
is gyakori az emigrációból beszervezett ügynökök visszatelepítése. Előfordul, 
hogy a kapitalista hírszerzés beszervezett hivatalos úton nyugati államokba 
kiutazó magyar  állampolgárokat.
Az imperialista hírszerzőszervek Népköztársaságunk elleni aknamunkájuk 
érdekében sok hírszerzőgócot és kiképző iskolát hoztak létre Ausztria és 
Nyugat-Németország területén. Vannak ilyen kémkiképzőhelyek még Angliá
ban, Spanyolországban és az USA-ban. E helyeken hírszerzőkön kívül még 
diverzánsok és terroristák kiképzésével is foglalkoznak, akiket ugyancsak 
hazánk területére kívánnak bevetni.

Az ellenük folyó hírszerző, diverziós és terrorista tevékenységben nagy sze
repet visznek a különböző magyar és egyéb terrorista szervezetek is.

Amíg az imperialista hírszerzőszervek széles lehetőségekkel rendelkeznek a 
Magyarország elleni aknamunkájukhoz, addig a BM. Politikai Nyomozó Fő
osztályának és a megyei pol. osztályok kémelhárító munkája nem eléggé 
célravezető.

A kémelhárítás ért el eredményeket, de ezek lényegileg helyi eredmények 
és összeségükben nem elég határozottan s érezhetően mérik csapásaikat az 
ellenség legaktívabb és legveszélyesebb hírszerzőgócaira. Ennek egyik oka 
az, hogy az operatív osztályok nem hangolják össze kémelhárító intézkedé
seiket a BM. Politikai Nyomozó Főosztály kémelhárító osztályával (BM. 
II/2 . osztály), amely országos viszonylatban felelős a kémelhárító munkáért, 
s amely hivatva van a külföldi hírszerzés elleni harcban teendő mindennemű 
elhárító intézkedés központosítására és koordinálására. A másik oka a nem
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kellő eredményességnek, hogy az ellenséges hírszerző tevékenységre vonat
kozó valamennyi híradat nem fut be a II/2 . osztályhoz, s ezért nem lehet 
egy helyen összpontosítva tanulmányozni, értékelni az ellenséges hírszerző
szervek aknamunkáját, másfelől nem tudjuk értékelni megfelelőképpen a 
saját elhárítószerveink tapasztalatait, eredményeit sem.
A  kémelhárító munkánkban meglévő hiányosságok kiküszöbölése érdekében 
ezért

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

1. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztályának vezetője szervezze meg az 
aktív és támadó jellegű kémelhárító tevékenységet. Biztosítsa a BM. 
II/2 . osztályon keresztül a BM. Politikai Nyomozó Főosztály (és szük
ség esetén a BM. többi operatív szervei) kémelhárító lehetőségeinek fel- 
használását. Mérjenek átgondolt, központilag szervezett, határozott csa
pásokat az ellenség legveszedelmesebb hírszerzőszerveire és ezek hazai 
ügynökségére.

2. A  BM. II/2 . osztály vezetője biztosítsa, hogy a II/2 . osztály koordi
náljon minden olyan kémelhárító intézkedést, amelyet akár a BM. Poli
tikai Nyomozó Főosztály osztályai, vagy a megyei politikai nyomozó 
osztályok (Hőr. F eld. Főo.) kívánnak végrehajtani a kapitalista hír
szerzés hazánk területén végzett munkájával kapcsolatban.

3. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály osztályainak vezetői, valamint a 
HÖR. Felderítő osztály vezetője küldjék meg a BM. II /2 . osztály 
vezetőjének
a) kém. vagy kémgyanús ügyekben készített összefoglaló jelentéseket és 

vizsgálati jegyzőkönyveket,
b) a Magyar Népköztársaság ellen hírszerző tevékenységet végző szer

vezetek tevékenységéről és módszereiről készült anyagokat, jelenté
seket,

c) a BM. II/2 . osztályt, a fentieken túlmenően tájékoztatni kell min
den olyan értesülésről, amely imperialista szervek vagy ügynökök 
Magyarországgal kapcsolatos lépéseiről, terveiről szól. (Pl.: Kül
ügyminisztériumtól származó információk, kiutazó magyar személyek 
elleni provokációk vagy beszervezések, magyar külképviseletek elleni 
támadások, provokációk, idegenforgalommal kapcsolatos adatok, ko
lóniák helyzete, stb., stb.)

4. A II/2 ., II/3 . osztályok vezetői szervezzék meg az ellenségről szóló 
anyagok rendszeres közös értékelését és tanulmányozását. Ugyancsak 
rendszeresen tájékoztassák az operatív osztályokat és a megyei politikai 
osztályokat az ellenséges hírszerzőszervek tevékenységéről, módszereiről, 
célkitűzéseiről, stb.
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5. A  II/8 . osztály (és a HÖR. Felderítő osztály vezetője) tegye meg 
a szükséges lépéseket az őrizetbevett kémek ügyében folyó vizsgálatok 
szakszerűbbé tétele céljából, különösen a megyei politikai osztályok 
vizsgálati részlegénél. Intézkedést kell tenni aziránt, hogy ember- és áru
csempészek, illegális határátlépők vizsgálata terjedjen ki kémkedésre, 
külföldi kapcsolatokra, stb. A  személyi motozásokat és házkutatásokat 
alaposabbá kell tenni, nagyobb figyelmet kell fordítani az ügyek reali
zálása során az esetleges rejtekhelyekre.
A  HÖR az általa elfogott kém, kémgyanús, embercsempész, stb. sze
mélyeket 72 órán belül, az addigi vizsgálat során keletkezett anyaggal 
együtt adja át az illetékes megyei (budapesti) politikai nyomozó osz
tálynak.
Az őrizetbevett kémeket, kémgyanús személyeket, ember és árucsempé
szeket, illegális határátlépőket, stb. nemcsak az általuk elkövetett bűn- 
cselekményekre kell kihallgatni, hanem az imperialista hírszerzés Magyar- 
ország és a szocialista tábor más országai ellen folytatott tevékenységé
nek formáiról és módszereiről is. Erre vonatkozóan a II /2 . és a I I /8 . 
osztályok vezetői 15 napon belül dolgozzák ki azokat a kérdéseket, ame
lyekre vonatkozóan felderítő jellegű kihallgatásokat kell eszközölni. A  ki
dolgozott kérdéseket meg kell küldeni valamennyi megyei politikai nyo
mozó osztálynak és a HÖR. Felderítő osztálynak akik kötelesek 
ezeket a vizsgálati munka során figyelembe venni. Az erre vonatkozó 
vizsgálati jegyzőkönyveket meg kell küldeni a BM. II/2 . osztálynak.

6. A  II/8 . osztálynak és általában a vizsgálatnak átadott ügyekkel kap
csolatban meg kell szüntetni azt a helyzetet, hogy az operatív osztályok 
nem törődnek az átadott üggyel.

7. A  Belügyminisztérium Központi Tájékoztató Osztálya és a BM. Titk. 
Sajtórészlege ne adjon ki nyilvánosságra hozatal céljából anyagot lelep
lezett kémek ügyében és az imperialista hírszerzőszervek Magyarország 
ellen folytatott tevékenységéről az illetékes operatív osztályok beleegye
zése nélkül és gondoskodjon arról, hogy ilyen anyagok nyilvánosságra 
hozásával saját szerveink módszerei ne lepleződjenek le.

8. E parancsnak a BM. II/2 . osztályra vonatkozó részei a megyei szervek
nél értelemszerűen vonatkoznak a megyei politikai osztályok kémelhárító 
alosztályaira, amelyek a maguk részéről a felmerült ügyeket azonnal kö
telesek tovább jelenteni a BM. II/2 . osztályra.

9. A  BM. rendőri szervei minden kém vagy kémgyanús, embercsempész, 
stb. ügyről, imperialista hírszerzőszervek tevékenységére vonatkozó jel
zésről soronkívül tegyenek jelentést az illetékes megyei (budapesti) poli
tikai nyomozó osztálynak.

10. Jelen parancs végrehajtásáért a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, 
illetve a BM. II /2 . osztály vezetője a felelős.
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Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
40. számú PARANCSA

Budapest, 1957. október 14-én

A  Belügyminisztérium szervei ütőképességének növelése érdekében szüksé
gessé vált a riadóintézkedések egységesítése, és a szervek ezzel kapcsolatos 
feladatainak meghatározása. A riadó végrehajtásának alapelveit, a riadóztatás 
rendszerét és módját az alábbiakban határozom meg:

A  riadó célja:
A Belügyminisztérium vagy egyes szervei állományának harckész állapotba 
helyezése, a szükség szerinti feladatok gyors megszervezése és végrehajtása.

A riadó lehet harci, vagy gyakorló riadó. Ezen belül:

I. általános riadó =  az összes belügyi szervek riasztását jelenti;
II. részleges riadó =  a riadó elrendelésére jogosult vezető külön utasítása 

szerint egyes meghatározott szervek riasztását jelenti.

A riadó elrendelésére jogosult:
1. Általános riadót elrendelhet:

a) a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke és helyettese,
b) a belügyminiszter, akadályoztatása esetén a miniszter első helyettese,
c) a belügyminiszter megbízásából a miniszterhelyettesek.

2. Részleges riadó elrendelésére jogosult (az előző pontban felsoroltakon 
kívül)
a) a belügyminiszter helyettesei az irányításuk alá tartozó szervek részére,
b) az országos parancsnokok az irányításuk alá tartozó központi és me

gyei szervek részére, a Határőrség Országos Parancsnoka a határőr
ség alakulatai részére,

c) a BM. központi főosztályainak és önálló osztályainak vezetői, saját 
állományuk részére,

d) a budapesti- és megyei rendőrfőkapitányok, járási, városi, kerületi 
rendőrkapitányok az irányításuk alá tartozó szervek részére,

e) az egyes karhatalmi, határőrségi, tűzoltó, büntetésvégrehajtási és lég
oltalmi szervek parancsnokai, egységeik részére.
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A  riadó jele:
Egy hónapra előre összeállított, naponként változó 3 jegyű számból álló riadó
szám.
Az egyes napokra meghatározott riadószám 0 órától 24 óráig érvényes. 
A  riadószámokat „csak riadó esetén bontható fel” megjelölésű zárt boriték- 
ban kell őrizni. A  riadószámokat úgy kell kezelni és őrizni, hogy szükség 
esetén azonnal rendelkezésre álljon, az ügyeleti szolgálat megkezdésekor 
pedig az ügyelet vezetőjének kell átadni.
Riadószámokat állít össze és ad ki havonként:
1. A  BM. Titkárság Vezetője: az Országos Parancsnokságok, központi 

főosztályok és önálló osztályok, továbbá a budapesti és megyei rendőrfő
kapitányságok részére.

2. Az Országos Parancsnokságok, központi főosztályok és önálló osztályok: 
a Budapesten lévő, közvetlenül alárendelt, állandó ügyeleti szolgálatot 
tartó szerveik részére.

3. A budapesti rendőrfőkapitányság a kerületi rendőrkapitányságok, a kerü
leti rendőrkapitányságok az őrsök részére.

4. A  megyei rendőrfőkapitányságok: a járási, városi és kerületi rendőrkapi
tányságok részére, valamint a megyei karhatalmi zászlóaljak, megyei 
(országos) börtön-, tűzoltó-, légoltalmi törzsparancsnokságok és a megyé
ben működő BM. iskolák részére.

3. A városi, járási és kerületi rendőrkapitányságok: az alárendelt őrsök, a 
területükön lévő karhatalmi-, tűzoltó-, börtön és munkahely parancsnok
ságok és légoltalmi szervek részére.

6. A Határőrség országos parancsnoka a határőrség alakulatai részére.

A  riadó elrendelésének módja:

1. Általános riadót munkaidő után a miniszteri ügyeletén, munkaidő alatt 
a BM. Titkárságán keresztül kell elrendelni.
Részleges riadót a riadó elrendelésére jogosult parancsnok (vezető) köz
vetlenül. vagy szervének ügyeletén keresztül rendeli el. Amennyiben rész
leges riadó elrendelése a miniszteri ügyeletén keresztül közvetlenül törté
nik, a miniszteri ügyelet a riadó elrendeléséről az illetékes parancsnokság 
ügyeletes tisztjét értesítse.
A  részleges riadót elrendelő parancsnok a riadó elrendeléséről köteles 
előljárójának és a miniszteri ügyeletnek azonnal jelentést tenni.
A megyei (járási) BM. szervek parancsnokai részleges riadó elrendelé
séről szükség esetén tájékoztassák a környező megyék (járások) parancs
nokait.
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2. A Budapest területén elhelyezett karhatalmi, légoltalmi, büntetésvégrehaj
tási és tűzoltó szervek riasztása az illetékes országos parancsnokság útján 
történik.
Az összes többi karhatalmi, légoltalmi, büntetésvégrehajtási és tűzoltó 
szervek riasztása a terület szerint illetékes megyei, városi, illetve járási 
rendőrkapitányság útján történik.
A BM. Karhatalmi Parancsnoksága — szükség esetén — a megyék 
területén lévő alakulatait közvetlen — a megyei rendőrfőkapitányság 
igénybevétele nélkül — is riadóztathatja.
A  határőrség alakulatainak riasztását a Határőrség Országos Parancsnoka 
végzi.

A riadó utasítás kiadása és továbbítása történhet:

1. Személyesen, szóban,
2. Futár útján írásban,
3. Híradó eszközök alkalmazásával.

A  riadó utasítás továbbításának formája szervek részére.
1. Általános riadó esetén:

Az ügyeletes tiszt az általa riasztandó szervek ügyeletesei részére a riadó 
utasítást: szolgálati megnevezésének közlésével (pl. miniszteri ügyeletes 
tiszt, főkapitányság ügyeletes tisztje, stb.) arra a napra érvényes riadó
szám megjelölésével továbbítja. Pl.: ,,Itt a miniszteri ügyeletes tiszt. Intéz
kedjen a 383 szám alapján."

2. Részleges riadó esetén:
Az előző pontban foglaltakon kívül közölni kell, hogy az adott terület 
mely BM. szervére vonatkozik (vagy nem vonatkozik) az utasítás.

3. A  hírszervek vezetői riadó elrendelése esetén kötelesek a lehető legrö
videbb időn belül gondoskodni a híreszközök zavartalan működéséről.
A  riasztás a központból a megyei rendőrfőkapitányságok felé géptávírón 
vagy rádión, a budapesti szervek felé telefonvonalakon, vagy futár útján 
történik. A megyei rendőrfőkapitányságok és járási rendőrkapitányságok 
a riasztást a helyi körülményektől függően a legcélszerűbb eszközökkel 
végezzék.
Telefonvonalakon államtitkot képező ügyeket közölni nem szabad. Ez 
vonatkozik a "K" telefon vonalakra is.

Személyek riadóztatása:
1. A  lakásukon tartózkodó, telefonnal rendelkező vezetők és beosztottak 

riasztása az alábbiak szerint történjék: ,,Itt a miniszteri (stb.) ügyeletes 
tiszt. Ébresztő” !
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2. A  lakásukon tartózkodó, telefonnal nem rendelkező vezetők és beosztottak 
riasztása szervenként a helyi viszonyoknak megfelelő legalkalmasabb mó
don, részletesen kidolgozott kiértesítési terv alapján történjék.

Az ügyeletes tiszt feladata a riadóparancs vétele után:
1. Az ügyeletes tiszt a távgépírón, vagy rádión érkezett riadóparancs vétele 

után bontsa fel a felső szervtől kapott, riadószámot tartalmazó borítékot, 
ellenőrizze a riadószám azonosságát. Telefon útján kapott riadóparancs 
esetén a riadószám azonosságának megállapítása után visszahívással győ
ződjön meg a riadó elrendelésének hitelességéről.

2. A  riadóparancs hitelességének ellenőrzése után az ügyeletes tiszt ügyeleti 
naplójában jegyezze fel, hogy a riadóparancsokat kitől, mikor (óra, perc) 
kapta és milyen utasítással.

3. A  riadóparancs vételéről vezetőjének azonnal adjon jelentést.
4. Ezt követően a szerv riadóterve alapján — a kapott riadóparancsnak 

megfelelően — hajtsa végre a riasztást.
M unkaidő alatt a riasztás a szervek vezetőin keresztül történik. A  riasz
tás módja és az elvégzendő feladatok az ügyeletén keresztül történő riasz
tással azonosak.

A személyi állomány kötelessége a riadóparancs vételekor:
Riadóparancs vétele után a riadóztatott beosztott köteles a legrövidebb időn 
belül — szolgálati beosztásának és az időjárásnak megfelelő öltözetben, szol
gálati fegyverével — szolgálati helyére bevonulni és ott közvetlen parancs
nokánál jelentkezni.
A  riadó elrendelése után az objektum- őrzésre kivezényelt őrszemeket meg 
kell erősíteni. A  körzeti megbízottakat be kell vonultatni az őrsre. (A  kör
zeti megbízottak a titkos ügyiratokat és a szolgálati nyilvántartásokat is köte
lesek magukkal vinni.)
A  parancsnokok kötelesek beosztottaik bevonulását ellenőrzni, létszámukat 
megállapítani, tartózkodási helyüket kijelölni, s a feladatukat meghatározni.
A  beosztottak körletüket kizárólag parancsnokuk engedélyével hagyhatják el.
Azok a távol lakó beosztottak, akik a riadó elrendelése esetén 2 órán belül 
közúti közlekedés szünetelése, vagy egyéb okok miatt szervükhöz bevonulni 
nem tudnak, a lakótelepükhöz legközelebb eső BM. szervnél kötelesek jelent
kezni és telefon útján jelenteni parancsnokuknak tartózkodási helyüket.

Jelentés, összeköttetés:
Valamennyi riadóztatott szerv ügyeletes tisztje felsőbb szervének óránként 
köteles jelentést tenni a személyi állomány bevonulásának helyzetéről, a harc-
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Gépkocsik felhasználása:
Riadó elrendelése után valamennyi gépkocsi vezetője az illetékes osztályügye
letes tisztnél jelentkezzen.
A  BM. központi szerveinél, a szervekhez be nem osztott gépkocsik felett az 
Anyagi Főosztály vezetője, illetve a miniszteri ügyeletes tiszt rendelkezik.

A belügyi épületek védelmének megszervezése:
A belügyi szervek szolgálati épületeinek védelmét a helyi riadóterv mellék
leteként elkészített védelmi terv alapján kell megszervezni és végrehajtani.

A riadó beszüntetése:
1. A  riadót beszüntetni, a riadót elrendelő vezetőnek van joga.
2. A  riadó beszüntetésére vonatkozó utasítás kiadása az adott időpontban 

érvényben lévő riadószám felhasználásával történik. (Pl.: " Itt a minisz
teri, stb. ügyeletes tiszt. A 383 szám alapján kiadott intézkedés meg
szűnt." )

Ha az ügyeletes tiszt a riadó beszüntetésére vonatkozó utasítást telefonon 
kapta, köteles visszahívni, meggyőződni az utasítás hitelességéről.

A miniszteri ügyelet telefonszámai: Vezetői: 100 és 127
K: 12—37 és 10—86

Házi: 36—66 és 51—71
A  felsoroltak közül riasztás esetén a riasztás visszaellenőrzésére az 56—66-os 
házi, a 127-es vezetői és a 10—86-os K. telefonvonalat kell fenntartani. 
Valamennyi parancsnok 1957. október 31-ig a fentiek alapján készítse el a 
vezetése alatt álló szervek részletes riadóztatási tervét.
Parancsom maradéktalan végrehajtásáért a vezető elvtársakat személyükben 
teszem felelőssé. A  parancs végrehajtását -a BM. Titkárság ellenőrizze.

készültség fokáról, a teljes harckész állapot felvételéig. Ezen túl a felsőbb
szerv által megszabott időpontokban és módon köteles jelentést tenni.
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Gépkocsik felhasználása:
Riadó elrendelése után valamennyi gépkocsi vezetője az illetékes osztályügye
letes tisztnél jelentkezzen.
A  BM. központi szerveinél, a szervekhez be nem osztott gépkocsik felett az 
Anyagi Főosztály vezetője, illetve a miniszteri ügyeletes tiszt rendelkezik.

A belügyi épületek védelmének megszervezése:
A belügyi szervek szolgálati épületeinek védelmét a helyi riadóterv mellék
leteként elkészített védelmi terv alapján kell megszervezni és végrehajtani.

A riadó beszüntetése:
1. A  riadót beszüntetni, a riadót elrendelő vezetőnek van joga.
2. A riadó beszüntetésére vonatkozó utasítás kiadása az adott időpontban 

érvényben lévő riadószám felhasználásával történik. (Pl.: " Itt a minisz
teri. stb. ügyeletes tiszt. A  383 szám alapján kiadott intézkedés meg
szűnt. ”)

Ha az ügyeletes tiszt a riadó beszüntetésére vonatkozó utasítást telefonon 
kapta, köteles visszahívni, meggyőződni az utasítás hitelességéről.

A miniszteri ügyelet telefonszámai: Vezetői: 100 és 127
K: 12—37 és 10—86

Házi: 36—66 és 51—71
A  felsoroltak közül riasztás esetén a riasztás visszaellenőrzésére az 56—66-os 
házi, a 127-es vezetői és a 10—86-os K. telefonvonalat kell fenntartani. 
Valamennyi parancsnok 1957. október 31-ig a fentiek alapján készítse el a 
vezetése alatt álló szervek részletes riadóztatási tervét.
Parancsom maradéktalan végrehajtásáért a vezető elvtársakat személyükben 
teszem felelőssé. A  parancs végrehajtását a BM. Titkárság ellenőrizze.

készültség fokáról, a teljes harckész állapot felvételéig. Ezen túl a felsőbb
szerv által megszabott időpontokban és módon köteles jelentést tenni.
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mélyesen történik bontsa fel a riadószámot tartalmazó borítékot és ellen
őrizze le a riadószám helyességét, majd telefonon történt visszahívással 
győződjön meg a riadó elrendelésének hitelességéről (pl. „Miniszter elv
társ a parancsot ellenőrzés céljából megismétlem" ) és ismételje el a mi
niszter parancsát.

2. A  riadó hitelességének ellenőrzése után az ügyeleti naplóba jegyezze fel, 
hogy a riadó parancsot kitől, mikor (óra, perc) kapta és a riadót mely 
belügyi szerv részére rendelték el.

3. Ha a riadó parancsot a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökétől 
vagy helyettesétől kapta, akkor azt a Belügyminiszter Elvtársnak je
lentse.

4. Általános riadó elrendelése esetén:
Az érvényes riadószám alapján riassza a melléklet I. és II. fejezetében 
felsorolt valamennyi vezetőt és szervet. A  riadó elrendelését az alábbiak 
szerint hajtja végre:
— a melléklet I. fejezetében felsorolt vezetők, riasztása telefonon törté

nik: „Itt miniszteri ügyeletes tiszt. Jelentem ébresztő" ,
— a központi szervek és a budapesti rendőrfőkapitányság ügyeletes 

tisztjei felé telefonon az alábbi utasítást adja: „Itt miniszteri ügyele
tes tiszt. Intézkedjen a 383 szám alapján (a riadószám naponként 
változik, 0 órától 24 óráig tart),

— a megyei rendőrfőkapitányságok felé géptávírón, vagy rádión az 
alábbi utasítást adja:
„Valamennyi megyei rendőrfőkapitányság ügyeletes tisztjének! Táv
mondat a BM. miniszteri ügyeletes tiszttől. Intézkedjen a 383 szám 
alapján. Dátum, óra, perc aláírás BM. miniszteri ügyeletes tiszt."
A távmondatot a BM. Hírosztály ( Jászai Mari tér 16. fsz. 1. sz. 
ajtó 50—97-es telefon) továbbítja. A távmondatot a Hírosztály 
részére írásban adja át.

5. Részleges riadó elrendelése esetén
— az előző pontban foglaltakon kívül közölni kell, hogy az adott terü

let mely BM. szervére vonatkozik (vagy nem v o n a tkozik) az utasí
tás, továbbá a riadó elrendeléséről az illetékes parancsnokság ügye
letes tisztjét értesíteni kell,

— a Budapest területén elhelyezett karhatalmi, légoltalmi, büntetésvégre
hajtási és tűzoltószervek riasztása az illetékes országos parancsnokság 
útján történik,
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— az összes többi karhatalmi, légoltalmi büntetésvégrehajtási és tűzoltó
szervek riasztása a terület szerint illetékes megyei rendőrfőkapitányság 
útján történik.

6. A  riasztás hitelességének visszaellenőrzésére tartsa fenn a 127-es vezetői, 
a 10—86-os K. és az 56—66-os házi telefon vonalakat. Telefonvonala
kon államtitkot képező ügyeket közölni nem szabad.

7. Utasítsa a garázs ügyeletesét (55—65-ös telefon), hogy a riasztott veze
tők lakására a gépkocsikat küldje ki.

8. Utasítsa az ORFK. ügyeletes tisztjét, hogy az épület őrségét erősítse 
meg és rendelje el, hogy polgári személy csak a BM. miniszteri ügyele
tes tiszt külön engedélyével léphet be az épületbe.

9. A  szervekhez be nem osztott gépkocsik felett az Anyagi és Technikai 
Főosztály vezetője, illetve a miniszteri ügyeletes tiszt rendelkezik.

10. Valamennyi riasztott szerv ügyeletes tisztje a teljes harcra kész állapot 
felvételéig óránként jelentést ad a személyi állomány bevonulásának hely
zetéről, s a harckészültség fokáról. E jelentések alapján ellenőrizze a 
riadó végrehajtását és szükség esetén egyes kérdésekre vonatkozóan külön 
jelentést kérhet be.

V. A riadó beszüntetése:
1. A  riadót beszüntetni, a riadót elrendelő vezetőnek van joga.
2. A  riadó beszüntetésére vonatkozó utasítás szintén az érvényben lévő riadó

szám felhasználásával történik.
Amennyiben a riadó beszüntetésére vonatkozó parancsot nem személyesen 
kapta, visszahívás útján ellenőrizze le annak hitelességét, majd az érintett 
szervek ügyeletes tisztjeivel közölje: ,,Itt miniszteri ügyeletes tiszt, a 383 
szám alapján kiadott intézkedés megszűnt" . (A  megyei rendőrfőkapitánysá
gok felé távmondatban).
A  BM. szervek riasztásával kapcsolatos többi feladatokat a Belügyminiszter 
elvtárs 40. sz. parancsa tartalmazza.

Budapest. 1957. október 14.
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Szám: 10—3324/1958.

Próbariadó elrendelésének szabályozása

Az 1958. évi 16. sz. parancs a megyei és budapesti rendőrfőkapitányságokat 
általános irányítás szempontjából a Miniszternek rendelete alá. Ugyanakkor 
azt is kimondta, hogy szakirányítás szempontjából a miniszterhelyetteseknek 
és a Politikai Nyomozó Főosztály Vezetőjének is alá vannak rendelve.
Ennek ellenére több esetben előfordult, hogy a megyei főkapitány elvtársak 
olyan esetekben sem kérik az illetékes miniszterhelyettes elvtársak, vagy a 
Politikai Nyomozó Főosztály Vezetőjének előzetes engedélyét, amikor a 
tervbevett intézkedéseiknek egész megyére, vagy esetleg országos viszonylat
ban is kihatása lehet. Ez akadályozza az egyes szakterületek következetes 
központi irányítását és esetleg politikailag téves helyi intézkedésre is vezethet.
Több esetben előfordult, hogy a megyei rendőrfőkapitány elvtársak minden 
előzetes engedély nélkül, tekintettel az októberi ellenforradalom évforduló
jára és a választásokra, egységeik részére próba-riadót rendelnek el, hogy 
ezáltal meggyőződjenek szerveik akcióképességéről.
Ezek a próba-riadók általában hasznosak, s a vezetők részére fontos tanul
ságul szolgálnak, azonban a nem megfelelő időben való elrendelésük felesle
gesen zavarja az állományt, s rémhírek terjesztésére adnak lehetőséget a pol
gári lakosság körében.
Ugyancsak előfordult, hogy egyes megyei rendőrfőkapitányságok a választá
sok előkészületeinek időszakában feleslegesen nagyarányú razziákat rendeltek 
el, amelyek nagymértékben nyugtalanítják a lakosságot. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ezek az akciók a bűnüldözést nem segítették elő és nagyon 
csekély kézzel fogható eredménnyel jártak, politikailag sem voltak helyesek.

A  Miniszter Elvtárs megbízásából közlöm az elvtársakkal, hogy:
1. A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitány elvtársak következetesen tartsák 

be a BM. Ügyrendjének rendelkezéseit és olyan esetekben, amikor egész 
megyére, vagy esetleg országos kihatású intézkedéseket akarnak valame
lyik szakvonalon végrehajtani, előzetesen kérjenek engedélyt az illetékes 
miniszterhelyettes elvtárstól, illetve a Politikai Nyomozó Főosztály Veze
tőjétől.

2. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság egységeinél — rendőri vona
lon az illetékes miniszterhelyettes elvtárs — pol. ny. vonalon a Politikai 
Nyomozó Főosztály Vezetője engedélyével lehet próbariadókat elrendelni. 
Harci riadót — amennyiben az operatív helyzet megköveteli — az 1957. 
évi 40. sz. miniszteri parancs szerint továbbra is joga van a megyei
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rendőrfőkapitány elvtársnak elrendelni, s az elrendelést csak utólagosan kell 
jelenteni.

3. A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok nagyobbarányú nyílt akció
kat, razziákat csak az Országos Rendőrfőkapitányság Vezetőjének előze
tes engedélyével végezhetnek.

Budapest, 1958. október 30.

Szám: 6—200 1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
41. számú PARANCSA

Budapest, 1957. október 14

Megállapítottam, hogy az ellenforradalmi események óta a Belügyminiszté
rium hivatásos és polgári állományának beosztottai közül többen látogatják 
a Budapestre akkredikált imperialista követségek székhelyeit, hivatalos intéz
ményeit.
A  követségek és diplomáciai intézmények belügyminisztériumi beosztottak 
által történő látogatásának megszüntetése érdekében

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

1957. október hó 14-től a Belügyminisztérium hivatásos és polgári állomá
nya az imperialista követségeket és diplomáciai intézményeket csak előzetes, 
miniszteri engedély alapján látogathatja.

Jelen parancsomat ismertetni kell a Belügyminisztérium összállománya előtt.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
42. számú PARANCSA

Budapest, 1957. október 21 -én

A  Belügyminisztérium Politikai Főosztályának adatai szerint Pártunk és a 
magyar nép ellenségei, — akik a nyílt fegyveres harcban az októberi ellen- 
forradalom alatt vereséget szenvedtek, — jelenleg azt a feladatot állítják
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maguk elé, hogy károkat okozzanak népgazdaságunknak abból a célból, hogy 
ezáltal kiváltsák a széles tömegek elégedetlenségét és így szembeállítsák eze
ket a Magyar Szocialista Munkáspárttal és a Forradalmi Munkás-Paraszt 
kormánnyal.
Ilyen céllal, az ipari vállalatoknál, az olajiparban, a szénbányászatban, a ko
hászatban, a gépiparban és más iparágakban, valamint az állami intézetek
ben lévő ellenséges elemek igyekeznek ellenforradalmi szabotázst, kártevést 
folytatni, diverziós szándékaik vannak, ugyanakkor a munkások, tisztviselők 
és műszaki dolgozók között hazug, provokációs híreket terjesztenek.
Az imperialista tábor hírszerző szervei fokozzák a katonai és gazdasági hír
szerzést, aktív érdeklődést mutatnak azon vállalatok iránt, amelyek honvé
delmi cikkeket gyártanak, azon tudományos-kutató intézetek iránt, amelyek 
a rádió lokátoroknak, az atomerő felhasználásának, az uránérc feltárásának 
kérdésével foglalkoznak. Ezenkívül érdeklődést tanúsítanak a repülőgépipar, 
a rádiótechnikai ipar. a kohászat, a vegyipar és hajóipar iránt is. A külföldi 
hírszerzőszervek érdeklődést mutatnak a kőolaj feltárása és feldolgozása iráni, 
az olajvezetékek és gyűjtőállomások iránt, valamint olyan egyéb objektumok 
iránt, melyek nagy népgazdasági, vagy katonai jelentőséggel bírnak.
Az ellenség aknamunkájának, a kapitalista hírszerzőszervek ügynökei tevé
kenységének időbeni felderítése és megakadályozása, valamint a népgazda
ság területén az állambiztonság megteremtése érdekében

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

1. Hálózati-operatív biztosítás alá kell vonni a Kohó- és Gépipari Minisz
tériumot. a Nehézipari Minisztériumot, az Építésügyi Minisztériumot, a 
Könnyűipari Minisztériumot, az Élelmiszeripari Minisztériumot, a Pénz
ügyminisztériumot, a Belkereskedelmi Minisztériumot, az Országos Terv
hivatalt. a Központi Statisztikai Hivatalt és az összes fontosabb ipari 
vállalatokat, intézményeket, melyek a felsorolt minisztériumok hatáskö
rébe tartoznak, valamint azokat a tudományos-kutató intézeteket és más 
objektumokat, melyek nagy népgazdasági jelentőséggel bírnak.
Ugyanígy hálózati- operatív biztosítás alá kell vonni azokat az objektu
mokat, — függetlenül népgazdasági jelentőségüktől — ahol az ellensé
ges elemek tömörülnek, vagy ahol diverzióra, szabotázsra, kártevésre, 
vagy más ellenséges aknamunkára utaló komoly jelzések vannak.

2. Az összes objektumban, melyek hálózati- operatív biztosításra kerülnek, 
munkaképes hálózati apparátust kell létesíteni, függetlenül attól, hogy 
jelenleg van e ügydosszié, hálózati jelentés, vagy ellenséges megnyilvá
nulásra utaló jelzés ezekkel az objektumokkal kapcsolatban.
A  fentebb említett fontosabb és nagyobb objektumok közül elsősorban 
azokat kell hálózattal biztosítani, amelyek iránt a külföldi hírszerzőszer
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vek különösen érdeklődnek és amelyeknek nagy állami jelentőségük van, 
valamint azokat, ahol az ellenséges elemek tömörülnek, vagy komoly jel
zések vannak ellenséges szándékra és megnyilvánulásra.

3. Azokon a helyeken, ahol az operatív állomány az ügynökséggel közvet
len kapcsolatot nehezen tud tartani. (Pl. kisebb településeken) az ügy
nökök egyrészét, különösen az informátorok egyrészét rezidentúrákba lehet 
összefogni. Emellett azonban szigorúan figyelembe kell venni azt. hogy 
a rezidentúrák irányítását nem lehet teljesen a rezidensekre áthárítani.
A  rezidenseket csak mint az operatív munkás segítőit kell alkalmazni 
a hálózati munkában.

4. Az ügynökök- és informátorjelöltek kiválasztásánál mindenekelőtt az 
operatív érdekekből és követelményekből kell kiindulni, szemelőtt tartva 
a feldolgozó konkrét ügyet, vagy tanulmányozandó kérdést. Elvileg le
szögezhető, hogy azt a személyt kell beszervezni, aki a legnagyobb si
kerrel tud segíteni az adott ügyben felmerülő kérdés megoldásában. Meg
engedhetetlen az, hogy a hálózati apparátusba képzetlen, korlátolt, pers
pektíva nélküli személyek kerüljenek be. A  jövőben a hálózati apparátus 
kiegészítését elsősorban a műszaki technikai értelmiség köréből kell 
végrehajtani. A hálózati apparátusnak olyan mérnökökből, technikusok
ból és más szakemberekből kell állnia, akik az adott iparágat vagy szak
területet, jól ismerik, tehát kohászokból, vegyészmréönkökből, energeti
kusokból,. olaj-, bánya és gépipari szakemberekből, akik jól ismerik a 
terület termelési problémáit, az ott dolgozó személyeket, ezenkívül ren
delkeznek mindazokkal az adottságokkal, mellyel minden ügynöknek ren
delkeznie kell.

5. A biztosítás alatt álló objektumokban előforduló rendkívüli esetek ki
vizsgálása alkalmával, vagy más operatív kérdések tisztázása folyamán 
ideiglenes jellegű, bizalmas kapcsolatba kell lépni olyan megbízható sze
mélyekkel, akik alkalmasak és hajlandók segítséget nyújtani az adott 
probléma tisztázásában. Azokat a személyeket, akikkel ilyen esetekben 
kapcsolatba léptünk, nem kell az operatív hálózati nyilvántartásba fel-

 venni. Azon kérdések tisztázása után, amelyek a bizalmas kapcsolat lé
tesítését szükségessé tették, a kapcsolatot meg kell szakítani. A  bizalmas 
kapcsolat létesítését az alosztályvezető engedélyezheti.

6. A  meglévő ügynökség minőségi megerősítése érdekében haladéktalanul 
ki kell zárni a hálózatból azokat az ügynököket, informátorokat, reziden
seket, akik árulóknak, kétkulacsosoknak, dezinformátoroknak bizonyul
tak, valamint azokat, akik valamilyen okból kifolyólag dekonspirálódtak. 
Az új beszervezések ütemében, folyamatosan meg kell tisztítani a hálóza
tot a munkára alkalmatlan személyektől.
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7. A  hálózati apparátus megerősítésére irányuló munkákkal párhuzamosan 
— az új beszervezése és az ügynökség megtisztítása útján, — intézke
déseket kell tenni az eredm ényes és hathatós konspirativ hálózati munka 
feltételeinek megteremtésére, ezen belül különös figyelmet kell fordítani 
megfelelő számú és minőségű találkozási és konspirativ lakás létesítésére. 
Az ügynökséggel való találkozást szigorúan meg kell tiltani olyan helye
ken, melyek nem felelnek meg a konspiráció követelményeinek.

8. Hathatós, gyors intézkedéseket kell foganatosítani az összes hálózati lehe
tőségek kihasználása és vizsgálati intézkedések útján, abból a célból, hogy 
felderítsük a még szabadon lévő és az ipari objektumokban, állami intéz
ményekben dolgozó ellenforradalmi elemeket. Az általuk elkövetett bűn- 
cselekmények jellegétől, szociális származásuktól és politikai múltjuk
tól függően kell eldönteni, hogy szabadlábon maradhatnak-e és dolgoz
hatnak-e továbbra is a népgazdaság adott területén. A  fentiek eldönté
sénél figyelembe kell venni a gazdasági és pártvezetők véleményét.

9. A  8. pontban említett ellenforradalmi elemek felderítésével, feldolgozá
sával és ártalmatlanná tételével párhuzamosan rá kell irányítani az ügy
nökség figyelmét felderítő célzattal azokra az ellenséges elemekre, akik 
az ellenforradalom alatt elkerülték az állambiztonsági szervek és dol
gozótársaik figyelmét azoknál a vállalatoknál és intézményeknél ahol 
dolgoznak.
Az egész hálózati apparátust rá kell irányítani azon személyek felderí
tésére, akik ellenforradalmi szabotázzsal, kártevéssel foglalkoznak, diver- 
ziós szándékaik vannak, kémadatokat gyűjtenek, rosszindulatúan megsér 
tik a termelés technológiai szabályait, a biztonsági előírásokat, tűz és 
robbanásveszélyes körülményeket hoznak létre az ipari objektumokban.
A  hálózati- operatív biztosítás alá vont objektumokban működő ügynök
séget rá kell irányítani az erősen mérgező anyagok, robbanóanyagok, lő
szerek, bakterológiai preparátumok helytelen őrzésének és felhasználá
sának, valamint olyan eseteknek felderítésére, amikor sokszorosító gépe
ket (nyomdagép, stencil, fénymásoló, írógép, stb.) ellenséges céllal hasz
nálnak. 

10. Rendet kell teremteni a nyilvántartás és az operatív gazdaság területén. 
Meg kell szabadulni azoktól az ügyektől és anyagoktól, melyek nem 
képviselnek operatív értéket, de központi operatív nyilvántartásába kell 
venni az ellenforradalom minden aktív részvevőjét, akik a biztosítás alatt 
álló objektumokban dolgoznak.
Ugyanígy nyilvántartásba kell venni azokat a személyeket is, akik háló
zati jelentésekben és más eredetű anyagokban terhelő adatokkal szerepel
nek, amennyiben ezek az adatok figyelemreméltóak és ellenőrzöttek. 
Az ügynöki feldolgozás alá vont személyekre fel kell fektetni az előírás
nak megfelelő dossziét.
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11. Meg kell szervezni az elhárító munkát a honvédelmi és más állami szem
pontból különösen fontos objektumok környékén. Erre a célra elsősorban 
azokat az ügynököket és informátorokat kell felhasználni, akik az illető 
objektumban dolgoznak és a közelben laknak.
Az ügynökség ezen tagjait rá kell irányítani azoknak a személyeknek 
a felderítésére, akik megjelennek, vagy letelepednek az objektum környé
kén és feltűnően érdeklődnek az említett objektum iránt, akik figyelik 
az objektumot, vagy igyekeznek kapcsolatot létesíteni az ott dolgozó sze
mélyekkel.
Az objektumok környékén folytatandó elhárító munka sikeres végzésé
nek érdekében kapcsolatba kell lépni a területfelelős rendőrökkel, job
ban ki kell használni a bűnügyi apparátus hálózati lehetőségeit, a poli
tikailag megbízható személyek (házmesterek, albérlőket, ágyrajárókat 
tartó lakosok) segítségét igénybe kell venni.
Különös figyelmet kell fordítani az elhárító munkára az uránipari objek
tumok környékén.

12. Fokozni kell a munkát az államtitok megőrzésének biztosítására.
Ebből a célból a BM. II/6 . osztályán egy részleget kell létrehozni, mely
nek feladata rendszeresen ellenőrizni a BM. II/6 . osztály és a megyei 
(budapesti) VI. alosztályok által biztosított vállalatoknál és állami intéz
ményeknél a titkos ügyvitel állapotát, valamint azt, hogyan hajtják végre 
a Minisztertanács határozatait az államtitok megőrzésére vonatkozóan.
A létrehozandó részleg feladata lesz megoldani mindazon kérdéseket, me
lyek a titkos okmányokba való betekintők és minősítők személyével kap
csolatosak.

Gondosan és időben ki kell vizsgálni minden olyan esetet, amikor állam
titkot képező okmány elvész, vagy ilyet eltulajdonítanak. Ilyen esetek
ben a vizsgálati intézkedésekkel párhuzamosan, nagyobb mértékben kell 
alkalmazni a hálózati munkát.

13. Az operatív tisztek, akik elhárító munkát végeznek azokban a vállalatok
ban és tudományos-kutató intézetekben, melyben rádió-lokátorok, irányít
ható lövedékek, irányítható rakéták technikai kísérleteivel és gyártásával 
foglalkoznak, rá kell, hogy irányítsák az ügynökségük figyelmét azokra 
az esetekre amikor ezekben az objektumokban megsértik a rádió-álcázás 
szabályait és azon személyekre, akik ezeket a szabálytalanságokat elkö
vetik.

14. Intézkedni kell a rendkívüli esetek kivizsgálásának gyökeres megjavítá
sára. A  II/6 . osztályon belül az erre hivatott alosztályt rövid időn belül 
fel kell tölteni olyan hozzáértő operatív munkásokkal és kriminalisták- 
kal, akik az operatív és vizsgálati munkában megfelelő tapasztalattal 
rendelkeznek.
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Gondosan ki kell vizsgálni minden olyan rendkívüli esetet (robbanás, 
tűz, stb.) mely diverziógyanús, mikor értékes gépek, aggregátorok ron
gálódnak meg. amikor robbanóanyagok, hasadó anyagok, mérgek, bakte- 
rológiai preparátumok, fegyverek, lőszerek, sokszorosító-gépek, rádió adó
vevő készülékek tűnnek el és minden olyan esetet, mely az állambiztonsági 
szervek hatáskörébe tartozik.
A  rendkívüli esetek kivizsgálásának alkalmával szélesebb mértékben kell 
felhasználni a hálózatot, bizalmas, kapcsolatokat és olyan megbízható 
személyeket, akik tanúként szerepelhetnek, vagy közeli kapcsolatban áll
nak a gyanúsítható személyekkel.
Tűzesetek kivizsgálását a helyi tűzoltó szervekkel össze kell hangolni. 
Ugyanígy szélesebb mértékben kell együttműködni a bűnügyi apparátus
sal, felhasználva ennek lehetőségeit, hálózat, szolgálati kutyák, stb.) 
Azokat a rendkívüli eseteket, melyekben ellenforradalmi szándék nincs, 
át kell adni az ügyészség helyi szerveinek.

15. Fokozni kell a BM. I I /6 .  osztályán, valamint a megyei (budapesti) VI. 
alosztályokon az osztály, — illetve alosztályvezetők önállóságát, felelős
ségérzetét, szervező- és ellenőrző szerepét. A vezetők minden intézke
dést tegyenek meg az operatív munka színvonalának fokozására, saját, 
valamint beosztottjaik szakképzettségének emelésére. A  központi és me
gyei konkrét ügyek, feldolgozások elemzése és értékelése révén tanítsák 
beosztottjaikat a kvalifikáltabb munkára.
összesíteni és elemezni kell az ipar vonalán folyó operatív munka ta
pasztalatait és tanulságait és ezeknek az anyagoknak alapján rendszeressé 
kell tenni a tapasztalatok cseréjét.

16. A BM. II/6 . osztály vezetésének fokozni kell a követelményeket és az 
ellenőrző munkát a megyei (budapesti) párhuzamos alosztályok felé. 
Mélyebben kell tanulmányozni az általuk folytatott operatív-hálózati 
munkát, az operatív állománnyal kapcsolatos problémákat a megyei
budapesti osztályokkal együttműködve kell megoldani.
A felmerülő kérdésekben megfelelő utasításokat kell kiadni, segítséget 
nyújtani a fontos kérdések megoldásában, melyek felmerülnek az opera
tív gyakorlatban.

17. Tovább kell erősíteni a kapcsolatot a központi és helyi vezető pártszer
vekkel. A  felső pártszervek felé javítani kell az információs munkát a 
népgazdaság egyes területein észlelt hiányosságokról, például tömeges 
selejtről, az anyagi eszközök elherdálásáról, a beruházási eszközök hely
telen felhasználásáról, a technológiai szabályok durva megsértéséről, a 
biztonsági szabályok mellőzéséről és más olyan kérdésekről, melyek a Párt 
számára figyelemreméltók.
Robbanásra, tűzveszélyre alkalmas körülményekről, vagy olyanokról,
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melyek szerencsétlenséget idézhetnek elő, vagy az államnak nagy anyagi 
kárt okozhatnak — haladéktalanul jelentést kell tenni a vezető pártszer
veknek és a BM. Politikai nyomozó főosztály vezetőjének.

18. A  17. pontban felsorolt esetekről a megyei (budapesti) párhuzamos al
osztályok kötelesek idejében informálni a BM. II/6 . osztályát. A rend
kívüli megtörtént esetekről kötelesek haladéktalanul jelentést tenni. 
Ezenkívül idejében jelenteni kell a BM. II/6 . osztályra a jelentősebb 
hálózati, vagy más úton kapott jelentéseket, jelzéseket, az ügydossziék 
felfektetéseit, valamint az operatív munka egyéb fontos problémáit, me
lyek a BM. II/6 . osztály hatáskörébe tartoznak.

19. Az ipari szabotázselhárítás vonalán dolgozó vezetőknek és beosztottak
nak fokozniok kell a forradalmi éberséget. Gondosan kell ellenőrizni min
den olyan jelzést és jelentést, mely operatív szempontból figyelemreméltó 
és ellenséges elemek aknamunkájára utal. Idejében meg kell akadályozni 
minden olyan ellenséges kísérletet, mely az ország népgazdasága ellen 
irányul.

20. A  BM. II/6 . osztály vezetője és a megyei (budapesti) politikai nyo
mozó osztályok vezetői gondoskodjanak arról, hogy mielőbb feltöltsék 
az osztályuk, illetve a VI. alosztályok létszámát.
A  felvételre javasolt elvtársak kiválasztásánál tartsák szemelőtt, hogy az 
ipari szabotázselhárítás vonalára megfelelő részben kerüljenek mérnökök, 
technikusok és azon iparágak specialistái, melyeknek elhárításával az 
osztály, illetve alosztály foglalkozik.

Jelen parancsomat az ipari szabotázselhárítás vonalán dolgozó egész operatív 
állomány előtt ki kell hirdetni és fel kell dolgozni. Biztosítani kell a gya
korlati munkában való alkalmazását.

Szám: 6—200 1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
44. számú PARANCSA

Budapest, 1957. október 30

TÁRGY: Összeköttetési módszerek kidolgozása és felhasználása

Az összeköttetés a hírszerző munka legsebezhetőbb és egyik legfontosabb 
része.
Az összeköttetési módszereket kidolgozó osztály, és az ezeket felhasználó 
osztályok feladatainak, kötelességeinek, továbbá a módszerekkel szemben
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támasztott minőségi követelményeknek, azok betartása ellenőrzésének és az 
egyes módszerek felhasználási szempontjainak rögzítésére

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

1. Az operatív technikai osztály az operatív osztályok igényei és saját el
gondolásai szerint folytasson rendszeres kutatómunkát új titkosírási mód
szerek kidolgozására és a meglévő módszerek tökéletesítésére. A  kutató
munka tervét az operatív osztályokkal egyetértésben minden év augusztus 
31-ig dolgozza ki. A  tervet végleges formában a belügyminiszter, vagy 
illetékes helyettese hagyja jóvá november 15-ig.

2. Az operatív technikai osztály az általa kidolgozott módszereket lássa  el 
fedőnévvel és vezessen róluk titkos nyilvántartást; ebben tüntesse fel a 
módszer lényeges adatait és az esetleges változásokat. A  nyilvántartás 
vezetéséért a II/10. c) alosztály összeköttetési csoportjának vezetője 
felelős.

3. Az operatív technikai osztály vezessen nyilvántartást az ellenséges titkos
írási módszereiről és előhívóiról is.

4. A  meglévő módszereket évente legalább egyszer felül kell vizsgálni az 
év folyamán felmerült újabb szempontok szerint. Ha a módszer az újabb 
követelményeknek nem felel meg, vagy használat közben lebukott, úgy 
alacsonyobb osztályba kell sorolni. A  felülvizsgálat eredményét rá kell 
vezetni a módszer nyilvántartási lapjára.

3. A titkos írószerek kiadása az operatív szervek számára a következő szem
pontok szerint történjék:
Az I. osztályú módszerek a Belügyminiszter, II. Főosztály vezetője, 
vagy illetékes helyettesei írásbeli utasítására adhatók ki. I. osztályú mód
szert ismételten kiadni csak az azt először felhasználó osztály vezetőjé
nek beleegyezésével lehet.
A II. osztályú módszereket az operatív osztályok vezetőjének kérésére 
lehet kiadni és ismételt kiadásuk nincs, korlátozva. A II. osztályú mód
szer átvételekor az operat ív  osztály megbízottjának írásban el kell ismer
nie, hogy ismertették vele a módszer titkosságának alacsonyabb fokát.
A módszereket az operatív osztály megbízottja jegyzőkönyvileg vegye át, 
amelyet a módszer nyilvántartási lapjához kell csatolni.

6. A titkosírás és a mikrófényképezés oktatását az operatív technikai osz
tály beosztottai végezzék, a II. sz. melléklet szerint.
Az oktatásokon résztvevőkről (operatív beosztott, ügynök) és az oktatás 
eredményéről az oktató készítsen jelentést. Ennek egyik példányát az 
illetékes operatív osztály vezetőjének kell megküldeni, másolatát pedig 
a módszer nyilvántartási lapjához kell csatolni.
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7. A  meglévő és az ezután kidolgozandó módszereket az operatív technikai 
osztály a folyó évi követelményeknek megfelelően, a III. sz. melléklet 
szerint vizsgálja meg és minősítse.

8. Az operatív osztály vezetője a szükséges titkosírási és mikrofényképezési 
módszer kiadását minden egyes esetben szolgálati jegyen köteles kérni az 
operatív technikai osztálytól.

9. Az operatív osztály vezetője I. osztályú módszerek ismételt felhasználá
sát csak az operatív technikai osztály vezetőjével egyetértésben rendel
heti el, még akkor is, ha az első felhasználó ugyanez az operatív osz
tály volt.
II. osztályú módszer ismételt felhasználását elrendelheti saját hatásköré
ben. de erről köteles értesíteni az operatív technikai osztály vezetőjét, a 
felhasználás adatainak közlésével (I. sz. melléklet szerint).

10. Az operatív osztály vezetője felelős azért, hogy a felhasznált módszere
ket az operatív technikai osztálytól kapott technikai utasításoknak meg
felelően alkalmazzák.

11. Az operatív osztály vezetője köteles haladéktalanul értesíteni az opera
tív technikai osztályt az általa felhasznált módszerek titkossági helyze
tének megváltozásáról (az ügynök vagy a módszer lebukása, stb.)

12. Az operatív osztályok minden év augusztus 1-ig írásban igényeljék az 
operatív technikai osztálytól az összeköttetési módszereket a következő 
évre, a módszerek számának és az operatív követelmények megjelölé
sével.

13. Az operatív osztályok minden rendelkezésükre álló eszközzel törekedje
nek megismeri az ellenség összeköttetési módszereit. A  megszerzett ada
tokat haladéktalanul közöljék az operatív technikai osztállyal.

14. Jelen parancsom a mellékletekkel együtt 1957. november 10-én lép életbe. 
Utasítom az operat ív technikai osztály vezetőjét, hogy a parancs hatályba
lépésének technikai feltételeit a fenti időpontig biztosítsa.

A parancsot és mellékleteit az operatív technikai osztály minden évben egy
szer vizsgálja felül és december 1-ig terjessze fel jóváhagyásra az újabban 
felmerült szempontoknak megfelelő kiegészítésekkel és módosításokkal.

1 . sz . m e llék le t.
1. A titkosírás és mikrofényképezés meghatározása.
A titkosírás és a mikrofényképezés a titkos összeköttetés fenntartásának olyan 
egyszerű módszerei, amelyek kellő körültekintéssel és hozzáértéssel alkal
mazva megvédik a kapcsolat titkosságát az ellenség levélellenőrzésével 
szemben.
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A  titkosírás titkosságát előhívásának különleges és csak egy bizonyos módon 
alkalmazható volta: a módszerek kulcsa adja meg.
A  mikrofénykép a titkos összeköttetés azon eszköze, amelynek titkosságát 
nem előhívásának különleges volta, és titkossága, hanem kis mérete és könnyű 
rejthetősége biztosítja.
A  titkosírás kulcsa alatt az előhíváshoz szükséges vegyszereket, valamint 
azoknak egy bizonyos módon és meghatározott sorrendben történő alkalma
zását értjük.
A  titkos írószer és a titkosírás kulcsa együttesen alkotják a titkosírás egy 
módszerét. Egy módszer titkosságát elsősorban a kulcs titkossága határozza 
meg, míg az írószer összetétele főleg a kezelhetőség és a konspirálhatóság 
szempontjából bír jelentőséggel.
Ennek alapján a közös kulccsal rendelkező különböző összetételű írószerek 
nem tekinthetők különálló módszereknek. Ezeket az adott módszer változatai
nak nevezzük.

2. A módszerek minősítése.
A  titkosírás módszereit attól függően, hogy velük szemben támasztott köve
telményeknek (titkosság, egyszerűség, álcázhatóság) mennyire felelnek meg, 
két osztályba, illetve három csoportba soroljuk:
I. osztályba soroljuk azokat a módszereket, amelyek az alábbi feltételeket ki
elégítik:

a) Nem hívhatók elő az általunk ismert általános előhívókkal.
b) Nem hívhatók elő az általunk eddig kidolgozott titkosírási módszerek elő 

hívóinak egyikével sem.

c) Nem hívhatók elő a birtokunkban lévő ellenséges titkosírási módszerek 
előhívóival sem.

d) Nem hívhatók elő a szakirodalomban leírt analitikai módszerekkel sem.
Az I. osztály A. csoportjába tartoznak azok a módszerek, amelyek a fenti 
feltételek kielégítése mellett egyszerűen kezelhetők, a szükséges anyagok köny- 
nyen beszerezhetők vagy álcázhatok, hosszú ideig változás nélkül eltarthatok.
Az I. osztály B. csoportjába tartozó módszerek az A. csoportba tartozókhoz 
hasonlóan kielégítik az a), b) c) és d) pontban felsorolt követelményeket, 
de alkalmazási lehetőségük sajátságaikból kifolyólag korlátozottabbak (a ke
zelés bonyolultsága, nehezebb beszerzési, vagy álcázási lehetőség, stb.).

A  II. osztályba tartoznak azok a módszerek, amelyek nem hívhatók elő:
a) Az általunk ismert általános előhívókkal.
b) Az általunk eddig kidolgozott titkosírási módszerek előhívóival.
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Az I. osztályba soroltaktól abban különböznek, hogy előhívhatók: vagy egy, 
a szakirodalomban leírt módszerrel, vagy az ellenség egy írószerének hívójá
val és ezért titkosságuk lényegesen kisebb.
Az I. osztályú módszerek titkosságuknál fogva az ellenség rendszeres és szak
szerű levélellenőrzésével szemben is védelmet nyújtanak, míg a II. osztályúak 
a védettséget csak a tömeges technikai ellenőrzéssel szemben biztosítják.
A  mikro-fénykép titkosság szempontjából kis méreténél és könnyű rejthetősé- 
génél fogva az I/A . csoportba tartozik, annak ellenére, hogy a módszert az 
ellenség is ismeri és használja.

3. A  módszerek felhasználása.
Az I. osztályú titkosírási módszerek felhasználhatók az ügynöktől és a rezi
denstől a központ felé, futár, vagy posta útján.
A II. osztályú módszerek ugyanilyen viszonylatban akkor használhatók, ha 
az operatív körülmények kizárják az ellenség technikai ellenőrzésének lehető
ségét.
A  mikrofényképezést fel lehet használni az ügynöktől (rezidenstől) a köz
pont felé futáron, rejtekhelyen, vagy postán keresztül, az ügynök (rezidens) 
felé pedig futár vagy rejtekhely felhasználásával.
Figyelembe kell venni azt, hogy a maximális titkosságot és biztonságos össze
köttetést csak egy technikai eszköz alkalmazásával nem lehet elérni. Megfelelő 
eredményt csak a rendelkezésünkre álló eszközök (rádió, optikai jelzés, 
mikrofényképezés, titkosírás, stb.) együttes és egymást kiegészítő alkalma
zásával lehet elérni. Titkosírás és mikrofényképezés használata esetén is min
dig kötelező a rejtjelzési módszerek alkalmazása.
Titkosírás használata ügynöknek, vagy közvetítő személynek címzett postai 
levélben veszélyes és tilos!
Mikrofénykép továbbítására is az ügynök felé csak elkerülhetetlen esetben és 
igen nagy körültekintéssel szabad a postai utat választani.

4. A módszerek besorolása és nyilvántartása.

Az új I. osztályú módszerek bevezetésére a kutatómunkát végző részleg ve
zetője tesz javaslatot, a kísérletek és az előzetes ellenőrzés alapján. A mód
szert a II/10. c) alosztály vezetőjének utasítására az ellenőrző részleg a folyó 
évi követelményeknek megfelelően részletesen megvizsgálja (III. sz. mel
léklet).
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II. sz. melléklet.

A  titkosírás és a mikrofényképezés használatának oktatási terve.
I. A  vegytintával történő írás oktatása:
1. Bevezetés. — a titkosírás fogalma, alapelvei, alkalmazási lehetőségei, elő

nyei és hátrányai, elkövethető hibák s azok kiküszöbölése.
Idő: 2 óra.

2. A  titkosíráshoz szükséges anyagok és eszközök elkészítése. — Az anyag 
esetleges beszerzésének lehetőségei, legalizálása, a tintához szükséges oldó
szer beszerzése, a tintához szükséges anyag mérése, esetleges szennyező
dések eltávolítása, a tinta megőrzésének szempontjai.

Idő: 2 óra.
Az íróeszköz („toll” ) elkészítése, a papír megválasztásának szempontjai, 
a gőzölő összeállítása.

Idő: 1 óra.
Az írás kivitelezése. — Az írás bemutatása és gyakorlása, a fedőszöveg 
elhelyezése, a gőzölés bemutatása és gyakorlása.

Idő: legalább 1 óra.
Az oktatott személy ezek után legalább négy levelet készít önállóan a fenti 
oktatás eredményességének ellenőrzésére.

Idő: legalább 6 óra.

II. Vegyindigóval (karbonnal) történő írás oktatása:
1. Bevezetés: — Az indigó fogalma, alapelvei, alkalmazási lehetőségei, tá

rolása, rejtése, teljesítő képessége, hibalehetősége.
Idő: 2 óra.

2. Az írás kivitelezése, a papír megválasztásának szempontjai, a fedőszöveg 
elhelyezése, gyakorlása.

Idő: 2 óra.
3. Az oktatott személy legalább négy ellenőrző levelet készít, mint fent.

Idő: legalább 6 óra.

III. A titkosírás előhívásának oktatása:
1. Bevezetés. — Jelentősége, hogyan kell végrehajtani, tisztasága, az olda

tok pontos elkészítésének, az alkalmazás sorrendjének fontossága, stb.
Idő: 1 óra.

2. Az előhívó elkészítés. — A szükséges anyagok beszerzési lehetőségei, lega
lizálás, a tárolás megoldása, a bemérés véghezvitele, a hívószer esetleges 
megtisztítása, stb.

 Idő: 2 óra.
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3 Az előhívás kivitelezése és gyakorlása.
Idő: legalább 2 óra.

IV. A  mikrofényképezés oktatása:
1. Bevezetés. — A  mikrofénykép fogalma, célja, előnyei-gyengéi. ope

ratív alkalmazási lehetőségei.
Idő: 2 óra.

2. Berendezés összeállítása. — Fényforrás, kondenzor, fényképezőgép, ne
gatív, film (celofán) készanyaggal. Élesség beállítás, fényforrás beállí
tás, stb.)
A  kicsinyítési együttható kiszámítása.

Idő: 6 óra.
3 . Filmkészítés (celofán érzékenyítés). — Vegyszerek, nyersanyagok be

szerzése, vizsgálata, felragasztása, érzékenyítés.
Idő: 4 óra.

4. Közbeeső negatív. — Lámpakorom-negatív, fotonegatív.
Idő: 2 óra.

5. Fixálás, fehérítés, kivágás.
Idő: 2 óra.

6. Álcázás, rejtés, visszakeresés
Idő: 8 óra.

7. ú jraelőhívás, erősítés
Idő: 2 óra.

8. Olvasás
Idő: 2 óra.

9. Az oktatott személy ezután legalább négy levelet vált oktatójával, sze
mélyes érintkezés nélkül, az oktatás eredményességének kipróbálására.

10. Instruktoroknak (rezidenseknek) ezen túlmenően még a következőket is 
oktatni kell:

Klorideljárás
Idő: 2 óra.

Mikrokopírozás napfénnyel
Idő: 2 óra.

Különféle gépek, mozigép, egyes objektívek, stb.
Idő: 2 óra.

Olvasás különféle módszerekkel (mikroszkóp, nagyítógép)
Idő: 2 óra.

A  rezidensnek módszertani részt is tartalmazó írásbeli utasítást is kell adni, 
amely részletesen tartalmazza a hibaforrások leírását.
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III . sz. melléklet.

A  titkosírás és mikrofényképezés módszerei ellenőrzésének szabályai.

I. Az I. osztályú titkosírási módszereknek az alábbi követelményeket kell 
kielégíteniük:

1. Időbeni védettség. A  titkosírásnak legalább 2 hónapi állást el kell visel
nie úgy, hogy utána előhívható legyen.

2. Nedvességtűrés. Szobahőmérsékleten, nedves levegőn való 2 napos állás
nak a titkosíráson változást okoznia nem szabad.

3. Fényállóság. — A  titkosírásnak 200 millió luxec erősségű megvilágítás 
hatására nem szabad megváltoznia.

4. Hőállóképesség. A  titkosírásnak 70 fokos hőmérsékletet 5 órán keresztül 
változás nélkül el kell tűrnie.

3. A  titkosírás nem hívható elő a levélellenőrzésnek sem általános, sem spe
ciális előhívási módszereivel, még nyomokban sem.

6. A  titkosírás nem jelenhet meg az ellenség által nem ismert más módszerünk 
hívójától sem.

II. A II. osztályú titkosírási módszereknek az alábbi követelményeknek meg 
kell felelniök:

1 Az 1—4. pontok alatt felsorolt követelményeket ki kell elégítenie.

2. Előhívható vagy a levélellenőrzés egy speciális módszerével, vagy a szak- 
irodalomban leírt egy reakcióval.

III. A  mikrofényképeknek az alábbi követelményeket kell kielégíteni:
1. Az I. 1—4. pontokban felsorolt próbák alatt változást nem szabad szen- 

vedniök.
2. A  mikrofényképek kémiai ellenőrzés alá nem kerülnek.

IV. A  titkosírás és mikrofénykép ellenőrzés alá kerülő mintapéldányainak 
elkészítése:

1. A  minta példányokat az operatív osztályok részére kiadandó utasítások 
szerint kell elkészíteni.

2. A  mintapéldányokra nem szöveget, hanem a vizsgálat biztonsága érdeké
ben rendetlenül összeválogatott számcsoportokat kell írni.

3. Az előhívott titkosírást az ellenőrző mintapéldány segítségével kell ellen
őrizni. A  titkosírás akkor használható, ha az olvashatatlan számjegyek 
aránya nem haladja meg az 1 százalékot.
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V. A titkosírás és a mikrofénykép mintapéldányainak vizsgálatát a következő 
módszerek szerint kell elvégezni:

1. Időbeni védettség vizsgálata. — A titkosírással három mintapéldány ké
szítendő. Az egyik példányt az elkészítés után azonnal előhívjuk, a má
sik két példányt nyitott borítékban szekrényben tartjuk. A  második pél
dányt egy hónap, a harmadik példányt három hónap eltelte után kell elő
hívni.

2. Nedvességtűrés vizsgálata. — Egy mintapéldányt 5 napon át exiccator- 
ban víz felett tartunk, utána előhívjuk.

3. Fényállóság vizsgálata. — A mintapéldányt üvegen keresztül 200 lux 
erősségű fénnyel kell megvilágítani. Ez lehet napfény 24 órán keresztül, 
helyette alkalmas műfény. Ha a megvilágítás nagyobb mennyiséggel (na
gyobb luxszám) történik, az időt megfelelő arányban csökkenteni lehet. 
Megvilágítás után a mintapéldányt elő kell hívni.

4. Hőállóképesség vizsgálata. — A mintapéldányt 3 órán keresztül 70 fokos 
termosztátban tartjuk, majd előhívjuk.

3. A  titkosírás fizikai és kémiai módszerekkel történő vizsgálatát a követ
kező kulcsokkal kell elvégezni:
Általános előhívási módszerek:
3630 hullámhosszú ultraibolya fénynél történő fotózás.
Vasalás.
Elektrolízis.
Sötét látótérben végzett megfigyelés.
Nehézfémek előhívása.
„Univerzál" előhívó.
Indikátorok (beta-metilubelliferon. bromfenolkék).
Speciális előhívási módszerek:
Káliumperjodát +  Arnold- bázis.
Esüstnitrát +  aszkorbinsav.
Ferriklorid +  vörösvérlúgsó.
Ferriklorid.
P- dimetilaminobenzaldehid.
Naftokinon- szulfonsav.
Kurkumatinktúra.
Fotoszenzibilizátorként ill. deszenzibilizátorként.
ó lomacetát +  kénhidrogén.
Ezüstnitrát + fizikai hívó.
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Ammoniummolibdát +  benzidin.
Nikkelacetát +  nátriumhipofoszfit.
Vörösvérlúgsó +  ditizon.
Orto-Oxikinolin.
Dimetilglioxim.
Nikkelszulfát.
Benzidin +  hidrogénperoxid.
Káliumjodidos jódoldat.
Nátriumpentacianoamminferroát.
Nitroprussidnátrium.
Echtrotsalz B. 20 °/o.
CC. sósav +  Mayer — reagens.
Amidol +  káliumbromát.
Káliumferricianid +  nátriumhidroxid.
Bizmutklorid +  káliumjodid.
Nátriumhidroxid.
Hematoxilin (hematein).

A vizsgálat eredményeit jegyzőkönyvben rögzíti a módszer jó és rossz, 
tulajdonságainak leírásával együtt és ezek alapján a módszert minősíti. 
A  jegyzőkönyvet az ellenőrző részleg vezetője és az összeköttetési csoport 
vezetője írja alá és az operatív technikai o sz tály vezetője hagyja jóvá.

A jóváhagyott módszert nyilvántartásba kell venni.
A  titkosírási és mikrofényképezési módszereket igénybevevő operatív osz
tályoknak közölniök kell az operatív technikai osztállyal az alábbi ada
tokat:
a) Felhasználás helye.
b) Az összeköttetés tartásának lehetőségei (rádió, posta, tárgyi posta

láda, stb.).
c) A felhasználó személy értelmi képességei, szakképzettsége, foglalko

zása, előrelátható életkörülményei.
d) A felhasználó személy neve, vagy fedőneve.

— 98 —

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /111



A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
46. számú PARANCSA  

Budapest, 1957. november 11-én

A  Belügyminisztérium politikai nyomozó szervei részére a titkos ügykezelési 
munka szabályait az 1954. évben kiadott szabályzat határozza meg. E sza
bályzat egyes rendelkezései túlzott, szükségtelen megkötöttségeket tartalmaz
nak, amelyek a bürokráciát növelik, egyes rendelkezései pedig nem biztosít
ják megfelelően a konspirációt. Ezek a körülmények nagymértékben nehezí
tik a politikai nyomozó szervek titkos ügykezelési munkájának megfelelő vég
zését. Ezért az 1954. évben kiadott titkos ügykezelési szabályzatot hatályon 
kívül helyezem, egyben kiadom az új titkos ügykezelési szabályzatot.
Az új titkos ügykezelési szabályzat kiadásával egyidejűleg 

m e g p a r a n c s o l o m :
1. A  politikai nyomozó szervek vezetői gondoskodjanak arról, hogy az irá

nyításuk alá tartozó szervek a titkos ügykezelési feladatokat 1958. január 
1 -töl az új szabályzat alapján végezzék.

2. A politikai nyomozó szervek vezetői szervezzék meg a titkos ügykezelési 
szabályzat oktatását. Fordítsanak különös gondot arra, hogy a szabályzat 
rendelkezéseit valamennyi vezető alaposan megismerje.
A  szabályzat rendelkezéseit
— 1957. december 10-ig a BM. Titkárság irányításával a központi és 

megyei szervek T . ügykezelőivel,
— 1957. december 20-ig a központi és megyei szervek T. ügykezelőinek 

irányításával az alegységek T. ügykezelőivel, illetve megbízottaival,
— 1957. december 31-ig a T. ügykezelők, illetve megbízottak bevonásá

val a beosztottakkal
egyízben ismertetni kell.

3. A BM. Titkárság központi ügykezelési csoportja valamennyi központi 
és megyei politikai nyomozó szervnél félévenként legalább egy esetben 
ellenőrizze a titkos ügykezelést.
Az ellenőrzések eredményéről félévenként összefoglaló jelentést kell készí
teni. s hozzám felterjeszteni.

4. A titkos ügykezelési szabályzatot a BM. iskoláin oktatni kell.
Jelen parancsomat a személyi állomány előtt teljes egészében ismertetni kell. 
Utasítom Vezető elvtársakat, hogy parancsom végrehajtását folyamatosan 
ellenőrizzék.

7* — 99  —

Szám: 6—200/1957.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /112



Szám: 6—515/1957.

ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZAT
a BM. politikai nyomozó szervei részére

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat meghatározza a Belügyminisztérium Politikai Főosztály 
nyomozó szerveinél az állam- és hivatali titkot tartalmazó iratok kezelésének 
szabályait.
Minden vezető személyében felelős azért, hogy a vezetése alatt álló dolgozók 
ismerjék és betartsák az állam- és hivatali titok védelmére és őrzésére vonat
kozó szabályokat.
Mindenki, aki állam- és hivatali titkot tartalmazó iratot (továbbiakban: irat) 
leír, kezel, kézbesít vagy ilyen iratba betekint, személyében felelős az állam
titok megőrzéséért.
Az állam- és hivatali titok megvédése érdekében tilos:
— iratokat lakásra vinni, ott őrizni és felhasználni,
— titkos ügyekre vonatkozó adatokat a vezető engedélye nélkül illetékte

len személlyel szóban vagy írásban közölni,
— titkos ügyeket hírközlő eszközökön rejtjelzés nélkül közölni,
— iratokat nyilvántartásbavétel nélkül őrizni,
— iratokat postán továbbítani,
— a titkosság fogalmát ki nem merítő iratokat titkosnak minősíteni.
Az iratok kezelését (iktatását, továbbítását, stb.) a T. ügyekezelők végzik. 
A  T. ügykezelőt a szerv vezetője bízza meg.

Megjegyzés: A továbbiakban szerv alatt azok az osztályok, alosztályok, ame
lyeknél T. ügykezelő van beállítva, egység alatt pedig a szer
ven belül lévő alosztályok, csoportok értendők.

II. AZ IRATOK MINŐSÍTÉSE

Az iratok minősítésének jele: "Szigorúan titkos."
A  Politikai Nyomozó Főosztály szerveinél az 1951. évi 21. sz. tvr. és a 
34/1957. (VI. 16.) Korm. számú rendelettel módosított 9/1955. (II. 15.) 
M. T. számú rendelet (mellékelve) értelmében valamennyi operatív anyagot 
"Szigorúan titkos" -nak kell minősíteni. Az egyéb iratok közül azokat az 
anyagokat, amelyeknek tartalma nem meríti ki az államtitok vagy hivatali 
titok fogalmát (kisebb jelentőségű gazdasági, pénzügyi adatok, igénylések,
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stb.) nem titkos iratként kell kezelni és továbbítani. Ezeken az iratokon „Szi
gorúan titkos” jelzést feltüntetni nem szabad.
A  „Szigorúan titkos” minősítést minden esetben az irat készítőjének kell meg
állapítani és az irat jobb felső sarkára feljegyezni. Az iratot — fogalmaz
ványt — készítő személy és az azt aláíró vezető köteles szigorúan ügyelni 
az irat minősítésének helyességére.

III. AZ IRATOK NYILVÁNTARTÁSA ÉS ÁTADÁSA

1. Az ügykezeléshez az alábbi könyveket kell használni:
a) a T. ügykezelőnek: főnyilvántartási könyvet, iktatókönyvet, iktató

lapot, belső kézbesítő könyvet, átmenőnaplót és külső kézbesítő 
könyvet;

b) az egységek megbízottainak: átadókönyvet;
c) a sokszorosítást végzőnek: sokszorosítást nyilvántartó könyvet;
d) az ügyeletesnek: kulcsnyilvántartó könyvet.

2. Az ügykezeléshez használt könyvek nyilvántartása:
A T. ügykezelőnek az ügykezelés vezetéséhez rendszeresített valamennyi 
könyvet (füzetet) megnyitásukkor hitelesíteni kell.
A  könyveket (munkafüzeteket) használatbavételük megkezdésekor főnyil
vántartási könyvben nyilvántartásba kell venni. Továbbá ugyanitt kell 
nyilvántartani a „Szigorúan titkos" -nak minősített telefonkönyveket, dosz- 
sziékat (amelyeket az operatív nyilvántartó nem tart nyilván) és az ösz- 
szes szaknyilvántartási könyveket, amelyekbe államtitkot tartalmazó ada
tokat jegyeznek be. (Létszám, fegyverzet, stb.).
A  könyvek borítólapján fel kell tüntetni: a főnyilvántartási könyvből 
kapott sorszámot, a „Szigorúan titkos” jelzést, a megkezdés időpontját 
és a használó (egység vagy személy) nevét.
Amikor egyes könyvek beteltek, azokat használatból kivonják és irat
tárba helyezik vagy megsemmisítik, ezt a körülményt az időpont feltün
tetésével a főnyilvántartási könyv megfelelő rovatába be kell jegyezni.

3. A  levelek átvétele:

A  szervek részére munkaidő alatt érkezett leveleket (iratokat) a T. ügy
kezelő veszi át. Munkaidőn kívül érkezett leveleket a szerv ügyeletes 
tisztje veszi át, aki az ügyeleti naplóba írja be és az ügyelet ideje alatt 
elzárva őrzi. majd aláírás ellenében átadja a T. ügykezelőnek.
A levelet átvevő személy köteles ellenőrizni a levelek címzésének helyes
ségét és a csomagolás épségét. Ha a borítékon olyan sérülést észlel,
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amelyből feltételezhető, hogy felbontották vagy felbontási kísérlet történt, 
a kézbesítő személy jelenlétében 3 példányban jegyzőkönyvet készít. Ezt 
a tényt a kézbesítőkönyv megjegyzés rovatába is be kell jegyezni.
A  jegyzőkönyv 1 példányát a  feladónak, 1 példányát a futárszolgálatnak 
kell megküldeni, 1 példány pedig a szervnél marad.
A  borítékot felbontó személynek ellenőrizni kell. hogy a borítékon fel
tüntetett iratok megvannak-e. Ha a borítékon feltüntetett iratok hiányoz
nak, jegyzőkönyvet kell felvenni és azt kivizsgálás végett a feladónak 
meg kell küldeni.

4. A ,,Sajátkezű felbontásra" jelzéssel érkezett levelek kezelése:

A ..Sajátkezű felbontásra" jelzéssel érkezett leveleket a T. ügykezelő 
felbontás nélkül, átmenő naplóban adja át a címzett vezetőnek. A borí
tékon fel kell tüntetni a levél naplóban kapott sorszámát. Az ilyen iratok 
iktatása a vezetőtől való visszaérkezése után történik.

Ha az s. k. jelzéssel érkezett irat olyan tartalmú, hogy abba a T. ügy
kezelő sem tekinthet be, a levelet felbontó vezető a T . ügykezelővel kö
zölje az iktatáshoz szükséges adatokat (honnan érkezett, milyen szám 
alatt, tárgya, esetleg fedőnév, ki kapja meg feldolgozásra), s az így 
kapott iktatószámot az iraton tüntesse fel. Az ilyen iratokat az elinté
zésre jogosult vezetőnek (beosztottnak) személyesen, ha erre nincs lehe
tőség zárt borítékban kell átadni, s ugyanígy kell eljárni visszaadás vagy 
más szervhez való továbbítás esetén is.
Azoknál a szerveknél, ahol a munka menete megkívánja, a vezető állandó 
jelleggel írásban elrendelheti, hogy a T . ügyekezelő egyes szervektől ér
kező „Sajátkezű felbontásra" jelzésű leveleket felbontsa. Nem adhat 
azonban engedélyt a felsőbb szervektől és a személyzeti osztályoktól 
érkező ilyen jelzésű levelek felbontására.

3. Az iratok iktatása:

Minden más szervtől érkező iratot: a beérkezéskor és minden más szerv
hez továbbítandó iratot: a továbbításkör iktatni kell. Ez alól kivételek 
azok az iratok, amelyek más szervtől bemutatás céljából érkeznek és a 
küldő szerv visszavárja. Ezeket az iratokat átmenőnaplóban kell nyil
vántartani.
Az iktatásra kerülő iratokon fel kell tüntetni az irat iktatószámát, a beér
kezés időpontját és összes lapok darabszámát. Ha a lapok száma 10-nél 
több, ,,cs" megjelölést kell alkalmazni. A  másolatokra és mellékletekre 
is fel kell jegyezni az iktatószámot.

Az iktatószám elé minden esetben az illető szerv iktatóbélyegzőjének szá
mát kell feljegyezni, amit állandó előszámként kell használni.
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H a az iktatott irattal kapcsolatban más iratot készítenek (válasz, jelen
tés, stb.) azt nem kell a soronkövetkező alszámra iktatni, hanem az ira
ton az alapirat iktatószámát kell feltüntetni. Ez esetben az iktatókönyv 
„készített lapok száma" rovatába be kell jegyezni a készített iratok lap
számát is.

Azokat a sajátkezdeményezésre keletkezett iratokat, amelyek más szerv- 
felé továbbításra kerülnek, a soronkövetkező iktatószám alatt kell beik
tatni. Az iktatókönyv „honnan érkezett és irat száma rovatba "S" (saját) 
jelzést, a „ki kapta meg” rovatba pedig az irat készítőjének nevét kell 
bejegyezni.
Azokat az iratokat, amelyeket különösen titkos jellegüknél fogva a veze
tők maguk borítékolnak, a következőképpen kell iktatni: a vezető a T. 
ügykezelőtől kért iktatószámot rávezeti az iratra és a borítékra, a borí
tékot lezárva, címezve adja át a T. ügykezelőnek s egyben közli, hogy 
milyen tárgy elnevezéssel (esetleg fedőnévvel) kell az iratot iktatni.
Ha valamely ügyben négynél több szervtől érkezik válasz, azokat gyűjtő
íven kell nyilvántartani. A gyűjtőíven az irat iktatószámát, az iktatókönyv 
„Megjegyzés rovatában pedig „Gy. i." jelzést kell feltüntetni. A be
érkezett válaszokra az iktatószámot és a gyűjtőívről kapott sorszámot 
kell feljegyezni. A  parancsoknál és utasításoknál a gyűjtőív egyben elosztó 
is lehet. A  gyűjtőívet az iratokkal együtt kell kiadni, majd irattárba 
(dossziéba) helyezni.
A  szervhez érkező és a szerv által kiadott parancsokat, utasításokat és 
a nem titkos iratokat iktatólapon kell iktatni. Továbbá azokat a rend
szeresen ismétlődő iratokat (jelentések, stb.). amelyek iktatásához al- 
szám nem szükséges, iktatólapon lehet iktatni. Az iktatólapra az iktató
könyvből kell számot adni. s az iktatókönyv „Megjegyzés" rovatába 
„folytatása iktatólapon" szöveget kell bejegyezni. Az iktatólapokat az 
év végén összefűzve, hitelesítve az iktatókönyvvel együtt kell megőrizni.
Azokon a területeken, ahol a munka menete megkívánja, tárgyszerinti 
nyilvántartást (tárgymutatót) lehet alkalmazni.

6. Az iratok kiadása:
A T. ügykezelő az érkezett iratokat a szerv vezetőjének történt bemuta
tás után a feldolgozásra illetékes egység vezetőjének vagy az általa meg
bízott beosztottnak (továbbiakban: megbízott) adja át. A  vezető köte
les az iraton feltüntetni a feldolgozásra illetékes személy nevét és az irat 
elintézési idejére és annak érdemi részére nézve az iraton határidőt és 
utasítást adni.
A  T. ügykezelő, illetve az egységek megbízottai kötelesek a vezetőjük 
által meghatározott határidőket nyilvántartani, s azok betartását ellen-
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őrizni. A határidő nyilvántartás történhet határidőnaplóban vagy a hónap 
napjai (1—31-ig) szerint felfektetett kartonlapokon, vagy (a megbízot
taknál) átadókönyvben.
A vezető állandó jelleggel elrendelheti, hogy egyes meghatározott irato
kat a T. ügykezelő vagy az egység megbízottja a feldolgozásra illetékes 
személy részére bemutatás nélkül továbbítson.
Az iratokat a T. ügykezelő a feldolgozásra kijelölt egység megbízottjá
nak belső kézbesítőkönyvvel, a megbízott az illetékes beosztottnak átadó
könyvvel adja át. Ahol a munka menete lehetővé teszi, az iratok kiosz
tásához belső kézbesítőkönyvet nem kell használni. Ez esetben az iratok 
kiosztásakor a T . ügykezelő a megbízott átadókönyvébe jegyezze be az 
irat számát és lapjainak darabszámát.

7. Az elintézés alatt álló iratok nyilvántartása az egységeknél:
Minden egység megbízottjának egy átadókönyvet kell vezetni, melyben 
az egység részére érkezett és a beosztottak részére kiosztott, valamint 
a beosztottak által készített iratokat nyilván kell tartani. Ebben az átadó
könyvben kell az iratok átvételét elismertetni. Ahol a munka menete 
indokolttá teszi, egyes beosztottak külön átadókönyvet használhatnak.
Az egység által készített iratokon a szöveg után, a lap bal sarkán fel 
kell tüntetni az átadókönyv számát, s az iratnak az átadókönyvben kapott 
sorszámát. Ez a szám az irat nyilvántartási számául szolgál, s míg az 
irat iktatásra vagy dossziéba való lerakásra nem kerül, e szám alatt kell 
nyilvántartani és átadni.
Azokon az iratokon, amelyek közvetlen elkészítésük után iktatásra vagy 
dossziéba való lerakásra kerülnek, nem kell nyilvántartási számot feltün
tetni.
A  központi és megyei szerveknél nem kell átadókönyvben nyilvántartani 
a hálózati jelentéseket. Azok nyilvántartását a BM. II. Főosztály veze
tőjének 1957. évi 6. sz. utasítása szabályozza.
A megbízott az átadókönyv alapján ' köteles ellenőrizni a válasziratok 
megérkezését, s az olyan iratok visszaérkezését, amelyeket „visszaváró- 
lag" küldtek meg (pl. a kt. kéréseket, a kivizsgálási kéréseket, a jóvá
hagyásra felterjesztett iratokat, stb.).

8. Betekintés az iratokba:
A beosztott a nála lévő iratokat másik beosztottnak, vezetője vagy he
lyettese engedélyével adhatja át, vagy mutathatja be.
Ha az iratok átadása vagy bemutatása más egységnél dolgozó beosztott 
részére történik, az engedély megadását az engedélyt kérő beosztott ve
zetője által aláírt szolgálati jegyen kell kérni. A szolgálati jegyen fel 
kell tüntetni a dosszié számát és azt, hogy a dossziéban lévő iratok közül
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melyikbe kéri a betekintést. A  szolgálati jegyet az irat mellé kell csa
tolni és a dosszié tartalomjegyzékén fel kell tüntetni.

Iv. a z  i r a t o k  k é s z í t é s e  é s  s o k s z o r o s í t á s a

Az iratokat mindenkor csak szigorúan korlátozott, a vezető által meghatáro
zott példányszámban szabad elkészíteni (sokszorosítani).

9. Az iratok készítése:
Az ügyintézés gyorsaságának előmozdítása érdekében kisebb jelentőségű 
ügyekben, ahol a fogalmazvány átjavítása nem várható, a kiadmányt 
a fogalmazvánnyal együtt kell elkészíteni. Ha a beérkező iraton hely 
van. a fogalmazványt lehetőleg azon. egyébként külön papírlapon kell 
elkészíteni.

A  fogalmazványon a címzett szerven kívül fel kell tüntetni:
— bal felső sarkán: a szerv megnevezését, az iktatószámot.
— jobb felső sarkán: a titkossági fokot, a tárgyat, válasz esetén a hi

vatkozási számot,
— szöveg után. bal alsó sarkán: az átadókönyvből a nyilvántartási szá

mot. az irat hány példányban készült és az esetleges mellékletek 
számát.
Pl.:
Nyt. sz.: 121/76.
Készült: 2 pld.
Melléklet: 3 db.

A fogalmazványt az azt készítő beosztottnak, keltezéssel és névaláírással 
kell ellátni.
A  szerv vezetője határozza meg azokat az ügycsoportokat, amelyekben 
a fogalmazványt neki kell bemutatni, továbbá amelyeket az egyes egy
ségek vezetői is kiadmányozhatnak. — A kiadmányozás alkalmával a 
kiadmányozó a fogalmazást ,,K" jelzéssel, névaláírással és keltezéssel 
látja el.
A  kiadmányozott fogalmazvány módosítására vagy a kiadmányozás ha
tálytalanítására csak a kiadmányozó vagy annak helyettese jogosult.
A  hatálytalanítást ,.töröltem” szóval, keltezéssel és aláírással kell iga
zolni.
A  kiadmányozott fogalmazványról tisztázatot kell készíteni. A tisztázat
nak a fogalmazvánnyal egyeznie kell.

A  fogalmazványon fel kell tüntetni, hogy ki gépelte, az egyeztetést (ösz- 
szeolvasást) kik végezték és az ügyiratkezelési utasításokat. Pl. hány
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és melyik mellékleteket kell továbbítani, ,.Sajátkezű felbontásra" jelzés
sel kell továbbítani, stb.
A  "Sajátkezű felbontásra" jelzéssel csak azokat az iratokat szabad továb
bítani. amelyeknek tartalma feltétlen megköveteli, hogy csak a címzett 
láthatja.
A  fogalmazványon (másolaton) vagy külön elosztón fel kell tüntetni, 
hogy az egyes példányokat kik kapták.
A kettőnél több példányban készült iratokat sorszámmal kell ellátni.
Az elkészített iratot a felsőbb szervek részére minden esetben a kiad
mányozásra jogosult eredeti aláírásával kell megküldeni.
Alárendelt vagy egyenrangú szerveknek sajátkezűleg alá nem írt (,,S. 
k. -zott) kiadmány is küldhető.

Az „S. k." -zott iratokat hitelesítési záradékkal kell ellátni. Az ilyen 
iratnál a tisztázatot hitelesítő T . ügykezelő az irat baloldalán a "kiad
mány hiteles" záradékot tünteti fel és ezt követően az iratot sajátkezű 
aláírással látja el.

Az iratokról másolatot vagy kivonatot csak a vezető engedélyével lehet 
készíteni. Az eredeti iratra ilyen esetben fel kell jegyezni, hogy kinek 
a részére, hány példányban készült a másolat vagy kivonat és ezt az 
engedélyt adó vezetőnek alá kell írni. A  másolaton a következőket kell 
feltüntetni: " a másolat hiteles”, dátum és a másolatot készítő aláírása.

Parancsot, utasítást lemásolni vagy ezekből kivonatot készíteni csak a 
szerv vezetőjének engedélyével lehet.
Minden más szervnek küldendő iratot az aláírás és az irat keltezése kö
zött a szerv körbélyegzőjével kell ellátni.

10. Az iratok sokszorosítása:
Az anyagraktár a stencileket sorszámmal ellátva adja át a T . ügykezelő
nek. A  T. ügykezelő kezeli a stencileket és köteles azok felhasználását 
ellenőrizni. A  stencileket elzárva kell tartani.
Az iratok sokszorosítását az iratot készítő egység vezetője engedélyezi.
A  sokszorosított iratokat átadás előtt sorszámmal kell ellátni és a sok
szorosítást nyilvántartókönyvben kell nyilvántartani.

Az iratok sokszorosításakor a sokszorosítást végeztető egység megbízott
jának jelen kell lenni és az elhasznált stencileket, selejtpapírokat is kö
teles magával vinni és azok megsemmisítéséről gondoskodni. Az elhasz
nált stencileket kályhában kell elégetni. (A  kályha csövében dróthálót 
kell elhelyezni.)
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11. Az elrontott példányok, fogalmazványok megsemmisítése:
Az elrontott példányokat, fogalmazványokat a szerv papírzúzógépén kell 
megsemmisíteni. A MÉH-nek selejtpapírokat csak zúzott állapotban sza
bad átadni.

V. A Z  IRATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS IRATTÁRBA HELYEZÉSE

A  más szervek felé továbbításra váró iratokat a T. ügykezelőnek kell átadni.

12. Az iratok továbbítása:
A  T. ügykezelő a továbbítás megtörténtét az iktatókönyvbe való bejegy
zéssel egyidejűleg a továbbításra kerülő irat másolatán (fogalmazvá
nyán) tünteti fel. (Pl.: elküldve I. 5.)
Az iratokat ragasztószalaggal leragasztott, erre a célra rendszeresített 
borítékban kell továbbítani. A  ragasztószalagot a szerv körbélyegzőjé
vel kell lebélyegezni.
A  borítékolást úgy kell elvégezni, hogy a boríték a leragasztás megsér
tése nélkül ne legyen felbontható.
A  boríték címoldalán fel kell tüntetni:
— a küldő szerv megnevezését (bal felső sarok),
— az irat iktatószámát és a mellékletek darabszámát (bal felső sarok, 

a küldő szerv megnevezése alatt),
— a minősítési jelzést (jobb felső sarok).
— a címzett megnevezését és helyét.
A  BM. szervek a Futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szervek felé kül
deményeiket csak a Futárszolgálaton keresztül, más szervek felé saját 
futárral — kézbesítőkönyvben történő elismeréssel — küldhetik.
Az épületen belül iratokat, leveleket csak táskában vagy iratdossziéban 
lehet továbbítani. Az épületen kívül iratokat csak zárt borítékban, tás
kában, egy kísérő jelenlétében lehet továbbítani. A gépkocsival történő 
továbbítás esetén a gépkocsivezető egyben kísérő is lehet.
Iratok repülőgépen csak az illetékes miniszterhelyettes engedélyével to
vábbíthatók.

13. Az elintézett iratok irattárba (dossziéba) helyezése:
Az elintézett iratokat az intézkedő egységnél kell irattárba (dossziéba) 
helyezni. A beosztott az iratot vezetője, akadályoztatása esetén helyettese 
írásbeli engedélyével teheti dossziéba. A  dossziéba helyezett iratokat tar
talomjegyzéken kell nyilvántartani. Fia a dossziéból iratot emelnek ki, 
helyébe helyettesítő lapot kell helyezni. — Az operatív dossziék kezelé
sét az operatív nyilvántartásra vonatkozó utasítás szabályozza.

— 107 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /120



VI. A Z IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

14. Az iratok megőrzése:
Az iratokat, s mindazokat az anyagokat, melyekről titkos adatok leolvas
hatók (itatós, használt indigók, stb.) lemez- vagy páncélszekrényben kell 
őrizni. Az egyes beosztottak által kezelt iratokat elkülönítve, külön 
lemez- vagy páncélszekrényben kell tartani úgy, hogy ahhoz csak az illető 
beosztott férhessen hozzá.

15. A  lemezszekrény kulcsainak kezelése:
A  munka befejezése után a lemezszekrényeket le kell zárni és lágyviasz- 
szal („fa-lakat” és zsineg felhasználásával) le kell pecsételni. A  lemez- 
szekrény kulcsát lepecsételt kulcstartó kazettában az ügyeletes tisztnek 
kulcsnyilvántartókönyvben aláírás ellenében kell átadni.
Ha a szekrénynek másodpéldány kulcsa is van, akkor viaszpecséttel le
pecsételt borítékban, a vezető szekrényében kell őrizni.
Ha egy kulcsot elvesztenek vagy ellopnak, a zárakat át kell alakítani 
és új kulcsot kell készíteni.

16. A  szekrények felnyitása:

A kulcstartó dobozt csak a szekrény használója bonthatja fel. Végső és 
halasztást nem tűrő esetben, ha a szekrény használója nincs jelen, a 
kulcstartó dobozt az illetékes vezető vagy annak parancsára más személy, 
az ügyeletes tiszt jelenlétében felbonthatja. Ez esetben a felnyitásról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a szekrény használójának kell átadni.

17. A  munkafüzetek használata:
Titkos adatok feljegyzéséhez (értekezlet, ellenőrzés, referáda, stb.) a 
T. ügykezelő által hitelesített és nyilvántartott munkafüzetet kell hasz
nálni.
Iskolákon a foglalkozások titkos anyagainak feljegyzésére a hallgatók
nak munkafüzeteket kell kiadni. Ez a füzet további használatra titkos 
anyagként az iskola parancsnokának engedélyével elküldhető ahhoz a 
szervhez, ahová a hallgató távozott.
A beosztottak külső munkára üres, nem hitelesített füzetet (blokkot) 
vigyenek magukkal.

18. Az iratok átadása munkakör átadás esetén:

Az iratokat munkakör átadás esetén a vezető által kijelölt beosztottnak 
jegyzőkönyv felvételével kell átadni. Ehhez fel kell használni a főnyil
vántartási könyvben bejegyzett adatokat is. A  jegyzőkönyvet a T. ügy
kezelőnél kell megőrizni.
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19. A  bélyegzők nyilvántartása és kezelése:
A  címeres, sorszámozott és BM. szerv elnevezését tartalmazó bélyegző
ket a minisztérium Titkárságától kell igényelni. Az ilyen bélyegzőket 
,.Szigorúan titkos” minősítéssel kell továbbítani.
A  szervnél lévő bélyegzőket a T. ügykezelő tartja nyilván. A  nyilván
tartásba a következő adatokat kell feltüntetni: bélyegző lenyomata, a bé
lyegző kiadásának napja, a bélyegzőt használó egység neve, a bélyegzőt 
átvevő és használó neve és aláírása. A  lemezszekrények pecsételéséhez 
használt pecsétnyomókat számszerint kell nyilvántartani.
A  bélyegzőt használó személy felelős a bélyegző rendeltetésszerű hasz
nálatáért, a bélyegző biztonságos őrzéséért.

20. Az iratok megsemmisítése:

Az iratok selejtezését évenként egyszer a selejtezésre vonatkozó belügy
miniszteri utasítás alapján a szerv vezetője re n d eli el. Indokolt esetben 
elévült, értéktélen iratokat vagy felesleges példányokat az illetékes ve
zető engedélyével év közben is meg lehet semmisíteni. A megsemmisítést 
az illetékes vezető által kijelölt személyek (legalább 2 fő) végzik.

A  megsemmisítésre kerülő iratokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amely
ben fel kell tüntetni a megsemmisítésre kerülő iratok iktatószámát, lap
jainak darabszámát. A  jkv-et az illetékes vezetőnek a megsemmisítés 
végrehajtása előtt jóvá kell hagyni, a megsemmisítés után pedig mindazok
nak alá kell írni. akik a megsemmisítést végezték. A jegyzőkönyv alap
ján az iktatókönyvben a megsemmisítést fel kell tüntetni.
A jkv-et a T. ügykezelőnél külön dossziéba helyezve, iktatólapon nyil
vántartva kell megőrizni.

21. A  T. ügykezelők elhelyezése:
A T. ügykezelőket minden esetben külön munkahelyiségben kell elhe
lyezni. Az íróasztalokat és szekrényeket korláttal kell elválasztani a helyi
ség többi részétől.

22. A  szabályzat oktatása:
Minden vezető köteles gondoskodni arról, hogy az újonnan kinevezet t  
vagy más területről áthelyezett beosztottak mielőtt iratok készítésével, 
feldolgozásával, kezelésével foglalkoznak, a jelen szabályzatból a rájuk 
vonatkozó részt megismerjék és annak tudomásulvételét aláírásukkal iga
zolják.

23. Az ügykezelés ellenőrzése:
Az ügykezelés központi szervezését, irányítását és ellenőrzését a minisz
térium Titkársága végzi.
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Az alárendelt szerveknél a titkos ügykezelés ellenőrzését időszakonként 
a felsőbb szerv képviselői végzik.
A  T. ügykezelő a szerv vezetőjével történt előzetes megbeszélés alap
ján köteles működési területén a jelen szabályzat betartását időszakon
ként ellenőrizni. Továbbá negyedévenként köteles ellenőrizni: a bélyeg
zők és a titkos ügykezeléshez használt könyvek, munkafüzetek és dosz- 
sziék meglétét, valamint az ,,S. k. jelzéssel érkezett iratok hollétét s 
elintézését. A  T . ügykezelő az ellenőrzés megtörténtét a nyilvántartó 
könyveiben aláírásával igazolja.
Minden egység (csoport, alosztály) vezetője köteles területén a titkos 
ügykezelés állapotát félévenként legalább egy esetben ellenőrizni és 
annak eredményét a szerv vezetőjének írásban jelenteni.
Az ellenőrzésnek ki kell terjednie:
— a titkos ügykezelés szabályainak ismeretére.
— az iratok készítésének, nyilvántartásának, kezelésének, őrzésének és 

továbbításának rendjére,
—- az ügyek elintézésére.
— az iratok meglétére,
— az éberség és konspiráció helyzetére és
— a jelen szabályzat egyéb követelményeinek végrehajtására.
A szervek vezetői a fenti ellenőrzések alapján kötelesek félévenként érté
kelni szervük területén a titkos ügykezelés állapotát és szükség esetén 
parancsot kell kiadni, mely feltárja a titkos ügykezelés, az éberség és 
konspiráció területén fennálló jellegzetes hiányosságokat és meghatározza 
az azok kiküszöbölése érdekében végrehajtandó feladatokat.

24. A szabályzat megszegőivel szembeni eljárás:
Az a személy, aki a jelen szabályzat megsértését észleli vagy arról tudo
mást szerez, köteles ezt a tényt szolgálati úton haladéktalanul jelenteni. 
Azt, aki a kötelező éberséget megsérti, az elkövetett cselekmény súlyá
nak megfelelően vagy fegyelmileg vagy bűnvádi úton felelősségre kell 
vonni.

25. A szabályzat hatálybalépése:
A jelen szabályzat 1958. január 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a 10—200/1954. számú titkos ügykezelési szabályzat hatályát veszti.

1951. évi 21. sz. törvényerejű rendelet kivonata az államtitok és a hivatali 
titok büntetőjogi védelméről.

Az olyan adatoknak vagy tényeknek illetéktelenekkel való közlése, melyek 
népi demokráciánk biztonságát, politikai, gazdasági és államigazgatási rend-
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jenek érdekeit érintik, nemkülönben az ilyen adatok hanyag, lelkiismeretlen 
kezelése lehetőséget nyújt népi demokráciánk ellenségeinek arra, hogy építő 
munkánkat megzavarják.

Ezért hazánk minden polgárának, aki hivatali állása, vagy munkaviszonya 
következtében vagy egyébként államtitokról és hivatali titokról tudomással 
bír, elsőrendű kötelessége ezt éberen megőrizni és a lehetőségét is kizárni 
annak, hogy az ellenség birtokába juthasson. Annak pedig, aki a kötelessé
gének nem tesz eleget és az államtitkot és hivatali titkot akár szándékosan, 
akár gondatlanságból megsérti vagy egyenesen államtitok és hivatali titok 
jogosulatlan megszerzésére törekedik, tudnia kell. hogy cselekménye súlyos 
büntetést von maga után.

A Magyar Népköztársaság Elnöki T anácsa, hogy nyomatékosan biztosítsa 
az államtitokkal és a hivatali titokkal kapcsolatban is az éberség követel
ményeit, az államtitok és a hivatali titok büntetőjogi védelméről a következő 
törvényerejű rendeletet alkotja:

1. §•

(1) Államtitok minden olyan adat vagy tény (utasítás, intézkedés, eljárás, 
stb.), továbbá bármely olyan irat vagy tárgy (okmány, terv. vázlat, rajz, 
modell, minta, stb.), amelyet akár jogszabály, akár hivatalos rendelkezés 
államtitoknak nyilvánított vagy amelynek illetéktelen személy tudomására 
jutása az állam biztonságát, politikai, illetőleg gazdasági érdekét sérti vagy 
veszélyezteti.
(2) Államtitok az állami vállalatra, illetőleg más állami gazdálkodó szervre 
vagy működésére vonatkozó olyan adat, tény, irat vagy tárgy is, amelynek 
illetéktelen személy tudomására jutása az állam biztonságát, politikai, illető
leg gazdasági érdekét sérti vagy veszélyezteti.

(3) Minden esetben államtitoknak minősül az olyan hivatalos irat vagy tárgy, 
amelynek titkos kezelését ügyviteli szabályzat, a hivatalvezető vagy az arra 
jogosított más hivatalos személy elrendelte.

2. §.
(1) Hivatali titok bármely olyan adat. tény, irat vagy tárgy, amelyet akár 
jogszabály, akár hivatalos rendelkezés (gyakorlat) hivatali titoknak nyilvá
nított vagy amelynek illetéktelen személy tudomására jutása az államigazga
tás rendjét vagy zavartalan működését sérti vagy veszélyezteti.

(2) Hivatali titok az állami vállalatokra, illetőleg más állami gazdálkodó 
szervre vagy működésére vonatkozó olyan adat, tény, irat vagy tárgy is, 
amelynek illetéktelen személy tudomására jutása valamely állami vállalat mű
ködésének rendjét vagy zavartalanságát sérti vagy veszélyezteti.
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3. §.
Aki államtitkot jogosulatlanul megszerez, illetőleg aki bármilyen módon bir
tokába vagy tudomására jutott államtitkot nyilvánosságra hozza, illetéktelen 
személlyel közli, illetéktelen személy részére más módon hozzáférhetővé teszi 
vagy akár a maga, akár a más javára egyébként felhasználja vagy jogtala
nul megsemmisíti, használhatatlanná teszi vagy elrejti, tíz évig terjedhető bör
tönnel büntetendő.

4 . §.

Aki hivatali titkot jogosulatlanul megszerez, illetőleg, aki a bármilyen módon 
birtokába vagy tudomására jutott hivatali titkot nyilvánosságra hozza, ille
téktelen személlyel közli, illetéktelen személy részére más módon hozzáfér
hetővé teszi vagy akár a maga, akár más javára egyébként felhasználja avagy 
jogtalanul megsemmisíti, használhatatlanná teszi vagy elrejti, öt évig terjedő 
börtönnel büntetendő.

5 . §•

ö t  évig terjedhető börtön a büntetése annak, aki államtitkot tartalmazó iratot 
vagy tárgyat elveszít.

6. § .

Három évig terjedhető börtönnel büntetendő, aki az államtitok kezelésére 
vonatkozó szabályokat megszegi.

7. §•
Szándékos bűntett esetén vagyonelkobzást és kiutasítást is ki lehet mondani.

8. §.

Aki hiteltérdemlő tudomást szerez arról, hogy az előző rendelkezésekben 
meghatározott bűntett elkövetése készül vagy ilyen bűntettet követtek el és 
erről a hatóságnak, mihelyt teheti, jelentést nem tesz, két évig terjedhető bör
tönnel büntetendő.

34/1957. (VI. 16.) Korm. számú rendelettel módosított 
9/1955. (II. 15.) MT. számú rendelet kivonata az államtitoknak 

tekintendő adatok megállapításáról.

I.
Az ország védelmére és biztonságára vonatkozó adatok.

1. §•
A  fegyveres testületek, katonai parancsnokságok, azok egységei (intézetek 
intézmények) szervezéséről, létszámáról, elhelyezéséről, működéséről, harcér-

—  112 —

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /125



tékéről, hadrafoghatóságáról, mozgósítási és hadműveleti terveiről szóló ada
tok, valamint az anyagi és pénzügyi ellátásáról szóló összesített adatok.

2 . § .

A  Magyar Népköztársaság és a vele szövetséges államhatalmak között létre
jött katonai szerződések, tervek, hadiipari és ipari kapacitások, kereskedelmi 
szerződések és árucsereforgalmi megállapodások, személyi és anyagmozgósí
tási készletekről, állami és katonai tartalékok méreteiről és állapotáról szóló 
adatok.

3. § .
Mozgósítási és hadműveleti tervek, továbbá az ezekkel kapcsolatos állam- 
igazgatási, ipari, közlekedési, híradási rejtjelzési adatok, tervek és rendsza
bályok.

4. § .
A  hadiipari vállalatok és amennyiben katonai jellegű rendeléseknek tesznek 
eleget, úgy — az illetékes miniszter kijelölése alapján — más iparvállalatok 
elhelyezése, felszerelése, pénzügyi, ipari tervei, állapota, termelőképessége, 
létszámhelyzete, nomenklatúrája és termelési kapacitásáról szóló adatok.

5. §•
A  Magyar Népköztársaság védelmének műszaki és egyéb területén történő 
felfedezések, találmányok, tökéletesítések, kutató és kísérleti munkákról szóló 
adatok.
A Magyar Népköztársaság védelmi képességével és biztonságával kapcsola
tos iratok, anyagok és kiadmányok, úgyszintén ezeken az iratokon, anyago
kon és kiadmányokon alapuló adatok.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
47. számú PARANCSA

Budapest, 1957. november 11-én

A belügyi szervek (a politikai nyomozó szervek, valamint a határőrség ki
vételével) titkos és nem titkos ügykezelési munkájának szabályait az 1957. 
április 15.-én kiadott ideiglenes ügykezelési szabályzat határozza meg. Ez a 
szabályzat, általában jónak bizonyult, azonban figyelmen kívül hagyja az 
alsóbb szervek sajátosságait, valamint egyes rendelkezései nem biztosítják meg
felelően a konspirációt. Ez utóbbi körülmények bizonyos mértékben gátol
ják a BM. szervek ügykezelési munkájának megfelelő végzését. Ezért az
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ideiglenes ügykezelési szabályzatot hatályon kívül helyezem, egyben kiadom 
a BM. központi szervek, országos parancsnokságok ügykezelésére vonatkozó 
végleges ügykezelési szabályzatot.
Az ügykezelési szabályzat kiadásával egyidejűleg

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

1. A  központi szervek, országos parancsnokságok vezetői gondoskodjanak 
arról, hogy szervük területén az ügykezelési feladatokat 1958. január 1-től 
a szabályzat alapján végezzék.
Az országos parancsnokságok vezetői a szabályzatban foglaltak alapján 
készíttessék el a szakirányításuk alá tartozó szervek ügykezelési szabály
zatát és azt 1958. január 1. hatállyal adják ki.

2. A  központi szervek, országos parancsnokságok vezetői a 3245/1957. (VI.
12.) Korm. számú határozat értelmében készíttessék el a területükre vonat
kozó államtitkok körének részletes jegyzékét és azt 1957. december 20.-ig 
küldjék meg illetékes szerveiknek.

3. A  központi szervek, országos parancsnokságok vezetői szervezzék meg az 
ügykezelési szabályzat oktatását. Fordítsanak különös gondot arra. hogy 
a szabályzat rendelkezéseit valamennyi vezető alaposan megismerje. Az 
oktatást az alábbiak szerint szervezzék meg:
a) A BM. Titkársága a központi szervek, országos parancsnokságok ügy

kezelői részére 1957. december 5-ig tartson oktatást.
b) Az országos parancsnokságok a budapesti és megyei szervek ügyke

zelői részére 1957. december 15-ig,
a budapesti és megyei szervek a járási, városi és kerületi szervek ügy
kezelői részére 1957. december 20.-ig és
a járási, városi és kerületi szervek a szakirányításuk alá tartozó szer
vek ügykezelői részére 1957. december 31-ig 
tartsanak egyízben oktatást.

c) A főosztályok és önálló osztályok a  közvetlen szakirányításuk alá tar
tozó szervek ügykezelői részére 1957. december 20-ig tartsanak 
oktatást.

d) Ezzel egyidőben 1957. december 31-ig gondoskodni kell arról, hogy 
valamennyi BM. beosztott a szabályzatból rá vonatkozó részt alaposan 
elsajátítsa.

Az ügykezelési szabályzatot a BM. szervek iskoláiban oktatni kell.

4. A  BM. Titkárság központi ügykezelési csoportja, valamennyi központi 
szerv, országos parancsnokság területén évenként legalább egy esetben 
ellenőrizze az ügykezelést.
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Az ellenőrzések tapasztalatai alapján az állami és Hivatali titok védelmé
nek állapotáról évenként összefoglaló jelentést kell készíteni és hozzám 
felterjeszteni.

Jelen parancsomat a személyi állomány előtt teljes egészében ismertetni kell. 
— Utasítom Vezető Elvtársakat, hogy parancsom végrehajtását folyamatosan 
ellenőrizzék.

Szám: 6— 1700/1957.

BELÜGYMINISZTÉRIUM ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA  

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Belügyminisztérium Ügykezelési Szabályzata (továbbiakban szabályzat) 
meghatározza a Belügyminisztérium központi szerveinél a titkos és nem tit
kos iratok kezelésének szabályait.
Jelen szabályzat a határőrség Országos Parancsnoksága és a Politikai Nyo
mozó Főosztály ügykezelésére nem vonatkozik.
Minden vezető (főosztály, osztály, alosztály, csoportvezető) felelős azért, 
hogy a vezetése alatt álló dolgozók ismerjék és megtartsák az állami és hiva
tali titok védelmére és őrzésére vonatkozó szabályokat.
Mindenki, aki állami és hivatali titkot tartalmazó iratot készít, leír, kezel, 
kézbesít vagy ilyen iratba betekint, vagy arról tudomással bír, felelős az ál
lami és hivatali titok megőrzéséért.
Az iratok kezelése, elintézése csak hivatali helyiségben történhet. Ügyirato
kat. feljegyzéseket, szolgálati könyveket magánlakásra vinni tilos.
A titkos iratok kezelést a T . ügykezelő, a nem titkos iratok kezelését pedig 
a segédhivatal végzi. A  T. ügykezelőt, illetve a segédhivatal vezetőjét és 
beosztottait a szerv vezetője bízza meg.

1. Titkos iratokra vonatkozóan:
Az államtitok megvédése érdekében tilos:
— a titkos ügyekre vonatkozó adatokat a vezető engedélye nélkül illeték

telen személlyel szóban vagy írásban közölni,
— titkos ügyeket hírközlő eszközökön rejtjelzés nélkül közölni.
— az államtitok fogalmát ki nem merítő iratokat titkosnak minősíteni,
— iratokat nyilvántartásba vétel nélkül őrizni,
— iratokat postán továbbítani.
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2. Nem titkos iratokra vonatkozóan:
Különös gondot kell fordítani arra, hogy az iratok tartalmáról illetéktelen 
személyek tudomást ne szerezzenek, idegenek jelenlétében, vagy hivatali 
helyiségen kívül szolgálati kérdésekről és iratokról, illetve azok tartalmá
ról beszélni tilos.
Magánfelek, vagy azok meghatalmazottai részére az ügyükre vonatkozó 
irat számáról, az intézkedésre jogosult szerv elnevezéséről felvilágosítás 
adható. Más és bővebb felvilágosítást az illetékes vezető vagy annak 
megbízása alapján az ügyet intéző beosztott adhat.
Távbeszélőn adott felvilágosítás, vagy megkeresés alkalmával az éberség 
követelményeit fokozottabb mértékben kell betartani.
Azokat a szolgálati könyveket, szabályzatokat, segédleteket, stb., amelye
ket csak a BM. szerv beosztottai használhatnak, s amelyek bár nem tit
kosak, de könyvkereskedelmi forgalomba nem kerülhetnek „szolgálati 
használatra” jelzéssel kell ellátni. Ezeket a nem titkos ügykezelés útján 
kell kiadni.

II. A TITKOS IRATOK MINŐSÍTÉSE

Az iratok minősítésének jele: „szigorúan titkos”.
Az iratok minősítését az 1951. évi 21. tvr. és a 34/1957. (V I. 16.) Korm. 
számú rendelettel módosított 9/1955. (II. 15.) MT. számú rendelet (lásd 
a BM. politikai nyomozó szervei részére kiadott ügykezelési szabályzat mellék
letét), valamint a szerv területén előforduló titkos iratok körét meghatá
rozó jegyzék alapján kell végezni.
A  „szigorúan titkos” minősítést minden esetben az irat készítőjének kell meg
állapítani és az irat jobb felső sarkára feljegyezni. Az iratot — fogalmaz
ványt — készítő személy és az azt aláíró vezető köteles szigorúan ügyelni 
az irat minősítésének helyességére.
A felsőbb szervek, valamint a Honvédelmi Minisztérium szerve által minő
sített irat minősítési fokozata kötelező erejű. Ilyen iratokat visszaminősíteni 
nem titkos irattá, csak a küldő szerv előzetes felhatalmazása alapján szabad. 
Az egyenrangú szervektől érkező iratokat a címzett szerv csak abban az eset
ben minősítheti vissza, ha hatáskörénél fogva az iratban érintett adatok ügy
körébe tartoznak és a minősítési fokozatot nem tartja indokoltnak. A  vissza
minősítés tényéről a küldő szervet értesíteni kell.
Az alsóbb szervektől érkező, indokolatlanul „szigorúan titkos" -nak minősí
tett iratok visszaminősíthetők nem titkos irattá.
Az iratokat a szerv vezetője, helyettese és a feldolgozásra illetékes egység 
vezetője minősítheti vissza. A visszaminősítést az iraton aláírással kell iga
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zolni. A  szerv vezetője — szükség esetén — a T. ügykezelőt felhatalmaz
hatja iratok visszaminősítésére.

Megjegyzés: a továbbiakban szerv alatt azok a parancsnokságok, főosztályok, 
önálló osztályok amelyeknél külön T . ügykezelő, illetve segédhivatal műkö
dik, egység alatt pedig a szerven belül lévő osztályok, alosztályok értendők.

Ha a szervhez érkező vagy a szerv által készített " szigorúan titkos” iratok
ból olyan részadatokat tartalmazó iratokat készítenek, amelyek nem merítik 
ki az államtitok fogalmát, akkor azokat ,,szigorúan titkos” jelzés nélkül kell 
kezelni (továbbítani).

III. A Z  ÜGYKEZELÉS KÖNYVEI

3. Az ügykezeléshez az alábbi könyveket kell használni:
a) A titkos ügykezeléshez:

— a T. ügykezelőnek: főnyilvántartási könyvet, iktatókönyvet (4 al- 
számos), iktatólapot, tárgymutatót, átmenőnaplót, kézbesítőkönyvet;

— az egységek megbízottainak: átadókönyvet,
— a sokszorosítást végzőnek: sokszorosítást nyilvántartó könyvet.
— az ügyeletesnek: kulcsnyilvántartó könyvet.

b) A nem titkos ügykezeléshez:
— A segédhivatalnak: iktatókönyvet (11 alszámos). pótiktatóívet. 

tárgymutatót, átmenőnaplót, kézbesítőkönyvet;
— Az egységek megbízottainak: munkakönyvét.

c) Ahol a munka menete szükségessé teszi a T. ügykezelő, illetve a segéd- 
hivatal idegen számmutatót is használhat.

4. A  titkos ügykezeléshez használt könyvek nyilvántartása:

A  T. ügykezelőnek a titkos ügykezelés vezetéséhez rendszeresített vala
mennyi könyvet (füzetet) megnyitásukkor hitelesíteni kell.
A könyveket használatbavételük megkezdésekor főnyilvántartási könyvben 
nyilvántartásba kell venni. Továbbá ugyanitt kell nyilvántartani a „szigo
rúan titkos" -nak minősített telefonkönyveket is, az összes szaknyilvántar
tási könyveket, amelyekbe államtitkot tartalmazó adatokat jegyeznek be 
(létszám, fegyverzet, stb.)

A  könyvek borítólapján fel kell tüntetni: a főnyilvántartási könyvből ka
pott sorszámot, a „szigorúan titkos jelzést a használó nevét és a meg
kezdés időpontját.
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Amikor egyes könyvek beteltek, azokat használatból kivonják és irattárba 
helyezik, vagy megsemmisítik, ezt a körülményt az időpont feltüntetésé
vel a főnyilvántartási könyv megfelelő rovatába be kell jegyezni.

IV. A LEVELEK ÁTVÉTELE ÉS FELBONTÁSA

5. A titkos és nem titkos levelek átvétele:
A szervek részére munkaidő alatt érkező leveleket (iratokat) a 1 . ügy
kezelő, illetve a segédhivatal veszi át. Munkaidőn kívül érkezett leveleket 
a szerv ügyeletes tisztje veszi át, aki az ügyeleti naplóba írja be és az 
ügyelet ideje alatt elzárva őrzi, majd aláírás ellenében átadja a T . ügyke
zelőnek, illetve a segédhivatalnak.

6. A levelek felbontása:
A szervhez érkező titkos és nem titkos leveleket a ,,sajátkezű felbontásra" 
jelzésűek kivételével a T. ügykezelő, illetve a segédhivatal vezetője 
bontja fel.
A „sajátkezű felbontásra” jelzéssel érkezett titkos és nem titkos levelek 
kezelése:
A „sajátkezű felbontásra” jelzéssel érkezett leveleket a T. ügykezelő, il
letve a segédhivatal vezetője felbontás nélkül átmenőnaplóban adja át a 
címzettnek. A  borítékon fel kell tüntetni a levél naplóban kapott sorszá
mát. Az ilyen iratokat a feldolgozás megkezdése előtt (a borítékkal együtt) 
iktatás végett a T. ügykezelőnek, illetve a segédhivatalnak kell átadni.
Ha a „sajátkező felbontásra" jelzéssel érkezett irat olyan tartalmú, hogy 
abba a T . ügykezelő, illetve a segédhivatal vezetője sem tekinthet be, a 
levelet felbontó vezető az iktatást végzővel közölje az iktatáshoz szüksé
ges adatokat (honnan érkezett, milyen szám alatt, tárgy, esetleg fedőnév, 
s ki kapja meg feldolgozásra) és az így kapott iktatószámot az iraton tün
tesse fel. Az ilyen iratokat az elintézésre jogosult beosztottnak személye
sen, ha erre nincs lehetőség, zárt borítékban kell átadni, s ugyanígy kell 
eljárni visszaadás, továbbítás vagy irattárba helyezés esetén is.
Azoknál a szerveknél, ahol a munka menete megkívánja, a vezető állandó 
jelleggel írásban elrendelheti, hogy a T. ügykezelő, illetve a segédhivatal 
vezetője egyes szervektől érkező „sajátkezű felbontásra jelzésű leveleket 
felbontsa. Nem adhat azonban engedélyt a felsőbb szervektől és a személy
zeti osztályoktól érkező ilyen jelzésű levelek felbontására.

A titkos levelek felbontása:
Ha titkos levelet átvevő személy a borítékon olyan sérülést észlel, amely
ből feltételezhető, hogy felbontották, vagy felbontási kísérlet történt, a 
kézbesítő személy jelenlétében 3 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni
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Ezt a tényt a kézbesítőkönyv megjegyzés rovatába is be kell jegyezni. 
A  jegyzőkönyv egy példányát a feladónak, egy példányát a futárszolgá
latnak kell megküldeni, egy példány pedig a szervnél marad.
A  borítékot felbontó személynek ellenőrizni kell, hogy a borítékon feltün
tetett iratok megvannak-e. Ha a borítékon feltüntetett iratok hiányoznak, 
jegyzőkönyvet kell felvenni és azt kivizsgálás végett a feladónak kell meg
küldeni.

A  nem titkos levelek felbontása:
A  boríték felbontásakor meg kell győződni arról, hogy az iraton feltün
tetett mellékletek megvannak-e. Ha az irat, illetőleg a melléklet hiányos, 
ezt a körülményt az iraton fel kell jegyezni és a hiányzó iratok, mellék
letek megküldésére a feladót fel kell szólítani.
Ha a beküldő neve és pontos címe az iratokból nem állapítható meg, a 
borítékot az irathoz kell csatolni.
Tértivevénnyel érkező levelek átvételénél a kézbesítés megtörténtének iga
zolására szolgáló rovatot kell kitölteni és a tértivevényt a feladónak vissza 
kell küldeni.
H a az iratból kétséget kizáró módon megállapítható, hogy annak elinté
zése nem a szerv ügykörébe tartozik, azt az illetékes szervhez kell továbbí
tani és erről a feladót értesíteni kell. Sérült csomagot a súly utánmérésével 
kell ellenőrizni.

V. AZ IRATOK IKTATÁSA ÉS KIOSZTÁSA

7. A titkos iratok iktatása:
Minden más szervtől érkező iratot: a beérkezéskor és minden más szerv
hez továbbítandó iratot: a továbbításkor iktatókönyvben iktatni kell. Ez 
alól kivételek azok az iratok, amelyek más szervtől bemutatás céljából 
érkeznek és a külső szerv visszavárja. Ezeket az iratokat átmenőnapló
ban kell nyilvántartni.
Egy tárgyhoz tartozó iratokat egy iktatószám alatt alszámra kell iktatni.
Az irat iktatása előtt a tárgymutató alapján meg kell állapítani, hogy 
van-e az ügynek előirata, ha van, akkor az előirat iktatószámához al
számra, ha nincs akkor a soronkövetkező iktatószámra kell iktatni. Az 
iktatásra kerülő iratokon fel kell tüntetni az irat iktatószámát, a beérke
zés időpontját és összes lapjainak darabszámát. Ha a lapok száma 10-nél 
több ,,cs” megjelölést kell feltüntetni. A  másolatokra és mellékletekre is 
fel kell jegyezni az iktatószámot.
Az iktatószám elé minden esetben az illető szerv iktatóbélyegzőjének 
számát kell feljegyezni, amit állandó előszámként kell használni.
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Ha az iktatott irattal kapcsolatban más iratot készítenek (válasz, jelentés, 
stb.) azt nem kell a soronkövetkező alszámra iktatni, hanem az iraton 
az alapirat iktatószámát kell feltüntetni. Ez esetben az iktatókönyv 
,,lapok száma” rovatába be kell jegyezni a készített iratok lapszámát is.
Azokat az iratokat, amelyek saját kezdeményezésre keletkeztek (nincs 
előiratuk) elkészültük után a soronkövetkező iktatószám alatt kell beik
tatni. Az iktatókönyv „honnan érkezett és irat száma” rovatba "S” 
(saját) jelzést, a „ki kapta meg” rovatba pedig az irat készítőjének 
nevét kell bejegyezni.
Ha egy tárgyhoz tartozó iratok iktatásához a 4 alszám nem elég, a 
soronkövetkező iktatószám helyén ugyanazon az iktatószámon (az 5 al
szám feltüntetésével) kell folytatni az iktatást. Ez esetben az ikattókönyv 
„Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, hogy folytatása mely iktató
szám után található.
Ha valamely ügyben négynél több szervtől érkezik válasz, azokat gyűjtő- 
íven kell nyilvántartani. A gyűjtőívet a soronkövetkező alszámra kell be
iktatni és a beérkezett válaszokon a gyűjtőév iktatószámát és a gyűjtőívről 
kapott sorszámot fel kell tüntetni. A  parancsoknál és utasításoknál a 
gyűjtőív egyben elosztó is lehet. A  gyűjtőívet az iratokkal együtt kell 
kiadni, majd irattárba helyezni.
A  szerven belül keletkezett olyan iratokat, amelyeket különösen titkos 
jellegüknél fogva a vezetők maguk borítékolnak, a következőképpen kell 
iktatni: a vezető a T. ügykezelőtől kért iktatószámot rávezeti az iratra 
és a borítékra, a boritékot lezárva, címezve átadja a T. ügyekezelőnek 
és egyben közli, hogy milyen tárgy elnevezéssel (esetleg fedőnévvel) kell 
az iratot iktatni.
A  szervhez érkező és a szerv által kiadott parancsokat, utasításokat iktató
lapon kell iktatni. Továbbá azokat a rendszeresen ismétlődő iratokat 
(jelentések, stb.), amelyek iktatásához alszám nem szükséges, iktatólapon 
lehet iktatni. Az iktatólapra az iktatókönyvből kell számot adni, s az 
iktatókönyv megjegyzési rovatába ,,folytatása iktatólapon” szöveget kell 
bejegyezni. Az iktatólapokat az év végén összefűzve, hitelesítve az iktató
könyvvel együtt kell megőrizni.
Minden alapszámra iktatott irat tárgyát és iktatószámát tárgymutatóba 
kell bejegyezni.

8. A nem titkos iratok iktatása:

Az alábbiak kivételével azonos a titkos iratok iktatásával: az olyan 
iratokat, amelyekben érdemben nem kell intézkedni, vagy a BM. szerve
ket hivatalosan nem érintik, iktatni nem kell. Ilyenek pl. átvételi elismer- 
vények, szolgálati jegyek, közlönyök, hivatalos lapok. stb.
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A  beérkezett iraton az irat iktatószámát a beérkezés időpontját és a mel
lékletek darabszámát kell feltüntetni.
A  mellékletek számát az iktatókönyvbe is be kell jegyezni.
Az iktatókönyvben a lapok számát nem kell feltüntetni.
Az iktatószám elé nem kell előszámot írni.

9. A  fentiektől eltérő iktatási rendszert a BM. Titkárság vezetője engedé
lyezhet.

10. A titkos iratok kiadása:
Azokat a beérkezett iratokat, amelyeknek volt előiratuk (alszámra iktat
ták), az előiratokhoz csatolva kell az illetékes beosztottnak átadni. Ha 
az előirat nincs a T . ügykezelőnél, akkor a beérkezett iraton az iktató
bélyegző alatt fel kell tüntetni, hogy az hol található (mikor, kinek 
adta át).

A  T. ügykezelő az érkezett iratokat a szerv vezetőjének történt bemuta
tás után a feldolgozásra illetékes egység vezetőjének, vagy az általa meg
bízott beosztottnak (továbbiakban: megbízott) adja át. A  vezető köteles 
az iraton feltüntetni a feldolgozásra illetékes egység vagy személy nevét 
és az irat elintézési idejére és annak érdemi részére nézve az iraton határ
időt és utasítást adhat.
A T. ügykezelő, illetve az egységek megbízottai kötelesek a vezetőjük 
által meghatározott határidőket nyilvántartani, s azok betartását ellen
őrizni. A határidő nyilvántartás történhet: határidő naplóban vagy a hó
nap napjai (1—31-ig) szerint felfektetett kartonlapokon vagy (a meg
bízottaknál) az átadókönyvben.
A  vezető állandó jelleggel elrendelheti, hogy egyes meghatározott irato
kat a T. ügyekezelő, vagy az egység megbízottja a feldolgozásra illetékes 
személy részére bemutatás nélkül továbbítson.
Az iratok kiosztásakor a T. ügykezelő a megbízott átadókönyvébe be
jegyzi az irat számát és lapjainak darabszámát. A  megbízott az iratot 
az illetékes beosztottnak az "átadás"  rovatban adja át. visszavételkor a 
„viszaérkezés" rovatot az átadó jelenlétében kitölti és a T . ügykezelő
nek pedig a "továbbítva" rovatban adja át.

11. A nem titkos iratok kiadása:

Ugyanúgy történik, mint a titkos iratok kiadása azzal a különbséggel, 
hogy a kiosztásra kerülő iratokat munkakönyvbe kell bejegyezni, s a lapok 
számát nem kell feltüntetni.
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VI. AZ ELINTÉZÉS ALATT ÁLLÓ IRATOK KEZELÉSE 
A Z EGYSÉGEKNÉL

12. A titkos iratok nyilvántartása.
Minden egység megbízottjának egy átadókönyvet kell vezetni, amelyben 
az egységhez érkezett és a beosztottak részére kiosztott, valamint a be
osztottak által készített iratokat nyilván kell tartani. Ebben az átadókönyv
ben kell az iratok átvételét elismertetni. Ahol a munka menete indo
kolttá teszi, egyes beosztottak külön átadókönyvet használhatnak.
Az egység által készített iratokon a szöveg után a lap bal sarkán fel kell 
tüntetni az átadókönyv számát, s az iratnak az átadókönyvben kapott 
sorszámát. Ez a szám az irat nyilvántartási számául szolgál, s míg az 
irat iktatásra nem kerül, e szám alatt kell nyilvántartani és átadni.
A szerven belüli levelezésnél (feljegyzés, jelentés, stb.) az iktatószám 
helyett nyilvántartási számot kell használni. Ez esetben a nyilvántartási 
számot az iktatószám helyén kell feltüntetni. (Más szerv felé iratot csak 
iktatószámmal ellátva szabad továbbítani.)
Azokon az iratokon, amelyek közvetlen elkészültük után iktatásra kerül
nek. nem kell nyilvántartási számot feltüntetni.
A megbízottak az átadókönyv alapján kötelesek ellenőrizni a válaszira
tok megérkezését, s az olyan iratok visszaérkezését, amelyeket „vissza- 
várólag" küldtek meg.

13. A nem titkos iratok nyilvántartása.
Ugyanúgy történik, mint a titkos iratok nyilvántartása, azzal a különb
séggel, hogy az egység által készített iratok közül csak azokat kell munka
könyvbe bejegyezni, melyek továbbításra kerülnek. Ezeken az iratokon 
nem kell nyilvántartási számot feltüntetni.

14. Betekintés a titkos iratokba:
A beosztottnak, ahol a munka menete megkívánja, hogy a nála lévő ira
tokat másik beosztottnak átadja, vagy bemutassa, a következőket kell 
tennie:
— Más egységnél dolgozó vezető, vagy beosztott részére történő bemu

tatáskor, vagy átadáskor a közvetlen vezető, akadályoztatása esetén 
helyettese engedélyét kell kérnie.

— Saját egységén belül beosztottak részére az iratot a vezető engedélye 
nélkül bemutathatja, vagy átadhatja.

BM. ellenőrzési szerveinek ellenőrzésre jogosító nyíltparanccsal rendel
kező beosztottai az ellenőrzésük tárgyával kapcsolatos iratokba betekint
hetnek.
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Az iratokba betekintő a betekintés idejét köteles az iraton feltüntetni és 
aláírásával igazolni.

15. Betekintés a nem titkos iratokba:
A beosztottnál lévő iratokba a vezetőn kívül más csak akkor tekinthet 
be, ha azt az ügy elintézése szükségessé teszi.

v i i . a z  i r a t o k  k é s z í t é s e  é s  s o k s z o r o s í t á s a

A titkos és nem titkos iratokat mindenkor csak szigorúan korlátozott, 
vezető által meghatározott példányszámban szabad elkészíteni (sokszo
rosítani).

16. A titkos iratok készítése:
Az ügyintézés gyorsaságának előmozdítása érdekében kisebb jelentőségű 
ügyekben, ahol a fogalmazvány átjavítása nem várható, a kiadmányt a 
fogalmazvánnyal együtt kell elkészíteni. Ha a beérkező iraton hely van, 
a fogalmazványt lehetőleg azon, egyébként előadóíven kell elkészíteni. 
Nagy számban előforduló, azonos tárgyú ügyek intézésekor sokszorosítás 
útján előállított nyomtatványok használhatók.
A fogalmazványon a címzett szerven kívül fel kell tüntetni:
— bal felső sarkán: a szerv megnevezését, az iktatószámot,
— jobb felső sarkán: a titkosági fokot, a tárgyat, és válasz esetén a 

hivatkozási számot,
— szöveg után, bal alsó sarkán: az átadókönyvből a nyilvántartási szá

mot, az irat hány példányban készült és az esetleges mellékletek 
számát.

A fogalmazványt, az azt készítő beosztottnak, keltezéssel és névaláírás
sal kell ellátni.
A  szerv vezetője határozza meg azokat az ügycsoportokat amelyekben a 
fogalmazványt neki kell bemutatni, továbbá amelyeket az egyes egy
ségek vezetői, illetve maguk a beosztottak is kiadmányozhatnak.
A kiadmányozás alkalmával a kiadmányozó a fogalmazványt ,,K" jel
zéssel, névaláírással és keltezéssel látja el. A  kiadmányozott a fogalmaz
vány módosítására, vagy a kiadmányozás hatálytalanítására, csak a kiad
mányozó jogosult. A  hatálytalanítást „töröltem" szóval, keltezéssel és 
aláírással kell igazolni.
A  kiadmányozott fogalmazványról tisztázatot kell készíteni. A  tisztázat
nak a fogalmazvánnyal egyeznie kell.
A  fogalmazványon fel kell tüntetni, hogy az iratot ki gépelte és az egyez
tetést (összeolvasást) kik végezték.
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Ha az irat kettőnél több példányban készült, a fogalmazványon vagy 
külön elosztón fel kell tüntetni, hogy hány példányban készült és az egyes 
példányokat kiknek kell megküldeni. Ez esetben a példányokat sorszám
mal kell ellátni.
Az elkészített iratot a felsőbb szervek részére minden esetben a kiadmá
nyozásra jogosult eredeti aláírásával kell megküldeni.
Alárendelt, vagy egyenrangú szerveknek, valamint magánfeleknek saját
kezűleg alá nem írt ,,s. k. -zott kiadmány is küldhető.

17. A nem titkos iratok készítése:
Az alábbiak kivételével azonos a titkos iratok készítésével:
A  több példányban készített iratokat nem kell sorszámmal ellátni. A fo
galmazványon a címzett szerven kívül az alábbiakat kell feltüntetni:
— bal felső sarkán: a szerv megnevezését, az iktatószámot,
— jobb felső sarkán: a tárgyat és válasz esetén a hivatkozási számot.
— szöveg után, bal alsó sarkán: az esetleges mellékletek számát.

18. A titkos iratok sokszorosítása:
A sokszorosító gépek az illetékes T. ügykezelők felügyelete alatt állnak. 
Az anyagraktár a stencileket sorszámmal ellátva adja át a T. ügykezelő
nek. A  T. ügykezelő kezeli a stencileket és köteles azok felhasználását 
ellenőrizni. A stencileket elzárva kell tartani.
Az iratok sokszorosítását csak a szerv vezetője által kijelölt beosztottak 
végezhetik.
Az iratok sokszorosítását az iratot készítő egység vezetője engedélyezheti. 
A  sokszorosított iratokat átadás előtt sorszámmal kell ellátni és a sok
szorosítást nyilvántartókönyvben kell nyilvántartani.
Az iratok sokszorosításakor a sokszorosítást végeztető egység megbízott- 
jának jelen kell lenni és az elhasznált stencileket, selejtpapirokat is köte
les magával vinni és azok megsemmisítéséről gondoskodni. Az elhasznált 
stencileket kályhában kell elégetni (a  kályha csövébe dróthálót kell el
helyezni).

19. A nem titkos iratok sokszorosítása:
Ugyanúgy történik, mint a titkos iratok sokszorosítása azzal a különb
séggel, hogy az irat sokszorosításakor az egység megbízottjának nem kel! 
jelen lenni és a sokszorosított iratokat nem kell sorszámmal ellátni.

20. A titkos és nem titkos iratok másolása:
Az iratokról másolatot vagy kivonatot csak a vezető engedélyével lehet 
készíteni. Az eredeti iraton ilyen esetben fel kell tüntetni, hogy kinek a
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részére, Hány példányban készült a másolat vagy kivonat és ezt az enge
délyt adó vezetőnek alá kell írni. A  másolaton a következőket kell fel
tüntetni: ,,A másolat hiteles”, dátum és a másolatot készítő aláírása.
Parancsot, utasítást lemásolni vagy ezekből kivonatot készíteni csak a 
szerv vezetőjének engedélyével lehet.

21. A titkos és nem titkos iratok átadása a T. ügykezelőnek, illetve a segéd- 
hivatalnak:
Más szervek felé továbbításra, határidőbe és irattárba helyezésre váró 
iratokat a T. ügykezelőnek, illetve a segédhivatalnak kell átadni. Ahol 
a munka menete megkívánja, hogy a határidőbe helyezett iratok a be
osztottaknál maradjanak, a szerv vezetője ezt engedélyezheti.
A T. ügykezelőnek, illetve segédhivatalnak átadott iratok fogalmazvá
nyán (másolatán) fel kell tüntetni az iratkezelési utasításokat. Pl.: hány 
és melyik mellékletet kell csatolni. ,,sajátkezű felbontásra" jelzéssel kell 
továbbítani, a beérkezett válaszokat gyűjtőíven kell nyilvántartásba venni, 
irattárba, határidőbe kell helyezni, stb.
Minden olyan ügynél, amelyben választ kell kapni, a fogalmazványt ké
szítő köteles a fogalmazványon határidőt feltüntetni.

"Sajátkezű felbontásra” jelzéssel csak azokat az iratokat szabad továbbí
tani, amelyeknek tartalma feltétlen megköveteli, hogy csak a címzett lát
hassa.

Ha az irat elintézésére más szerv illetékes, akkor az iratot „végleg ere
detben” feltüntetésével kell továbbítani.
Ha valamely iratot más szervnek véleményezés, láttamozás, stb. végett 
kell továbbítani, az iraton a „visszavárólag"  jelzést kell feltüntetni.

VIII. AZ IRATOK TOVÁBBÍTÁSA

A titkos és nem titkos iratok továbbításának megtörténtét az iktató
könyvbe való bejegyzéssel egyidejűleg a továbbításra kerülő irat másola
tán (fogalmazványán) a T. ügykezelő, illetve a segédhivatal tünteti fel 
(pl. elküldve: I. 5-én).
Az ,,s. k.”-zott iratokat hitelesítési záradékkal kell ellátni. Az ilyen irat
nál a tisztázatot hitelesítő T. ügykezelő, illetve segédhivatal beosztottja 
az irat baloldalán a „kiadmány hiteles záradékot tünteti fel és ezt kö
vetően az iratot sajátkezű aláírással látja el.
Minden más szervnek küldendő iratot az aláírás és az irat keltezése 
között a szerv körbélyegzőjével kell ellátni.
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22. A  titkos iratok továbbítása:
Az iratokat ragasztószalaggal leragasztott, erre a célra rendszeresített 
borítékban kell továbbítani. A  ragasztószalagot a szerv címeres bélyegző
jével kell lebélyegzni. A  borítékolást úgy kell elvégezni, hogy annak fel 
bontása a leragasztás megsértése nélkül ne legyen lehetséges.
A  boriték címoldalán fel kell tüntetni:
— a küldő szerv megnevezését (bal felső sarok)
— az irat iktatószámát és mellékleteinek darabszámát, (bal felső sarok, 

a küldő szerv megnevezése alatt),
— a minősítési jelzést (jobb felső sarok),
— a címzett megnevezését és helyét.
A  BM. szervek a futárszolgálat hálózatába bekapcsolt szervek felé kül
deményüket csak a Futárszolgálaton keresztül, más szervek felé saját 
futárral — kézbesítő könyvben történő elismeréssel — küldhetik. A  leve
lek átadása szükség esetén kézbesítő íven is történhet. A  kézbesítő ívet 
az irathoz kell csatolni. A  szerv futára (kézbesítője) a levelet csak a 
címzett szerv T . ügykezelőjének adhatja át.
Az épületen belül iratokat, leveleket csak táskában, vagy iratdossziéban 
lehet továbbítani. Az épületen kívül iratokat csak zárt boritékban, táská
ban, egy kísérő jelenlétében lehet továbbítani. A gépkocsival történő to
vábbítás esetén a gépkocsivezető egyben kísérő is.
Iratok repülőgépen csak az illetékes miniszterhelyettes engedélyével továb
bíthatók.

23. A nem titkos iratok továbbítása:
A boritékon fel kell tüntetni a küldő szerv megnevezését, a boritékban 
lévő iratok iktatószámát, a címzett megnevezését és pontos címét. A bori
ték leragasztását ragasztószalaggal kell biztosítani.
A  levelek továbbítása kézbesítőkönyvvel vagy kézbesítő ívvel, illetve 
postakönyvvel történik. Az épületen kívül iratokat csak táskában szabad 
továbbítani.

IX. A Z  IRATOK HATÁRIDŐBE ÉS IRATTÁRBA HELYEZÉSE

24. A határidőbe és irattárba helyezett titkos iratok kezelése a T. ügykeze
lőnél:
A T. ügykezelő a határidőbe helyezett iratok határidejét az iktatókönyv 
"megjegyzés" rovatába jegyzi be.

A  határidős iratokat a kitűzött határnapok szerint elkülönítve iktatószá
muk sorrendjében kell kezelni.
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A  T. ügykezelő az irat irattárba helyezésekor az iktatókönyv „megjegy
zés” rovatába bejegyzi az irattárba helyezés időpontját és az irat lapjai
nak darabszámát (pl. I. jan. 10. — 6 lap).
Az iratokat az iktatószám szerint emelkedő sorrendben kell az irattárba 
helyezni.
A  T. ügykezelő az irattárba helyezett iratokat az ügyet intéző beosztot
ton és az egység megbízottján kívül más személynek csak az irattározást 
engedélyező vezető, vagy annak felsőbb vezetője engedélyével adhatja 
ki. Az irattárból kiadott iratokat felhasználás után a T. ügykezelőnek 
vissza kell adni.
A  határidőbe és irattárba helyezett iratok kiadását az iktatókönyv „meg
jegyzés rovatába kell bejegyezni.
A  T . ügykezelő köteles havonként jelentést adni a szerv vezetőjének a 
beosztottaknál egy hónapnál régebben kintlévő elintézetlen és irattárból 
kivitt iratokról.
Ahol a munka menete megkívánja, a szerv vezetője engedélyezheti, hogy 
egyes beosztottak iratokat egy hónapnál tovább is maguknál tarthassa
nak. Azonban ezeket az iratokat is felhasználás után (év végén) irat
tárba helyezés végett a T. ügykezelőnek át kell adni.
£v végén az ügykezeléshez használt könyveket le kell zárni, s amennyi
ben sok az üres lap van bennük a következő évben is használni kell. A be
telt, lezárt könyveket az irattárba helyezett iratokkal együtt kell meg
őrizni.

25. A határidőbe és irattárba helyezett nem titkos iratok kezelése a segéd- 
hivatalban:
Ugyanúgy kell eljárni, mint a titkos iratok esetében, azzal a különbség
gel, hogy az irat irattárba helyezésekor az iktatókönyv „megjegyzés” 
rovatába a lapok számát nem kell feltüntetni.

26. Az irattárba helyezett titkos iratok kezelése az egységeknél:
Az egység megbízottja a szerven belüli levelezések iratait (másolatot, 
átiratot), valamint az egységhez érkezett parancsokat és utasításokat át
adókönyvben nyilvántartva, dossziéba helyezve irattározza. Ezeket az ira
tokat felhasználás után (év végén) becsomagolva további megőrzésre a 
T . ügykezelőnek kell átadni. A  csomagon fel kell tüntetni: az egység 
megnevezését, az évszámot, általános megnevezéssel a csomag tartalmát 
és hogy a csomag kinek adható ki. A  T . ügykezelő ezeket a csomagokat 
egy iktatószám alatt nyilvántartásba veszi és irattárba helyezi.

27. Irattárak létesítése:
A BM. szervek irattárat kötelesek létrehozni, amelyben az egy évnél 
hosszabb idő óta irattározott titkos és nem titkos iratokat elhelyezik. Az
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irattárat tűz, víz és külső behatolás ellen védetté kell tenni. Az irattár
ból kiadott titkos és nem titkos iratokat külön füzetben kell nyilvántar
tani.

X. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA

28. Az iratok megőrzése:
A titkos iratokat a nem titkos iratoktól elkülönítve kell kezelni és őrizni. 
A  titkos iratokat és mindazokat az anyagokat amelyekről titkos adatok 
leolvashatók (itatós, használt indigók, stb.) csak lemez-, vagy páncél- 
szekrényben szabad őrizni.
A nem titkos iratokat lezárt faszekrényben, vagy íróasztalfiókban kell 
elhelyezni.

29. A lemezszekrény-kulcsok kezelése:
A munka befejezése után a lemezszekrényeket le kell zárni és lágy-viasz- 
szal (,,falakat" és zsineg felhasználásával) le kell pecsételni. A lemez- 
szekrény kulcsát lepecsételt kulcstartó kazettában az ügyeletes tisztnek 
kulcsnyilvántartó könyvben kell átadni.
Ha a szekrénynek másodpéldány kulcsa is van. akkor azt viaszpecséttel 
lepecsételt boritékban, a vezető szekrényében kell őrizni.
Ha egy kulcsot elvesztenek, vagy ellopnak a zárakat át kell alakítani és 
új kulcsot kell készíteni.

30. A szekrények felnyitása:
A  kulcstartó dobozt csak a szekrény használója bonthatja fel. Végső 
és halasztást nem tűrő esetben, ha a szekrény használója nincs jelen, 
a kulcstartó dobozt az illetékes vezető, vagy annak parancsára más sze
mély az ügyeletes tiszt jelenlétében felbonthatja. Ez esetben a felnyitás
ról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a szekrény használójának kell 
átadni.

31. Az iratok átadása munkakör átadás esetén:
Az iratokat munkakör átadás esetén a vezető által kijelölt beosztottnak 
jegyzőkönyv felvételével kell átadni.
Ehhez fel kell használni a főnyilvántartási könyvbe bejegyzett adatokat 
is. A jegyzőkönyvet a T. ügykezelőnek kell átadni.

32. A T. ügykezelők és a segédhivatalok elhelyezése:
A T. ügykezelőket és a segédhivatalokat minden esetben külön-külön 
munkahelyiségben kell elhelyezni. Az íróasztalokat és szekrényeket kor
láttal kell elválasztani a helyiség többi részétől.
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33. A  munkafüzetek Használata:
Titkos adatok feljegyzéséhez (értekezlet, ellenőrzés, referáda, stb.) a T. 
ügykezelő által hitelesített és nyilvántartott munkafüzetet kell használni. 
Iskolákon a foglalkozások titkos anyagainak feljegyzésére a hallgatóknak 
munkafüzeteket kell kiadni. Ez a füzet további használatra titkos anyag- 
ként az iskola parancsnokának engedélyével elküldhető ahhoz a szervhez, 
ahová a hallgató távozott.

34. A  bélyegzők nyilvántartása és kezelése:
A címeres, sorszámozott és a BM. szerv elnevezését tartalmazó bélyeg
zőket a BM. Titkárságtól kell igényelni. Az ilyen bélyegzőket „szigo
rúan titkos" minősítéssel kell továbbítani.
A  szervnél lévő bélyegzőket a T. ügykezelő tartja nyilván. A  nyilván
tartásba a következő adatokat kell feltüntetni: bélyegző lenyomata, a 
bélyegző kiadásának napja, a bélyegzőt használó egység neve, a bélyeg
zőt átvevő és használó neve és aláírása. A  negatív fémbélyegzőkről viasz- 
pecsétlenyomatot kell venni. A lemezszekrények lepecsételéséhez használt 
pecsétnyomókat számszerint kell nyilvántartani.
A  bélyegzőt használó személy felelős a bélyegző rendeltetésszerű hasz
nálatáért, a bélyegző biztonságos őrzéséért.

33. Az iratok selejtezése:
Az iratok selejtezését évenként egyszer a selejtezésre vonatkozó utasítás 
alapján a szerv vezetője rendeli el. Indokolt esetben elévült, értéktelen 
iratokat, vagy felesleges példányokat az illetékes vezető engedélyével év 
közben is meg lehet semmisíteni. A megsemmisítést az illetékes vezető 
által kijelölt személyek (legalább 2 fő) végzik. A megsemmisítésre ke
rülő iratokról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni a 
megsemmisítésre kerülő iratok iktatószámát, lapjainak darabszámát.
A  jegyzőkönyvet az illetékes vezetőnek megsemmisítés végrehajtása előtt 
jóvá kell hagyni, a megsemmisítés után pedig mindazoknak alá kell írni, 
akik a megsemmisítést végezték. A jegyzőkönyv alapján az iktatókönyvbe 
a megsemmisítést fel kell tüntetni. A jegyzőkönyveket a T. ügykezelőnél, 
illetve a segédhivatalnál külön dossziéba helyezve kell megőrizni.

36. A selejtpapirok megsemmisítése:
Az elrontott titkos és nem titkos iratok példányait, fogalmazványait, vala
mint a kiselejtezett iratokat a szerv papírzúzógépén kell megsemmisíteni. 
A  M ÉH-nek selejtpapírokat csak zúzott állapotban szabad átadni.

37. Az ügykezelés ellenőrzése:
Az ügykezelés központi szervezését, irányítását és ellenőrzését a minisz
térium Titkársága végzi.
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Az alárendelt szerveknél az ügykezelés ellenőrzését időszakonként a fel
sőbb szerv megbízottja végzi.
A T. ügykezelő, illetve a segédhivatal vezetője a szerv vezetőjével tör
tént előzetes megbeszélés alapján köteles a jelen szabályzat betartását 
időszakonként ellenőrizni. Továbbá az év végén kötelesek az iratok meg
létét rovancsolásszerűen ellenőrizni, s az ellenőrzés megtörténtét az iktató
könyvben aláírással igazolni.

A T. ügykezelő negyedévenként köteles ellenőrizni: a bélyegzők és a 
titkos ügykezeléshez használt könyvek és munkafüzetek meglétét, vala
mint az s. k. jelzéssel érkezett iratok hollétét és elintézését. A  T. ügy
kezelő az ellenőrzés megtörténtét a nyilvántartó könyveiben aláírásával 
igazolja.
Minden egység vezetője köteles területén az ügykezelés állapotát féléven
ként legalább egy esetben ellenőrizni, s annak eredményét a szerv veze
tőjének írásban jelenteni. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie:
— az ügykezelés szabályainak ismeretére,
— az iratok készítésének, nyilvántartásának, őrzésének és továbbításának 

rendjére,
— az ügyek elintézésére,
— az iratok meglétére,
— az éberség és konspiráció helyzetére és
— a jelen szabályzat egyéb követelményeinek betartására.
A  szervek vezetői a fenti ellenőrzések alapján kötelesek félévenként ér
tékelni szervük területén az ügykezelés állapotát és szükség esetén paran
csot kell kiadni, mely feltárja az ügykezelés, az éberség és konspiráció 
területén fennálló jellegzetes hiányosságokat és meghatározza azok kikü
szöbölése érdekében végrehajtandó feladatokat.

38. A szabályzat oktatása:
Minden vezető köteles gondoskodni arról, hogy az újonnan kinevezett 
vagy más területről áthelyezett beosztottak, mielőtt iratok készítésével, 
feldolgozásával, kezelésével foglalkoznak a jelen szabályzatból a rájuk 
vonatkozó részt megismerjék és annak tudomásulvételét aláírásukkal iga
zolják.

39. A szabályzat megszegőivel szembeni eljárás:
Az a személy, aki a jelen szabályzat megsértését észleli, vagy arról tudo
mást szerez, köteles ezt a tényt szolgálati úton haladéktalanul jelenteni
Azt, aki a kötelező éberséget megsérti, az elkövetett cselekmény súlyának 
megfelelően vagy fegyelmileg, vagy bűnvádi úton felelősségre kell vonni.
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40. A szabályzat hatálybalépése:
A  jelen szabályzat 1958. január 1.-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg 
a 6—60/1957. számú BM. Ideiglenes Ügykezelési Szabályzata érvényét 
veszti.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
48. számú PARANCSA

Budapest, 1957. november 26-án

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterhelyettesének 39. sz. parancsá
val felállított Kistarcsai és Tököli Közbiztonsági őrizetet Végrehajtó Or
szágos Parancsnokságok összevonásával kapcsolatban

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

1. A  két szerv összevonását 1957. december 1-ig végre kell hajtani. Az 
összevont új szerv megnevezése: Közbiztonsági őrizetet Végrehajtó 
Országos Parancsnokság, Tököl. A  parancsnokság állományilag az 
O R f K-hoz tartozik, s mint annak külső szerve működik. A  parancsnok
ság működésének közvetlen felügyelete, ellenőrzése az ORFK. illetékes 
szakosztályainak feladatát képezi.

2. Az új szerv feladatának meghatározására, elvi irányítására továbbra is 
a Belügyminiszterhelyettes Elvtárs 39. sz. parancsa az irányadó, míg 
szervezeti felépítését és rendszeresített létszámát a csatolt mellékletben 
állapítottam meg.

3. A  parancsnokságok összevonása következtében a személyi állományban 
szükségessé vált átcsoportosításokat az ORFK. és a Budapesti Rendőr
főkapitányság személyzeti osztálya, valamint az anyagi miniszterhelyettes
hez tartozó szervek személyzeti alosztálya közösen 1957. december 1-ig 
hajtsa végre.

4. Az Országos Karhatalmi Parancsnokság a BM. Szervezési osztályával 
közösen vizsgálja meg a parancsnokság külső őrzését és a szükséges 
létszámra vonatkozó javaslatot a BM. ORFK. Vezetőjéhez f. évi decem
ber 1-ig jóváhagyásra terjesszék elő.
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5. Az Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője gondoskodjon az össze
vonás lebonyolításához, az új szerv hatékony működéséhez szükséges 
anyagi-technikai eszközök biztosításáról.

6. A  Közbiztonsági őrizetet Végrehajtó Országos Parancsnok a két tábor 
összevonását, a személyi állomány átcsoportosításának végrehajtását 1957. 
december 3-ig jelentse az ORFK. Vezetőjének.

7. A  Belügyminiszterhelyettes Elvtárs 39. számú parancsának 2. és 3. 
pontját, valamint jelen parancsommal ellentétes rendelkezéseket hatályon 
kívül helyezem.

Közbiztonsági őrizetet Végrehajtó Országos Parancsnokság 
szervezeti felépítése és rendszeresített létszáma

Parancsnoki törzs.

Táborparancsnok 1 fő
Politikai nevelő helyettes 1 fő
Adminisztrátor I. 1 fő
Telefonközpont-kezelő 2 fő
Rádiókezelő 2 fő

7 fő

Közrendvédelmi parancsnokság.

Közrendvédelmi parancsnok 1 fő
Szolgálatvezető 1 fő
Adminisztrátor II. 1 fő
Belső őrsparancsnok 2 fő
Körletparancsnok 7 fő
Emeletparancsnok 51 fő
Őr-járőr 68 fő

131 fő

Egészségügyi csoport.

Orvos 1 fő
Egészségügyi tiszt 3 fő

4 fő
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Hadtápparancsnokság.

Hadtápparancsnok 1 fő
Adminisztrátor II 1 fő
Elhelyezési előadó 1 fő
Ruházati előadó 1 fő
Fegyver és gépjármű előadó 1 fő
Élelmezési előadó 1 fő
Anyagkönyvelő 2 fő
Raktáros 2 fő
Beszerző 1 fő
Villanyszerelő 1 fő
Vízvezetékszerelő 1 fő
Gépkocsivezető 7 fő

20 fő

Pénzügyi szolgálat.

Pénzügyi szolgálatvezető 1 fő
Pénztáros 1 fő
Számfejtő 1 fő

3 fő

Segédhivatal.

Segédhivatal-vezető 1 fő
Adminisztrátor II. 2 fő
Befogadó (irodai beosztott) 2 fő

5 fő

Közbiztonsági őrizetet Végrehajtó
Országos Parancsnokság összesen: 170 fő
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Szám: 6—200/57.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
49. számú PARANCSA

Budapest, 1957. november 28-án

A  varsói szerződés értelmében a Magyar Népköztársaság területén szovjet 
katonai alakulatok állomásoznak. A  Politkai Nyomozó Főosztály adatai 
szerint az ellenséges hírszerzőszervek aktív aknamunkát folytatnak a hazánk 
területén állomásozó szovjet katonai alakulatok ellen. Adatokat akarnak 
megszerezni az alakulatok elhelyezéséről, létszámáról, mozgásáról, ellátott
ságáról, fegyverzetéről, erkölcsi- és politikai állapotáról. A  külföldön működő 
magyar és orosz (N TSz) emigráns szervezetek orosz nyelvű propaganda
anyag beküldése útján megkísérlik bomlasztani a szovjet katonai egységeket.
Ilyen irányban tevékenykednek az imperialista követségeken dolgozó hír
szerzők, és a magyarországi belső reakció is.
A  szovjet katonai alakulatok operatív védelme jelenleg nincs kellően meg
szervezve. Az ellenséges hírszerzőszervek és a belső reakció szovjet katonai 
alakulatok ellen irányuló aknamunkája megköveteli, hogy hatásos intézkedé
seket tegyünk az alkulatok operatív védelmére. Ennek érdekében:

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

1. A  Megyei (budapesti) Politikai Nyomozó Osztályok II. alosztályai 
felelősek a területükön állomásozó szovjet katonai alakulatok és objek
tumok operatív védelmének megszervezéséért. A megyei (budapesti) II. 
alosztályok állományából — a munkaterület nagyságát figyelembevéve — 
részben, vagy egészében függetleníteni kell egy vagy két képzett operatív 
tisztet, akit a szovjet katonai alakulatok és objektumok operatív védel
mének megszervezésével kell megbízni.

2. A  megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok vezetői — a parancs 
megjelenése után — vegyék fel a kapcsolatot a területükön állomásozó 
szovjet katonai elhárítok parancsnokával. Beszéljék meg az objektumok 
védelmével kapcsolatos feladatok gyakorlati végrehajtását. A  politikai 
nyomozó osztályok vezetői mutassák be a II. alosztály azon beosztottját, 
aki ezzel a feladattal lesz megbízva. Ennek az operatív tisztnek állandó 
és szoros kapcsolatban kell lennie a szovjet elhárítókkal. A Politikai 
Nyomozó Osztály vezetője azonban teljes mértékben felelős ezért a 
munkáért, és fontosabb kérdésekben ő döntsön.

3. Az illetékes szovjet katonai elhárító tisztekkel együtt meg kell határozni 
azokat a szovjet katonai objektumokat (laktanyákat, repülőtereket, gya
korlótereket. raktárakat, éttermeket, stb.). amelyek operatív védelmét
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szükséges megszervezni. A  meghatározott objektumok környékén fel kell 
deríteni és nyilvántartásba venni az ott lakó ellenséges személyeket.

4. Az operatív védelem szempontjából számításba jövő szovjet katonai 
objektumok meghatározása után tervet kell készíteni, amelyben meg kell 
határozni az objektumok védelmére foganatosítandó intézkedéseket. A ter
veket jóváhagyásra a II/2. Osztálynak kell megküldeni. Az intézkedések 
kidolgozásánál a következő elveket kell figyelembevenni:
— Az objektumok környékén kislétszámú, de kvalifikált hálózatot kell 

létrehozni, amely képes felderíteni a szovjet objektumok ellen irányuló 
ellenséges cselekményeket. Ennek a hálózatnak ellenőrzés alatt kell 
tartani az objektumok környékén lakó ellenséges személyeket, és fel
színre hozni azokat, akik bár nem laknak az objektumok környékén, 
azokat mégis gyakran felkeresik. Hasonló hálózatot kell létrehozni 
azokban az intézetekben, ahol ellenséges személyek kapcsolatba lép
hetnek szovjet harcosokkal és tisztekkel. Ennek a hálózatnak fel
adata. hogy megállapítsa és feldolgozza azokat a személyeket, akik 
ellenséges célokból keresik a Szovjet Hadsereg tagjaival a kapcsolatot.

— A szovjet katonai objektumokba felvételre kerülő személyeket az ille
tékes szovjet katonai elhárító szervek felkérésére operatív-, hálózati- 
és bűnügyi vonatkozásban priorálni kell. esetenként pedig környezet- 
tanulmányokat kell róluk készíteni. Olyan megbízható személyeket 
ajánljanak, akikhez semmi kétség nem fér. Az objektumokban jelen
leg már dolgozó magyar állampolgárokat, ha az illetékes szovjet

 szervek kérik, utólagosan is kell ellenőrizni.
— Megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a szovjet 

katonai objektumokba esetleg beférkőzött ellenséges elemeket lelep
lezzék és ártalmatlanná tegyék. E célból szükség esetén az objek
tumokon belül a magyar alkalmazottak között ügynökséget kell létre
hozni. Az ilyen elemekről azonnal tájékoztatást kell adni az illetékes 
szovjet elhárító szerveknek. Kategorikusan megtiltom, hogy az ügy
nökségen keresztül bármilyen adatokat szerezzenek a szovjet katonai 
alakulatokról, vagy a személyi állományról.

-— Intézkedéseket kell tenni — ahol ez lehetséges — hogy a Budapest
ről leutazó diplomatáknak álcázott hírszerzők ne tudják megközelí
teni a szovjet katonai objektumokat. Az objektumok környékén lévő 
ügynökség felhasználásával, valamint rendőrőrszemek igénybevételével 
lehetőséget kell teremteni arra. hogy a leutazó diplomatákat, ha az 
objektumokat fényképezik, tetten lehessen érni. A tettenérést lehető
leg mint polgári személyek végezzék. El kell azonban kerülni a 
diplomaták felesleges zaklatását. Ha a fényképezés nem bizonyítható, 
nem szabad feltartóztatni őket. A diplomatákkal kapcsolatos min
den intézkedésről a II/2. Osztálynak kell jelentést tenni.
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5. A szovjet katonai elhárítókat rendszeresen tájékoztatni kell minden olyan 
adatról, amely kapcsolatos az ellenségnek a szovjet hadsereg ellen irá
nyuló minden ténykedésével, szándékával, módszereivel, eszközeivel. 
Szükség esetén dolgozzanak ki és tegyenek közös intézkedéseket az ellen
séges tevékenység felszámolására, illetve megakadályozására.

6. A  szovjet katonai alakulatok és objektumok operatív védelmének meg
szervezéséhez a szükséges mértékben be kell vonni a járási, városi és 
kerületi politikai nyomozó részlegeket, valamint — olyan helyőrségben, 
ahol a szovjet katonai alakulatokon kívül magyar csapatok is el vannak 
helyezve — a Magyar Néphadsereg alakulatainak elhárító tisztjeit is. 
Ezek a szervek tartsanak állandó és szoros kapcsolatot a szovjet katonai 
elhárítókkal és a szovjet katonai objektumok védelmét illető kérdésekről 
tájékoztassák őket. Ezek a szervek a II. alosztályok koordinálásával foly
tassák ezt a munkát.

A szovjet objektumok védelmével kapcsolatos minden jelentősebb anyagot 
a II/2. Osztálynak kell megküldeni. A  II/2. Osztály vezetőjét megbízom 
a szovjet katonai objektumok védelmének központból történő irányításával 
és ellenőrzésével.
Jelen parancsomat megfelelő mértékben ismertetni kell azokkal a vezetőkkel 
és beosztottakkal, akiknek feladatköréhez tartozik a parancsban foglaltak 
végrehajtása.
Az 1956. évi 12. számú Miniszterhelyettesi Utasítást hatályon kívül helyezem.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
50. számú PARANCSA

Budapest, 1957. november 19-én

A Belügyminisztérium személyi állománya az októberi ellenforradalom szét
zúzása után kemény, önfeláldozó munkát végzett a közrend és közbiztonság 
helyreállítása, megszilárdítása és az állampolgárok vagyonbiztonságának 
megvédése terén. A  szovjet elvtársak segítségével karhatalmi szerveink fárad
ságot nem ismerve szétverték az ellenforradalom nyílt erőit és napjaink
ban is kíméletlen harcot folytatnak az ellenforradalmi elemek aknamunkája 
ellen.

Az ellenforradalmi erők ellen vívott harcban a Belügyminisztérium személyi 
állománya politikai és erkölcsi szempontból megerősödött, ütőképessége 
nagymértékben fokozódott. Az állomány összetétele egyre kedvezőbben 
alakul. Az országos parancsnokságok, központi és vidéki szervek vezetői
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részéről is egyre inkább tapasztalhatók a fegyelem megszilárdítását célzó 
rendelkezések, nagyobb súlyt fektetnek beosztottaik nevelésére, problémáik 
megoldására. Észrevehetően javult a területi pártszervezetek és a BM. szer
vek közötti pártszerű kapcsolat.

A  személyi állomány áldozatkész, a munkáshatalomhoz hű, bátor helytállá
sát bizonyítja az október 22-től november 8-ig elrendelt fokozott szolgálat 
végrehajtása is. Az elvtársak fegyelmezetten és maradéktalanul végrehajtották 
feladatukat, csírájában foj tották el a külső és belső ellenforradalmi erők 
provokációs kísérleteit. A  BM. valamennyi beosztottja fegyelmezett maga
tartásával, dolgozó népünkkel szoros egységben kemény és világos választ 
adott mindazoknak a személyeknek és csoportoknak, akik bármilyen formában 
a szocializmus építését, a békés építő munkát akarják veszélyeztetni.

A  személyi állományt fegyelmezett, bátor helytállásáért, áldozatkész munká
jáért

d i c s é r e t b e n  r é s z e s í t e m !

Az elért eredmények ellenére azonban megállapítható, hogy a BM. szervei 
sem mentesek az októberi ellenforradalom szülte káros következményektől, 
amely különösképpen:
— a munkafegyelem és szolgálati fegyelem lazulásában érezteti hatását;
— tűrhetetlenül magas a dekonspiráció;
— a szolgálati intézkedések során elkövetett törvénysértések és a szolgálat

ban történő leittasodások száma.

1. A  munkafegyelem és a szolgálati fegyelem nagyfokú lazulása elsősorban 
abból adódik, hogy egyes vezetők felületesen végzik munkájukat. Nem 
elemzik mélyrehatóan az elvégzendő feladatokat, nem mérik fel meg
felelően a beosztottak szakmai és politikai felkészültségét, melynek követ
keztében nem tudnak reális követelményeket célul kitűzni a vezetésük 
alatt álló egységek részére. Elhanyagolják a munkatervek készítését, sok 
esetben a munkatervben meghatározott feladatokat nem hajtják végre.

A  fegyelem egyik feltétele a fegyveres testületeknél — a parancsokban, 
utasításokban, szolgálati szabályzatban előírt magatartás. E téren komoly 
hiányosságok tapasztalhatók, egyesek — sem a vezetők felé, sem egymás 
között — nem tartják be a szabályzatokban meghatározott tiszteletadásra 
vonatkozó rendelkezéseket. A belügyi szervek egyes osztályain, alosztá
lyain elvtelen baráti szellem tapasztalható, hiányzik a fegyelmet meg
sértők szigorú felelősségrevonása.

2. Gyakoriak még az éberség és a konspiráció terén előforduló hiányos
ságok. Egyes beosztottak kétes elemekkel játszottak össze. Még ma is 
előfordul, hogy egyes beosztottak egymás és ismerőseik között meggondo-

— 137 —
ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /150



latlanul fecsegnek, más szervek dolgozóinak, újságíróknak felelőtlenül 
nyilatkozatot adnak. Az ilyen cselekmények komoly mértékben veszé
lyeztetik a belügyi munka eredményességét, az operatív munkamódszerek 
titkosságát.

Az ellenséges beállítottságú, bűnös tevékenységet folytató személyek 
módszerei között gyakoriak a megvesztegetések. Előfordul, hogy egyes 
belügyi beosztottak szolgálati beosztásukkal visszaélve, anyagi ellenszol
gáltatás ellenében segítséget nyújtanak ellenséges, osztályidegen elemeknek.

Fenyvesi László r. hdgy. (Fejér m) 6 személy részére ellenszolgálta
tás ellenében határsáv-igazolványt adott ki annak ellenére, hogy 
törvényellenesen külföldre való távozási szándékukról tudomással bírt.
Vajda János rny. szds, Tiszai István rny. fhdgy és Erdélyi Jenő 
rny. hdgy (BM. II/4. osztály) hivatali hatalmukkal visszaélve 
különböző személyek részére útleveleket szereztek, melyek ellenében 
gépkocsit és nagyobb mennyiségű karórát kaptak. Továbbá folya
matos operatív munka részleteit közölték ügynök-gyanús szemé
lyekkel.

Fenti beosztottak ügyét a Katonai Ügyészségnek adtam át.
Az ilyen és hasonló jellegű tevékenység azon túlmenően, hogy ellenséges 
beállítottságú személyek a beosztottak megkörnyékezésével fontos állam
titkok birtokába juthatnak, zülleszti az állomány munkafegyelmét, 
erkölcsi szilárdságát, végső fokon aláássa a BM. ütőképességét.

3. Az ellenséges beállítottságú, osztályidegen elemek által napjainkban is 
szított aknamunka ellen eredményes és megsemmisítő harcot a BM. szer
vei csak úgy tudnak folytatni, ha a dolgozókra támaszkodnak. Egyes 
beosztottak azonban nem értik meg, hogy munkájuk jó végzéséhez meny
nyire fontos a dolgozók bizalma, támogatása. Munkájuk, intézkedéseik 
során visszaélve a dolgozók bizalmával, szolgálati hatalmukkal, nem a 
kultúrált rendőri és politikai nyomozó munkával, hanem primitív eszkö
zökkel: tettleges bántalmazással, gorombáskodással akarnak eredménye
ket elérni:

Zsigmond Gyula r. szkv. és Glavács János rendőr ( Fejér m) szol
gálatuk közben, munkába induló mezőgazdasági dolgozók közül 
három személyt, ittas állapotban tettleg bántalmaztak azért, mert 
személyazonossági irataikat nem vitték magukkal.

4. Rendkívül magas a szolgálati idő alatt történt leittasodás miatt indított 
fegyelmi ügyek száma. Augusztus hónapban 204. szeptemberben pedig 
146 személyt kellett leittasodás miatt fegyelmileg megfenyíteni. Az 
ittas állapotban intézkedő beosztottak gyakran súlyos törvénysértéseket 
követnek el, előfordul, hogy jogtalanul használják fegyverüket:
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Horváth István r. fhdgy (Szolnok m) ittas állapotban Tiszafüreden 
az utcán lövöldözött. Az egyik lövés egy 13 éves gyermekleányt 
talált el, aki sérüléseibe belehalt. Horváth fhdgy ügyét a Katonai 
Főügyészségnek adtam át.

A  fegyelemsértések elszaporodása, a nagyszámú törvénysértés és korrup
ció elsősorban annak a következménye, hogy egyes vezetők nem lépnek 
fel kellő eréllyel a fegyelmezetlen beosztottakkal szemben. Sokszor 
súlyos törvénysértést elkövető beosztottakkal szemben is igen enyhe 
fenyítéseket szabnak ki. A  Borsod megyei Rendőrfőkapitányságon pl. 
több esetben igen enyhe fenyítést szabtak ki súlyos törvénysértést elkö
vetőkkel szemben. A  BM. központi szerveinél is egyes vezetők elnézőek 
a fegyelmezetlen beosztottakkal szemben. Gyakori jelenség, hogy a veze
tők nem tartják saját feladatuknak egységük fegyelmi, erkölcsi, politikai 
állapotával való rendszeres foglalkozást. Az ilyen és hasonló felfogás 
káros a BM. legénységi, tiszthelyettesi és tiszti állomány nevelése szem
pontjából.
A  felsorolt cselekmények károsan befolyásolják a személyi állomány 
szolgálati és munkafegyelmét, morális állapotát. Ezért a Belügyminisz
térium egységének, a belügyi szervek ütőképességének megvalósítása 
után minden erőnkkel a személyi állomány fegyelmi helyzetének meg
szilárdítására, a helyes nevelő és fegyelmező munka kialakítására kell 
törekedni. E feladatok megvalósítása érdekében

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

1. A  vezetők és parancsnokok kísérjék állandó figyelemmel egységük 
fegyelmi helyzetét, lépjenek fel keményen a rendet és a fegyelmet sértő 
beosztottakkal szemben. Harcoljanak következetesen az ittasság, külö
nösen a szolgálatban történt leittasodások és az abból adódó túlkapások, 
törvénysértések ellen. A  javíthatatlan fegyelemsértőket, akik magatartá
sukkal akadályozzák a fegyelmi helyzet kedvező kialakítását, vagy súlyos 
törvénysértéseket követnek el, fegyelmi úton kell eltávolítani, vagy a 
Katonai Bíróság útján kell felelősségre vonni.

2. A  BM. Fegyelmi Osztálya kísérje figyelemmel a vezetők fegyelmi gya
korlatát, nevelőmunkáját, hívja fel a vezetők figyelmét a helytelen, libe
rális fegyelmi gyakorlatra. Esetenként nekem tegyenek jelentést arról, 
ahol a vezetők nem fektetnek kellő súlyt a fegyelmi helyzet megszilárdí
tására és kirívóan liberális fegyelmi gyakorlatot folytatnak.

3. Az országos parancsnokok, főosztály- és önálló osztályvezetők, megyei 
főkapitányságok vezetői minden negyedévben — március, június, szeptem
ber és december hó végén — vezetői értekezleteken tárgyalják meg a

—  139 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /152



fegyelmi helyzet alakulását és ennek alapján tegyenek megfelelő intéz
kedéseket a vezetésük alá tartozó szerv fegyelmi állapotának további 
megszilárdítására. Az értekezleten elhangzott vezetői beszámolóról és 
hozzászólásokról készült jegyzőkönyv egy példányát a következő hónap 
5-ig tájékoztatás végett küldje meg a BM. Fegyelmi Osztálynak.
A BM. Fegyelmi Osztálya munkája során szerzett tapasztalatai és a 
beérkezett jegyzőkönyvek alapján, az Ellenőrzési Osztállyal közösen, 
negyedévenként készítsen tájékoztató jelentést a kollégium tagjai részére.

4. A  Politikai Nevelő Főosztályok tartsák napirenden a fegyelmi helyzet 
megszilárdítását, adjanak megfelelő segítséget a vezetőknek nevelő- és 
fegyelmező munkájukhoz. Különösen azoknál a szerveknél, ahol az ittas
ság, törvénysértés, vagy a korrupció feltűnően nagymértékben mutatkozik, 
a fegyelmi helyzet romlik.

5. A  BM. Tanulmányi és Módszertani Osztálya gondoskodjon arról, hogy 
a belügyi iskolákon és tanfolyamokon a hallgatók a fegyelmi és erkölcsi 
állapot megszilárdítását célzó megfelelő oktatásban részesüljenek.

6. A  más szervek részére adott felvilágosítások, válaszok adásánál külö
nös figyelmet kell fordítani az éberség követelményeinek betartására.
Újságok, folyóiratok, stb. részére a belügyi munkával összefüggő nyilat
kozatot, közleményt csak a BM. Titkárság Sajtó Csoportja adhat.

Minden más szerv részére a hasonló tájékoztatás és nyilatkozat kiadá
sát megtiltom.
Utasítom a BM. Titkárság vezetőjét, hogy a titkos ügykezelés betartá
sát fokozottabban ellenőrizze.

Elvárom a Belügyminisztérium valamennyi beosztottjától, hogy tevékenyen 
közreműködjék a fegyelmi helyzet megszilárdításában és egyes rendbontók 
által ne hagyja dezorganizálni a belügyi szerveknek Népköztársaságunk 
ellenségei ellen irányuló tevékenységét.
Jelen parancsomat az egész személyi állomány előtt ismertetni kell.
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Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
51. számú PARANCSA

Budapest, 1957. november 30-án

TÁRGY: A BM. állambiztonsági szerveinél a körözéssel kapcsolatos 
feladatok megszervezése és végrehajtása

A  BM. állambiztonsági szervei újjászervezésük óta eredményeket értek el 
az ellenforradalomban aktív ellenséges tevékenységet kifejtő elemek fel
derítésében és kézrekerítésében. Egyre tervszerűbben és aktívabban folyik 
az operatív feldolgozó munka a különböző ellenséges kontingensekben és 
a jelenleg is ellenforradalmi tevékenységet kifejtő  személyek ügyeiben.
A  börtönökből törvényellenesen kiszabadult, államellenes bűnözők egy része 
nyugatra szökött. Más része az ország területén illegalitásban él. Ugyan
akkor az imperialista hírszerző szervek nagyszámban küldenek be hazánkba 
ügynököket. Magas az illegális államellenes szervezkedések száma is.
Ezért az ellenforradalom következtében az állambiztonsági szervekre háruló 
feladatok megnövekedtek.
Az illegalitásban élő kontingensek az imperialista hírszerzőszerveknek, kül
földi emigrációs központoknak bázisait képezik, igyekeznek rájuk támasz
kodni, velük kapcsolatot teremteni és tartani, országon belüli tevékenysé
güket irányítani, rábírni őket újabb ellenforradalmi kísérletekre, ellenforra
dalmi tevékenységek kifejtésére.
Az illegalitásban élő ellenséges személyek — köztük az államellenes bűn- 
cselekmények elkövetése miatt elítélt, börtönből megszökött rabok, bedobott 
ügynökök, stb. eredményes felderítésének, felkutatásának érdekében az 
operatív munka még nincs megfelelően megszervezve. A központi és megyei 
operatív osztályok, alosztályok a felsorolt kontingensek felkutatására irá
nyuló feladataikat másodrendűnek tekintik, nem fordítanak elegendő gon
dot erre a munkára. Nem segítik munkájukban a körözéssel, kutatással 
foglalkozó részlegeket, szakalosztályokat. Nincs megfelelő kapcsolat a körö
zéssel foglalkozó operatív tisztek és az egyes alosztályok között.
Az országosan elrendelt körözésekben nem folyik tervszerű hálózati munka. 
Nincs az operatív szervek munkája összehangolva.
Az. elrendelt körözésekben rendszerint csak a kibocsátó szerv végez konkrét, 
operatív munkát, s a többi szervek — amelyeknek területén körözött sze
mély kapcsolatai élnek — az elrendelt körözést legtöbb esetben figyelmen 
kívül hagyják, nem nyújtanak segítséget más operatív szervnek a körözött 
személyek felkutatásában. Nincs egységes gyakorlat az elrendelt körözések
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kezelésével kapcsolatban. Nincs meghatározva, hogy egyes körözési ügyek
ben melyik szerv köteles az operatív munkát végezni.
A  megnövekedett feladatokkal szemben a körözéssel, felkutatással foglal
kozó szervek munkája sem fejlődött megfelelően. Elmaradás és súlyos 
hibák tapasztalhatók a körözés során szükséges operatív hálózati munká
ban és a körözések adminisztratív lebonyolításában. Nincs konkrétan és 
egységesen meghatározva a kutató alosztályok feladata. A BM. központ
jában az I., a II. és az V. osztályokon működő köröző és kutató alosztályok 
egymástól függetlenül dolgoznak, a kialakult jó tapasztalatokat nem cse
rélik ki. Ugyanez vonatkozik a megyei osztályokon működő kutató csopor
tokra is. Nincs megfelelő formában megszervezve a rendőri szervekkel való 
együttműködés sem.
A körözések rendjét a Belügyminiszter, Igazságügyminiszter és a Legfőbb 
Ügyész (00521/1956. Legf. Ü. sz.) közös utasítása szabályozza, mely 
jelenleg is érvényben van. Ez az utasítás elsősorban nyílt körözéssel foglal
kozik, s nem tárgyalja és szabályozza a konspirativ körözések rendjét.
A  Belügyminisztérium operatív szerveinek egyik fontos feladata a politikai 
bűncselekményt elkövetők, népi demokráciánk államrendjét, a proletár- 
diktatúrát veszélyeztető, illegalitásba vonult — szökésben lévő — , vagy az 
ellenséges céllal hazánkba bedobott ügynökök körözése, felkutatása.

Ezért a körözési és kutató munka eredményesebbé tétele érdekében

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

I.
A  BM. központi és megyei operatív osztályai az eddigieknél sokkal nagyobb 
gondot fordítsanak az illegalitásban lévő ellenforradalmi elemek felkutatá
sára, körözési ügyek tervszerű operatív feldolgozására. Maradéktalanul tart
sák be a körözések rendjével kapcsolatban megjelent utasításokat. Körözött 
személyek és azok kapcsolatainak felderítése érdekében kötelesek megkeresés 
esetén egymásnak aktív segítséget nyújtani. Az operatív munka minden 
eszközét felhasználni a körözött személyek- elfogása érdekében.
1. A z  állambiztonsági szervek rendeljenek el körözést, illetve adjanak ki 

elfogató parancsot:
a) felderítés esetén az imperialista hírszerző szervek által bedobásra 

előkészített ügynökök ellen;
b) Magyarországon, ismeretlen helyen — vagy illegalitásban — élő 

kémek, a Népköztársaság elleni szervezkedésben résztvevő személyek, 
terroristák, diverzánsok ellen;

c) a börtönökből megszökött kémek és 
lekményt elkövetőkkel szemben;

más súlyos államellenes bűncse-
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d) kémkedés, szervezkedés, terror, diverzió elkövetésének alapos gyanúja 
miatt ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személyek ellen, ha az 
kivonta magát az állambiztonsági szervek ellenőrzése alól;

e) az ügynökség azon tagjai ellen, akik súlyos politikai, vagy egyéb 
bűncselekményt követnek el és ismeretlen helyre távoznak;

f) az olyan személyek ellen, akiket a nyomozó hatóságok politikai bűn
tett alapos gyanúja miatt terheltté nyilvánítottak, illetőleg a bíróság 
elítélt és szökésben vannak;

g) ha az állambiztonsági szerveknek ellenőrzött adatai vannak, hogy 
valamely személy illegális úton külföldre igyekszik távozni, vagy 
külföldi állampolgár útlevél nélkül lépte át a határt és tartózkodik 
Magyarországon. Ha idegen állampolgárok beutazóban, vagy átuta
zóban vannak Magyarországon és közben eltűnnek az ország terü
letén;

h) ha az operatív szervek olyan adatok birtokába jutnak, hogy a határ- 
szakaszon. légiúton. vízen, csapatokat, bandákat dobtak be ellenfor
radalmi céllal hazánk területére;

i) szökött honvéd egyének ellen egészen elfogásukig, akik az ország 
területén tartózkodnak, vagy az országot elhagyták és adatok vannak 
arra, hogy az ellenséges hírszerző szervek szolgálatában állnak, 
tehát visszadobásuk várható;

j) a fent felsorolt fő kategóriákon kívül mindazon esetekben, ahol az 
érintett személyek államellenes — politikai bűncselekményeket követ
tek el és a felelősségrevonás alól kivonták magukat, illetve illegalitásba 
vonultak.

II.
A központi I., II, és V. osztályoknak, Határőr felderítő osztálynak a körö
zésekkel és a körözött személyek felkutatásával kapcsolatban különleges

feladata van:

1. A  központi I., II. és V. osztálynak áttekintéssel kell rendelkezni orszá
gosan a szakterületeikhez tartozó összes körözési ügyekben.
Ezért ezeken — központi — az osztályokon körözési kutató alosztályt 
kell létrehozni és ezen keresztül biztosítani a körözéssel kapcsolatos 
feladatok végrehajtását.

2. A II., V. osztály ennek a feladatnak a végrehajtását vidéken a II. és
V. alosztályokon belül kutató csoport, vagy felelősökön keresztül szer
vezze meg.

3. Az I. osztály vidéken a kiegészítő parancsnokság elhárító tisztjein keresz
tül szervezze meg e feladatok végrehajtását.
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I I I .
A  különböző felkutató szervek a párhuzamos munka megakadályozása érde
kében a következőkben felsorolt esetekben kötelesek a körözési ügyekben 

feldolgozó munkát folytatni, illetve irányítani

1. A  II/2. osztály kutató alosztálya és a megyei (budapesti) kutató cso
portok végezzék a kémelhárító osztály feladatainak megfelelően az ellen
séges elemek körözését, felkutatását:
a) az ellenséges hírszerző szervek magyar határon túli beosztottai, 

rezidensei, beszervező, kiképző, stb. ügynökei ellen;
b) hazánk területére illegálisan átdobott, vagy átdobásra előkészített, 

kiképzett ügynökök, kémek;
c) a nyugati kémközpontok által hazánk területére telepített, illetve itt 

szervezett rezidentúrák vezetői és tagjai;
d) illegalitásban élő ellenséges ügynökök, beleértve azokat a kémeket is. 

akiket az ellenforradalom szabadított ki a különböző büntető intéze
tekből és jelenleg is szökésben vannak;

e) a titkosírással levelezők, vagy kémjelentéseket küldő ismeretlen levél
írók, ügynökök;

f) a kémelhárítás által operatív feldolgozás alatt tartott és megszökött 
személyek ellen.

2. A  II/5. osztály kutató alosztálya végezze a megyei (budapesti) 5-ös al
osztályokkal együttműködve a belső reakció elhárítás feladatainak meg
felelően az ellenséges elemek körözését, feldolgozását:

a) akik az 1956. október—novemberi ellenforradalmi időszak alatt állam
ellenes bűncselekményt követtek el, és a felelősségrevonás alól illega
litásba vonultak:
— ellenforradalmi bizottságok, bizottmányok, ellenkormányok, ellen- 

forradalmi pártok vezetői ellenséges tevékenységet kifejtő tagjai
— ellenforradalmi uszítok: rádió közvetítők, sajtó és röpcédula ter

jesztők, falfestők.
— fegyveres ellenforradalmi csoportok parancsnokai, ezekben irá

nyító tevékenységet kifejtő személyek.
— terrorcselekményt, diverziót, gyilkosságot elkövetett személyek.

b) a belső reakció elhárítás vonalán felszámolt illegális szervezkedések 
azon tagjait, akik a realizálás elől illegalitásba vonultak, illetve meg
szöktek;
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c) mindazon politikai elítéltek ellen, akikkel szemben a belső reakció
elhárítás folytatott le eljárást és az októberi ellenforradalmi idők alatt 
jogtalanul kiszabadultak és jelenlegi tartózkodási helyük ismeretlen;

d) azok ellen, akik magyarországi illegációs szervezkedésekkel kapcso
latos feladatokkal a nyugati emigráció tagjai közül érkeznek Magyar- 
országra;

e) minden olyan személyt, akik ellenséges tevékenység miatt operatív 
feldolgozás alatt állnak és a belső reakció-elhárítás vonalán folyó 
felderítő, hálózati munka során kivonják magukat az operatív szer
vek ellenőrzése alól;

f) valamennyi a II/5. osztályhoz tartozó, az ellenforradalmi időszak 
alatt eltűnt, disszidált, vagy illegalitásba vonult hálózati személyt, 
akiknek a beszervezése terhelő anyagok alapján történt, vagy állam
biztonsági szempontból fontos területen volt foglalkoztatva.

3. A  II/1. osztály kutató alosztálya végezze az illetékes objektum elháritó 
tisztjeinek bevonásával a katonai elhárítás területéhez tartozó szökött, 
illegalitásban élő személyek körözését:
a) nyugatra szökött és az ellenséges hírszerzőszervek szolgálatába lépett 

tisztek és katonák;
b) különösen fontos katonai objektumokból megszökött olyan egyének 

ellen, akiknek birtokában fontos katonai adatok vannak;
c) magas rendfokozatú szökött katonai személyek ellen;
d) a katonai elhárítás által feldolgozás alatt tartott és megszökött 

személyek;
e) az alakulatoktól, katonai intézetektől megszökött katonák ellen nyílt 

körözést kell elrendelni, miután meggyőződtek arról, hogy lakásán, 
vagy ismert kapcsolatainál nem található meg;

f) a börtönökből megszökött elítélt katonai személyek felkutatására;
g) a katonai objektumok területén történő illegális röpcédulázók. ellen

séges feliratok szerzőinek felderítésére.

4. A  Határőrség felderítő szervei a határsávban végezzék a II/2. osztály 
kutató alosztályával és az illetékes megyei kutató csoportokkal szorosan 
együttműködve a körözési és felkutató munkát:

a) nyugatról illegálisan átjött személyek;
b) határsávból kiszököttek;
c) tudomásukra jutó illegális határátlépést megkísérlők ellen.
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5. A z  összes többi központi és megyei operatív osztályok;

a) szakterületeik feladatainak megfelelően a terror-, diverzió-, szabotázs, 
kártevéssel kapcsolatos ügyekben szereplő személyek ellen, amennyi
ben azok kivonják magukat az ügynöki bizalmas nyomozás, vagy a 
felelősségrevonás alól — kötelesek körözést elrendelni és az elren
delt körözési ügyekben tervszerű felkutató munkát végezni:

b) ügynökségük azon tagjaival szemben, akik bűncselekményt követnek 
el és ismeretlen helyre távoznak;

c) objektumaikból illegális határátlépést megkísérlő személyek ellen.

6. Hazánk területére beküldött, bedobott bandák, csoportok felkutatása, 
azonnali összevont operatív és szükségszerint karhatalmi erők felhaszná
lását teszi szükségessé. Ilyen adatokról bármely osztály, megye tudomást 
szerez, kötelesek azt azonnal ellenőrizni és a konspiráció szabályainak be-
tartásával a II. Főosztály Vezetőjének azonnal jelentést tenni, aki a 
jelentés alapján intézkedik azok felszámolása érdekében.

IV .
A körözés elrendelésére, elfogatási parancs kiadására jogosultak

az állambiztonsági szervek részéről 

1. Belügyminisztériumban a politikai nyomozó osztályok vezetői, helyetteseik.

2. BM. megyei rendőrfőkapitányságok vezetői, a politikai nyomozó osztályok 
vezetői és a politikai nyomozó osztályok helyettes vezetői.

3. A  Határőrség főparancsnoka, a felderítő főosztály vezetője, helyettese. 
Körözés elrendelése az operatív tisztek által elkészített, a vezetők által 
jóváhagyott határozat alapján történik, melyet — ha őrizetbevétel szük
séges — az illetékes ügyésszel jóvá kell hagyatni.
Halasztást nem tűrő sürgős esetekben előzetes ügyészi jóváhagyás nél
kül távmondatban, vagy telefonon is elrendelhető a körözés. Ilyen ese
tekben 48 órán belül a II/11. osztálynak meg kell küldeni az ügyészi 
jóváhagyást.
Távmondatban leadott körözést minden esetben a konspiráció szabályai
nak megfelelően rejtjelezni kell. A  távmondatok leadásánál, továbbítá
sánál a ,,Sürgős” körözések eseteiben az elsőbbséget biztosítani kell.

Körözések elrendelése esetén:

1. Először helyi és részleges körözést kell elrendelni a helyi sajátos lehető
ségeket kihasználva:

— 146 —

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /159



a) körözést és felderítést kell folytatni az operatív szervek saját terü
letén (Budapest, megyék, határőrkerületek);

b) felvenni a kapcsolatot és értesíteni azokat az operatív szerveket, 
melyek területén az illető személy kapcsolatai, rokonai, vagy azok
a személyek élnek, akikkel levelezési kapcsolatban van. Ezeket az 
operatív szerveket be kell vonni a felderítésbe.

2. Ha ez nem vezet eredményre, el kell rendelni az országos körözést. 
Országos körözés esetén az operatív szervek kötelesek meglévő ügynök
ségük, vagy szükség esetén új ügynökség szervezésén keresztül minden 
intézkedést megtenni a körözött személy elfogására, illetve tartózkodási
helyének, mozgásának, tevékenységének felderítésére. A megszerzett ada
tokat azonnal a körözést elrendelő szerv tudomására kell hozni. 
Külföldről bedobott ügynök, vagy az országból kiszökni szándékozó
személy esetén azonnal országos körözést kell elrendelni.

V .
Körözés eszközei, módszerei és formái.

1. A  körözés elrendelése, elfogató parancs kiadása a felkutató munkának
csupán adminisztratív része. A felkutató munkát a szükséges összes 
operatív eszközök igénybevételével kell végrehajtani.
a) Konspiratív körözés, felkutatás legalapvetőbb eszköze az ügynökség. 

Az ügynöki operatív munkát úgy kell megszervezni, hogy a körözött 
személy kapcsolatai állandóan ügynöki megfigyelés, ellenőrzés alatt 
álljanak.

Mindazon helyeken, ahol a kutatandó személy felbukkanása várható, 
ügynökséggel kell rendelkezni.

b) A  hírszerző osztály és a külföldi felderítést végző szervek igyekez
zenek maximális adatokat szerezni a bedobásra előkészített ellenséges 
ügynökök átdobásának időpontjáról, várható útjáról, feladatairól, fel
keresendő kapcsolatairól. A megszerzett adatokat felhasználásra és 
intézkedés végett az illetékes körözési és kutató szakalosztályoknak 
rendelkezésre kell bocsájtani.

c) A  felkutató munkában kombinációs játszmákat kell folyt atni az ille
galitásban élő kutatott személy előcsalására, a nyugaton élő ellenséges 
ügynökök hazacsalására és őrizetbevételére. A kombinációt az illeté
kes központi szakalosztállyal és operatív osztállyal egyetértésben kell 
végezni.

d) A  kutatás alatt álló személyek, őrizetbevétel előtt álló rezidenturák 
felszámolásakor minden esetben meg kell vizsgálni a visszafordítás,
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átszervezés lehetőségét. Törekedni kell a kutató munka támadólagossá 
tételére.

e) Biztosítani kell, hogy a körözött személy kapcsolatai szükség esetén 
megfelelő operatív technikai ellenőrzés alá kerüljenek, K. ellenőrzés, 
telefon, figyelés, stb.

2. Az ország területén igen sok azoknak a személyeknek a száma, akiket 
súlyos politikai bűncselekmény elkövetése miatt körözni kell. Nyílt körö
zés esetén a körözött személy felkutatásába be kell vonni a rendőrséget, 
ennek budapesti, kerületi, megyei, járási szerveit, a terület-felelősöket. 
Azokkal szorosan együttműködve kell a körözéssel, felkutatással kapcso
latos munkát, a rendőrség eszközeinek felhasználásával eredményesebbé 
tenni.

A  körözés formái.

1. A konspirativ körözés.
Konspirativ körözés elrendelése esetén azonnal meg kell indítani az ope
ratív hálózati munkát.
Konspirativ körözés elrendelése akkor szükséges, ha különösen fontos, 
hogy az ügy ne dekonspirálódjon. illetéktelenek ne szerezhessenek róla 
tudomást. Konspirativ körözést azért csak a politikai nyomozó szerveknél, 
illetve a Határőrség felderítő szerveinél lehet elrendelni. Konspirativ 
körözésnél minden esetben körözési dossziét is kell nyitni. Ha a körözést 
elrendelő osztály szükségesnek látja — azonos számon — olyan terüle
teken is nyitni kell a körözési dossziékból másodpéldányt, ahol a körözött 
személy megjelenése várható.

A  konspirativ körözés lehet

a) Konspirativ kutató körözés őrizetbevétel nélkül.
Ezt abban az esetben kell elrendelni, hogyha az ügynöki bizalmas 
nyomozás alatt álló személy kivonta magát az állambiztonsági szervek 
ellenőrzése alól, vagy ha az ügynökség valamelyik tagja bűncselek
mény elkövetése esetén ismeretlen helyre távozik és emiatt a kapcsolat 
vele megszakad.
Örizetbevételre azonban operatív kombináció, vagy más okok miatt 
nem kerül sor. Kutató körözés esetében a körözést elrendelő határo
zatot ügyésszel nem kell jóváhagyatni. A körözési határozaton fel 
kell tüntetni, hogy „K O N SPIRA TIV  K U TA TÓ  K Ö R Ö ZÉS”!

b) Konspirativ körözés őrizetbevétellel.
A  politikai nyomozó osztályok az ügy titkosságának biztosítása érde
kében konspirativ körözést rendelnek el abban az esetben is, ha a
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személyt megtalálás esetén azonnal őrizetbe kell venni. Ilyenkor ügyészi 
jóváhagyás szükséges.

A  konspirált körözések eredményesebb vitele érdekében a politikai nyo
mozó osztályok részére — a rendőri szervekhez hasonlóan — havonta 

 "KÖRÖZÉSI ÉR TESÍTŐ T kell rendszeresíteni. Az értesítőben közölni 
kell a körözött személyek adatait és lehetőség szerint a fényképét. Az érte
sítőt az operatív nyilvántartó osztály adja ki.
A  II/11. osztály dolgozza ki az értesítők szerkesztésének és szétküldé
sének rendjét.

2. Nyílt körözés.

Azokat a személyeket, akiket az operatív szervek hálózat segítségével 
konspirativ úton köröznek, nem lehet nyílt körözés alá vonni.
Nyílt körözést a BM. Politikai osztályai abban az esetében rendeljenek 
el. ha az nem akadályozza az esetleges további operatív intézkedéseket.

a) Nyílt körözés alá vont személyeket a BM. megyei rendőrfőkapitány
ságok politikai osztályain, a határőrségen és a BM. ORFK-n keresz
tül kell köröztetni. Ez megjelenik a rendőrségi Körözési Értesítőben is.
A  nyilt körözés elrendeléséhez határozatot kell készíteni három pél
dányban, melyet a körözést elrendelő operatív szerv vezetője, illetve 
annak helyettese ír alá. Ezenkívül jóvá kell hagyatni a területileg 
illetékes ügyésszel is.
Az aláírt határozat két példányát meg kell küldeni a központi operatív 
nyilvántartó osztálynak, ahol a határozat alapján a körözést elrendelik, 
kiadják az elfogató parancsot.

b) Rádió útján történő köröztetés.

A rádió útján történő köröztetés a BM. bűnügyi és közrendvédelmi 
szerveinél történik. Elrendelését hasonlóan a nyilt körözéshez, táv
mondatban, telefonon keresztül is kérhetik, azonban az ügyészi jóvá
hagyást 48 órán belül meg kell küldeni a II/11. osztálynak. A táv
mondatott, határozatot az esetben „RÁDIÓN K E R E SZ T ü L" fel
irattal kell ellátni. Ha a bűnügyi, közrendvédelmi szerveken kívül 
a körözést a többi szerveknél is el kell rendelni, úgy a távmondaton, 
határozaton fel kell tüntetni, hogy: ,,A TÖBBI SZERV EK N ÉL IS 
KÉREM ELRENDELNI! A  rádió körözés elrendelésénél — 
amennyiben nem vonatkozik az ország egész területére — meg kell 
jelölni, hogy melyik megye területén várható a körözés alatt álló 
személy megjelenése.
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c) Igazolványok alapján történő körözés.

Gyakran előforduló eset, hogy illegalitásban élő politikai bűncselek
ményt elkövető személyek, vagy külföldről beküldött kémek, futárok, 
hamis, illegális fedőigazolvánnyal mozognak az országban, bűnös 
cselekményük ismeretes. — Ilyen esetben egy, vagy több fedőiga- 
zolvány, illetve birtokosaik körözését is el lehet rendelni.
— Ezek technikai megoldását a II/11. osztály biztosítsa.
Amennyiben a személy rendes neve is ismeretes, úgy ezen is el kell 
rendelni a körözést.

d) Lakcím figyelés.

Lakcím figyelést azokra a személyekre bocsátanak ki, akik külön
böző okokból kivonták magukat az állambiztonsági szervek ellenőr 
zése alól, körözésük azonban nem szükséges.
Pl. Ha egy ügynök az ország más területére költözött és ezt tartójá
val nem közli. Ha a figyeltetett személy az ország területén bejelenti 
magát, arról a kutatást elrendelő szerv értesítést kap.
A lakcím figyelés elrendelése szolgálati jegyen történik, melyen fel 
kell tüntetni a személy teljes adatait. Hiányos adattal lakcímfigyelést 
elrendelni nem lehet.
A  szolgálati jegyet a figyelést kérő osztály vezetője, vagy operatív 
helyettese hagyja jóvá. melyet a II/11. osztálynak kell megküldeni. 
Az elrendelés okát indokolni nem kell.

A  lakcím figyelést külön nem kell visszavonni, mert miután a személy be
jelentkezett és erről a figyelést elrendelő szerv értesítve lett. a központi 
nyilvántartó osztály a személy további lakcímfigyelését visszavonja.

V I.
Körözések elrendelése, nyilvántartása és visszavonása

Körözések elrendeléséhez szükséges adatok.

A  körözés elrendeléséhez szükséges, hogy a körözést elrendelő szerv olyan 
adatok birtokában legyen, amelyek alapján kétséget kizáróan meg lehessen 
állapítani a körözött személy azonosságát.

A  körözés elrendelésénél az alábbi adatokat kell feltüntetni:
a) Személyi adatokat, ha van illegális személyadat, fedőnév, gúnyév, stb. 

(asszonyoknál leánykori név).

L) Fényképet biztosítani. A fényképnél — ha a valódiságtól — bármilyen 
formában eltér, meg kell jelölni, pl. jelenleg kövér-e, vagy sovány, stb.
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c) Pontos, részletes személyleírás, ha van feltűnő ismertető jel, úgy ezt 
külön gonddal.

d) Fegyver van-e nála.
e) Milyen bűncselekménye miatt bocsájtották ki a körözést.
f) Ha valamilyen jármű van a birtokában, annak leírása (márka, szín, 

rendszám, stb.).
g) Ha a társaságban van valaki, annak adatai, személyleírása, stb.
h) Utolsó tartózkodási helye (és esetleges kapcsolatai).

(Név, cím, objektum, stb. ahol megbújhat.)
i) Elfogása esetén melyik osztályt, név, beosztás, rendfokozat szeriirt 

kit kell értesíteni.

A  körözés nyilvántartása

A  körözések nyilvántartása tekintetében az operatív szervek részére korábban 
kiadott és érvényben lévő nyilvántartási szabályzat a mérvadó. A  körözést 
elrendelő szerv köteles a szabályzat — körözéssel kapcsolatos — szakaszait 
maradéktalanul betartani.

Az operatív szervek közötti jobb együttműködés és egységes intézkedés ki
alakítása érdekében a II/11. osztály értesítse a körözés elrendeléséről az ille
tékes központi kutató osztályokat.

Körözések visszavonása.

Mindennemű körözés elrendelése és visszavonása a BM. II/11. osztályon 
keresztül történik. Ezért a körözött személy elfogása, megtalálása esetén 
azonnal értesíteni kell a központi operatív nyilvántartót, mely azt haladék
talanul. telefonon közölje a körözést elrendelő szervvel. A körözést elren
delő szerv 24 órán belül köteles dönteni a személy további sorsa felöl.
A  körözött személy elfogása — konspirativ körözésnél — megtalálása ese
tén az azonosítás után a körözést 72 órán belül vissza kell vonni.
A. körözés visszavonása szolgálati jegyen történik, melyet a körözést elren
delő szerv vezetője, vagy helyettese ír alá. a kézhezvétel után a II/11. 
osztály az elrendelt helyeken visszavonja.
Hasonlóképpen vissza kell vonni a körözést akkor is, ha valamilyen más 
okból. pl. operatív célból további fenntartása nem szükséges. A körözést 
elrendelő szerv vezetője felelős azért, hogy a személy elfogása, megtalálása 
esetén a körözés minden esetben vissza legyen vonva.
Amennyiben a körözött személy felkutatása esetén bebizonyosodik, hogy az 
ország területéről külföldre szököm, az összes eddig szerzett adatok alapján 
összefoglalót, feljegyzést kell készíteni. Fel kell tüntetni, hogy a személy 
melyik országban, hol tartózkodik.
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A  lezárt körözési dossziét a központi nyilvántartó osztályon keresztül meg 
kell küldeni a II/3. osztály vezetőjének, aki az adatok ismerete alapján 
szükség szerint utasítást ad, hogy szervei — ügynöksége — dolgozzon az 
illető személy további felderítésén, hogy azt további ellenőrzés alatt tartsa.
Amennyiben a körözött személy aktív ellenséges tevékenységet fejt ki, a ké
sőbbiekben ismerőseivel, rokonaival igyekszik felvenni a kapcsolatot, azokat 
kémkedésre, vagy más ellenséges tevékenységre rábírni, vagy az ország terü
letére igyekszik visszajutni, értesíti az illetékes kémelhárító operatív osztályt.
A  kutató, köröző feladatok tervszerűbb végrehajtására kiadott jelen paran
csot az operatív beosztottak előtt részletesen ismertetni kell és oktatás tár
gyává kell tenni.
Az összes operatív szervek parancsnokai gondoskodjanak jelen parancsom 
maradéktalan végrehajtásáról.

Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
53. számú PARANCSA

Budapest, 1957. december 2-án

A  legfontosabb biztonsági okmányaink (személyi igazolványok, különböző 
útlevelek, BM. belépők, stb.) előállításának rendje, ennek ellenőrzése, az 
ilyen okmányok védelme, felhasználásuk szakszerű ellenőrzése állambizton- 
sági szempontból igen nagy jelentőséggel bir. Ezért az ilyen okmányok meg
tervezése, a kivitelezés és felhasználás ellenőrzése szigorú központosítást 
igényel.

A  jelenlegi gyakorlat szerint az okmányvédelem elvi és gyakorlati kérdései
vel foglalkozó BM. II/10/c. alosztály és a BM. különböző szervei ORFK., 
központi személyzeti osztály, KEOKH és útlevél osztály) mint megrendelők, 
valamint a kivitelező nyomda között csak alkalomszerű és nem állandó jel
legű a kapcsolat. Előfordul, hogy a megrendelő szervek a BM. II/10/c. 
alosztály megkerülésével készíttetnek biztonsági okmányokat. Ezekben az 
esetekben a megrendelő szerv — okmánybiztosítással kapcsolatos szakisme
retek hiányában — az okmányok minden részletre kiterjedő megtervezése 
helyett csak néhány formai szempontot és az elkészítés határidejét adja meg 
és a kivitelezési munkát sem tudja megfelelően ellenőrizni. Ez a gyakorlat 
nagy mértékben veszélyezteti a forgalomba kerülő biztonsági okmányok 
védettségét. leegyszerűsíti, illetve megkönnyíti azok meghamisítását.
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A biztonsági okmányok fokozottabb védelme érdekében 

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

1. A  Belügyminisztérium szervei a részükre szükséges biztonsági okmányok 
megrendelését, illetve kivitelezését csak a BM. II/10/c. alosztállyal együtt 
működve eszközölhetik.

2. A  BM. II/10/c. alosztálya gondoskodjon az okmányok megfelelő védel
méről, az okmányok kivitelezése közbeni, ellenőrzésről, valamint az ok
mányok felhasználásánál a biztonsági módszerek szükség szerinti ellen
őrzéséről.

3. A  Belügyminisztérium szervei a biztonsági okmányok ellenőrzése során 
gyanúsnak vélt. illetve meghamisított biztonsági okmányokat, alaposabb 
felülvizsgálás céljából, a BM. II/10/c. alosztályának küldjék meg.

Tekintettel a biztonsági okmányok védelmének nagy fontosságára elvárom.
hogy a Belügyminisztérium szervei az ilyen okmányokkal kapcsolatos fel
adatokat jelen parancsom rendelkezései alapján végezzék.

Szám: 6—200/1957.

A M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  B ELÜ G Y M IN ISZTERÉN EK  
54. számú PARANCSA

Budapest, 1957. december 2-án

A Belügyminisztérium személyi állományának számottevő része — munká
jának sajátosságánál fogva fizikailag és szellemileg fokozottabban van 
igénybevéve. Az ellenforradalmi időszakban és az azt követő hónapokban 
sok belügyi beosztott az átlagot jóval meghaladó erőkifejtéssel végezte önfel
áldozó munkáját, és ennek következtében a legutóbbi időben nagyszámban 
lépett fel kimerüléses állapot a beosztottak soraiban. A kimerüléses állapot 
károsan befolyásolja a munkaképességet, zavaró tényező a családi életben 
csökkenti a szervezet ellenállóképességét a fertőző betegségekkel szemben.
A  belügyi beosztottak számára számos egészségügyi intézmény és lehetőség 
áll fenn egészségük védelmére. A BM. egészségügyi szolgálata rendszeres 
szűrővizsgálatokat végez a megbetegedések idejében való felismerése és 
gyógykezelése érdekében.
A  tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az állomány egy része, sok esetben 
a tisztek és vezetők elhanyagolják egészségük védelmét és kötelező orvosi
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vizsgálatoknak nem tesznek eleget. Ez különösen járványos időben rendkívül 
veszélyes és károsan befolyásolja az állomány ütőképességét.
Az állomány egészségügyi állapotának megjavítása érdekében és az e téren 
meglévő visszásságok megszüntetése érdekében megparancsolom:
1. Az Egészségügyi Osztály szervezze meg a BM. személyi állományának 

egészségügyi felülvizsgálatát. A felülvizsgálat ütemét és mértékét az 
Egészségügyi Osztály vezetője határozza meg. Az Egészségügyi Osztály 
által elrendelt mindennemű szűrővizsgálaton való pontos megjelenés min
den belügyi beosztott számára — rendfokozatra és beosztásra való tekintet 
nélkül — kötelező.

2. Különös gondot és fokozott figyelmet kell fordítani a szűrővizsgálat so
rán a személyi állomány azon részére, akik szolgálati körülményeik, be
osztásuk következtében az átlagosnál fokozottabb szellemi és fizikai 
igénybevételnek vannak kitéve. Részükre az Egészségügyi Osztály veze
tője évenként, az szükséghez mérten több alkalommal rendeljen el szűrő- 
vizsgálatot. kísérje figyelemmel munkakörülményeiket és szükség esetén 
megfelelő javaslatot tegyen.
A fokozott egészségügyi gondozást kívánó belügyi dolgozók névjegyzékéi 
a BM. Személyzeti osztály vezetője állítsa össze.

3. A BM. egész személyi állománya állapotáról az Egészségügyi Osztály 
vezetője évenként terjesszen a Kollégium elé jelentést.

4. Fokozottabban kell gondoskodni a beosztottak évi szabadság alatti pihe
néséről, ezért az üdülőinkben biztosítani kell a beosztottak maximális 
nyugalmát és pihenését. Az egészségügyi szolgálatot az eddiginél jobban 
be kell vonni az üdülés irányításába és ellenőrzésébe.
Az Egészségügyi Osztály és az Üdültetési Központ vezetője vizsgálják 
meg a szanatórium jellegű üdültetés lehetőségeit, és a rendelkezésre álló 
eszközök felhasználásával a szükségletnek megfelelő mértékben szervezzék 
meg az irányított szanatóriumi üdültetést.

Jelen parancsomat a BM. egész személyi állományával ismertetni kell. Vég
rehajtásáért a BM. Egészségügyi Osztály vezetőjét és valamennyi Parancs
nok (Vezető) elvtársat teszem felelőssé.
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Szám: 6—200/1957.

A  M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K

5 6 . sz á m ú  P A R A N C S A

B u d a p e s t ,  19 5 7 . d e c e m b e r  9 -én

I.

Megvizsgáltam az operatív nyilvántartó osztályon az ellenséges elemek 
egyetemes nyilvántartását. Megállapítottam annak ellenére, hogy a hibák 
kiküszöbölése érdekében 1954-ben a nyilvántartás anyagait már felülvizs
gálták nem felel meg a mai követelményeknek. Még mindig nagy számban 
szerepelnek olyan személyek, akikre a nyilvántartásban lévő adatok nem 
felelnek meg a valóságnak, nincsenek kellően ellenőrizve, vagy olyan adatok 
alapján vannak nyilvántartva, amelyek nem képezhetik a nyilvántartásbavétel 
alapját.
Nagyszámban vannak nyilvántartva olyan személyek, akik a hozzá nem értés 
és a korábbi nagyfokú gyanakvás légköréből adódóan kerültek nyilvántar
tásba. Minden alap nélkül vannak nyilvántartva becsületes elvtársak, akik 
jelenleg is párt, állami, gazdasági, tömegszervezeti funkciót viselnek, úgy
szintén egyszerű párttagok és becsületes pártonkívüliek is.
Még jelenleg is szerepelnek a nyilvántartásban olyanok, akiket időközben 
már rehabilitáltak, valamint ezek rokonai — kapcsolatai.
Számos olyan személyt tartanak nyilvántartásban. — és még jelenleg is 
gyakran előfordul, hogy nyilvántartásba vesznek — akik valamilyen kisebb 
jelentőségű izgató kijelentést tettek a párttal, a népi demokráciával, vagy 
valamelyik alapintézménnyel kapcsolatban. Ezek a személyek azonban ellen
séges tevékenységet nem fejtettek ki, egyszerű munkásemberek és nem tar
toznak az osztályellenséghez.
A nyilvántartás hibái nemcsak a törvényességet sértik, de a dolgozókkal 
való jóviszony kialakítása terén is károkat okoznak. A helytelen, minden 
jogi és operatív alapot nélkülöző nyilvántartásba vételek következtében ezek 
az állampolgárok sok esetben akadályozva vannak állampolgári jogaik gya
korlásában, erkölcsi, vagy anyagi károsodás is éri őket.
Megengedhetetlen az, hogy a nyilvántartott ellenséges elemek között indo
kolatlanul becsületes állampolgárok szerepeljenek, káros ez az operatív 
munka szempontjából is, mert csapásaink a tényleges ellenség mellett, a be
csületes állampolgárokat is érik.
A. fennálló hibák kijavítása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :
a Belügyminisztérium központi operatív nyilvántartásának felülvizsgálását.
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Felül kell vizsgálni valamennyi nyilvántartásba vett személy anyagát, akiket 
a politikai nyomozó szervek 1945-től jelen parancsom megjelenéséig nyilván
tartásba vettek.
A felülvizsgálatot az általam meghatározott sorrendben 1957. november 
1 -töl 1959. július 1-ig kell végrehajtani. Az ellenőrizetlen megalapo
zatlan adatok alapján nyilvántartásba vett személyeket a nyilvántartásból 
törölni kell. A felülvizsgálat eredményeképpen el kell érni, hogy a Belügy
minisztérium operatív nyilvántartója a tényleges ellenséges személyek lelep
lezését. a népi demokrácia, a proletárdiktatúra védelmét szolgálja.
A felülvizsgálat végrehajtásánál irányadó a kiadott új Operatív Nyilván
tartási Szabályzat.
A  jövőben csak az új Operatív Nyilvántartási Szabályzat alapelveiben meg
határozott kategóriákhoz tartozó személyeket lehet nyilvántartásba venni.
Akik indokolatlanul és felelőtlenül vesznek személyeket nyilvántartásba, 
felelősségre kell vonni.

II.
A  felülvizsgálat sorrendjét az alábbiak szerint határozom meg:

1. Az operatív nyilvántartó osztály 1958. február 1-ig vizsgálja felül a párt 
hatáskörébe tartozó párt, állami, tömegszervezeti, vagy gazdasági funkció
ban lévő olyan elvtársak anyagait, akik még jelenleg is szerepelnek 
a nyilvántartásban. Valamennyi felülvizsgált anyagot javaslattal a párt 
által kijelölt bizottságok elé kell terjeszteni jóváhagyás, illetve döntés 
végett,
A  fenti anyagok felülvizsgálatához a Politikai Nyomozó Főosztály köz
ponti, megyei (budapesti) osztályai az operatív nyilvántartó osztály 
megkeresése esetén kötelesek messzemenő segítséget nyújtani.

2. Az operatív nyilvántartó osztály, a bíróságok határozatai, kegyelmi 
végzések alapján 1958. február 1-ig vizsgálja felül a korábbi ügyekben 
nyilvántartásba vett, rehabilitált személyek anyagait.
Felül kell vizsgálni a Belügyminisztériumban működő rehabilitációs 
bizottság határozatai alapján az indokolatlanul internált személyek anyagait 
is. Valamennyi rehabilitált személyt törölni kell a nyilvántartásból.
A  későbbiek során az irattározott anyagok felülvizsgálatával együtt tö
rölni kell a nyilvántartásból a rehabilitált személyek úgynevezett ,,kapcso
latait” is.
Kivételt képez az, ha a bíróság a rehabilitált személyt valamely más 
bűncselekményben bűnösnek találta, vagy az Operatív Nyilvántartási 
Szabályzatban meghatározott ellenséges kategóriába tartozik. Ebben az 
esetben függetlenül az ügytől, ezen az alapon kell nyilvántartásba venni.
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3. Felül kell vizsgálni a Politikai Nyomozó Főosztály központi, megyei 
(budapesti) osztályai, a Hőr. Felderítő Főosztály által nyilvántartásba 
vett személyeket, akik jelenleg is „élő” még nem irattározott operatív 
dossziék alapján lettek nyilvántartásba véve. A felsorolt osztályoknak 
a felülvizsgálatot 1938. október 31-ig kell végrehajtani.

4. Az irattározott operatív dossziék alapján nyilvántartásba vett személyeket 
az operatív nyilvántartó osztály vizsgálja felül 1958. december 31-ig.

5. A. felülvizsgálat alapján valamennyi politikai nyomozó osztálynak dönteni 
kell, kiket hagynak meg továbbra is nyilvántartásban. Az indokolatlanul 
nyilvántartásba vett személyeket pedig törölni kell a nyilvántartásból.

III.

A  felülvizsgálat előkészítése érdekében a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 
vezetője 1957. december 30-ig hívja össze a politikai nyomozó osztályok 
vezetőit és ismertesse a nyilvántartás felülvizsgálatának jelentőségét. Az ope
ratív nyilvántartó osztály vezetője részletesen tájékoztassa a politikai nyomozó 
osztályvezetőket a felülvizsgálat módjáról.
Ezt követően valamennyi politikai nyomozó osztályvezető a beosztottak 
előtt ismertesse az operatív nyilvántartás felülvizsgálatát és tartson részletes 
eligazítást a felülvizsgálat jelentőségéről, a végrehajtás módjáról és 
a szervére háruló feladatokról. A  vezetők gondoskodjanak arról, hogy az 
operatív tisztek az új Operatív Nyilvántartási Szabályzat alapján megfelelően 
legyenek oktatva, hogyan kell végrehajtani a nyilvántartás felülvizsgálatával 
kapcsolatos feladatokat.
A  központi (budapesti) megyei politikai nyomozó osztályvezetők felelősek 
az osztályukon folyó felülvizsgálati munkáért. Az osztályvezetők készítsek 
el az eredményes végrehajtás érdekében a felülvizsgálat ütemének, ellenőrzé
sének tervét.

A z  o sz tá ly o k o n  s z ü k sé g  sz e rin t egy , v a g y  tö b b  b iz o ttsá g o t k e ll lé tre h o z n i 
a  fe lü lv iz s g á la t  id e jé re .

A bizottság vezetője az illetékes politikai nyomozó osztály vezetője, vagy 
helyettese legyen. Tagjai pedig nagy politikai és operatív tapasztalattal 
rendelkező alosztályvezetők, operatív tisztek legyenek.

A  b iz o tts á g  f e la d a ta :

Ellenőrizni, hogy a felülvizsgálatot az elkészített terv alapján, megfelelő 
ütemben az előírt határidőre végrehajtsák.
Segítséget nyújtani a felülvizsgálat során felmerülő egyes elvi kérdések tisz
tázásában.
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Ellenőrizni, hogy az operatív tisztek a felülvizsgálatot kellő alapossággal 
hajtsák végre és az Operatív Nyilvántartási Szabályzatban előírtak szerint 
— okmányokkal igazolják — a nyilvántartásban maradó személyekre vonat
kozó terhelő adatokat.
A politikai nyomozók javaslatai alapján döntsenek a nyilvántartásban ma
radó. vagy törlésre kerülő személyek felett.

A  fe lü lv iz s g á la t  m eg sze rv ez ésév e l és e lle n ő rz é sé v e l a  P o l i t ik a i  N y o m o z ó  
F ő o s z tá ly  O p e ra t ív  N y ilv á n ta r tó  O s z tá ly  V e z e tő jé t  b ízom  m eg.

A  felülvizsgálat ellenőrzésére az operatív nyilvántartó osztályon létre kell 
hozni megfelelő létszámmal egy instruktori csoportot. E mellett az operatív 
nyilvántartó osztály nyújtson elvi és gyakorlati segítséget a felülvizsgálati 
munka sikeres végrehajtásához.
Az irattári anyagok felülvizsgálására a BM. Személyzeti Osztálya és a Poli
tikai Nyomozó Főosztály Vezetője vezényeljen 50 politikai nyomozót az 
operatív nyilvántartó osztályra.

IV .
A  nyilvántartásba vett személyek felülvizsgálatát a politikai nyomozó osztá
lyokon az alábbi módon kell végrehajtani:

1. Az operatív nyilvántartó osztály 1957. júliustól folyamatosan megküldte 
a politikai nyomozó szervek által korábban kiállított, a központi egye
temes nyilvántartásba elhelyezett kartonok másolatát az illetékes osztá
lyoknak, a megsemmisült dossziék rekonstruálása céljából. Ugyanezeket 
a kartonokat kell a nyilvántartás felülvizsgálására is felhasználni, tehát 
az anyagok rekonstruálását és felülvizsgálatát egyidőben kell elvégezni.

2. Meg kell állapítani, hogy a nyilvántartásbavétel alapját képező anyagok 
megfelelnek-e a nyilvántartási szabályzatban előírtaknak. Ha a személyre 
vonatkozó anyag megsemmisült, azt újból be kell szerezni és a megfelelő 
operatív dossziéban el kell helyezni.

3. A  nyilvántartásba vett személyek felülvizsgálatát az illetékes területen 
dolgozó operatív tiszt hajtja végre, Megállapítja, hogy a kartonokon 
közölt értékelés az Operatív Nyilvántartás Szabályzatban meghatározott 
szempontok szerint terhelő adatot jelent-e. Miután az megtörtént, a dosz- 
sziéban lévő anyagot, illetve a rekonstruálás során beszerzett ellenőrzött 
adatok alapján bizonyítani kell a kartonon közöltek helytállóságát. Ha a 
személy nyilvántartásba való további meghagyását javasolja, köteles 
dokumentálni, az okmányokat beszerezni.

4. Amennyiben a nyilvántartásban lévő személy ellenséges tevékenységet 
nem követett el, terhelő adat nincs rá, ellenséges kategóriába nem tar
tozik, az operatív tiszt tegyen javalatot a nyilvántartásból való törlésére.
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Úgy a törlési javaslatot, mint a nyilvántartásba való további meghagyást 
a bizottságok elé kell terjeszteni jóváhagyásra.

5. Nyilvántartásból való törlés esetén az operatív nyilvántartó osztály által 
korábban megküldöttt kartonmásolaton kell röviden a törlést megindo
kolni és a bizottság vezetője által aláírva visszaküldeni az operatív nyil
vántartó osztályra. A  visszaküldött kartonmásolat alapján az operatív 
nyilvántartó osztályon az egyetemes kartonrendszerből ki kell emelni 
a törlésre javasolt személy eredeti kartonját.

6. A  megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályoknál a nyilvántartásba 
való további meghagyás esetén, a felülvizsgálatot végrehajtó operatív 
tiszt a meglévő, vagy újonnan beszerzett okmányok alapján új nyilván
tartási kartont készít. A  kartont az okmányokkal együtt a felülvizsgáló 
bizottság elé terjeszti jóváhagyásra. Ha a bizottság a nyilvántartásba való 
meghagyás mellett dönt, a bizottság vezetője (osztályvezető, vagy helyet
tese) aláírja az új nyilvántartási kartont. Az új kartont be kell sorolni 
az osztály nyilvántartásába. A  felülvizsgáló bizottság döntését az operatív 
nyilvántartó osztálytól korábban megküldött kartonmásolatra is rá kell 
vezetni és a bizottság vezetőjének aláírásával a II/11. osztályra meg kell 
küldeni.
A  bizottság döntését az operatív nyilvántartó osztály egyetemes nyilván
tartásában az eredeti kartonon át kell vezetni.

A központi politikai nyomozó osztályokon, ahol az osztálynak saját 
nyilvántartása nincs, a felülvizsgálatot a fentiek szerint kell végrehajtani 
azzal az eltéréssel, hogy saját részükre új kartont kiállítani nem kell.

7. Egyes kivételes esetben, ha a terhelő anyag, dokumentáció egyenlőre 
semmilyen, körülmények közöt nem szerezhető be újra, de a személy 
operatív célból fontos, ismert az osztályon az, hogy korábban az anyagok 
megsemmisülése előtt, rá komoly terhelő adatok voltak, ennek alapján 
a személy további nyilvántartásba való meghagyása indokolt.
Erről hivatalos feljegyzést kell készíteni, fel kell tüntetni, hogy korábban 
milyen terhelő adatok voltak a személyre. A  hivatalos feljegyzést a meg
felelő dossziéban el kell helyezni. A személyt ennek alapján kutató 
nyilvántartásba kell sorolni.
A  kutató anyagba történő besorolást az Operatív Nyilvántartási Szabály
zatban meghatározottak szerint kell végrehajtani.

8. A  BM. operatív nyilvántartásában csak azok a személyek szerepelhetnek, 
akikre vonatkozóan a politikai nyomozó szervek gondosan ellenőrzött ter
helő adatokkal rendelkeznek.

9. A  felülvizsgálat során az új Operatív Nyilvántartási Szabályzatban elő
írtaktól eltérően nem kell a nyilvántartásban tovább is megmaradó felül-
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vizsgált személyekre a kartonnal együtt az okmányokat is beküldeni 
a II/11. osztálynak, mert az késleltetné, megnehezítené a felülvizsgálati 
munkát, nagy anyagmozgatással járna. A z  új nyilvántartásba vételeknél 
azonban a felülvizsgálat ideje alatt is a Nyilvántartási Szabályzatban 
előírtak szerint kell eljárni.

V .
A  felülvizsgálatokat nagy körültekintéssel és felelősségteljesen kell elvégezni, 
mert a Belügyminisztérium operat ív  nyilvántartásának felülvizsgálata ütő
képesebbé teszi a politikai nyomozó szervek munkáját. Kikerülnek a nyil
vántartásból az eddig indokolatlanul nyilvántartott személyek kartonjai, és 
a tényleges ellenség marad nyilvántartásban. Ennek eredményeképpen számot 
lehet adni az országban elhelyezkedő ellenséges elemekről, számba lehel 
venni azokat, akik az ország határain túl a Magyar Népköztársaság ellen 
tevékenykednek. Ez nagymértékben elő fogja segíteni, hogy az operatív 
hálózati munka Népköztársaságunk ellenségei ellen irányuljon.
Valamennyi vezető és beosztott éberen ügyeljen arra, hogy a felülvizsgálat 
során egyetlen ellenséges személy kartonja se kerülhessen ki a nyilvántartásból 
Utasítom a vezetőket, hogy az operatív nyilvántartó felülvizsgálatát beosz
tottaikkal, a felülvizsgálat jelentőségének megfelelően ismertessék. Az Ope
ratív Nyilvántartó Osztály vezetője 1958. május 1-ig tegyen jelentést a felül
vizsgálat állásáról, a felülvizsgálat befejezése után 1959. január 15-ig 
a felülvizsgálat eredményéről és nyilvántartott kategóriákról.
Jelen parancsomat a politikai nyomozó osztályok személyi állományával 
ismertetni kell.

Szám: 6 -200 /1957 .

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

Budapest, 1957. november 27-én

A Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztály operatív szerveinek mun
kájában egyik jelentős eszköz az operatív nyilvántartás. A  jól megszervezett 
nyilvántartás nélkülözhetetlen a külső és belső reakciós erők aknamunkájának 
felderítésében. A  nyilvántartási szabályzat betartása segíti a módszeres háló
zati munkát. Az operatív nyilvántartási szabályok betartása kötelező vala- 
mennyi operatív tiszt számára.
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Az ellenség elleni harcban fontos feladat, hogy a nyilvántartás helyesen tük
rözze az országban lévő aktív ellenséges elemek és az ellenséges kategóriákba 
tartozó aktivizálható személyek számát, elhelyezkedését a rájuk vonatkozó 
terhelő adatokkal. Figyelemmel kíséri a hálózat alakulását, a feldolgozó 
munkát. Összegyűjtött adatai alapján tájékoztatja a vezetést a hálózat hely
zetéről. Az operatív feldolgozó munka állásáról, az őrizetbe vételekről, letar
tóztatásokról. Az operatív nyilvántartó pontos és gyors adatszolgáltatásával 
segíti a politikai nyomozó szervek eredményes munkáját.

Az operatív nyilvántartás terén jelenleg fennálló helyzet nem kielégítő. Az 
operatív munkában korábban keletkezett hibák, torzulások egy része még ma 
is meg van az operatív nyilvántartásban. A korábbi szabályzatokban a nyil
vántartásba vétel alapját szolgáló kategóriák meghatározása sem volt meg
felelő. Emellett a gyakorlati munkában számtalan esetben előfordult, hogy 
nyilvántartásba vettek személyeket, teljesen indokolatlanul. Másrészt kima
radtak a nyilvántartásból olyan személyek, akik ellenségei a Magyar Nép- 
köztársaságnak.

Az ellenforradalmi események után a nyilvántartásban keletkezett károk mel
lett a nyilvántartási fegyelem még inkább meglazult. Előfordul, hogy opera
tív tisztek, sok esetben vezetők, a nyilvántartás legfontosabb elveit nem isme
rik, a bevált nyilvántartási szabályokat nem tartják be. Lebecsülik a nyilván
tartó munkát, az operatív munkában nélkülözhetetlen adminisztrációs feladatot 
felesleges bürokráciának tekintik. Ebből súlyos károk származnak, úgy a nyil
vántartó. mint az operatív hálózati munkára. Ellenséges személyek kimarad
nak a nyilvántartásból, a jelenlegi lazaság miatt gyakori a kettős beszerve
zés. Politikai bűncselekményekért vizsgálat alá vont személyekről nem készül
nek fényképek, ujjlenyomatok. A pontatlan nyilvántartások következtében 
a vezetés tájékoztatása hibás, félrevezető. Nem alkalmas arra, hogy a vezetést 
segítse az operatív hálózati munka fő irányának meghatározásában. Ugyan
akkor a korábban kiadott nyilvántartási szabályzat egyes pontjai elavulták, 
már nem felelnek meg a Politikai Nyomozó Főosztály előtt álló magasabb 
követelményeknek.

Ezért az operatív nyilvántartó munkában jelenleg meglevő hibák kiküszöbö
lése, a nyilvántartási fegyelem megszilárdítása, az operatív munka hatható
sabb segítése érdekében

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

1. A  politikai nyomozó osztályok vezetői az Operatív Nyilvántartó Osztály 
vezetőjével együtt tegyenek meg minden szükséges intézkedést a nyilván
tartási fegyelem megszilárdítására, az egységes nyilvántartás megterem
tésére. A  nyilvántartással kapcsolatos feladatok pontos és maradéktalan 
elvégzéséért minden politikai nyomozó szerv vezetője személyében felelős.
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2. Jelen parancsommal egyidejűleg kiadom a módosított Operatív Nyilván
tartási Szabályzatot. A  parancs megjelenésétől a Szabályzattól eltérő 
nyilvántartást vezetni tilos. Ami a kiadott szabályzattól a II/3 . osztály
nál eltérő, azt külön parancsban szabályozom.

3. A  Szabályzattal a központi politikai nyomozó osztályok csoportvezetőig, 
a megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok alosztály- (járási ki- 
rendeltség) vezetőkig bezárólag 1958. január 31-ig el legyenek látva.
A szabályzatnak megfelelő nyomtatványokkal a politikai nyomozó osztá
lyokat időben el kell látni. Az ahhoz szükséges anyagot az Anyagi és 
Technikai Főosztály biztosítsa.

4. A nyilvántartási munka jelentőségének megfelelően gondoskodni kell. 
hogy a módosított Operatív Nyilvántartási Szabályzatot az összes opera
tív tiszt alaposan megismerje. Az Operatív Nyilvántartási Szabályzatot, 
a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat állandóan oktatás tárgyává 
kell tenni. Ezért a központi és megyei (budapesti) politikai nyomozó 
osztályok vezetői szervezzék meg a szabályzat oktatását úgy, hogy 1958. 
január 31-ig legalább három foglalkozáson keresztül tegyék azt oktatás 
tárgyává, valamennyi operatív tiszt számára.
Az Operatív Nyilvántartó Osztály vezetője nyújtson segítséget a Sza
bályzat oktatásának megszervezéséhez. Készítse el a Szabályzat okta
tásához szükséges vázlatokat és küldje meg a Szabályzat kiadásával egy- 
időben a politikai nyomozó osztályok vezetőinek.
Az Operatív Nyilvántartó Osztály vezetője a központi és megyei (buda 
pesti) osztályok nyilvántartóinak oktatását szervezze meg.
Az Operatív Nyilvántartási Szabályzat oktatásának eredményéről — az 
egységes nyilvántartás helyreállításáról, a nyilvántartási fegyelem hely
zetéről az érintett osztályok vezetői 1958. március 1-ig a Politikai Nyo
mozó Főosztály vezetőjének tegyenek jelentést.

5. A Belügyminisztérium iskoláin, tanfolyamain a politikai nyomozó állo
mány részére az Operatív Nyilvántartási Szabályzatot sokkal nagyobb 
súllyal és megfelelő óraszámban kell oktatni, mert a nyilvántartással 
kapcsolatos feladatok hiányos ismerete és lebecsülése következtében sér
tik meg gyakran az operatív alapelveket.

6. A Belügyminisztérium Titkárság Ellenőrzési Osztálya a politikai nyo
mozó osztályok munkájának ellenőrzése során gondosan ellenőrizze az 
Operatív Nyilvántartási Szabályzat betartását. Kísérje figyelemmel a 
nyilvántartási fegyelem alakulását.

7. A  parancs megjelenése után személyeket nyilvántartásba venni csak az 
Operatív Nyilvántartási Szabályzatban lefektetett elvek alapján, Szabály
zatban előírt kategóriákból lehet. Azokat a beosztottakat, akik a nyilván
tartási fegyelmet nem tartják be, a szabályzatban előírtaktól eltérnek, sze-
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mélyeket indokolatlanul vesznek nyilvántartásba, vagy felderített ellen
séges személyek nyilvántartásba vételét elmulasztják, fegyelmi úton fele
lősségre kell vonni. A  nyilvántartási fegyelem megsértésének súlyosabb 
eseteiről a politikai nyomozó osztályok vezetői és az operatív nyilvántartó 
osztály vezetője nekem tegyen jelentést.

8. A  politikai nyomozó osztályok munkájukhoz állandóan használják fel 
a nyilvántartás adatait. A vezetők igényeljék a nyilvántartás által fel
színre hozható adatokat, munkájuk megtervezésénél támaszkodjanak 
azokra. Ezért biztosítani kell, hogy az operatív nyilvántartókban az ope
ratív munkában jártas, politikailag képzett beosztottak dolgozzanak.

9. A  Politikai Nyomozó Főosztály Operatív Nyilvántartó Osztálya működ
jön együtt az ORFK. nyilvántartó osztályával. Támaszkodjanak egy
másra, időnként beszéljék meg az egymást érintő kérdéseket.

10. Az Operatív Nyilvántartó Osztály vezetője az ORFK. nyilvántartó osz
tály vezetőjével közösen szervezze meg, hogy a politikai bűncselekmények
ért elítélt, internált, rendőri felügyelet alá helyezett, vagy preventív eljárás 
alá vont személyek akkor is bekerüljenek az Operatív Nyilvántartó Osz
tály nyilvántartásába, ha azok ellen az eljárást nem a Politikai Nyomozó 
Főosztály vizsgálati szervei folytatták le.

11. Hatályon kívül helyezem az 1954. szeptember 13-án kelt 10. számú 
belügyminiszteri parancsot és annak mellékleteként kiadott 93— 14 286/ 
1954. számú szabályzatot. A  hatályon kívül helyezett szabályzatokat 
1957. december 31-ig a Politikai Nyomozó Főosztály Operatív Nyilván
tartó Osztályának meg kell küldeni és az gondoskodik azok megsemmi
sítéséről.

Szám: 6—200/1957.

SZABÁLYZAT A BELÜGYMINISZTÉRIUM POLITIKAI 
NYOMOZÓ SZERVEI OPERATÍV NYILVÁNTARTÁSÁRA

I. Fejezet
Az operatív dossziék formái és az operatív nyilvántartás fajtái

1. §•

A BM. politikai nyomozó szervei az előttünk álló feladatoknak meg
felelően úgy a központban, mint vidéken az alábbi dossziékat vezetik:

1. B. dossziét a BM. politikai nyomozó szerveinek ügynökeire, reziden
seire, informátoraira, konspirativ és találkozási lakások tulajdonosaira nyitják
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azért, hogy összegyűjtsék benne azokat az anyagokat, amelyek a hálózati sze
mélyek beszervezésére, tanulmányozására, ellenőrzésére, az állambiztonsági 
szervekkel való együttműködésre vonatkoznak.

2. Munka dossziét az ügynökök, rezidensek és informátorok jelentései
nek gyűjtésére.

3. Csoport dossziét azokról a személyekről, akik ügynöki bizalmas nyo
mozás alatt állnak, mert kém, kártevő, demokráciaellenes tevékenységgel, 
vagy más államellenes bűncselekménnyel gyanúsíthatok és akiket tevékenysé
gükben szervezeti egység köt össze.

4. Személyi dossziét azokról a személyekről, akik ügynöki bizalmas nyo
mozás alatt állnak, mert kém, kártevő, demokráciaellenes tevékenységgel, 
vagy más államellenes bűncselekménnyel gyanúsíthatok, valamint azokról, 
akik diverziós és terrorista szándékkal gyanúsíthatok.

3. Körözési dossziét nyitnak a kapitalista hírszerző szervek ügynökei és 
más államellenes bűnözők körözésére, akik letartóztatási intézetből megszök
tek, vagy kivonták magukat a BM. politikai nyomozó szerveinek nyílt, vagy 
ügynöki bizalmas nyomozása alól, továbbá a fegyveres erőktől megszökött 
hazaárulókról.

6. Objektum vonalas dossziét kell nyitni az operatív munka szempontjá
ból fontos munkaterületeken a jelentősebb objektumokra (hadiipari objektu
mok, fontos nehézipari üzemek, alapanyagot és exportra gyártó jelentősebb 
üzemek, különösen fontos üzemek, tudományos kutató intézetek, katonai egy
ségek stb.), az osztályellenség különböző fő kategóriáira (csendőrök, katona
tisztek, stb.) az ellenséges tevékenységről szóló anyagok gyűjtése, rendezése 
és nyilvántartásba vétele céljából.

7. Előzetes ellenőrző dossziét nyitnak azokra a személyekre, akikre vonat
kozólag a BM. politikai nyomozó szerveihez még nem ellenőrzött, de ope
ratív szempontból figyelmet érdemlő, ellenséges tevékenységre utaló anyagok 
(ügynöki jelentések, őrizetesek vallomásai, állampolgárok bejelentései és egyéb 
jelentések) érkeztek.

8. Rendkívüli események dossziét kell nyitni minden olyan megtörtént 
ellenséges tevékenységre utaló eseményre (röpcédulázás, nagymérvű falfirká
lás, diverziógyanús esetek, gyújtogatás, tömeges állatmérgezés, robbanás, ter
ror, stb.), ahol a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyt, sze
mélyeket nem tudták megállapítani.

9. Ellenőrző, figyelő dossziét nyitnak olyan anyagok rendezésére, ame
lyek alapján a vidéki szervek különösen fontos ügynöki bizalmas nyomozásai
nak figyelemmel kísérése, ellenőrzése és segítése történik a központi operatív 
szervek részéről.
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10. Vizsgálati dossziét az előzetes letartóztatással és vizsgálattal kap
csolatos okmányok és anyagok gyűjtésére.

11. Tájékoztató dossziét nyitnak a kapitalista államokban levő olyan 
személyekre, akiknek tanulmányozása operatív szempontból szükséges, a rájuk 
vonatkozó hálózati és sajtóanyagok rendezése céljából.

12. A  központi operatív nyilvántartó osztályon ,,P” és „L” jelzésű 
gyűjtő dossziékban dolgozzák fel a kompromittált személyekre vonatkozó, a 
horthysta időből származó és egyéb, nyilvántartásbavétel alapjául szolgáló 
dokumentációs, kompromittáló anyagokat.

2 . §.
Az operatív nyilvántartás fajtái

A BM. politikai nyomozó szerveinek operatív nyilvántartási anyag a 
Politikai Nyomozó Főosztály operatív nyilvántartó osztályán van összegyűjtve 
és központosítva.

1. Az élő és irattári operatív dossziék kartotéknyilvántartása.
Az operatív dossziékról kiállított 1. sz. kartonrendszer kimutatja, hogy 

az egyes dossziék mely szervnél találhatók.
A kartonrendszer a növekvő iktatószámok szerint összerakott 1. sz. nyil

vántartó-kartonokból tevődik össze.

2. Központi operatív kartotéknyilvántartás azokról a személyekről, aki
ket a BM. politikai nyomozó szervei csoport, személyi, körözési, előzetes 
csoport, előzetes személyi és vizsgálati dossziék, valamint azokra a kompro
mittált személyekre vonatkozólag, akiket a központi operatív nyilvántartó 
osztály kompromittáló, dokumentációs iratok alapján vett nyilvántartásba.

A kartonrendszer a 2., 3., 4. és 8. sz. kartonokból tevődik össze, mely 
fonetikába van sorolva.

3. a) Olyan szervezetek, csoportok kartotéknyilvántartása, melyek a 
Magyar Népköztársaság és a béketábor országaival szemben ellenséges tevé
kenységet fejtenek ki.

3. b) Továbbá a szervezetekről és csoportokról kiállított 2 /a . és 2/b., 
valamint az előzetes ügyekről kiállított 8 /a . és 8/b. statisztikai kartonok 
rendszere, mely területenként fonetikába van sorolva.

4. A  vizsgálati eljárás alá vont személyek és az elítélt személyek nyil
vántartása.

A kartonrendszer a 4-es számú kartonokból tevődik össze, mely a szer
venként őrizetbevett, valamint a politikai bűncselekmények miatt elítélt sze
mélyek kartonjaiból tevődik össze és fonetikus sorrendbe van sorolva.
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5. Daktiloszkópiai nyilvántartás.
A  nyilvántartási rendszer ujjlenyomatlapokból, fényképekből és nyil

vántartó-kartonokból tevődik össze.

6. Ügynökök, rezidensek, informátorok, konspirativ és találkozási laká
sok tulajdonosai, valamint ezek magyarországi és külföldi operatív szempont
ból különös jelentőséggel bíró legközelebbi kapcsolatainak kartotéknyilván
tartása.

A kartotékrendszer a 6. sz. kartonokból tevődik össze. A  kapcsolatok 
nyilvántartása a 6 /a. sz. kartonokon, a T . lakások terület szerinti nyilvántar
tása a 6/b. sz. kartotékon történik.

A hálózati személyek statisztikai kartonrendszere a 6/c. kartonokból áll, 
szervenként külön fonetikába sorolva.

7. Gyanús és ellenséges címek kartotéknyilvántartása.
A  kartotékrendszer a 7. sz. kartonokból tevődik össze címek szerint és 

területi elv szerint fonetikába sorolva.
8. Rendkívüli eseményekre nyitott dossziék 9. kartonok alapján történő 

nyilvántartása.

3. §.
Kisegítő operatív nyilvántartások

A BM. központi és megyei (budapesti) politikai nyomozó szervei a 
munka megkönnyítése céljából kisegítő operatív nyilvántartást vezetnek.

A II/3 . osztályon és a Határőrség felderítő osztályán vezetett kisegítő 
nyilvántartásokról külön parancs rendelkezik.

A II/1 . és II/4 . osztályokon az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni:
1. Az élő hálózat kartotéknyilvántartása.
A  kartonrendszer a 6. sz. karton másodpéldányaiból tevődik össze, 

vezetéknév szerint fonetikába sorolva. A  6/c. karton alapján pedig területi 
jelleg szerint.

2. Élő operatív dossziék kartotéknyilvántartása.
A kartonrendszer az 1. sz. kartonok másodpéldányaiból tevődik össze 

a növekvő iktatószámok szerint, valamint a 2 /a., 2/b. kartotékrendszerből.

A II/8. osztályon az alábbi nyilvántartást kell vezetni:

1. A vizsgálati eljárás alatt álló személyek kartotéknyilvántartása.
A kartonrendszer speciális nyilvántartási kartonokból tevődik össze, fone

tikába sorolva, területi jelleg szerint rendezve.
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A budapesti és megyei Politikai Nyomozó Osztályokon az alábbi nyil
vántartásokat kell vezetni:

1. A  hálózati személyek nyilvántartása.
Az élő hálózat magyarországi és külföldi, operatív szempontból különös 

jelentőséggel bíró legközelebbi kapcsolatainak kartotéknyilvántartása.
A kartonrendszer a 6. sz. kartonok a 6/a. és 6/b. kartonok másod- 

példányaiból tevődik össze fonetikába sorolva, a 6/c. kartonok alapján pedig 
területi jelleg szerint.

2. Élő operatív dossziék kartotéknyilvántartása.
A kartonrendszer az 1-es sz. kartotékok másodpéldányaiból tevődik 

össze és növekvő számsor szerint besorolva.
A budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok Politikai Nyomozó Osz

tályain az 1. sz. kartonon kívül vezetni kell az operatív ügyekről kiállított 
2 /a ., 2/b., valamint az előzetes ügyekről kiállított 8/a. és 8 /b. sz. statiszti 
kai kartonrendszereket, melyek területenként fonetikába vannak besorolva.

3. Az élő és irattári dossziékban szereplő olyan személyek kartotéknyil
vántartása, akikre terhelő anyagok állnak rendelkezésre.

A  kartonrendszer a 2., 3., 4. és 8. sz. kartonok másodpéldányaiból 
tevődik össze fonetika szerint.

Az összes politikai nyomozó szerveknél vezetni kell:
A hálózati személyek és operatív dossziék speciális naplók szerinti nyil

vántartását.

A BM. többi központi politikai nyomozó operatív szerveinél, valamint 
a Határőrség felderítő osztályai vidéki szerveinél az alábbi operatív nyilván
tartást kell vezetni:

1. Hálózati nyilvántartási napló.
2. Az operatív dossziék nyilvántartási naplóját.

A fentieken kívül a BM-ben felsorolt központi politikai nyomozó szer
veknél külön szabályzat szerint az alábbi önálló nyilvántartásokat vezetik:

a) A  KEOKH nyilvántartja a Magyarország területén élő és átutazó 
külföldieket, valamint azokat a magyar állampolgárokat, akik szolgálati vagy 
személyi ügyben külföldre utaztak.

b) Az operatív technikai osztály nyilvántartja az operatív technikai esz
közök IX /8 . és IX /9 . a rádióelhárítás és felderítés által szerzett és feldol
gozott anyagokat.

c) A  „K" ellenőrzés (X III. osztály) nyilvántartja az imperialista orszá
gokból egyes személyek részére érkező postai küldemények egy részét, me-
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lyek operatív szempontból jelentősek, valamint az operatív szempontból érté
kesnek talált bel- és külföldi levélcímeket.

d) A  környezettanulmányozó és figyelő osztály nyilván ta rtja  a környe
zettanulmányokat és a figyelés során az operatív osztály által figyeltetett sze
mélyek felderített kapcsolatait.

II. Fejezet
Az operatív dossziék nyitásának, átadásának, realizálásának és lezárásának

rendje

4. §.
B. és Munka dosszié

" B" dossziét a Belügyminisztérium politikai nyomozó szerveinek ügynö
keire, rezidenseire, informátoraira, konspirativ és találkozási lakások tulaj
donosaira nyitnak azért, Hogy összegyűjtsék azokat az anyagokat, amelyek 
a hálózati személy tanulmányozására, beszervezésére és a politikai nyomozó 
szervekkel való együttműködésre vonatkoznak.

Az ismételt beszervezések megelőzése érdekében, valamint azért, hogy 
megakadályozhassuk kétkulacsosságáért, dezinformálásáért ,stb. korábban ki
zárt ellenséges személyek bejutását a hálózatba, a beszervezésekre kijelölt sze
mélyeket minden esetben kötelező ellenőrizni a BM. Politikai Nyomozó Fő
osztály Központi Operatív Nyilvántartó Osztályának operatív és hálózati 
nyilvántartásában, valamint a KEOKH-nál, a II/ 1 3-as és a II/9-es osztá
lyokon.

A  hálózati személyek beszervezésének engedélyezése céljából a vezetés 
felé beszervezési javaslatot kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a beszer
vezés célját és tervét, valamint a jelölt hírszerzési lehetőségeit.

Az ügynökök és rezidensek beszervezését a központi (budapesti) és me
gyei politikai nyomozó osztályok vezetői és helyettesei, az informátorok be
szervezését pedig az alosztályok vezetői engedélyezik.

A II/1 . osztály vidéki szerveinél a beszervezések engedélyezésének rend
jét a Belügyminiszter külön parancsa szabályozza.

Az illegális csoportok vezetőinek, a kapitalista államok külképviseleti 
szervei beosztottainak és a külföldi állampolgároknak beszervezéséhez a 
Belügyminiszter vagy első helyettesének engedélye szükséges.

A hálózati személyek kizárásának engedélyezése a hálózatból ugyanilyer 
formában történik.

Engedély nélkül beszervezést végezni tilos. A beszervezés végrehajtásá
ról szóló jelentést azzal a vezetővel kell aláíratni, aki a beszervezést engedé
lyezte.
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A beszervezett személytől nyilatkozatot kell venni a Belügyminisztérium 
szerveivel való együttműködés vállalásáról és a titoktartásról. Ezalól egyes 
esetekben a beszervezést engedélyező vezető kivételt tehet.

A  beszervezés megtörténte után két napon belül az operatív beosztott 
köteles a hálózati személyt bejegyeztetni a hálózati nyilvántartó naplóba és 
felvenni a központi operatív hálózati kartotéknyilvántartásba.

Az ügynök, rezidens, informátor, a konspirativ és találkozási lakás tulaj
donosa, bérlője nyilvántartásbavételéhez 6. sz. kartont, az illetékes nyilván
tartó alosztály által 6/c. vagy 6/b . kartonnal együtt a BM. Politikai Nyo
mozó Főosztály nyilvántartó osztályának kell megküldeni.

A  központban a nyilvántartó kartonokat egy példányban vidéken két 
példányban kell kitölteni, az egyiket meg kell küldeni a központi operatív 
nyilvántartó osztálynak, a másikat pedig a megyei (budapesti) politikai nyo
mozó osztály operatív nyilvántartó csoportjának.

A  II/1 . és II/4 . osztály szerveinél a nyilvántartási kartonokat két pél
dányban kell kitölteni. Az egyiket, a központi operatív nyilvántartó osztály
nak, a másikat az osztály operatív nyilvántartó csoportjának kell megküldeni.

A  nyilvántartási kartonokat a központban az osztályvezetők, helyettesek, 
alosztályvezetők, megyéknél a politikai nyomozó osztályvezetők vagy helyet
tesei írják alá.

A  központosított kartotéknyilvántartásba kell felvenni a hálózati szemé
lyek operatív szempontból különösen jelentős belső és külső kapcsolatait. 
Ehhez minden személyről 6/a. sz. kartont kell kiállítani.

Egyes személyekről, akiknek beszervezése különböző okok miatt elhúzó
dik, a hálózati kartotéknyilvántartás részére jelzőkartont kell kitölteni és őket 
ennek alapján hálózati nyilvántartásba venni, nehogy más operatív szervek 
a beszervezést meghiúsítsák.

Amennyiben az operatív osztály a személyt valamilyen oknál fogva nem 
szervezi be — köteles azt az operatív nyilvántartó osztálynak jelenteni, aki 
ennek alapján a jelzőkartont a nyilvántartásból kiemeli.

A központi operatív nyilvántartó osztály az ügynököt, rezidenst, infor
mátort, konspirativ és találkozási lakás tulajdonosát bejegyzi a hálózati nyil
vántartó naplóba, az üres B. és M. dossziét nyilvántartási számmal látja el, 
majd aláírás ellenében személyesen a beosztottnak adja ki, vagy a futárszol
gálattal „Szigorúan titkos, különösen fontos" küldeményként megküldi az 
illetékes osztálynak.

A B. dossziéban az alábbi okmányokat kell gyűjteni:
1. A dossziéban elfekvő anyagok tartalomjegyzékét.
2. önéletrajzot, fényképpel ellátott kérdőívet és a kapcsolatok névsorát.
3. A beszervezési javaslatot és a beszervezés tervét.
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4. A beszervezett személy operatív nyilvántartásban való ellenőrzéséről 
szóló, valamint egyéb okmányokat, melyek a hálózati személy tanulmányo
zására vonatkoznak.

5. Jelentést a beszervezés végrehajtásáról.
6. Nyilatkozatot a BM. politikai nyomozó szerveivel való titkos együtt

működésről.
7. Jelentést a hálózati személlyel való kapcsolattartás módjáról.
8. Mindazokat az okmányokat, melyek a hálózati személynek adott 

fontosabb feladatokról szólnak. Az ellenőrzésükről időközönként elkészített 
jelentést. Részükre adott pénzbeli, vagy egyéb jutalmakról szóló jegyzéket és 
egyéb okmányokat.

9. A  dossziéban szereplő személyek névjegyzékét ábécé sorrendben. Az 
ellenőrző találkozóról készült feljegyzést és azon személyek névjegyzékét, 
akik a dossziéba betekintettek, vagy akik hálózati személyről tudomással 
bírnak.

10. Azoknak az operatív tiszteknek a nevét és beosztását, akik a háló
zati személyt irányították, tartották.

A munka dossziéban időrendi sorrendben a hálózati személy jelentéseit 
kell lerakni.

Ha a munka dossziéban 300—350 oldal van, meg kell nyitni ugyanazon 
szám alatt a munka dosszié második kötetét. Az első kötetet — ha arra szük
ség nincs — le kell adni az irattárnak. Az első kötethez csatoln i  kell a dosz- 
sziéban szereplő személyek névsorát és egy jelentést arról, hogy a hálózati 
anyagokat hogyan használták fel.

A munka dossziét az az operatív beosztott őrzi és kezeli, aki a kapcso
latot tartja az ügynökkel, rezidenssel, informátorral.

A B. dossziékat a BM. központi politikai nyomozó szerveinél a csoport- 
vezető, a megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok területén az osz
tályvezető irányítása mellett az operatív nyilvántartó csoportok őrzik.

A  B. és Munka dossziékat a vizsgálati dossziékhoz csatolni tilos.
A  B. és Munka dossziét más beosztottak csak abban az esetben ismer

hetik meg, ha erre operatív szempontból szükség van. Ehhez az osztályvezető 
engedélye szükséges. A  betekintő nevét és beosztási helyét fel kell tüntetni 
a dosszié tartalmát ismerők névsorában.

A B. és M. dossziét az egyik osztály a másiknak csak az illetékes osz
tályvezetők engedélyével adhatja át. Erről két példányban határozatot kell 
készíteni. Az egyik példányt be kell varrni a dossziéba, a másikat azonnal 
meg kell küldeni a központi operatív nyilvántartó osztálynak nyilvántartásba 
való átvezetés céljából.
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Abban az esetben, ha a hálózati személy lakóhelyét megváltoztatja, az 
egyik megyéből a másikba költözik, vagy bevonul a hadsereghez, vagy le
szerel, a szerv, amely tartotta a hálózati személyt, értesítést küld annak a 
szervnek, amelynek területére a személy távozott.

Ha az utóbbi szerv jelzi a személy megérkezését, hogy vele a kapcso
latot fel akarja venni, részére a ,,B" dossziét — a hálózati személy részletes 
jellemzésével együtt — meg kell küldeni.

A munka dossziét ilyen esetben nem kell megküldeni, hanem azt a köz
ponti irattárnak kell leadni. A kapcsolat felújítása esetén új Munka dossziét 
kell nyitni.

A II/1 . osztály hálózati személyeinek ,,B" dossziéját más politikai nyo
mozó szervnek csak a II/1 . osztály operatív nyilvántartó alosztályán keresz
tül lehet megküldeni, egyidejűleg arról értesíteni kell a központi operatív 
nyilvántartó osztályt. Időközönként, de legalább évenként egyszer a hálózati 
személyeket az összes nyilvántartásban ellenőrizni kell, végzett munkájáról 
részletes összefoglalót, „minősítést" kell készíteni.

Azokat a személyeket, akik az együttműködést visszautasították, vagy 
akiknek beszervezése meghiúsult, hálózati kartotéknyilvántartásba kell venni. 
A  meghiúsult beszervezésről szóló anyagokat, mint ,,B" dossziét az irattárba 
kell leadni.

Azokat a személyeket, akiket terhelő anyagok alapján szerveztek be, fel 
kell venni az antidemokratikus elemek központi nyilvántartásába. A terhelő 
adatok alapján nyilvántartásba vett személyeket az illetékes objektum, vagy 
vonalas dosszié számának feltüntetésével kell nyilvántartásba venni, a karton 
csak ennek a dossziénak számára mutathat. Ha ezekre a hálózati személyekre 
pótlólag érkeznek terhelő anyagok, az operatív beosztott jelentést tesz veze
tőjének, aki eldönti, hogy az ügynököt tovább foglalkoztatják-e, vagy sem. 
Szükség esetén a hálózati személy ellen ügynöki bizalmas nyomozást lehet 
indítani.

A konspirativ és találkozási lakások tulajdonosaiként megbízható és ellen
őrzött személyeket kell beszervezni. Minden konspirativ és találkozási lakás 
tulajdonosról B. dossziét kell nyitni, melyet az ügynöki dossziéhoz hasonlóan 
kell vezetni. Az ilyen dossziékban a fenti okmányokon kívül össze kell gyűj
teni a lakás megszervezésével, fedésével, használatával kapcsolatos anyagokat, 
okmányokat, azoknak a hálózati személyeknek névsorát, akikkel a lakáson 
találkoznak, a lakás tervrajzát, a BM. tulajdonát képező berendezést és a ki-, 
fizetett lakbér-jegyzéket, stb.

A konspirativ és találkozási lakásokat évenként egyszer ellenőrizni kell 
és az erről szóló jelentést el kell helyezni a B. dossziéban.

Amennyiben a konspirált lakásban titkos állományú politikai nyomozó 
tiszt, vagy polgári alkalmazott van bejelentve és lakik, erről feljegyzést keli
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készíteni és azt a B. dossziéban kell elhelyezni. A  központi kartotéknyilván
tartásba a titkos állományú politikai nyomozó tisztet fedőnéven, a polgári 
alkalmazottat valódi nevén kell felvenni.

A  központi operatív nyilvántartó osztályon és a megyei politikai nyo
mozó osztályok operatív nyilvántartó csoportjainál a találkozási és konspira
tiv lakások címéről külön kartoték-nyilvántartást kell vezetni.

A kimutatásban a konspirativ és találkozási lakások tulajdonosainak 
nyilvántartását külön kell vezetni a hálózati személyek nyilvántartásától.

Ha az ügynököt, rezidenst, informátort a hálózatból kizárják, részletes 
összefoglalót kell készíteni a végzett munkájáról, feltüntetve a kizárás okait.

A hálózatból való kizárást, az összefoglalót az a vezető hagyja jóvá, 
aki a beszervezés engedélyezésére jogosult.

A hálózatból kizárt ügynöktől, rezidenstől, informátortól, konspirativ, 
vagy találkozási lakás tulajdonosától nyilatkozatot kell venni a BM. szervei
vel fennállott együttműködés titokban tartásáról, kivéve azokat a személyeket, 
akikkel a kapcsolatot csak ideiglenesen szakították meg. a későbbiek során 
felhasználhatók és minősítésük pozitív.

,,B" dossziéban kell elhelyezni a kizáráskor az ügynökről készült össze
foglalót, azt a „M ” dossziéval együtt az operatív nyilvántartó osztály hálózati 
irattárába kell leadni.

Azokról a hálózatból kizárt személyekről, akik a kizárásig a nyilván
tartásban fedőnéven szerepeltek, a személyi adatokat teljes mértékben tartal
mazó kartont kell kitölteni és azt be kell sorolni a hálózati kartotéknyilván
tartásba.

Az „M” dossziéban szereplő személyeket nem kell felvenni a központi 
operatív nyilvántartásba.
,,A II/4 . osztály szerveinél az ügynökök, rezidensek, informátorok és lakás
gazdák beszervezését az alosztályok vezetői is engedélyezhetik.
Ugyanez vonatkozik az előzetes ellenőrző személyi dosszié nyitására. Az elő
zetes ellenőrző csoportdossziékat továbbra is csak az osztályvezető, vagy 
helyettese hagyja jóvá.
Budapest, 1958. II. 11.

5. §.
Csoport dosszié

Csoport dossziét azokra az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló sze
mélyekre kell nyitni, akik ellenséges tevékenységgel gyanúsíthatok és akiket 
tevékenységükben szervezeti egység köt össze.

A csoport dossziék megnyitására vonatkozólag indokolt határozatot kell 
készíteni, mely tartalamazza az ellenséges tevékenység kifejtésével gyanúsí-
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tett csoport tagjainak teljes személyi adatait, az ügy rövid leírását. A hatá
rozathoz csatolni kell az ügyre vonatkozó legfontosabb dokumentumokat.
A  csoport dossziék megnyitását a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője vagy 
helyettesei engedélyezik. A  megyei politikai nyomozó osztály vezetője a hatá
rozatot a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjéhez, vagy helyetteséhez való 
felterjesztés előtt köteles az illetékes központi osztály vezetőjével véleményez
tetni.

A csoport dosszié megnyitásáról szóló határozatot, a dosszié számárói 
kitöltött 1. sz. és a fedőnévről kiállított 1. sz. kartonokat, valamint a csoport 
minden tagjáról kiállított 2-es sz. kartont az illetékes nyilvántartó alosztály 
által kiállított 2/b. kartonokkal együtt meg kell küldeni a központi operatív- 
nyilvántartó osztálynak.

Az operatív nyilvántartó osztály ezen okmányok alapján a dossziét fel
veszi a nyilvántartási naplóba, azt személyesen átadja az operatív tisztnek, 
vagy futárszolgálat útján megküldi az illetékes osztálynak az üres dossziét, 
melyen feltünteti a nyilvántartás számát.

A határozatot a dossziéhoz való csatolás céljából vissza kell adni.

A csoport dossziéban az alábbi okmányokat kell gyűjteni:
1. A  dossziéban elfekvő anyagok tartalomjegyzékét.
2. A  dossziéban szereplő személyek névsorát.
3. A  dosszié nyilvántartásáról szóló határozatot.
4. Részletes összefoglalót a csoportról vagy szervezetről.
3. A csoport tagjainak a BM. operatív nyilvántartásaiban történt ellen

őrzése eredményeit.
6. Hálózati jelentések másolatait és egyéb okmányokat, melyek az ügy

nöki bizalmas nyomozás folyamán keletkeztek.
7. Az adott csoport ügynöki bizalmas nyomozása során foglalkoztatott 

hálózati személyek névsorát, fedőnév és B. dossziészám szerint.
8. Összefoglalót a dosszié realizálásáról.
9. Határozatot a dosszié lezárásáról.

10. A  dosszié anyagát ismerő személyek névsorát.
Az ellenséges tevékenységet kifejtő csoportok ügyeit a legrövidebb időn 

belül fel kell dolgozni. Az ellenséges csoport feldolgozása során fel kell 
használni az operatív munka összes eszközeit annak érdekében, hogy a leg
rövidebb időn belül befejezzék a feldolgozást, dokumentálják a csoport tevé
kenységét, hogy megakadályozzák azok bűnös tevékenységét népi demokra-
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tikus rendszerünk ellen. A Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének bizto
sítani kell az operatív ügyekben folyó munka szigorú ellenőrzését, hogy az 
ügyek feldolgozása ne húzódjon el indokolatlanul.

Az ügynöki bizalmas nyomozás folyamán felderített személyeket az ille
tékes vezető által jóváhagyott karton alapján kell nyilvántartásba venni.

Ha a csoport valamelyik tagja megváltoztatja lakhelyét, annak anyagá
ról hivatalos másolatot kell készíteni és a hálózati anyagról szóló összefog
lalóval együtt meg kell küldeni annak a helyi operatív szervnek, ahol az adott 
személy abban az időben él, hogy személyi dossziét nyissanak róla és foly
tassák ellene az ügynöki bizalmas nyomozást.

Ilyen esetekben mindkét szerv köteles egymást rendszeresen tájékoztatni 
az ügynöki bizalmas nyomozás menetéről.

A  csoport dosszié átadása más BM. politikai nyomozó szervnek hatá
rozattal történik, melyhez részletes összefoglalót kell mellékelni az ügynöki 
bizalmas nyomozás eredményéről.

A dosszié átadásáról szóló határozatot az illetékes osztály vezetője, vagy 
helyettese írja alá. A  dosszié átadását rá kell vezetni az 1. sz. kartonra, fel
tüntetve. hogy kinek, mikor és milyen kimenő iktatószám alatt küldték meg azt.

Az ellenséges csoport tagjainak őrizetbevétele esetén a csoport dossziét 
a vizsgálati szerveknek kell átadni.

A  vizsgálat és a bírósági tárgyalás befejezése után a csoportdossziét a 
vizsgálati dossziéval együtt — melyhez csatolni kell a vizsgálat alatt kelet
kezett összes operatív hálózati anyagokat — határozattal a központi irattárba 
kell helyezni.

A  határozatban fel kell tüntetni, hogy milyen további intézkedések szük
ségesek a dossziéval kapcsolatban.

A  dosszié irattárba helyezéséről szóló határozatot az a vezető hagyja 
jóvá, aki a dosszié megnyitását engedélyezte.

Amennyiben a feldolgozás alatt álló személyek a bűnös tevékenység ki
fejtésétől elálltak, vagy a csoport szétbomlott, a politikai nyomozó szervek 
dezorganizálták, a csoport dossziét le kell zárni és irattárba kell helyezni. Az 
ilyen személyeket, amennyiben a fő ellenséges kategóriához nem tartoznak, a 
kisegítő kutató nyilvántartásba kell őket átadni.

H a az ügynöki bizalmas nyomozás során bizonyítást nyert, hogy a fel
dolgozás alá vont személyek ellenséges tevékenységet nem fejtettek ki. a cso
port dossziét le kell zárni. A lezárásról szól határozatot meg kell küldeni 
a BM. Politikai Nyomozó Főosztály nyilvántartó osztályának és kérni kell, 
hogy a csoport dossziéban szereplő személyek kartonjait a nyilvántartásból 
emeljék ki. Egy év elteltével a kartonokat dossziéval együtt meg kell sem
misíteni.
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6. § .

Személyi dosszié

Személyi dossziét azokról a személyekről nyitunk, akik ügynöki bizal
mas nyomozás alatt állnak, mert kém, kártevő, demokráciaellenes tevékeny
séggel, vagy más államellenes bűncselekménnyel gyanúsíthatok.

A személyi dosszié megnyitására indokolt határozatot kell készíteni, 
mely tartalmazza a személy összes személyi adatait és az ügy rövid leírását. 
A  határozathoz csatolni kell az ügyre vonatkozó legfontosabb dokumentu
mokat.

A  Belügyminisztérium központi és megyei politikai nyomozó szerveinél 
a személyi dosszié megnyitását az osztályvezetők és helyetteseik engedélye
zik. A  dosszié megnyitásáról a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének, 
vagy illetékes helyettesének jelentést kell felterjeszteni.

Egyes esetekben az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személy beosz
tásától függően a dosszié megnyitását a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője 
vagy helyettese engedélyezi.

Minden esetben személyi dossziét kell nyitni a kapitalista államok kül
képviseleti szerveinek vezetőiről és beosztottairól. valamint a kapitalista sajtó
tudósítókról.

A  konspiráció érdekében különösen veszélyes személy esetében a dosz- 
szié anyagain és nyilvántartási kartonjain a személy neve helyett fedőnevet 
lehet feltüntetni.

Az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személyeket, különösen azo
kat, akiket fedőnév szerint vettek nyilvántartásba időközönként ellenőrizni 
kell az operatív nyilvántartásban.

A személyi dosszié megnyitását elrendelő határozatot és az 1. sz., vala
mint a 2. sz. kartonokat a központi operatív nyilvántartó osztálynak kell 
megküldeni.

Az operatív nyilvántartó osztály ezen okmányok alapján a dossziét fel
veszi a nyilvántartási naplóba és azt személyesen az operatív beosztottaknak 
adja át, vagy az illetékes osztálynak megküldi a címkét, melyen feltünteti a 
nyilvántartás számát. A  határozatot a dossziéhoz való csatolás céljából vissza 
kell adni.

A személyi dossziéban az alábbi okmányokat kell gyűjteni:
1. A  dossziéban elfekvő anyagok tartalomjegyzékét.
2. A dossziéban szereplő személyek névsorát.
3. A  dosszié megnyitó határozatát.
4. Az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személy operatív szempont

ból jelentős kapcsolatainak névsorát.
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5. Az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személyeknek a BM. ope
ratív nyilvántartásaiban történt ellenőrzésének eredményeit.

6. Az operatív hálózati intézkedések tervét, az ügynöki bizalmas nyo
mozás alatt álló személlyel kapcsolatban.

7. Az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személyre vonatkozó háló
zati és egyéb anyagokat.

8. A  dosszié anyagát ismerő személyek névsorát.
9. A  dosszié lezárását elrendelő határozatot.
Ha az ügynöki bizalmas nyomozás folyamán megállapítást nyert, hogy 

az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személy ellenséges csoporthoz tar
tozik, a személyi dossziét törölni kell a nyilvántartásból és anyagát a csoport 
dossziéhoz kell csatolni.

Ha az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személy az egyik megyé
ből a másik megyébe távozik és megérkezését jelentik, a személyi dossziét az 
ügynöki bizalmas nyomozás folytatása céljából meg kell küldeni az illetékes 
megyei politikai nyomozó osztálynak. A  dosszié átadásáról két példányban 
határozatot kell készíteni, melynek egyik példányát be kell varrni a dossziéba, 
a másikat meg kell küldeni a központi operatív nyilvántartó osztálynak r, 
nyilvántartásban szükséges változások átvezetésére.

Ha az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személy új lakóhelyén nem 
jelent meg és tartózkodási helye a politikai nyomozó szervek előtt ismeretlen, 
felkutatására konspirativ úton mindent el kell követni és ha bebizonyosodott, 
hogy az ügynöki bizalmas nyomozás alól ki akarta vonni magát, ellene körö
zést kell elrendelni.

A  személyi dossziét annak a szervnek vezetője, akinek területére a fel
dolgozás alatt álló személy megérkezik, köteles átvenni és a feldolgozó mun
kát az ügyben tovább folytatni.

A  személyi dossziét le kell zárni: ha a terhelő anyag nem igazolódott be, 
vagy a személy külföldre távozott, meghalt.

Ilyen esetben indokolt határozatot kell készíteni, melyet az illetékes veze
tőnek kell jóváhagyni.

A dossziét a központi operatív nyilvántartó osztály irattárába kell l eadni. 
Az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személy letartóztatása esetén a sze
mélyi dossziét meg kell küldeni a BM. illetékes vizsgálati szervének.

A vizsgálat és a bírósági tárgyalás befejezése után a személyi dosszié
hoz csatolni kell a vizsgálat folyamán keletkezett összes hálózati anyagokat 
és határozattal a dossziét irattárba kell helyezni.

Ha a feldolgozás alatt álló személy bűnös tevékenysége folytatásától 
eláll (vagy figyelmeztették a bűnös tevékenység abbahagyására és ezután 
bűnös tevékenységet nem folytat) a dossziét le kell zárni és irattárba helyezni.
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A  személyt az operatív nyilvántartásból megfelelő határozattal törölni kell és 
a kisegítő kutató kartonrendszerbe kell felvenni.

Ha a személy ellen a feldolgozó munkát megszüntették, mert megállapí
tást nyert, hogy bűnös tevékenységet nem folytatott, a személyi dossziét le kell 
zárni. A  lezárás okáról a BM. nyilvántartó osztályt értesíteni kell és az ope
ratív nyilvántartásból a feldolgozás alatt álló személy, valamint bűnös kap
csolataiként nyilvántartásba vett személyek kartonjait ki kell emelni és egy 
év elteltével pedig a dossziéval együtt meg kell semmisíteni.

7. §.
Előzetes ellenőrző személyi és csoport dosszié

Előzetes ellenőrző személyi és csoport dossziét azokra a személyekre 
nyitnak, akikre a BM. politikai nyomozó szerveihez még nem ellenőrzött, de 
figyelmet érdemlő, ellenséges tevékenységre utaló anyagok (ügynöki jelenté
sek, őrizetesek vallomásai, állampolgárok bejelentései és egyéb jelentések) 
érkeztek.

A közönséges bűncselekményekről szóló anyagokat a rendőrség bűnügyi 
szerveinek kell átadni.

Az előzetes ellenőrző dosszié megnyitásáról szóló határozatot a központ
ban az osztályvezető, helyettesei, megyei politikai nyomozó osztály vezetője 
és helyettese hagyja jóvá.

Valamennyi előzetes ellenőrző dossziét a központi operatív nyilvántartó 
osztályon nyilvántartásba kell venni.

A  dosszié nyitásáról szóló határozatot az 1. és 8. sz. nyilvántartási kar
tonokkal együtt meg kell küldeni az illetékes operatív nyilvántartási szervek
nek. a dosszié nyilvántartásba vétele és a kartonok besorolása céljából.

Előzetes ellenőrző személyi vagy csoport dosszié megnyitásakor nyilván
tartásba kell venni azt a személyt, vagy csoporttagokat, akik bűnös tevékeny
ségének ellenőrzésére a dossziét nyitják. Az előzetes ellenőrző dossziéban 
szereplő egyéb kompromittált személyeket nyilvántartásba venni nem lehet, 
mivel az abban szereplő adatok még nem ellenőrzöttek. Ha a dossziéban sze
replő egyes személyre vagy személyekre súlyos terhelő adat van, akkor objek
tum vagy vonalas dosszié alapján lehet nyilvántartásba venni.

Az előzetes ellenőrző dossziéba az alábbi okmányokat kell tenni:
1. A  dossziéban szereplő anyagok tartalomjegyzékét.
2. A  dosszié nyitásáról szóló határozatot.
3. Az adott személyeknek a BM. nyilvántartásaiban történt ellenőrzése 

eredményeit.
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4. Az elsődleges értesülések ellenőrzésével kapcsolatos okmányokat, 
hálózati jelentéseket.

5. Az elsődleges adatok ellenőrzéséről szóló összefoglalót.
6. A  dosszié megszüntetéséről, vagy az előzetes ellenőrző dossziénak 

valamely más operatív dossziévá való átminősítéséről szóló határozatot.
Az elsődleges értesülések ellenőrzését 6 hónapon belül be kell fejezni. 

Egyes kivételes esetekében az ellenőrzés határidejét legfeljebb 5 hónappal meg 
lehet hosszabbítani.

Az előzetes ellenőrző dossziék határidejének lejáratáról a BM. Politikai 
Nyomozó Főosztály nyilvántartó osztálya értesítse az illetékes osztályok veze
tőit. A határidő meghosszabbításáról minden esetben tájékoztatni kell a BM. 
Politikai Nyomozó Főosztály nyilvántartó osztályát.

Különösen gondosan és gyorsan kell ellenőrizni a terror, diverzió és kém
kedésről szóló értesüléseket.

Ha az ellenőrzés folyamán az elsődleges anyagok bebizonyosodtak, azon
ban nem elegendőek a letartóztatáshoz, az előzetes ellenőrzési dossziét át keli 
minősíteni személyi vagy csoport dossziévá. Az új dosszié nyitásához indo
kolt határozatot kell készíteni. Az előzetes ellenőrző dosszié anyagát az új 
operatív dossziéhoz csatolni kell. A jóváhagyott határozat másolatát az 1-es 
és 2-es sz. nyilvántartási kartonokkal együtt meg kell küldeni a központi 
operatív nyilvántartó osztálynak, mely törli a nyilvántartásból az előzetes 
dossziét és nyilvántartásba veszi az új operatív dossziét. Az új dossziét 
további vezetés végett a határozattal együtt megküldi az illetékes osztálynak.

Az előzetes ellenőrző dossziénak csoport, vagy személyi dossziévá való 
átminősítése, a csoport és személyi dossziékra vonatkozó rendelkezések sze
rint történik.

Ha az elsődleges anyagok a gondos ellenőrzés után sem igazolódnak be, 
úgy a dosszié megsemmisítéséről indokolt határozatot kell készíteni, amelyet 
az osztályvezető hagy jóvá. A határozat jóváhagyása után a dossziét jegyző
könyvileg meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyv első példányát meg kell kül
deni a központi operatív nyilvántartó osztálynak abból a célból, hogy a dosz- 
sziét, valamint a nyilvántartásba vett személyek kartonjait törölje a nyilván
tartásból. A jegyzőkönyv második példányát megőrzésre irattárba (T ü K) 
kell lerakni.

8. §.

Rendkívüli események dossziéja

Rendkívüli események elnevezésű dossziét nyitnak minden olyan meg
történt ellenséges tevékenységre utaló eseményre (röpcédulázás, nagyméretű
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falfirkálás. terror, diverziógyanús esetek, robbanás, tömeges állatmérgezés, 
stb.). amelyeknél a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt, sze
mélyeket nem állapították meg a nyomozás megindításakor.

A  dosszié megnyitásáról szóló határozatot a központi és megyei politikai 
nyomozó osztályok vezetői és helyettesei hagyják jóvá. A dosszié megnyitá
sáról szóló határozatot a 9. sz. kartonnal együtt a BM. Politikai Nyomozó 
Főosztály operatív nyilvántartó osztályának kell megküldeni nyilvántartásba 
vétel céljából. A 9. sz. kartont két példányban kell kiállítani. melynek egy 
példányát a központi operatív nyilvántartó osztályon, egy példányát pedig 
az illetékes operatív osztály nyilvántartásában külön kell kezelni.

A  dossziéban az alábbi okmányokat kell elhelyezni:
1. A  dossziéban elhelyezett anyagok tartalomjegyzékét.
2. A  dosszié megnyitásáról szóló határozatot.
3. Az eseménnyel kapcsolatos jelentéseket.
4. A helyszínen talált bizonyítékokat (vagy ezek jegyzékét, helyszín

ről készült fényképeket, falfirkálásról készült fényképeket, eredeti röpcédulá
kat, stb.).

3. Szakértői véleményeket.

6. Nyomozással Kapcsolatban keletkezett okmányokat.
7. Bevezetett operatív intézkedések tervét.
8. Az ügy összefoglalóját.
9. A  dosszié előzetes ellenőrzési, csoport, személyi dossziévá való át

minősítéséről, vagy lezárásáról szóló Határozatot.

A rendkívüli események kivizsgálását azonnal meg kell kezdeni. A dosz- 
szié lezárásáról, vagy átminősítéséről 6 hónapon belül dönteni kell. A BM. 
Politikai Nyomozó Főosztály operatív nyilvántartó osztálya a határidő lejár
tára hívja fel az illetékes osztály vezetőjének figyelmét. A dosszié felfektetése
kor a dossziénak fedőnevet kell adni.

A feldolgozás közben megállapított, azonos személyek által elkövetett 
bűncselekményekről szóló anyagokat egy dossziéban kell kezelni, ha a bűn- 
cselekmény elkövetése más területen és időpontban történt is.

A dosszié átminősítése az előzetes ellenőrző, személyi, csoport dossziékra 
vonatkozó szabályok betartásával történik. A dosszié átminősítéséről (lezárá
sáról) a BM. Politikai Nyomozó Főosztály operatív nyilvántartó osztályát 
értesíteni kell és a változást a megfelelő kartonokon, naplókon át kell vezetni.

Eredménytelen nyomozás esetén a dossziét irattárba kell helyezni, a kar
tont a nyilvántartásban meg kell hagyni.
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9. §.
Objektum-vonalas dosszié

Objektum dossziét kell nyitni az operatív munka szempontjából fontos 
munkaterületeken jelentősebb objektumokra (hadiipari objektumok, fontos 
nehézipari üzemek, alapanyagot és exportra gyártó jelentősebb üzemek, külö
nösen fontos üzemek, tudományos kutatóintézetek, katonai egységek, stb.)

Vonalas dossziét kell nyitni az osztályellenség különböző fő kategóriáira 
(csendőrök, katonatisztek, stb.) az ellenséges tevékenységről szóló anyagok 
gyűjtése, rendezése és nyilvántartásba vétele céljából.

Az objektum vagy vonalas dosszié megnyitása indokolt határozattal tör- 
ténik, melyet a központi és megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok 
vezetői, helyettesei hagynak jóvá.

A központi szervek objektum vagy vonalas dossziét a központi opera
tív nyilvántartó osztályon kell nyilvántartásba venni. Vidéki szervek dossziéit 
a megyei politikai nyomozó osztályok nyilvántartó csoportjainál, illetve a 
II/1 . és II/4 . osztályok nyilvántartó csoportjainál kell nyilvántartásba venni.

A  jóváhagyott határozatot az 1-es sz. kartonnal együtt meg kell küldeni 
az illetékes operatív nyilvántartó szerveknek nvilvántartásbavétel és az üres 
dosszié kiadása céljából.

Az objektum vagy vonalas dossziéban szereplő kompromittált személye
ket a 3. sz. kartonon nyilvántartásba kell venni. Nyilvántartásbavételük előtt 
azonban a rájuk vonatkozó kompromittált adatokat dokumentálni és ellen
őrizni kell.

Az objektum vagy vonalas dossziét az a beosztott kezeli, aki az objek
tumot vagy vonalat tartja.

Az objektum dosszié három részből áll, melyek a következő okmányokat 
tartalmazzák:

A dosszié első része:
1. A dosszié első részében levő okmányok tartalomjegyzékét.
2. Az objektumról szóló összefoglalót.
3. Az objektumban előforduló ellenséges tevékenységről szóló jelenté

seket.

4. Hivatalos levelezést.

A dosszié második része:
1. A dosszié második részében levő anyagok tartalomjegyzékét.
2. Az objektumban dolgozó olyan személyek névsorát, akik személyi, 

vagy csoport dosszié alapján ügynöki bizalmas nyomozás alatt állnak.
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3. Olyan személyek névsorát, akik el voltak ítélve, vagy vizsgálati eljá
rás, vagy körözés alatt álltak.

4. Az objektumban dolgozó kompromittált személyek névsorát. A név
sorban a név mellet fel kell tüntetni, hogy a személyt mikor vették nyilván
tartásba, milyen terhelő adatokkal, s anyagait mikor küldték meg az operatív 
nyilvántartó osztálynak. Itt kell kezelni a nyilvántartásbavételt igazoló szol
gálati jegyet, terhelő adatokkal szereplő személyekről készült feljegyzéseket, 
jelentéseket, addig, amíg a nyilvántartónak nem küldik meg.

A dosszié harmadik része:
1. A  dosszié harmadik részében elfekvő anyagok tartalomjegyzékét.
2. Az objektumban elhelyezett ellenséges elemek tevékenységének háló

zati ellenőrzésére vonatkozó vezetői utasításokat.
3. Az objektumban dolgozó ügynökök névsorát fedőnév, kategória és B. 

dossziészám szerint.
4. Az objektumban elhelyezkedő ellenséges elemek tevékenységének ellen

őrzésével kapcsolatos hálózati operatív intézkedések tervét.
3. A dosszié lezárásáról, vagy újabb kötet megnyitásáról szóló határo

zatot.
6. A  dossziéban szereplő személyek névsorát, a dosszié részének és oldal- 

számának feltüntetésével. Az objektum dosszié anyagát időrendi sorrendben 
kell elhelyezni. Minden részben az okmányokat külön kell megszámozni.

Ha a személy, akire az objektum dossziéban terhelő anyagok vannak, 
más objektumba megy át, anyagát meg kell küldeni annak az operatív osz
tálynak, amely az utóbbi objektumot tartja.

Ha az objektum dosszié megtelt, ugyanazon nyilvántartási szám alatt 
második, majd további dosszié-kötetet kell nyitni. A  dosszié első kötetét, ha 
arra szükség nincs, le kell adni az irattárba. Amennyiben az objektum dosz- 
sziét az operatív tiszt szétbontja, azt előzőleg a központi operatív nyilván
tartónak jelenteni kell, attól engedélyt kell kérnie.

Ezzel egy időben az operatív osztály vezetője köteles gondoskodni arról, 
hogy a dossziéban szereplő kompromittált személyek, ha másik dossziéba 
lesznek áttéve, azt a központi operatív nyilvántartó osztálynak jelentsék a 
nyilvántartási kartonokon történő átvezetés végett.

Amennyiben az objektum dossziéra szükség nincs, azt le kell zárni és 
irattárba kell helyezni.

Gondoskodni kell arról, hogy a dossziéban szereplő nyilvántartásba vett 
személyekre vonatkozó dokumentált, ellenőrzött terhelő adatok a dossziéval 
együtt irattárba kerüljenek. A dosszié irattározásakor a dossziéban nyilván
tartásba vett személyekről listát kell készíteni és ezt a dossziéval együtt a köz
ponti operatív nyilvántartó osztálynak meg kell küldeni.
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10. §.
Ellenőrző figyelő dosszié

Ellenőrző figyelő dossziét olyan anyagok rendezésére nyitnak, melyek 
alapján a vidéki szervek különösen fontos ügynöki bizalmas nyomozásának 
ellenőrzése és segítése történik.

Az ellenőrző dosszié nyitásához indokolt határozatot kell készíteni, me
lyet a központi és megyei politikai nyomozó osztályok vezetői és helyettesei 
hagynak jóvá.

A  jóváhagyott határozatot az 1-es sz. kartonnal meg kell küldeni a köz
ponti operatív nyilvántartó osztálynak nyilvántartásbavétel és üres dosszié ki 
adása céljából.

Ellenőrző figyelő dossziét főleg a központi politikai nyomozó osztályon 
nyitnak a vidéki szervek által folytatott hálózati operatív ügyek segítése, 
ellenőrzése céljából.

Az ellenőrző figyelő dossziékban a következő okmányokat kell gyűjteni:
1. A dossziéban elfekvő anyagok tartalomjegyzékét.
2. A dosszié megnyitásáról szóló határozatot.
3. Az ügynöki bizalmas nyomozásra vonatkozó vezetői utasításokat.
4. Az alárendelt operatív szervek jelentéseit az ügynöki bizalmas nyo

mozás menetéről.
3. A Politikai Nyomozó Főosztály vezetője részére az ügynöki bizal

mas nyomozás menetéről készített jelentések másolatait.
6. A  dossziéban szereplő személyek névsorát.
7. A dosszié lezárásáról és irattárba helyezéséről szóló határozatot.
8. A  dosszié anyagát ismerő személyek névsorát.
Ellenőrző figyelő dossziét lehet nyitni az alárendelt operatív szerv háló

zati operatív munkájának ellenőrzésére és operatív segítése céljából.
A dossziéban az anyagokat időrendi sorrendben kell lerakni.
Az ellenőrző figyelő dossziéban szereplő személyeket nem lehet nyilván

tartásba venni, mert az annak az operatív szervnek a feladata, mely az ügy
ben a feldolgozó munkát végzi.

11. §•
Körözési dosszié

Körözési dossziét nyitnak a kapitalista hírszerző szervek ügynökei és más 
államellenes bűnözők körözésére, akik a letartóztatási intézetből szöktek meg. 
vagy kivonták magukat a BM. politikai nyomozó szervei ügynöki bizalmas 
nyomozása alól.
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Körözés elrendelését a BM. bármely operatív osztálya kérheti.
A  körözés elrendeléséről, valamint külön a körözési dosszié megnyitásá

ról indokolt határozatot kell készíteni. A határozatokat a központi és megyei 
operatív osztályok vezetői vagy azok helyettesei hagyják jóvá.

A  körözés elrendeléséről szóló határozatot az illetékes ügyésszel is jóvá 
kell hagyatni. Kivételt képeznek azok a konspirativ körözések, ahol a 
körözés célja a személy felkutatása, őrizetbevétel nélkül.

A  központi operatív nyilvántartó osztály ezen okmányok alapján nyil
vántartásba veszi a körözött személyt. A  körözési dossziét átadja személyesen 
az operatív tisztnek, vagy futárszolgálat útján megküldi az üres körözési dosz- 
sziét az illetékes osztálynak, feltüntetve azon a nyilvántartási számot. Az 
iratanyagokat visszaadja a dossziéhoz való csatolás végett. A  körözést pedig 
a szükségnek megfelelően az operatív, rendőri vagy határőr szervek felé el
rendeli.

A  külföldről átdobott kémek, diverzánsok, terroristák, valamint a külö
nösen veszélyes bűnözők azonnali körözését el kell rendelni.

Katonai szolgálatot teljesítő személyek országos körözését a helyi körö
zés eredménytelensége után kell elrendelni.

A körözési dossziéban az alábbi okmányokat kell gyűjteni:
1. A  körözési dossziéban szereplő anyagok tartalomjegyzékét.
2. A dossziéban szereplő személyek névsorát.
3. Jóváhagyott határozatot a dosszié megnyitásáról.
4. Részletes összefoglalót a körözött személyről.
5. Részletes összefoglalót a körözött személy rokoni és egyéb kapcsola

tairól.
6. A körözéssel kapcsolatos operatív anyagokat.
7. A körözéssel kapcsolatos hálózati operatív intézkedések tervét.
8. A körözés eredményéről szóló összefoglalót.
9. A  körözés megszüntetéséről szóló határozatot.

10. A dosszié anyagát ismerő személyek névsorát.
Ha a körözött személynek különböző helyen élnek rokonai vagy közeli 

kapcsolatai és megjelenése várható ezeken a helyeken, a körözési dossziéról 
másodpéldányokat kell nyitni és ezeket meg kell küldeni azoknak a szer
veknek. amelyek területén a körözött személy kapcsolatai vannak.

A körözési dosszié másodpéldányának megnyitásához a körözést kezde
ményező osztály elkészíti a határozatot és egy részletes tájékoztatót a körö
zött személyről.
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A másodpéldányok a körözési dosszié nyilvántartási számát kapják a 
következők feltüntetésével: ,.BM. operatív nyilvántartó osztálya X. számú 
körözési dossziéjának másodpéldánya” .

Ez esetben a körözést folytató szervek kötelesek egymást időnként írás
ban tájékoztatni.

A  körözött személy letartóztatása esetén határozatot kell hozni a körö
zés megszüntetésére és a körözési dossziét összes másodpéldányaival együtt 
a vizsgálati szervnek meg kell küldeni.

Ha az anyag a letartóztatáshoz nem elegendő, személyi dossziét kell 
nyitni és a körözési dosszié anyagát hozzácsatolni. Ebben az esetben a kö
rözési dossziét a nyilvántartásból törölni kell.

A  bírósági ítélet után a vizsgálati dossziéhoz csatolni kell a bírósági ítélet 
másolatát. Határozatot kell készíteni a körözési dosszié, valamint másodpél
dányainak irattárba helyezéséről. Az irattárban a másodpéldányokat úgy kell 
őrizni, mint a körözési dosszié kötetet.

A körözési dosszié alapján a központosított operatív nyilvántartásba fel 
kell venni a körözött személyt és bűnös kapcsolatait.

A körözés Visszavonását a visszavonás okának megjelölésével közölni 
kell a központi nyilvántartó osztállyal, hogy ezt a nyilvántartáson (karton, 
napló) átvezessék.

12. § .

Vizsgálati dosszié

Vizsgálati dossziét az előzetes letartóztatással és vizsgálattal kapcsolatos 
okmányok és anyagok gyűjtésére nyitnak. A  bűnöző előzetes letartóztatásához 
és előállításához határozatot kell készíteni, amit a Politikai Nyomozó Főosz
tály vezetője, vagy helyettesei hagynak jóvá és a Magyar Népköztársaság 
Legfőbb Ügyésze engedélyez.

A BM. politikai nyomozó szerveinél az előzetes letartóztatásról szóló 
határozatot a megyei politikai nyomozó osztályokon a politikai nyomozó osz
tály vezetője, távollétében a helyettese, tiltott határátlépés, vagy kísérlete ese
tében a határőrkerület parancsnoka, vagy helyettese hagyja jóvá és az ille
tékes megyei ügyész engedélyezi.

A megyei politikai nyomozó osztályokon fontos állami, vagy gazdasági 
beosztásban lévő személyek, tudósok és közéleti személyek előzetes letartóz
tatását a Politikai Nyomozó Főosztály vezetője, vagy helyettesei hagyják 
jóvá.

A határozatokat át kell adni az illetékes operatív nyilvántartó szervnek. 
A  házkutatási és letartóztatási parancsot a központban a Politikai Nyomozó 
Főosztály vezetője, vagy helyettesei, vidéken a megyei politikai nyomozó osz
tály vezetője, a határőrkerület parancsnoka, vagy helyettesei írják alá.
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A letartóztatási és házkutatási parancsot annak a szervnek kell meg
küldeni. mely az előzetes letartóztatást foganatosítja. Az őrizetes nyilvántar
tásba vételét és a vizsgálati dosszié megnyitását a letartóztatást elrendelő szerv 
végzi.

A  vizsgálati dossziét két példányban kell elkészíteni. Egy példányát a 
vizsgálat befejezése után az igazságügyi szerveknek kell megküldeni. Az igaz
ságügyi szervekének átadott vizsgálati dossziéban nem lehet lerakni operatív 
hálózat és operatív technika útján keletkezett titkos anyagokat.

Egy példányt pedig a központi operatív nyilvántartó osztálynak kell 
átadni megőrzés céljából.

A  letartóztatásról szóló határozatok alapján a központi operatív nyilván
tartó osztály nyilvántartásba veszi a vizsgálati dossziét és annak nyilvántartási 
számot ad. A  vizsgálati dosszié nyilvántartásba vétele céljából a központi 
operatív nyilvántartó osztálynak meg kell küldeni 2 db 4-es, a vizsgálat során 
felmerült kompromittált személyekről pedig a 3. sz. kartonokat. Az egyik 
4-es sz. kartont besorolják a központi kartoték nyilvántartásba, a másikat a 
vizsgálati eljárás alá vont személyek kartoték nyilvántartásába.

A vizsgálati dossziéban — melyet megküldenek az operatív nyilvántartó 
osztálynak — az alábbi okmányokat kell gyűjteni:

1. A  dossziéban elfekvő anyagok tartalomjegyzékét.
2. A  dossziéban szereplő személyek névsorát, megjelölve azokat, akik 

nyilvántartásba vannak véve.
3. A nyomozást elrendelő határozatot.
4. Az előzetes letartóztatásról szóló határozat eredeti példányát.
3. Az előzetes letartóztatásról szóló parancsot.
6. A letartóztatott kérdőívét.
7. Ujjlenyomatlapot és fényképet.
8. H ázkutatási jegyzőkönyvet és az őrzésre leadott értékek nyugtáit.
9. Terheltté való nyilvánításról szóló határozatot.

10. A  vizsgálat határidejének meghosszabbításáról szóló határozatot.

11. A letartóztatott kihallgatási jegyzőkönyvét és a letartóztatott bűnös 
tevékenységét bizonyító egyéb bizonyítékokat, valamint a vizsgálat folyamán 
a BP. alapján készített összes anyagokat.

12. Vizsgálat anyagának ismertetéséről szóló jegyzőkönyvet.
13. Vizsgálati munka során keletkezett operatív hálózati munkával, vagy 

az operatív technika segítségével beszerzett anyagokat.
14. Nyomozás befejezéséről szóló határozatot.
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15. A  vádiratot, vagy a vizsgálat beszüntetéséről szóló jóváhagyott hatá
rozatot,

16. Bírósági ítéletet.
17. A dosszié anyagát ismerő személyek névsorát.
Az operatív nyilvántartó osztály figyelemmel kíséri a vizsgálat határ

idejét és hét nappal a meghatározott vizsgálati határidő előtt figyelmezteti az 
illetékes vizsgálati szerveket a határidő lejártáról.

Az olyan személyekre vonatkozó anyagokat, akikre a vizsgálat folya
mán komoly terhelő adatok merültek fel, a vizsgálati szerv megküldi a BM. 
illetékes politikai nyomozó szervének ellenőrzés és a szükséges operatív intéz
kedések megtétele céljából.

A  vizsgálat befejezése után a vizsgálati dosszié egyik példányát az ille
tékes operatív nyilvántartó szerven keresztül meg kell küldeni az ügyészség
nek a bíróságnak való átadás céljából.

A vizsgálati dosszié másik példányát a központi operatív nyilvántartó 
osztálynak kell megküldeni, megőrzés és a nyilvántartásokban való átvezetés 
céljából, aki a bírósági ítélet után a vizsgálati dossziéhoz csatolja a bírósági 
ítéletet.

A  vizsgálati dossziéhoz a többi operatív dossziékat csatolni tilos.
A vizsgálati dossziét a pártnak, vagy a Legfőbb Ügyészség Politikai 

Főosztálynak, csak a központi operatív nyilvántartó osztályon keresztül lehet 
átadni. A dosszié átadását át kell vezetni a dossziét nyilvántartó kartotékon.

Ha a vizsgálat folyamán nem bizonyosodik be a letartóztatott bűnössége, 
őt szabadon kell engedni és kartonját a kutató nyilvántartásba helyezni.

Amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy az illető személy nem köve
tett el bűncselekményt, a nyilvántartásból törölni kell, a rávonatkózó összes 
anyagokat 1 év után meg kell semmisíteni.

A szabadlábra helyezésről és a vizsgálat megszüntetéséről szóló határo
zatot azok a vezetők hagyják jóvá, akik az előzetes letartóztatást jóvá
hagyják.

A vizsgálat megszüntetéséről és a szabadlábra helyezésről szóló határo
zat alapján az illetékes operatív nyilvántartó szerv szabadlábrahelyezési pa
rancsot állít ki, amelyet a letartóztatási parancsot aláíró vezető a határozattal 
együtt hagy jóvá.

A parancsot a letartóztatott szabadlábra helyezésének végrehajtására meg 
kell küldeni a fogda parancsnokának.

A vizsgálati dossziét a letartóztatott szabadlábrahelyezése után le kell 
adni a BM. központi operatív nyilvántartó osztály irattárába.

A szabadonbocsátás okát, idejét a nyilvántartásba vett személy karton
ján át kell vezetni.
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13. §.
Tájékoztatási dosszié

Tájékoztató dossziét nyitnak a kapitalista államokban élő olyan szemé
lyekre vonatkozó hálózati, sajtó, vagy egyéb anyagok rendezésére, akiknek 
tanulmányozása operatív szempontból szükséges.

Tájékoztató dossziét a II/3 . osztály, illetve azok az osztályok, amelyek 
hasonló jellegű ügyekkel foglalkoznak, egyes fontosabb állami, politikai sze
mélyiségekről, elterjedt lapok kiadóiról, kiemelkedő újságírókról, vagy nagyobb 
tudósokról és a kapitalista államokban élő olyan személyekről nyitnak, akik
nek tanulmányozása operatív szempontból szükséges.

Tájékoztató dosszié nyitásáról és lezárásáról határozatot kell készíteni, 
azt a központi és megyei politikai nyomozó osztályvezetők, vagy helyetteseik 
hagyják jóvá.

A  jóváhagyott határozatot az 1-es és 3-as sz. kartonokkal együtt a köz
ponti operatív nyilvántartó osztálynak kell megküldeni a dosszié nyilvántar
tásba vétele, valamint az üres dosszié kiadása végett.

A tájékoztató dossziéban az alábbi okmányokat keli gyűjteni:
1. A dossziéhoz csatolt okmányok tartalomjegyzékét.
2. A  dosszié megnyitásáról szóló határozatot.
3. A  tanulmányozott személlyel kapcsolatos hálózati tájékoztatási és 

sajtó adatokat.
4. A  tanulmányozott személlyel kapcsolatos összefoglalókat, melyek idő

közönként a hálózati, sajtó és egyéb anyagok alapján készülnek.
3. A dosszié lezárásáról szóló határozatot.
6. A dosszié anyagát ismerő személyek névsorát.
A  tájékoztató dossziét abban az esetben kell lezárni és irattárba helyezni, 

ha arra már operatív szempontból nincs szükség, vagy a tanulmányozott sze
mély meghalt.

Tájékoztató dosszié alapján a tanulmányozott személyen kívül más sze
mélyeket nem lehet nyilvántartásba venni.

III. Fejezet
Nyilvántartásba vehető kategóriák, akikre vonatkozóan a BM. politikai 
nyomozó szervei dokumentált és ellenőrzött terhelő adatokkal rendelkeznek

14. §.
Személyi nyilvántartás

A BM. politikai nyilvántartásába venni és tartani csak azokat a sze
mélyeket lehet, akikre vonatkozóan a politikai nyomozó szervek dokumentált 
és gondosan ellenőrzött terhelő, kompromittáló adatokkal rendelkeznek.
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A nyilvántartásba vétel indokául szolgáló anyagok lehetnek:
1. Nyílt nyomozati munkával beszerzett adatok.
A  horthysta rendőrség, csendőrség és más volt állami szervek, hivatalok, 

intézmények, szervezetek és pártok dokumentációs anyagai.
Hivatalos okmányok, megyei, járási tanácsok, vagy más állami szervek 

hivatalos átiratai, okmányai.
2. Operatív eszközökkel, a hálózat és az operatív technika segítségével 

beszerzett és ellenőrzött adatok.
(Hálózati jelentések, titkos házkutatás, telefon lehallgatás, levélellen

őrzés, stb.)

A politikai nyomozó szerveknél az alábbi kategóriákat lehet nyilvántar
tásba venni:

I. A jelenleg aktív ellenséges tevékenységet kifejtő személyeket.
II. Osztályhelyzetüknél fogva ellenséges kategóriába tartozókat.

III. A horthysta rendszerben állásánál és ebből adódó tevékenységénél 
fogva kompromittált és ellenséges tevékenységet kifejtő személyeket.

IV. A felszabadulás után és az 1956. évi októberi ellenforradalom alatt 
ellenséges tevékenységet elkövető személyeket.

V. A hírszerzés és a kémelhárítás szempontjából fontos külföldi állam
polgárokat.

VI. A kutató nyilvántartásba tartozókat.

Nyilvántartásba kell venni:

I.
1. Az aktív ellenséges tevékenységet kifejtő személyeket, akik ellen a 

politikai nyomozó szervek ügynöki bizalmas nyomozást folytatnak kém. ter
ror, diverzió, szabotázs, összeesküvés, államrend elleni izgatás, vagy más 
politikai jellegű államellenes tevékenység miatt.

2. Azokat, akiket a politikai nyomozó szervek bizonyított politikai bűn
cselekmények miatt őrizetbe vettek.

3. Akiket a bíróságok politikai bűncselekmények miatt elítéltek.
4. Az internált és rendőri felügyelet alá helyezett személyeket.
(Internálás letöltése után, — 3 év múlva — ha az internált személy 

egyébként nem tartozik a felsorolt kategóriákba át kell tenni a kutató nyil
vántartásba. Azokat, akikről pedig kiderül, hogy internálásuk és rendőri fel
ügyelet alá helyezésük indokolatlan volt, a nyilvántartásból törölni kell.)
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5. Operatív és vizsgálati dossziékban szereplő olyan személyeket, akik
ről ellenőrzött adatok, vannak, hogy tudtak az ellenséges tevékenység kifej
téséről, vagy ellenséges tevékenység kifejtéséhez segítséget nyújtottak.

II.
1. A  volt arisztokratákat.
2. A volt nagytőkéseket, gyárosokat, földbirtokosokat, nagykereskedőket.
(Nem szabad nyilvántartásba venni kizsákmányoló címén a kisiparo-

sokat, kiskereskedőket.)
3. Kulákokat.
(A  párt agrárpolitikai téziseinek meghatározása alapján.)

III.
1. A horthysta V K F /2 . és 6. osztályának összes vezetőit és beosztot

tait. A  horthysta, szálasi kormányok hírszerző és kémelhárító szerveinek veze
tőit és beosztottait.

A nemzetvédelmi megbízottakat és hadiüzemi parancsnokokat.
2. A horthysta politikai rendőrség, csendőrség összes vezetőit és tagjait. 

A  horthysta rendőrségi börtönőrség tisztjeit.
3. A horthysta büntetőhatóságok főbb tisztviselőit, a politikai ügyekkel 

foglalkozó ügyészeket, bírákat.
4. A  horthysta hivatásos katonatiszteket.
3. Azokat a személyeket, akik a Tanácsköztársaság ideje alatt, vagy 

később, mint különítményesek ellenforradalmi, népellenes tevékenységet fejtet
tek ki.

(Pl. Prónay-Héjas féle különítmények tagja — rongyosgárdisták.)
6. A horthysta V K F/2. és 6. osztálya, a politikai rendőrség, a német 

fasiszta megszállók és más kapitalista országok rendőri és katonai szervei 
által beszervezett és foglalkoztatott összes kémeket, provokátorokat és akik 
rendszeres besúgást végeztek. Azokat a személyeket, akik üldözöttek kiszol
gáltatásában. kivégzésében, kínzásában résztvettek.

7. A  Szt. László hadosztály kötelékében szolgálatot teljesített tiszteket, 
tiszthelyetteseket és önként jelentkezett legénységi állományú személyeket.

A Hunyadi Páncélgránátos alakulat kötelékében szolgálatot teljesített 
összes személyeket.

8. A szálasi rendszer alatt létrejött titkos katonai és diverziós szervek 
vezetőit és tagjait.

(Pl. „Kopjások”, " Drávántúli légió”, ,,Bakonyi brigád” tagjai, stb.)
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9. A Vitézi Szék központi szerveinél aktív ellenséges tevékenységet ki
fejtő személyeket. A  megyei, járási, városi székkapitányokat.

Azokat, akik a II. világháború alatt tanúsított népellenes, szovjet-ellenes 
cselekményeikért kaptak arany vitézségi érmet.

Akiket a német fasizmus kiszolgálásáért — lovagkereszt, vagy más ma- 
gas kitüntetésben részesítettek.

10. A horthysta rendszer idején ellenforradalmi tevékenységért, vagy 
népellenes magatartásáért nemzetvédelmi kereszttel kitüntetett személyeket.

11. A Magyarországon élő olyan személyeket, akik a felszabadulás 
előtt cseh, román, jugoszláv területen éltek és ott nacionalista, soviniszta, 
fasiszta pártok, szervezetek, vagy terrorista fegyveres alakulatok vezetői, 
illetve aktív tagjai voltak.

12. A  horthysta és szálasi kormányok minisztereit, államtitkárait, dip
lomatáit, követeit, a fő- és alispánokat, polgármestereket és más magasabb 
beosztású tisztviselőket, községi főjegyzőig bezárólag.

13. A horthysta és szálasi parlamentek képviselőit. Kivéve a Szociál
demokrata Párt, a Független Kisgazda Párt, valamint a polgári pártok azon 
képviselőit, akik nem fejtettek ki népellenes tevékenységet és múltbeli maga
tartásuk pozitiven értékelhető.

14. A  horthysta és szálasi idők alatt működő jelentős burzsoá és fasiszta 
pártok, egyesületek, szervezetek vezetőit és bizonyítottan aktív ellenséges tevé
kenységet kifejtő tagjait.

15. Akik az Idegen Légióban teljesítettek szolgálatot.

IV .

1. A felszabadulás után működő jobboldali pártok vezetőit és aktív 
ellenséges tevékenységet kifejtő tagjait.

(Magyar Szabadság Párt, Magyar Függetlenség Pártja, Demokrata 
Néppárt, Keresztény Női Tábor.)

2. A Függetlenségi Frontba tartozó pártok jobboldali és aktív ellenséges 
tevékenységet kifejtő vezetőit és tagjait.

(Független Magyar Demokrata Párt. Magyar Radikális Pártszövetség, 
Független Kisgazdapárt, Szociáldemokrata Párt.)

3. Azokat a főpapokat — papokat, egyházak vezetőit, akik a felsza
badulás előtt népellenes és a felszabadulás után demokrácia-ellenes tevékeny
séget fejtettek ki.

A Jezsuita rendhez tartozó volt szerzeteseket.
Vallási szekták vezetőit és ellenséges tevékenységet kifejtő tagjait.
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4. A  cionista mozgalom vezetőit és a felszabadulás után bizonyítottan 
aktív ellenséges tevékenységet kifejtő tagjait.

5. Azokat a személyeket, akik nyugati emigrációból tértek vissza, ott 
valamilyen kommunista és demokráciarellenes szervezetben, vagy csoportosu
lásban aktívan tevékenykedtek.

6. A  Magyar Népköztársaság területén működő kapitalista államok kül
képviseleti szerveihez rendszeresen bejáró, gyanús kapcsolatot tartó szemé
lyeket. (Buletin terjesztőket.)

7. Azokat a személyeket, akik az 1956. évi októberi ellenforradalom 
eszmei és szervezeti előkészítésében, szervezésében aktívan résztvettek.

8. Az 1956. évi októberi ellenforradalom ideje alatt szervezett ellenséges 
pártok, szervezetek vezetőit és aktív tevékenységet kifejtő tagjait.

9. Az 1956. évi októberi ellenforradalom ideje alatt szervezett különböző 
bizottságok: „Forradalmi Bizottságok”. „Nemzeti Bizottmányok” . „Nemzet
őrség”, „Munkástanácsok,”, stb. vezetői és tagjai közül azokat kell nyilván
tartásba venni, akik 1956. november 3-án este, vagy ez után még résztvettek 
ezeknek a bizottságoknak a munkájában, illetve, akik november 4-e után 
alakult különböző ellenforradalmi jellegű szervekben tevékenykedtek. Akiket 
ezekben a bizottságokban kifejtett bűncselekmények elkövetése miatt a bíró
ság elítélt, vagy a rendőri szervek internáltak és akik osztályidegen kategó
riába tartoznak, felszabadulás előtt fasiszta pártok, vagy szervezetek tagjai 
voltak.

Nem lehet nyilvántartásba venni az ezekbe a szervekbe bekerült munkás 
embereket.

Azokat az elvtársakat, akik valamilyen meggondolásból a párt utasítá
sára vettek részt a bizottságok munkájában.

10. Azokat a személyeket, akik 1956. évi októberi ellenforradalmi akció
ban haladó gondolkodású emberek üldözésében meggyilkolásában, elhurco
lásában tevőlegesen résztvettek.

Akik a párt és a kormány mellett harcoló magyar és baráti országok 
harcosait, tisztjeit és állampolgárait bántalmazták, ellenük terrorcselekménye
ket követtek el.

11. A  szrájkok és tüntetések fasiszta, osztályidegen szervezőit.
12. Az emlékművek, szobrok lerombolását irányító, ebben tevőlegesen 

résztvevő fasiszta osztályidegen személyeket.
13. Embercsempészeket.

V .

Nyilvántartásba kell venni azokat az operatív szervek által felderített, 
ellenőrzött külföldi személyeket, akik a Belügyminisztérium politikai nyomozó 
szervei részére operatív szempontból különösen fontosak.

— 191 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /204



1. Kapitalista országok magyarországi külképviseleti szervéinek és dip
lomáciai képviseletének vezetőit és beosztottait. Ezen követségeknek, vala
mint azok vezetőinek és beosztottainak a múltbeli, vagy jelenleg alkalmazás
ban lévő külföldi és magyar állampolgárait.

2. A kapitalista hírszerzés és elhárító szervek vezetőit, beosztottait, ügy
nökeit és rendőri szervek tagjait, akik Magyarország, vagy a béketábor orszá
gai elleni kémkedést, hírszerzést irányítják, vagy végzik.

3. A kapitalista államok hírszerző szervei számára fedőszervül szolgáló 
politikai, társadalmi szervezeteket, hivatalokat, vállalatokat, cégeket és azok
nak egyes operatív szempontból fontos vezető tagjait és alkalmazottait.

4. Azokat a felderített külföldi személyeket, akik a szocialista tábor 
országai ellen kémtevékenységet és aknamunkát fejtenek ki.

5. A kapitalista országok területén élő azon magyar emigránsokat, akik 
a Magyar Népköztársaság, vagy a szocialista tábor országai ellen ellenséges 
tevékenységet fejtenek ki.

6. Operatív szempontból fontos külföldi reakciós pártok, szakszervezetek, 
tömegszervezetek egyes vezető tagjait, vágy alkalmazottait.

7. A kapitalista államok azon állampolgárait, akik a Belügyminisztérium 
operatív nyilvántartásában szereplő személyekkel rendszeres, gyanús kapcso
latot tartanak.

VI.
A felsorolt főkategóriákba tartozó személyeken kívül:

Kisegítő, kutató nyilvántartásba

kell venni azokat a személyeket, akiknek a felszabadulás utáni vagy a jelen
legi ellenséges tevékenységére vonatkozólag a politikai nyomozó szervek nem 
rendelkeznek terhelő adatokkal, azonban régebbi ellenséges magatartásukra 
vonatkozóan fontos, ellenőrzött dokumentumok vannak, operatív szempontból 
szükséges őket figyelemmel kísérni és a rájuk vonatkozó anyagokat nyilván
tartani.

A kutató nyilvántartás kizárólag csak operatív célt szolgál, az itt nyil
vántartott személyekre vonatkozólag — kivéve a pártot — operatív nyilván
tartó választ nem ad.

Kutató nyilvántartásba fel kell venni:
1. Azokat, akik ellenőrzött, dokumentált anyagok szerint a felszabadulás 

előtt és után a legjelentősebb jobboldali fasiszta pártok, szervezetek tagjai 
voltak, azonban aktív ellenséges tevékenységet nem fejtettek ki.
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2. Azokat a 18 éven felüli személyeket, akik a felszabadulás óta illegá
lisan elhagyták az országot és az amnesztia rendeletek alapján visszatértek.

3. A  kapitalista országok Magyarországon lévő külképviseleti szerveivel 
rendszeresen nem hivatalos kapcsolatot tartó személyeket, valamint a rend
szeres kapcsolatot tartó kolónia tagokat.

4. A  kapitalista államok hírszerző és elhárító szervei beosztottainak 
Magyarországon élő közeli rokonait, hozzátartozóit és kapcsolatait.

3. A  Jutason kiképzésben részesült hivatásos tiszthelyetteseket.

V II.

1. Nem szabad nyilvántartásba venni azokat a személyeket, akik ugyan 
beletartoznak a felsorolt kategóriákba, azonban a későbbi időben baloldalivá 
váltak, bizonyíthatóan kiemelkedő érdemeket szereztek a felszabadulás előtt 
a fasizmus, vagy a felszabadulás után az ellenség elleni harcban.

2. A Központi Bizottság hatáskörébe tartozó párt, tömegszervezeti, állami, 
gazdasági vezetőket és funkcionáriusokat, országgyűlési képviselőket csak 
a Politikai Bizottság engedélyével lehet nyilvántartásba venni.

A  MSZMP, tagjait, a budapesti és megyei pártbizottságok hatásköri 
listájába tartozó párt, tömegszervezeti, állami, gazdasági kádereket — csak 
az illető pártszervekkel történő előzetes hozzájárulás után lehet nyilvántar
tásba venni.

IV. Fejezet
Operatív dossziék nyilvántartásba vételének, kezelésének és átadásának rendje

13. §.
A dossziék nyilvántartásba vételének rendje

Az újonnan nyitott dossziékat nyilvántartásba kell venni. Szigorúan tilos 
ügynöki bizalmas nyomozás, feldolgozó munka alá vonni olyan személyeket, 
akiket előzetes ellenőrző, csoport, személyi, vagy körözési dossziéban nem 
vettek nyilvántartásba. Azt a személyt, vagy személyeket, akikre operatív 
dossziét nyitnak, a dosszié megnyitása előtt az alábbi nyilvántartásokban kell 
ellenőrizni.

Központi operatív nyilvántartó osztály antidemokratikus és hálózati kar
toték nyilvántartásában, a rendőrség bűnügyi és hálózati nyilvántartásában, 
külföldiek esetében a KEO K H . és K. ellenőrzés nyilvántartásában is.

Ha ezekre a személyekre már korábban is nyitottak dossziét, el kell 
dönteni, hogy egy dossziéban egyesítsék az anyagokat és melyik szerv fog
lalkozzon az anyagokkal.
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Ezen személyek ellenőrzési eredményét az indokolt határozattal és a 
megfelelő nyilvántartó kartonokkal együtt meg kell küldeni az illetékes-ope
ratív nyilvántartó szervnek az új dosszié nyilvántartásba vétele céljából.

A BM. Politikai Nyomozó Főosztály központi operatív osztályai és 
a budapesti politikai nyomozó osztály minden megnyitott dossziét, annak 
engedélyezése után 3 napon belül köteles nyilvántartásba vetetni a központi 
operatív nyilvántartó osztálynál.

A  vidéki politikai nyomozó szervek dossziét a központi operatív nyil
vántartó osztályon, illetve a II/1 . és II/4 . osztályok nyilvántartó alosztályai
nál 3 napon belül nyilvántartásba kell venni.

A  megyei politikai nyomozó osztály nyilvántartó alosztályainál a dosz- 
sziékat 3 napon belül nyilvántartásba kell venni.

A központi operatív nyilvántartó osztály, vagy a megyei politikai nyo
mozó osztály nyilvántartó alosztályai az üres dossziét a nyilvántartó naplóba 
jegyzik be, feltüntetik azon a nyilvántartási számot és személyesen átadják, 
vagy megküldik az illetékes alosztálynak.

Ha a dossziét egyik formáról a másik formára kell átminősíteni, indo
kolt határozatot kell készíteni, amit az illetékes vezető hagy jóvá. A  határo
zatot az illetékes operatív nyilvántartó szervnek kell megküldeni, amely az 
előbbit a nyilvántartásból törli, az utóbbit pedig nyilvántartásba veszi.

A megszüntetett dosszié anyagát csatolni kell az újonnan nyilvántartásba 
vett dossziéhoz.

t

16. §.
A dosszié kezelésének rendje

Az operatív dossziékban az okmányokat a szabályzat második fejezeté
ben foglaltak szerint kell gyűjteni.

A  dossziéhoz csatolt összes okmányokat folyamatosan meg kell szá
mozni és a tartalomjegyzékbe beírni.

A  dossziéban lévő összes személyekről névsort kell vezetni.
Egy dossziéban legfeljebb 300—330 lap lehet.
Ha a dosszié megtelt, ugyanezen nyilvántartási szám alatt második, 

vagy harmadik kötetet lehet nyitni.
A  dossziéhoz csatolt hálózati jelentések másolatain fel kell tüntetni a 

dátumot, az ügynök fedőnevét és az operatív beosztott nevét, beosztási helyét, 
aki a jelentést átvette. A  többi okmányra rá kell írni eredetük és megszerzé
sük időpontját.
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Az operatív dossziékat rongálástól meg kell óvni, azokból vagy a bevarrt 
borítékból okmányokat kiemelni tilos. Rendkívüli esetben a kiemelt okmányok 
helyett jelentést kell csatolni, amelyben fel kell tüntetni az okmány tartal
mát, valamint azt, hogy melyik vezető utasítására emelték ki az okmányt és 
melyik dossziéhoz csatolták (megjelölve a dosszié számát, kötetét és oldalát), 
vagy milyen szám alatt, mikor és hová küldték meg.

Az összes okmányokat a dossziéba tartós fonállal kell bevarrni a dosz- 
szié fedelének első oldalán fel kell tüntetni a dosszié nyitásának és lezárá
sának időpontját.

A  dosszié utolsó lapján az operatív beosztott feljegyzi, hogy a dosszié
ban hány oldal van és azt saját aláírásával igazolja.

17. §.
A dossziék átadásának rendje

Ha az operatív dossziét egyik vidéki szerv megküldi a másiknak, vagy 
\alamelyik központi szervnek, 3 példányban indokolt határozatot kell készí
teni, melyet az osztály vezetője hagy jóvá.

A határozat egy példányát csatolni kell az átadandó dossziéhoz, a má
sikat meg kell küldeni a központi operatív nyilvántartó osztálynak a nyilván
tartásában szükséges változások átvezetése céljából, a harmadik példányt le 
kell rakni a titkos ügykezelésbe, feltüntetve, hogy a dossziét hová. mikor és 
milyen szám alatt küldték meg. A dosszié kézhezvételét az illetékes szerv 
köteles azonnal jelenteni.

A dossziét becsomagolva, lepecsételve, csak a futárszolgálat útján lehet 
megküldeni.

A dosszié átadása a központi politikai nyomozó szerveknél, valamint 
a megyei politikai nyomozó osztályokon az illetékes nyilvántartó szerveken 
keresztül történik. A dosszié átadásáról két példányban határozatot kell ké
szíteni. az egyik példányt csatolni kell a dossziéhoz, a másodikat a dossziét 
küldő osztály a titkos ügykezelésben rakja le. A dossziét egy osztályon belül 
az egyik operatív beosztott a másiknak jegyzőkönyv alapján adja át. A  jegyző
könyvet az osztály vezetője, vagy helyettese hagyja jóvá, melynek másola
tát meg kell küldeni az illetékes nyilvántartó szervnek, a nyilvántartásokban 
szükséges változások átvezetésére.

A dosszié ideiglenes átadása egy osztályon belül az operatív beosztottak 
között, betegség, szabadság esetén az osztályvezető, vagy helyettesének uta
sítására történik, anélkül, hogy az illetékes operatív nyilvántartó szervnél a 
változást bejegyeznék.
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V. Fejezet.
Személyek, szervezetek, csoportok és gyanús ellenséges címek nyilvántartásba

vételének rendje
A központi és megyei operatív szervek és a központi nyilvántartó osztály 

kötelessége nyilvántartásba vétel esetén

18. §.
Személyek nyilvántartásba vételének rendje

A központi egyetemes operatív nyilvántartásba a jelen szabályzat III. 
fejezetében meghatározott személyeket lehet felvenni.

Egyes személyeknek központi operatív kartotéknyilvántartásba vételéhez 
az alábbi nyilvántartási kartonokat kell kitölteni:

a) Az operatív dossziék alapján ügynöki bizalmas nyomozás, valamint 
körözés alatt álló személyről 2-es sz. nyilvántartási kartont kell kitölteni.

b) A demokráciaellenes személyekről, akikre az operatív dossziékban 
dokumentált és ellenőrzött terhelő adatok vannak. 3. sz. nyilvántartó kartont 
kell kitölteni.

c) Azokra a személyekre vonatkozólag, akiket az operatív szervek a III. 
fejezetben meghatározott ,,kisegítő kutató nyilvántartásba felvesznek. 3. sz. 
kartont kell kitölteni, melyre rá kell bélyegezni "kutató nyilvántartás, priusz
ként nem használható felírást.

d) Azokról a személyekről, akiket a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 
vizsgálati szervei őrizetbe vettek, 4. sz. kartont kell kitölteni.

e) Azokról a személyekről, akikre a BM. politikai nyomozó szerveihez 
még nem ellenőrzött, de fontos figyelmet érdemlő ellenséges tevékenységre 
utaló anyagok érkeznek és előzetes ellenőrző dossziét nyitnak, 8. sz. kartont 
kell kitölteni.

Adat nélkül — vagy olyan hiányos adattal, amely az azonosítást nem 
teszi lehetővé — nyilvántartásba venni személyeket nem szabad. Minden 
dossziéban a betűsoros névmutatóban bélyegzővel, vagy beírással fel kell tün
tetni, kiket vettek nyilvántartásba.

Olyan személyeket, akikre az operatív dossziékban fontos terhelő ada
tok vannak, de nincs elegendő személyi adat a központi nyilvántar
tásba vételükhöz, a dossziéban lévő névsorba kell beírni. Ha ezekre a sze
mélyekre később a szükséges kiegészítő személyi adatokat beszerezték, fel kell 
venni a központi nyilvántartásba és azt a névsorban fel kell tüntetni.

A  központi operatív nyilvántartásba vételhez a következő személyi ada
tok szükségesek: név, (vezetéknév és utónév, névváltozás esetén előző neve) 
asszonyoknál leánynév, anyja neve, születési éve, hónap, nap. a születés helye, 
lakhelye, előző foglalkozás, munkahely, szoc. helyzet, szoc. származás, ka-
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tonai viszonya múltban és jelenleg, pártállása múltban és jelenleg, iskolai 
végzettsége, nemzetiség és állampolgárság.

Azokról a személyekről, akiknek kettős vezetéknevük (előnevük) van, 
vagy nevüket változtatták két nyilvártartási kartont kell kitölteni és mindegyik 
nyilvántartási kartonra mindkét nevet rá kell vezetni. Pl: Schmidt Aladár 
(Sasvári Józsefre és Sasvári Józsefet Schmidt Aladárról).

A  nyilvántartási kartonokat olvashatóan kell kitölteni, a vezetéknevet és 
anyja nevét olvashatóan nyomtatott betűkkel kell írni.

Olyan személyeket, akik operatív szempontból különösen jelentősek 
(kémek, diverzánsok, terroristák és egyéb különösen veszélyes államellenes 
bűnözők) azonnal, a többi személyeket pedig 5 napon belül kell a központi 
operatív nyilvántartásba felvenni. A személyek időbeni központi nyilvántar
tásba vételéért azok az operatív beosztottak felelnek, akik a dossziét kezelik. 
Ha a központi operatív nyilvántartásba valamely személyt tévesen vettek fel. 
az osztályvezető aláírásával szolgálati jegyet kell készíteni két példányban. 
Egy példányt a központi operatív nyilvántartó osztálynak kell megküldeni, 
melynek alapján az operatív nyilvántartó osztály a személyt törli a nyilván
tartásból. Ezeknek a személyeknek a nyilvántartási kartonjait időnként jegyző
könyvileg meg kell semmisíteni.

19. §.
Szervezetek, csoportok és gyanús ellenséges címek nyilvántartásba vételének

rendje

Ellenséges szervezeteket, csoportokat, valamint a kapitalista államok 
egyéb szervezeteit, amelyek a Magyar Népköztársaság, valamint a béketábor 
többi országai ellen aknamunkát fejtenek ki. a központi operatív kartotéknyil- 
vántartásba fel kell venni.

A szervezetek és csoportok operatív nyilvántartásba vételéhez ki kell 
tölteni 2 db 1-es sz. kartont a csoportok fedőnevéről, melynek egyik példá
nyát meg kell küldeni a központi operatív nyilvántartó osztálynak, másik pél
dányát az illetékes operatív szerv nyilvántartásában kell elhelyezni.

Amennyiben a szervezetnek, csoportnak elnevezése nincs, úgy a nyilván- 
tartásbavétel a szervezet, csoport vezetőjének neve, vagy fedőneve alapján 
történik.

Az ellenséges és gyanús címeket a 7. sz. nyilvántartási kartonok alap
ján a központi operatív nyilvántartó alosztályon speciális kartotéknyilvántar
tásba kell venni.

Ellenséges és gyanús címek fogalma alatt értjük az ellenséges hírszerző 
szervek helyiségeinek, azok konspirativ és találkozási lakásainak címeit.
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A központi (budapesti) megyei operatív osztályok és a központi operatív 
nyilvántartó osztály kötelessége személyek nyilvántartásba vétele alkalmával

A nyilvántartásba vételt a következőképpen kell végrehajtani:
Az operatív tiszt a nyilvántartásba veendő személy adatait megállapítja. 

A  III. fejezetben meghatározott kategóriákba tartozó személyekre vonatkozó 
terhelő adatokat beszerzi, dokumentálja és ellenőrzi.

A dokumentált és ellenőrzött anyagok alapján a nyilvántartásba vételt 
a központi, budapesti és megyei operatív osztályok vezetői, távollétükben he
lyetteseik hagyják jóvá és írják alá a nyilvántartásba vételhez szükséges 
kartont.

Személyükben felelősek a nyilvántartásba vételért, hogy a nyilvántar
tásba vett személyre vonatkozó adatok dokumentálva, ellenőrizve legyenek.

a) Személyi, csoport, előzetes személy, előzetes csoport és körözési dosz- 
szié alapján nyilvántartásba veendő személyeknél a dosszié nyitásáról szóló 
határozattal együtt kell a megfelelő nyilvántartási kartonokat beküldeni.

A dosszié nyitásáról szóló határozatba részletesen le kell írni a személy 
vagy csoport milyen ellenséges tevékenységet fejt ki. milyen dokumentált és 
ellenőrzött adatok vannak a személy, vagy csoport-tagok tevékenységére, vagy 
személyére vonatkozólag.

Ha a későbbiek során új csoport-tagot vesznek nyilvántartásba a rávonat
kozó dokumentált terhelő adatokat a kartonnal együtt be kell küldeni.

b) őrizetbe vett személyekről az őrizetbe vételi határozat alapján kell 
a 4. sz. kartont beküldeni.

c) Ha objektum, vagy vonalas dossziéba vesznek nyilvántartásba 
kompromittált, a III. fejezetben meghatározott kategóriákba tartozó szemé
lyeket 3. sz. kartonon, akkor a dokumentált kompromittáló adatokat a 3. sz. 
kartonnal együtt kell megküldeni a központi nyilvántartó osztálynak.

Ugyanígy kel! eljárni, ha a vizsgálati munka során a vizsgálati szervek 
vesznek nyilvántartásba kompromittált személyeket.

d) A „C" pontban meghatározott módon kell eljárni a kisegítő kutató 
nyilvántartásba vételnél.

e) A  nyilvántartási kartonokat és az okmányokat a központi és megyei 
nyilvántartókon keresztül kell beküldeni a központi operatív nyilvántartó 
osztálynak.

A központi operatív nyilvántartó osztály vezetője egyes személyek nyil
vántartásba vétele előtt köteles ellenőrizni a nyilvántartásba vételre beküldött 
személyekre vonatkozó adatok megfelelnek-e a nyilvántartásba vétel követel
ményeinek. kellően dokumentálva és ellenőrizve vannak-e. Ha az előírt köve-
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telményeknek megfelel, a személyt nyilvántartásba veszi és a beküldött doku
mentumokat az illetékes operatív szervnek visszaküldi.

Amennyiben nem, köteles a nyilvántartásbavételt megtagadni és a javas- 
lattevő felettesének jelenteni.

Vitás esetekben a politikai nyomozó főosztály vezetője, vagy illetékes 
helyettese dönt a nyilvántartásba vételről.

VI. Fejezet
O p e ra t ív  d o ssz ié k  le z á rá s á n a k ,  ira t tá rb a  h e ly e z é sé n e k , ő rz é sé n e k , i r a t tá rb ó l 

v a ló  k ia d á s á n a k  re n d je

21. §.
O p e ra tív  d o ss z ié k  le z á rá sá n a k , i r a t tá rb a  h e ly e zé sé n e k re n d je

A z  o p e ra tív  d o ssz ié t lezárás után le kell adni a központi operatív nyil
vántartó osztály irattárába, a B. és M. dossziét akkor kell leadni az irattárba, 
ha az ügynököt, informátort, rezidenst kizárták a hálózatból, vagy ideiglene- 
sen megszakítják vele a kapcsolatot.

,.B dossziéhoz csatolni kell az irattározásról szóló határozaton kívül 
a hálózati személyről készült és az osztály vezetője által jóváhagyott össze- 
foglalót, melyben meg kell jelölni a hálózati személy kizárásának, vagy a 
kapcsolat megszakításának okát.

A  konspirativ és találkozási lakás tulajdonosáról, bérlőjéről nyitott " B" 
dossziét akkor kell irattárba helyezni, ha a lakás további használatát opera
tív okból megszüntetik. (Dekonspiráció, hosszabb pihentetés, stb.)

A  c so p o rt d o ssz ié t — realizálás, letartóztatás, elítélés esetén, vagy ha 
ügynöki bizalmas nyomozást az anyagok hamis, indokolatlan volta miatt 
megszüntették, stb.

S z e m é ly i d o ssz ié t az ügynöki bizalmas nyomozás alatt álló személyek 
letartóztatása, elítélése, halála esetén, vagy ha az ügynöki bizalmas nyomozást 
az anyagok hamis, indokolatlan volta miatt megszüntették.

V iz s g á la t i  d o ssz ié t a bírósági ítélet meghozatala után, a vizsgálati eljá-  
rás alá vont személy szabadlábrahelyezése vagy halála esetén.

K ö rö z é s i  d o ssz ié t, ha a személyt megtalálják, letartóztatják, meghalt, 
vagy más okból a körözést megszüntették.

R e n d k ív ü li  e se m é n y ek  d o ssz ié já t, ha a nyomozás során megállapítást 
nyert, hogy a megtörtént (rendkívüli esemény) nem ellenséges tevékenység 
következménye, vagy a nyomozás eredménytelen volt.

T á jé k o z ta tó  d o ssz ié t — ha az operatív szempontból nincs rá szükség, 
Vagy ha a tanulmányozott személy meghalt.
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A dosszié lezárása és irattárba helyezése indokolt határozattal történik. 
A  határozatot az arra illetékes vezető hagyja jóvá.

Irattározásra kerülő csoport, személyi, előzetes ellenőrző, körözési dosz- 
sziéhoz a határozaton kívül csatolni kell egy részletes összefoglaló jelentést 
a dosszié anyagának tartalmáról.

Az összefoglaló jelentést a politikai nyomozó osztály vezetője hagyja
jóvá.

A  dosszié minden lapját meg kell számozni és gondosan be kell varrni. 
A bevarrásra kerülő anyagok mindkét oldalán 4 centiméteres margót kell 
hagyni, hogy a bevarrás után olvasható és fotózható legyen. A  dossziéból el 
kell távolítani minden olyan fémes anyagokat, amely az okmányok rongálá
sát idézhetné elő. (Gemkapcsok, gombostűk, stb.)

Fényképeket és egyéb okmányokat, ha azokat nem lehet bevarrni, be 
kell rakni egy borítékba és azt bevarrni a dossziéba. A  borítékon fel kell 
tüntetni a benne lévő anyagokat.

Ha a dosszié tartalma ,,Szigorúan titkos, különösen fontos" jelzésű a 
dossziét az irattár vezetőjének jelenlétében le kell pecsételni és az irattár külön 
részében kell őrizni.

A  lepecsételt dossziét el kell látni nyilvántartási és iratttári számmal. 
A  dossziéra rá kell írni. hogy melyik vezető engedélyével adható ki betekin
tésre.

M in d e n  i r a t tá ro z a n d ó  d o ssz ié t lis ta  m e llék le té v e l k e ll le a d n i.  A  k ö z p o n ti 
o sz tá ly o k o n  k é t  p é ld á n y b a n ,  a  b u d a p e s ti  és m eg y e i p o litik a i n y o m o z ó  o sz tá 
ly o k n á l h á ro m  p é ld á n y b a n  k é sz ü lt l is tá n  n év  és sze m é ly i a d a to k  m eg je lö lé 
sé v e l fe l k e ll so ro ln i  a z o k a t  a  sz e m é ly e k e t,  a k ik e t a d o s s z ié b a n  n y ilv á n ta r 
tá s b a  vettek .

22. §.
A  d o ssz ié k  ira t tá rb a n  v a ló  ő rz ésé n e k  re n d je

Az irattározott operatív dossziékat az irattári nyilvántartó naplóban kell 
nyilvántartásba venni.

Minden irattározott dossziét el kell látni a soronkövetkező irattári szám
mal, melyet a dosszié fedelének első oldalán fel kell tüntetni.

Az operatív dossziék irattára az őrzés és kezelés megkönnyítése céljá
ból az alábbi részekre oszlik:

1. Különösen titkos dossziék irattára.
Különösen titkos és fontos dossziék őrzésére.
A dossziék ilyen jellegű őrzését az osztály vezetője határozza meg és 

azt fel kell tüntetni a dosszié irattárba helyezéséről szóló határozatban.
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Ezeket a dossziékat speciális dobozokban kell őrizni és viaszpecséttel 
kell ellátni. Minden dobozra rá kell írni, Hogy ki adhat engedélyt a dossziékba 
való betekintésre.

A  pecsételésre használt bélyegzőt a központi operatív nyilvántartó veze
tője személyesen őrzi.

2. Hálózati dossziék irattára.
Az ügynökök, rezidensek, informátorok, B. és M. dossziénak, valamint 

a konspiratív és találkozási lakások tulajdonosai B. dossziéjának őrzésére.
A B. és M. dossziékat külön kell kezelni. A meghiúsult beszervezések 

anyagát B. dossziéként kell nyilvántartásba venni és ebben az irattári rész
ben őrizni.

Az elhunyt hálózati személyek B. dossziét jegyzőkönyvileg kell meg
semmisíteni és az operatív nyilvántartásból törölni.

3. Az operatív dossziék irattára.
A  csoport, személyi, körözési, objektum, ellenőrző, figyelő, tájékoztató 

dossziék őrzésére.
Ezekben őrzik a 3. sz. kartonokon nyilvántartásba vett irattározott ob

jektum dossziékban szereplő személyek anyagait is.
4. A Vizsgálati dossziék irattára.
A  vizsgálati dossziék őrzésére.
5. A horthysta dossziék irattára.
A  felszabadulás óta feldolgozott, a horthy rendszer idejéből származó, 

vagy egyéb kompromittáló dokumentációs anyagoknak őrzésére.
6. A  fentiken kívül a központi operatív nyilvántartó osztály birtokában 

vannak még a horthysta időből származó évkönyvek, tiszti címtárak, honvéd
ségi közlönyök, stb. kiadványok, melyekben kompromittált személyek sze
repelnek.

23. §.
A z  o p e ra tív  d o ssz ié k  i r a t tá rb ó l v a ló  k ia d á s á n a k  re n d je

1. Dossziék kiadása, az irattárból szolgálati jegy alapján történik, amit 
az operatív osztályok vezetői, helyettesei, vagy alosztályvezetői írnak alá:

A dossziék kiadásának formái:
a) A  központi operatív osztályok részére a dossziék kiadása olvasó te

rembe való betekintésre (kérdőjegy alapján is kérhető).
b) Megyei operatív osztályok részére a központi nyilvántartó osztály 

válaszadó csoportja szolgálati jegy alapján történő megkérés esetén össze-

—  201 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /214



foglalót készít az irattárban lévő operatív és vizsgálati dossziékból a dossziék
ban szereplő személyekre vonatkozóan.

c) A  megyei és központi operatív osztályoknak kivételesen indokolt eset
ben szolgálati jegy alapján irattározott operatív és vizsgálati dosszéikat meg 
kell küldeni.

Az operatív szervek a dossziékat a megérkezéstől számított 2  héten belü l 
kötelesek az operatív nyilvántartó osztálynak visszaküldeni.

Kivételt képeznek a zárt anyagok, melyeket csak a politikai nyomozó 
főosztály vezetőjének engedélyével lehet kiadni. A horthysta, vagy egyéb 
dokumentációs anyagot csak az operatív nyilvántartó osztályon történő bete
kintésre lehet kiadni, szükség esetén az operatív szervek részére a nyilván
tartó osztály fotómásolatot készít.

A  lepecsételt dobozokban levő operatív dossziékat betekintésre, csak 
annak az osztálynak vezetője engedélyével lehet kiadni, aki a dossziét irat
tárba adta.

2. A  h á ló z a ti  i r a t tá rb ó l  tö r té n ő  a n y a g o k  k ia d á sa .

A  hálózati irattárból az anyagok kiadása betekintésre, tanulmányozásra, 
vagy további felhasználásra szolgálati jegy alapján történik, melyet a köz
ponti, megyei operatív osztályok vezetői, vagy helyettesei hagynak jóvá.

a) A dossziéba történő betekintés a központi nyilvántartó osztály helyi
ségeiben történik, a betekintésre kikért anyagot elvinni nem szabad.

b) A tanulmányozásra kikért anyagokat az operatív szerveknek az ope
ratív nyilvántartó osztály futárpostán megküldi. A tanulmányozásra meg
küldött anyagokat az operatív szerv az anyag megérkezésétől számított 2 héten 
belül köteles visszaküldeni a nyilvántartó osztálynak.

Amennyiben a kapcsolatot felveszik a hálózati személlyel, — akinek az 
anyagát kérték — azt szolgálati jegyen jelenteni kell a központi nyilván
tartó osztálynak és mellékelni kell a hálózati személy minősítése szerint a 6/c. 
kartont.

c) A további felhasználásra kikért anyagok esetében a hálózati sze
méllyel történő kapcsolat újrafelvétele után a hálózati személy minősítésének 
megfelelő 6/c. kartont kell megküldeni a központi nyilvántartó osztálynak.

3. A megyei politikai nyomozó osztályok nyilvántartásában lévő anya
gokba szolgálati jegy ellenében lehet betekinteni.

4. Operatív dossziékat, anyagokat csak futárpostán keresztül, vagy meg
felelő biztosítással lehet szállítani. (Gépkocsi, villamos, stb.)

Az ideiglenesen használatra kiadott dossziéről figyelő lapot kell kiállí
tani, azt a dosszié helyére kell tenni.
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Ha a dossziékat az osztályoknak az ügynöki bizalmas nyomozás további 
folytatására kiadták, ezt a tényt át kell vezetni az operatív nyilvántartáson.

Bármely operatív dossziéban lévő anyagról másolatot készíteni (párt
nak, állami és gazdasági szervnek) csak a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 
vezetője és Helyettesei engedélye alapján lehet.

Az anyagban, amelyről másolat készül, fel kell tüntetni, hogy hová, mi
lyen szám alatt küldték meg azt.

Az irattárba helyezett dossziékból az operatív nyilvántartó osztály össze
foglaló — szükség esetén fényképmásolatokkal ellátott — feljegyzést készít 
az operatív osztályok részére.

A megyei politikai nyomozó osztályok fehér kérdőjegyen kérhetik az 
irattárba helyezett dossziékból az elfekvő anyagok rövid összefoglalóját, me
lyet az operatív nyilvántartó osztály 10 napon belül köteles megválaszolni.

A válasz másolatát abban az irattári dossziéban kell elhelyezni, amely 
a legkisebb irattári számmal van ellátva.

Legalább 3 évenként az irattári dossziékat egyeztetni kell a nyilvántartó 
naplókkal.

V II. Fejezet
S z e m é ly e k  e lle n ő rz é se  a  k ö z p o n ti  egyetem es és h á ló z a ti  n y i lv á n ta r tá s b a n ,  

a z  é lő  és i r a t tá r i  d o ssz ié k  a la p já n  tö r té n ő  v á la sz a d á s  re n d je

24. §.
S z e m é ly ek  e lle n ő rz é se  a  k ö z p o n ti k a r to té k n y i lv á n ta r tá s b a n

a) Személyeknek a központi antidemokratikus kartoték nyilvántartásban 
történő ellenőrzéséhez fehér színű kérdőjegyet kell kitölteni. A  kérdőjegyen 
tel kell tüntetni a személy adatait, az ellenőrzés célját és azt, hogy milyen 
adatokra van szükség — valamint az ellenőrzést kérő szerv nevét.

Ha a személynek vezeték és keresztnevén kívül más elő, vagy utóneve 
is van, vagy nevét megváltoztatta, a kérdőjegyen mindkét nevet fel kell tün
tetni.

Fehérszínű kérdőjegyet aláírhatnak:
Miniszter, miniszterhelyettesek, politikai nyomozó főosztály vezetője és 

helyettesei, központi operatív osztályok vezetői és helyettesei, alosztályveze- 
tők. BM. Titkárság vezetője, osztály és önálló alosztályvezetők. KEOKH. 
útlevélosztály vezetője és helyettesei, az ORFK. bűnügyi főosztály vezetője 
és helyettesei, megyei, budapesti főkapitányok és politikai nyomozó osztályok 
vezetői, Határőrség felderítő osztály vezetője és helyettesei, ker. felderítő al
osztályok vezetői.

Az ellenőrzésre jogosult vezetők aláírásánák mintáját az erre rendszere
sített kartonon meg kell küldeni a központi operatív nyilvántartó osztálynak.
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Ha a vezető ellenőrzési joga megszűnik, erről értesíteni kell a központi ope
ratív nyilvántartó osztályt.

A  fenti vezetők jogosultak ellenőrzést engedélyezni a központi operatív 
nyilvántartó osztály gyanús, ellenséges címek, ellenséges csoportok nyilván
tartásában, a kutató anyagban, valamint a KEOKH. nyilvántartásában és a 
rendőrség bűnügyi nyilvántartásában.

b) A megyei politikai nyomozó osztályokon az operatív kartoték nyil
vántartásban az ellenőrzés ugyancsak fehér kérdőjegyen történik, melyet a 
megyei osztályok vezetői, operatív helyettesei, II/1  osztályok vezetői, a határ- 
kerületek felderítő alosztályok vezetői, a járási és városi közlekedési osztá
lyok vezetői írnak alá.

Ha a személy nem szerepel a központi operatív nyilvántartásban, a kérdő
jegy hátlapján fel kell tüntetni: "A központi operatív kartoték nyilvántartás
ban nem szerepel”.

Ha a személy élő operatív dossziéban szerepel, a kérdőjegyen fel kell 
tüntetni a dosszié számát és azt. hogy hol található a dosszié. A  kérdőjegyen 
kapott válasz alapján a BM. politikai nyomozó központi szervei, valamint 
a budapesti osztály, a központi operatív nyilvántartó osztály olvasótermében 
tanulmányozzák a dossziékat.

Ha a személyt elítélték, a kérdőjegyen fel kell tüntetni, hogy mikor, 
miért, milyen szerv, a BTK. milyen szakasza alapján milyen büntetést kapott. 
A  kérdőjegyen fel kell tüntetni a vizsgálati dosszié irattári számát is.

A  megyei osztályok és a többi vidéki szervek által beküldött kérdője
gyekre a központi operatív nyilvántartó osztály a meglévő anyagok alapján 
ad írásbeli választ.

Amennyiben a vidéki szerv által ellenőrzött személy egyidőben irattári 
és élő dossziéban is szerepel, a központi operatív nyilvántartó osztály az ille
tékes operatív osztálytól megkéri az élő dossziéban a személyre elfekvő anya
got és az összes rendelkezésre álló adatok alapján választ ad. Ha a személy 
csak élő dossziéban szerepel a központi operatív nyilvántartó osztály meg
küldi a kérdőjegyet válaszadás céljából annak az operatív osztálynak, aki
nél a dosszié van és az ad választ közvetlenül az ellenőrzést kérő szervnek. 
Ezzel egyidőben a választ kérő szervet értesíti, hogy a kérdőjegyet melyik 
osztálynak küldte meg a központi nyilvántartó osztály válaszadás céljából.

25. §.
A  sz e m é ly e k  e lle n ő rz é se  a k ö z p o n ti  h á ló z a ti  n y i lv á n ta r tá s b a n

A személyek ellenőrzése a hálózati kartoték nyilvántartásban kékszínű 
kérdőjegyen történik.
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Kékszínű kérdőjegyet aláírhatnak:
Miniszter, miniszterhelyettesek. II. főosztály vezetője és helyettesei, a 

központi operatív osztályok vezetői és helyettesei, alosztályvezetők, BM. T it
kárság vezetője, osztály és önálló alosztályvezetők, KEOKH. útlevélosztály 
vezetője és helyettesei, az ORFK. bűnügyi főosztály vezetője és helyettese, 
megyei, budapesti főkapitányságok és politikai nyomozó osztályok vezetői, 
Hőr. felderítő osztály vezetője és helyettesei, kerületi felderítő alosztályok 
vezetői.

A  fenti vezetők jogosultak ellenőrzést engedélyezni a rendőrség, hálózati 
nyilvántartásában is. a II/13  osztály, a I I /9  osztály, valamint egyéb nyil
vántartásokban.

A  megyei politikai nyomozó osztályokon a hálózati nyilvántartásban 
történő ellenőrzés kékszínű kérdőjegyen történik, melyet osztályvezető, vagy 
operatív helyettesek írnak alá;.

A  megyékben, a vidéki, járási és városi szerveknél az ellenőrzés a háló
zati nyilvántartó napló alapján történik, a szervek vezetőinek és ope
ratív helyetteseinek engedélyével. A hálózati nyilvántartó naplót ezeknél a 
szerveknél a szerv vezetője őrzi.

A hálózati kartotéknyilvántartásban történő ellenőrzéshez a kérdőjegyet 
minden személyre külön kell kitölteni, feltüntetve azon a teljes személyi ada
tot és az ellenőrzés célját, valamint az ellenőrzést kérő szerv nevét.

Ha a személy a hálózati kartoték nyilvántartásban nem szerepel, a kérdő- 
jegy hátlapjára rá kell írni, hogy „nem szerepel" .

A hálózati személyek és kapcsolataik kérdőjegyeire, akik a hálózatban 
szerepelnek (titkosítva nincsenek) beleértve a kizárt hálózati személyeket is. 
a központi nyilvántartó osztály közvetlenül adja meg a választ az ellenőrzést 
kérő szerveknek.

A titkosított hálózati személyek és azok kapcsolatai ellenőrzése esetén 
a válaszadás a titkosítást elrendelő, a hálózati személlyel kapcsolatot tartó 
osztályt illeti meg. A  BM. Politikai Nyomozó Főosztály nyilvántartó osztá
lya titkosított személyek ellenőrzésével a kérdőjegyet kísérő lappal megküldi 
az illetékes osztálynak.

A válaszadásra megküldött kérdőjegyeket az átvételtől számított 3 napon 
belül, rendkívül sürgős esetekben azonnal, vagy 48 órán belül meg kell 
válaszolni.

A  válaszokat minden esetben „szigorúan titkos, különösen fontos, saját
kezű felbontásra” anyagként kell megküldeni, az ellenőrzést kérő osztály ve
zetőjének. Az ilyen jelzéssel ellátott anyagot csak az osztály vezetője, vagy 
helyettese bonthatja fel.

A  kizárt hálózati személyek és kapcsolataikra beérkezett kérdőjegyekre 
a központi operatív nyilvántartó osztály választ ad.
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A BM. központi operatív nyilvántartó osztály félévenként egyezteti a 
központi operatív nyilvántartásban szereplő operatív dossziékat és a hálózati 
személyeket a központi és vidéki szervek tényleges helyzetével.

V III. Fejezet
26. §.

Daktiloszkópia nyilvántartása

A  központosított daktiloszkópiai nyilvántartásban a BM. politikai nyo
mozó szervek által letartóztatott személyeket kell felvenni.

A  daktiloszkópiai nyilvántartás, speciális ujjlenyomatokból, fényképek
ből és nyilvántartó kartonokból tevődik össze. Minden letartóztatott személy
ről 3 példányban ujjlenyomatot, 2 példányban fényképet. 1 példányban nyil
vántartó lapot kell készíteni. Az ujjnyomat-lap és fénykép egy-egy példá
nyát a vizsgálati szervek a vizsgálati dossziéba kötelesek bevarrni.

Minden letartóztatott személyről kettős fényképfelvételt kell készíteni. 
(Szembenéző és oldalnéző helyzetből.) A  fényképfelvételnél mellmagasság
ban táblát kell elhelyezni, melyen fel kell tüntetni a letartóztatott személy 
sorszámát, az osztály előszámát, a letartóztatott nevének kezdőbetűit (asszo
nyoknál leánynév) és születési évét.

A sorszámtáblán az adatok elhelyezése:
Pl.

1957. 0253
28._________  *

A. B. 1925.

Az ujjlenyomat és fénykép sorszám minden esetben azonos.
Két példányban ujjlenyomat lapot, egy példányban fényképet, egy pél

dányban fotónegatívot és egy példányban nyilvántartó lapot a vizsgálati szer
vek kötelesek az illetékes operatív nyilvántartó szerveken keresztül az előző 
havi őrizetesek névsorával együtt minden hó 5-ig a központi operatív nyil
vántartó osztálynak megküldeni.

A  daktiloszkópia nyilvántartásban a fehér kérdőjegyek aláírására jogo
sult vezetőnek joga van ujjlenyomatok és fényképek alapján a személyazonos
ság megállapítását kérni. Ilyen esetben a központi operatív nyilvántartó osz
tálynak szolgálati jegy kíséretében meg kell küldeni a személyről egy pél
dányban készült ujjlenyomat-lapot, feltüntetve azon a személy nevét és sze
mélyi adatait.
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IX. Fejezet

27. §.
Számadás

A  BM. központi és megyei (budapesti) politikai nyomozó operatív osz
tályai, II/9 , minden hónap 3-ig az elmúlt havi számadásaikat megküldik a 
központi operatív nyilvántartó osztálynak.

1. A  hálózat növekedéséről, csökkenéséről és a számadás hónapjának 
időszakában történt egyéb változásokról.

2. A  csoport, személyi, körözési és egyéb operatív dossziék számszerű 
növekedéséről, csökkenéséről, valamint egyes ügynöki bizalmas nyomozás 
kezdetének idejéről és egyéb változásokról.

3. A  vizsgálati eljárás alá vont őrizetesek számáról és a vizsgálati ügyek 
határidejéről.

A  számadást a jóváhagyott kimutatási minta szerint kell elkészíteni és 
részletes értékelő jelentést kell mellékelni a számadás egyes fejezeteiről.

A  központi operatív nyilvántartó osztály a beküldött számadások és saját 
adatai alapján összefoglaló kimutatást, értékelő és tájékoztató jelentést készít 
a BM. vezetői részére.

Budapest. 1957. november 29.

Szám: 6—200/1937.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
58. számú PARANCSA

Budapest, 1957. december 13-án

A  Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 24. sz. törvény- 
erejű rendelete lehetőséget nyújt a külföldre szökött magyar állampolgárok
nak, hogy egyéni elbírálás alapján kegyelmet kapjanak és büntetlenül visz- 
szatérjenek az országba. A  büntetlen hazatérés lehetőségét a kiszököttek 
közül már eddig is jelentős számban vették igénybe, de még több ezerre 
tehető azoknak a száma, akik ezzel a lehetőséggel a jövőben akarnak élni. 
A  Belügyminisztérium Politikai Nyomozó Főosztályának adatai szerint 
az ellenséges hírszerző szervek felhasználják a büntetlen hazatérés lehető
ségét, és ügynökeik egy részét ezen az úton küldik be az országba.
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A Belügyminisztérium szervei az eddigiek során nem tettek meg minden 
szükséges intézkedést annak érdekében, hogy az amnesztia, illetve az egyéni 
kegyelem alapján hazatért személyek közül felderítsék az ellenséges ügy
nököket. Az amnesztiával, illetve egyéni kegyelem útján hazatértek azonos
ságának ellenőrzése nem történt meg. Kihallgatásuk sablonos és többnyire 
eredménytelen volt. Lakhelyükre való visszaérkezésük után a megyei, vá
rosi, járási és kerületi rendőri szervek ellenőrzésükkel a gyanúsak feldol
gozásával csak kismértékben foglalkoztak. A munka a hazatértekkel kap
csolatban szervezetileg sem volt megfelelően biztosítva.
Az amnesztia és az egyéni elbírálás alapján hazatért személyek belügyi 
vonatkozásban történő ellenőrzésének megjavítása céjából:

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

1. A  Budapesten működő Hazahozatali Bizottság munkáját át kell szervezni.
a) A Hazahozatali Bizottság vezetésével Turcsán József alezredes elv

társat bízom meg. titkára: Berecz János alezredes.

A  Bizottság tagjai:
a II/3 . osztály részéről: Veres Mihály őrgy.; 
a II/5 . osztály részéről: Komornik Vilmos őrgy.; 
a Budapesti Rendőrfőkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya részé
ről: Vári József alezredes.

A Bizottság apparátusát a II/2. osztály alá rendelem.

b) A Bizottság apparátusa, miután megkapta a Külügyminisztériumtól 
a hazatérni szándékozó személyek kérelmét, a priorálásokon és a kör
nyezettanulmányozásokon kívül szerezze be a személyi igazolványok 
törzslapjairól készült fotókópiákat is. A Bizottságnak, ezeknek az 
anyagoknak az alapján — a kérelem beadásától számított 3 hét 
alatt — a hazatérés engedélyezéséről dönteni kell. A  Bizottság dön
tése után, a Bizottság határozatát az illetékes megyei (budapesti) 
politikai nyomozó osztályokkal közölni kell. és meg kell küldeni 
a hazatérni szándékozó személyek kérelmének és környezettanulmá
nyának másodpéldányait, a prioráló lapokat, valamint a személyi iga
zolvány törzslapjáról készült fotókópiákat.

c) A Hazahozatali Bizottság apparátusának nyilvántartást kell vezetni, 
és a hazatérni szándékozókat a nyilvántartásban ellenőrizni kell.
Nyilvántartást kell felfektetni:
— azokról, akik egyéni kegyelem útján már eddig hazatértek;
— akiknek hazatérése nem lett engedélyezve;
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— a hazatértek vallomásaiban szereplő olyan személyekről, akik 
jelenleg is külföldön tartózkodnak és ott a Magyar Népköztársaság- 
gal szemben ellenséges tevékenységet folytatnak.

— figyelőlap-rendszert kell létesíteni azokról, a személyekről, akik 
körözés alatt állnak, és akikre az operatív osztályok azt kérik.

2. A  Győrött és Szegeden működő Hazatelepítési Központok a tapaszta
latok alapján nem feleltek meg a kitűzött céloknak.
A  Hazatelepítési Központok működését 1957. december 15-i hatállyal 
megszüntetem. A  Hazatelepítési Központok létszámával a Budapesti 
Hazatelepítési Bizottság lészámát felemelem.

3. Az egyéni elbírálás alapján hazatérőkkel kapcsolatban a jövőben a követ
kezők szerint kell eljárni:

a) A Határőrség útlevél kezelő tisztjeinek a hazatérőktől — a határ- 
állomásra való megérkezésük után — be kell vonni a hazatérési enge
délyeket. A  hazatérteket a hazatérési engedélyeken lévő arckép alapján 
azonosítani kell. A  hazatérőktől el kell venni a náluk lévő magyar- 
és külföldi személyi igazolványokat. El kell kobozni tőlük az ellen
séges propagandaanyagokat. A  szokásos vámvizsgálatot a hazatérőknél 
meg kell ejteni.

b) Az útlevél kezelő tiszteknek a hazatérők számára utazási igazol
ványt kell kiállítani, amely a határállomástól a lakhely szerint ille
tékes megye székhelyéig érvényes. Az igazolványokat úgy kell kiállí
tani, hogy az 24 órai időtartamra a megszabott útvonalon a személyi 
igazolványt is helyettesítse.
Utasítani kell a hazatérőt, hogy 24 órán belül jelentkezzen a lakhely 
szerinti illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságon.

c) A Határőrség a hazatéréseket 12 órán belül jelezze — a Haza- 
hozatali Bizottságon keresztül, — az illetékes megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányságoknak. A hazatérőktől elvett személyi igazol
ványokat és egyéb tárgyakat a legközelebbi futárral meg kell küldeni 
az illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságnak.

d) A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok politikai nyomozó osz
tályai a hazatérőket jelentkezésük után orvosi vizsgálatnak kötelesek 
alávetni. Majd meg kell ejteni az azonosítást a személyi igazolvány 
törzslapjáról készült fotókópián lévő arckép és aláírás alapján. Az 
azonosítás megtörténte után a II/2. osztály által megküldött kérdé
sekre a hazatérőt jegyzőkönyvileg ki kell hallgatni. A jegyzőkönyv há
rom példányban készüljön, ebből 1 példányt a Budapesti Hazahozatali 
Bizottságnak, 1 példányt a járási, illetve a kerületi politikai nyomozó 
részlegnek kell megküldeni. Egy példány a megyei (budapesti) II.
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alosztályoknál marad. A  kihallgatásokat a II. alosztály, vagy a vizs
gálati osztály beosztottai végezzék.

e) A  kihallgatás megtörténte után — amennyiben olyan indok nem me
rült fel, amelynek alapján a Politikai Nyomozó F őosztály vezetőjé
nek engedélyével a hazatérő őrizetbe kerül — a hazatérőket el kell 
látni ideiglenes, egy hónapi időtartamra érvényes személyi igazol
vánnyal. Utasítani kell őket, hogy az ideiglenes személyi igazolvány 
érvényességének időtartama alatt a lakhelye szerinti járás, vagy város 
területét nem hagyhatja el, és a megye székhelyétől a lakhelyükig 
érvényes utazási igazolvánnyal el kell őket látni.
Egy hónapon belül ellenőrizni kell, hogy a hazatérők visszamentek-e 
lakhelyükre, és hogy azonosak-e azzal a személlyel, akinek személyi 
adatai alatt visszatértek. Ennek megtörténte után városi, járási, 
illetve kerületi személyazonossági csoportokon keresztül új személyi 
igazolványt kell részükre kiadni. A  személyi igazolványok lakhely 
változások rovatába — a rendelkezésnek megfelelően — be kell 
vezetni az utolsó külföldi tartózkodási helyet is.

f) Az esetben, ha a hazatérő személy nem jelentkezne a Határőrség 
által megadott határidőig a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány
ságoknál, azonnal értesíteni kell a Hazahozatali Bizottságot és a sze
mély kutatását meg kell kezdeni.

A  külföldre kiszököttek közül már eddig is nagyszámban tértek vissza 
olyanok, akik a belügyi ellenőrzést elkerülték. Ezeknek a személyek
nek egy jelentős része illegálisan tért vissza, egy másik része amnesz
tiával, illetve egyéni elbírálás alapján. Szükségesnek mutatkozik ezeknek 
a személyeknek utólagos ellenőrzése.

a) A személyi igazolvány csoportok és a rendőrőrsök, valamint a körzeti 
megbízottak bevonásával községenként, városokban pedig lakóházak 
szerint meg kell állapítani, hogy kik tértek vissza külföldről. Az így 
beszerzett adatokat egyeztetni kell a rendelkezésünkre álló ilyen 
vonatkozású adatokkal, és azokat, a személyeket, akik amnesztiával, 
vagy egyéni kegyelem útján tértek haza — de kihallgatva eddig még 
nem voltak — utólagosan ki kell hallgatni.

b) Az illegálisan visszatértek alaposabb ellenőrzést igényelnek és az 
operatív érdekeket figyelembevéve meg kell határozni a velük szem
ben követendő további eljárást. Esetenként náluk is alkalmazni kell 
a kihallgatást. Az esetek egy jelentős részénél azonban feldolgozás 
alá kell vonni őket.

c) A  győri és szegedi hazatelepítési központok anyagát megyénként 
fel kell dolgozni. A megyei (budapesti) politikai nyomozó osztályok
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ezeknek az anyagoknak az alapján végezzenek felderítést annak meg
állapítására, Hogy a már régebben visszatért személyek valójában 
azok-e, akiknek a neve alatt hazajöttek. Ennek érdekében a városi, 
járási és kerületi rendőri szervek segítségével meg kell állapítani, 
hogy a hazatért személyek visszaköltöztek-e régi lakhelyükre. Ameny- 
nyiben olyan személyek kerülnének felszínre, akikről megállapítást 
nyer, hogy más személy adatainak felhasználásával jöttek az or
szágba és jelenlegi tartózkodási helyük ismeretlen, a kutatásukat 
azonnal meg kell kezdeni.

5. Az amnesztiával és egyéni kegyelem útján hazatért személyek operatív 
ellenőrzését hazatérésük után a járási, kerületi, illetve objektumokat 
tartó politikai nyomozó alosztályok végezzék. A hazatérők között ügy
nökséget kell létesíteni. A konkrétan gyanúsítható személyek feldolgo
zását a megyei (budapesti) II. alosztályoknak kell végezni. A  II. alosz
tályok feladata az, hogy a területükön összefogják és irányítsák a haza
térőkkel kapcsolatos összes munkát. A II. alosztályok állítsanak fel 
objektum dossziékat és ezekben 3. sz. kartonon vegyék kutató nyilvántar
tásba a hazatért személyeket.

6. A  gyakorlatban többször előfordul, hogy a határállomásokon olyan haza
térők is jelentkeznek, akik hazatérési engedéllyel nem rendelkeznek. 
Ezeket illegális határátlépőkként kell kezelni és át kell kísértetni a meg
felelő rendőrfőkapitányságra. A  vizsgálattól függően kell intézkedni 
a bíróság elé való állításukról, vagy szabadlábra való helyezésükről.

Az amnesztia, illetve az egyéni elbírálás alapján hazatérőkkel kapcsolatos
intézkedések központi irányítása és ellenőrzése a II/2. osztály feladata.
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Szám: 6—200/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
59. számú PARANCSA

Budapest, 1957. december 29-én 

(Az 1959. évi 17. sz. min. parancsban közölt módosítással)

A  BM. Határőrség csapatainál 1957. október hónapban őszi Felügyeleti 
Szemlét rendeltem el azzal a céllal, hogy megállapítsam a határőr csapatok 
és alegységek politikai, erkölcsi értékét, hadrafoghatóságát, fegyelmi hely
zetét, a határőrizet és kiképzés állapotát, valamint az anyagi ellátottságot. 
Az ellenőrzés megállapította, hogy a Határőrség személyi állományának több
sége leküzdötte az ellenforradalom által okozott eszmei zűrzavart.
A  nehéz körülmények ellenére is a Határőrség szerveinél a tisztek, tovább
szolgáló tiszthelyettesek, tisztesek és harcosok többsége elsajátította az előírt 
oktatási anyagot.
A  Határőrség egységeinél és alegységeinél, különösen az év utolsó negyedé
ben jelentősen csökkent a büntetlen határsértések és hazaárulások száma. 
Javult a határőrizet szervezése és végrehajtása. Csökkent a szolgálati vétségek 
száma. Javult a forgalomellenőrző-pontok munkája. Az 1956/57. kik. évre 
kiadott csapat Harckiképzési Utasítást — a személyi állomány kiképzését 
— alapjában végrehajtották. Javult az anyagi szervek tevékenysége, s a lehe
tőségekhez képest biztosították a csapatok anyagi ellátását.
Az elért eredmények mellett azonban még számos hiányosság akadályozza 
a Határőrség Parancsnokság és szervei jobb munkáját. Az egységek parancs
nokai. a törzsek és a politikai apparátus nem nyújtottak kellő segítséget az 
alegységparancsnokoknak a határőrizet ellátásához. Nem elemzik rendszeresen 
a csapatok fegyelmi, erkölcsi állapotát. Megengedhetetlenül magas a fegyelmi 
vétségek száma. A  büntetlen határsértések megelőzésére nem tettek megfelelő 
intézkedéseket. Gyenge volt a felderítő szervek adatgyűjtése és operatív tájé
koztatása. Az ellenforradalmi események következtében a nyugati és déli 
határőrizet hónapokon keresztül rendkívül gyenge volt. A Belügyminisztérium 
központi és megyei szervei, a Határőrség Parancsnokság, nagy erőfeszítései
nek eredményeképpen, ezeken a határszakaszokon — a fennálló hibáktól el
tekintve — határ-őrizete megszilárdult.
Nem kielégítő még a baráti államokkal közös határszakaszok őrzése.
A  tisztek kiképzése elhanyagolt. Alacsony a tisztek határszolgálatos és har
cászati elméleti felkészültsége. Igen alacsony a tiszthelyettesek és tisztesek 
képzettsége is. Nem ismerik a harcászat és határszolgálat rájuk vonatkozó 
részét, szabályzat szerinti kötelmeiket. A  tisztek, tiszthelyettesek és tisztesek
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képzettségéből adódóan nem kielégítő a harcosok kiképzése sem. Általában 
az egész személyi állománynál alacsony az atom, vegyivédelmi és testnevelési 
kiképzés. Elhanyagolt az egységek és alegységek éleslövészetének előkészí
tése és lőelőkészítő foglalkozásainak levezetése. A  lőkiképzésben sok az elmé
leti (ballisztikai) oktatás, ezzel szemben a személyi állomány nagyrésze nem 
ismeri az egyéni fegyverek anyagát, működését és az előforduló akadályok 
elhárítását. Az alegységek a különböző riadófajtákat nem tudják időben végre
hajtani. Nem megfelelő a harcos állomány felszerelése.

A  híradó tisztek nem ismerik megfelelően a technikai híradás telepítését, be
rendezését, alkalmazását és a hibák elhárítását. A híradó tiszthelyettesek elmé
leti és gyakorlati felkészültsége alacsony színvonalú, oktató-módszertani kész
ségük gyenge.
Az egységek parancsnokai, a törzsek és a politikai apparátus nem vette ki 
vészét megfelelően a kiképzési feladatok végrehajtásából.
Az anyagok javítása, tárolása és nyilvántartása elhanyagolt. A  kerületeknél 
nagymennyiségű a felesleges anyag. A  kerületek gépjárműveinek karbantar- 
tottsága, a gépjármű szolgálathoz beosztottak képzetlensége és részben hanyag
sága következtében nem kielégítő. Sok a gépkocsi baleset és magas az üzem- 
képtelen gépkocsik száma.
Több alegységnél gyenge az egészségügyi szolgálat, hiányos az ellenőrzés és 
így sok helyen nem kielégítő az egyének és a körletek tisztasága.
A  BM. Határőrség egységeinél, alegységeinél meglévő hibákat és azok okait 
következetes, céltudatos munkával fel kell számolni. Ennek érdekében az 
1957/58. kiképzési év főfeladatát az alábbiakban határozom meg:

Magas fokra kell emelni az eskü szellemében a hivatásszeretetet, a felelősség
érzetet, az éberséget, a határőrizet minden területén. Meg kell akadályozni, 
hogy büntetlen határsértések legyenek. Elszánt harcot kell folytatni az ember- 
és árucsempész tevékenység megakadályozására. Magas fokra kell emelni a 
harckészültséget, az egységek és alegységek harci és politikai kiképzését, a 
korszerű határőrizeti és harcászati elveknek megfelelően.

E feladatok végrehajtása érdekében

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

Politikai nevelőmunka és a határőrizet terén:

1. Tovább kell javítani a BM. Határőrség Országos Parancsnokság törzse, 
a Politikai Csoportfőnökség, a csapatok törzsei és politikai osztályai ter
vező, szervező, irányító munkáját, tevékenységüknek szoros kapcsolat
ban kell lenni az alegységekkel. Az irányító, ellenőrző munka megjavítá
sának több és konkrétabb segítségben kell kifejezésre jutni.

—  213 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /226



2. A BM. Határőrség Országos Parancsnokság szüntelenül tanítsa az egy
ségek parancsnokait a beosztottakkal való foglalkozás helyes módszereire. 
Széleskörben kel! alkalmazni az egyénekkel való rendszeres foglalkozást.

A  vezetést, elsősorban az élő személyes kapcsolaton keresztül kell meg
javítani.

A  parancsnokok állítsanak nagyobb követelményeket a politikai munká
sok elé, a politikai nevelőmunka megjavítása, a határszolgálat ellátása, 
a kiképzési feladatok végrehajtása terén. Ennek érdekében a Politikai 
Csoportfőnökség gondoskodjon a politikai munkások rendszeres tovább
képzéséről.

3. A  BM. Határőrség Országos Parancsnoka követelje meg a csapatok 
parancsnokaitól és politikai helyetteseitől, hogy neveljék a személyi állo
mányt hazafiságra és proletárnemzetköziségre, bátorságra és öntevékeny
ségre, a többi fegyveres szervek iránti megbecsülésre, szeretetre. Mélyít
sék el a személyi állományban a Szovjetunióhoz való ragaszkodást és 
hűséget.

4. A  parancsnokok rendszeresen értékeljék egységeik, alegységeik fegyelmi 
helyzetét. El kell érni, hogy alapvető javulás legyen a fegyelmi- erkölcsi 
állapot megszilárdításában. A fegyelmezetlenségek megszüntetése érdeké
ben a fegyelemsértőkkel szemben jobban fel kell használni a kollektíva 
nevelő erejét. A  Határőrségnél 1958. február 1-ig létre kell hozni a tiszti 
becsület bíróságokat.

5. Az egységek és alegységek kultúrhely iségeit a határőrök kulturális pihenő 
otthonává kell tenni. A BM. Anyagi és Technikai Főosztály gondoskod
jon a Határőrség kultúrszobáinak berendezéséről. El kell látni az egy
ségeket és alegységeket agitációs anyagokkal, plakátokkal és képsoroza
tokkal, melyek illusztrálják hazánk és a népi demokratikus országok elért 
politikai és gazdasági sikereit, a kapitalista országok dolgozóinak har
cát. Kézzelfogható adatokkal ki kell mutatni a z  adott egység elért ered
ményeit és hiányosságait. Széleskörűen ismertetni kell a szolgálatban, 
a harcászati, politikai kiképzésben, a fegyelemben kitűnt kiváló harco
sokat.

6. A BM. Határőrség Országos Parancsnoksága, a kerületparancsnokok és 
törzsek tegyenek hathatós intézkedéseket, hogy megszűnjenek az egyes 
helyeken még tapasztalható megvesztegetések, összejátszások az ellenség
gel. Az állomány tisztjei, továbbszolgáló tiszthelyettesei és sorállománya 
gyűlölje az ellenséget és ne engedjék meg, hogy büntetlen határsértések 
legyenek.
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7. A  kerületek törzsei és a kerület más szervei együttműködésével ki kel! 
alakítani a gyors és operatív intézkedésekre képes vezetést.
Meg kell szüntetni a törzsek munkájában még fellelhető szervezetlenséget, 
bürokratizmust, a határőrizet megjavítása érdekében hatékonyabbá kell 
tenni, elsősorban az őrsök segítségnyújtását és meg kell javítani a járőr- 
szolgálat tevékenységét. Az ellenőrzést céltudatossá, tervszerűvé és folya
matossá kell tenni.

8. A  kerületparancsnokok és a politikai apparátus gyökeresen javítsa meg 
a határmenti lakosság és a Határőrség közötti viszonyt. Tervszerű nevelő
munkával el kell érni, hogy hónapról-hónapra javuljon a határmenti 
lakossággal az együttműködés.

9. A  határőrizeti feladatok jobb ellátása érdekében rendszeresen értékelni 
és tanítani kell az ellenség módszereit, elsősorban a Határőrséghez került 
új tisztekkel, hogy eredményesen tudják a határmenti operációkat végre
hajtani. A BM. Határőrség Országos Parancsnoka személyesen és tör
zsén keresztül rendszeresen ellenőrizze a kerület és zászlóalj törzsek, vala
mint az őrsparancsnokok ilyen irányú felkészültségét.

10. Meg kell javítani a forgalomellenőrző-pontok tevékenységét. Akiknek 
nincsenek rendben az iratai azokkal szemben a parancsokban, utasítások
ban meghatározott módon kell eljárni. Nem engedhető meg, hogy a szük
séges iratok nélkül a határt bárki is átlépje. Népi demokráciánk érdeké
ben nincs helye semmiféle engedménynek. Ugyanakkor a FE P  beosztot
tai kulturált módon foglalkozzanak a határon átkelőkkel.
Ennek érdekében meg kell szüntetni a FEP személyi állomány fluktuáció
ját, biztosítani és tovább kell fejleszteni a meglévő technikai eszközöket. 
Nagy gondot kell fordítani az átkelőhelyek kulturált berendezésére.

11. Korszerűsíteni kell a nyugati határ műszaki berendezéseit, a rendelkezésre 
álló költségvetési kereteken belül. El kell érni, hogy műszaki akadály
rendszerünk ne csak mennyiségileg de minőség és technikai fejlettség 
szempontjából is megfeleljen a határőrizeti követelményeknek. El kell 
látni a csapatokat a legújabb típusú jelzőkészülékekkel, nyomsáv ellen
őrzőlámpákkal, hogy ezek a kiegészítő eszközök eredményesebbé tegyék 
a határőrizet szilárdságát.

12. A  kerületparancsnokok állítsanak magasabb követelményt az állományuk
ban szervezett szolgálati kutyavezetők felé. A  Határőrség központi kutya- 
kiképző iskoláján az oktatás színvonalát emelni kell. Olyan hivatásos 
kutyavezetőket kell kiképezni, akik nemcsak a kutyával végzendő nyo
mozómunkában jártasak, hanem képesek a harcosok kutyavezetői kikép
zését is irányítani.
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1. Fel kell számolni a bürokratikus irodai vezetést, a vezetőknek többet kell 
a helyszínen ellenőrizni és segíteni. A  vezetők foglalkozzanak többet a 
konkrét ügynöki munkával, az ügyek feldolgozásával. A  felderítő szer
vek vezetői személyesen és aktívan vegyenek részt a hálózat beszervezésé
ben. nevelésében, irányításában és ellenőrzésében.

2. Gyökeresen meg kell javítani a felderítő szervek elemző munkáját, rend
szeresen tanulmányozni és értékelni kell a kerületek operatív helyzetét, az 
ellenséges felderítő szervek tevékenységének irányát és módszerét, a határ
sértők által használt csatornákat és ravaszságokat. Dolgozzanak ki közös 
tervet melynek alapján működjenek együtt a BM. Központi és megyei, 
valamint a honvédség felderítő szerveivel.

3. Meg kell szervezni és biztosítani kell a felderítő szervek rendszeres poli
tikai, katonai és szakmai továbbképzését.

Harckiképzés terén:
1. Az 1957/38. kiképzési évben a harckiképzést úgy kell tekinteni, mint a 

határőrizet, harckészültség és katonai rend megszilárdításának alapvető 
eszközét. A  csapatok törzseinek és az alegységparancsnokoknak úgy kel! 
dolgozni, hogy egyetlen alegység se legyen " Nem megfelelő" értékelésű.
Megkövetelem a BM. Határőrség valamennyi tisztjétől, hogy állandóan 
fejlessze katonai és politikai tudását. Tanulmányozzák a szabályzatokat, 
utasításokat és parancsokat, az idegen hadsereg szervezését, azok technikai 
eszközeit és harceljárását, valamint a vegyivédelemhez szükséges eszközök 
technikai adatait, azok gyors és helyes alkalmazását. Ismerjék a harcászat 
elveit és technikai adatait atom- és vegyifegyverek alkalmazásának viszo
nyai között.

2. Fokozni kell a törzsek kiképzését és összekovácsoltságát, hogy képesek 
legyenek az alegységek határozott vezetésére, a határőrizet megszervezé
sére, a kiképzés irányítására, a korszerű viszonyoknak megfelelő munka- 
módszerrel.
Meg kell szüntetni a törzsekben a nagyfokú és sok esetben felesleges papír
munkát. Át kell térni az alárendeltekkel való személyes kapcsolat megte
remtésére. Magas színvonalra kell emelni a törzskultúrát.

3. A  BM Határőrség Országos Parancsnoka és törzse, az Országos Parancs
nokságon és a csapatoknál megtartott módszertani foglalkozásokkal bizto
sítsa a harckiképzés módszerének megjavítását.

4. A határszolgálatos és harcászati kiképzéssel biztosítani kell, hogy az őr
sök harcosai, járőr- és rajparancsnokai minőségileg — minden körülmé-
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nyek között — meg tudják oldani a végrehajtószolgálattal kapcsolatos fel
adataikat. A kiképzés minden esetben szemléltető és gyakorlatias legyen. 
El kell érni, hogy a rajparancsnokok képesek legyenek minden időben 
s bármilyen harchelyzetben rajaik harcának vezetésére, atom- és vegyifegy
verek alkalmazásának viszonyai között.
A  csapatok parancsnokai és törzsei fordítsanak különös gondot a csapatok 
lőkészségének növelésére. Biztosítani kell a lőkiképzés, különösen az éjjeli 
lőgyakorlatok anyagi feltételeit.
Az 1957/58. kiképzési évben a testnevelési kiképzést fő kiképzési ágnak 
kell tekinteni. Ennek érdekében minden törzsben és alegységnél biztosítani 
kell a testnevelési kiképzés anyagát.

5. Megkövetelem a BM. Határőrség Országos Parancsnokától, az egység, 
alegységparancsnokoktól és törzsektől a kiképzési tervekben meghatározott 
feladatok maradéktalan végrehajtását. A végrehajtást a BM. Határőrség 
Országos Parancsnoka személyesen és törzsén keresztül rendszeresen ellen
őrizze. Az egységek parancsnokait negyedévenként szóban számoltassa be 
a kiképzés állapotáról.

Híradás terén:

1. Meg kell javítani a híradás állapotát, biztosítani kell. hogy a parancsok 
és a jelentések a meglévő híradó hálózaton keresztül azonnal és fennaka
dás nélkül továbbíthatók legyenek.

2. Emelni keli a híradó tisztek szakképzettségét és el kell érni, hogy az 
1957/58. kiképzési év végére tökéletesen elsajátítsák az összes híradóeszköz 
kezelését, telepítését és alkalmazását, továbbá a főbb híradóeszközöket tud
ják önállóan javítani.
El kell érni, hogy az egész híradó személyi állomány képes legyen — 
szakképzettségtől függetlenül — akár vezetékes, vagy rádiós beosztásban 
a razziák híradását biztosítani.

A nyagi szolgálat terén:
1. A  hadtáp tisztek fokozzák elméleti tudásukat és tökéletesítsék gyakorlati 

jártasságukat a határőrizet és kiképzés, valamint hadművelet esetén az 
anyagi, technikai biztosítás terén.

2. A gépjárműveket és egyéb járműveket állandó harckész állapotban kell 
tartani, hogy azokat minden időben a határőrizet érdekében fel lehessen 
használni.
A  gépkocsi balesetek csökkentése érdekében a hadtápfőnökök szervezzék 
meg a gépkocsivezetők elméleti és gyakorlati továbbképzését.
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3. A  parancsban meghatározott feladatokat csak egészséges személyi állo
mánnyal tudják végrehajtani ezért a parancsnokok adjanak meg minden 
támogatást az egészségügyi szolgálat munkájához. Nagy gondot kell for
dítani az állomány egészségügyi szabályainak oktatására. A  Határőrség 
parancsnoka utasításban szabja meg az ellenőrzés módját.

El várom a parancsnokoktól, tisztektől, tiszthelyettesektől, tisztesektől és har
cosoktól, hogy erejüket nem kímélve, szívós, állhatatos munkával harcolja
nak a Határőrség elé állított feladatok végrehajtásáért.
Parancsomat az egész személyi állomány előtt, a rájuk vonatkozó mérték
ben. ki kell hirdetni és oktatás tárgyává kell tenni, hogy minden tiszt, tiszt- 
helyettes, tisztes és harcos egyénileg értse feladatát, amely az 1957/38. ki
képzési évben ráhárul.

Szám: 6—201/1957.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK  
1. számú UTASÍTÁSA

( M ó d o s í t á s s a l ! )

Budapest, 1957. évi március hó 21-én

A  Belügyminisztérium beosztottai lakásigényeinek felmérésével, a Minisz
térium rendelkezésére bocsátott lakáskontingens elosztásával és általában 
a lakáskiutalásokkal kapcsolatos eljárást az alábbiak szerint szabályozom.

1. A  lakásgazdálkodás elvi irányítására és a Minisztérium részére biztosított 
lakáskontingens szervek közötti elosztására Lakáselosztó Bizottság fel
állítását rendelem el.
A  Lakáselosztó Bizottság
elnökéül: Bartos Antal miniszterhelyettes elvtársat, 
jelölöm ki.

2. A  Lakáselosztó Bizottság feladatai:
a) a Belügyminisztérium beosztottai lakásigényeinek felmérése a szer

vek vezetőin keresztül;
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b) az igények felülbírálása és a szervek lakáskereteinek meghatározása.
A  Bizottság a Minisztérium rendelkezésére bocsátott lakásokat eseten
ként osztja szét. Egyéni kérelmekkel nem foglalkozik,  csupán a szervek 
kontingensét határozza meg. Az elosztási javaslatot az Anyagi Technikai 
Főosztály terjeszti a Bizottság elé.

3. A  Lakáselosztó Bizottság által megállapított keretet az Anyagi és Tech
nikai Főosztály közli az érintett szervek vezetőivel. A  keretek felett 
a vezetők önállóan rendelkeznek.
Vezető elvtársak a lakások odaítélésénél elsősorban

— a lakással egyáltalán nem rendelkezők;
— az egészségtelen körülmények között élők;
— az új-házasok;
— a sokgyermekes családok;
— az áthelyezés folytán családjuktól hosszabb idő óta különélők 

igényeit vegyék figyelembe.
Olyan igényeket, melyek meglévő lakásnak minőségileg jobb (nagyobb- 
méretű, összkomfortos, stb.) lakásra való kicserélését célozzák, vezető 
elvtársak nem vehetnek figyelembe és ilyen minőségi cseréket a kontin
gens terhére nem engedélyezhetnek. Kivételt képeznek az olyan — igen 
indokolt — kérelmek, melyeknek teljesítésével több beosztott problémája 
oldható meg.

4. Jelen utasításom azonnali hatállyal érvénybe lép. Egyidejűleg a vele 
ellentétes korábbi rendelkezések hatályukat vesztik. Utasításomban fog
laltakat a személyi állománnyal ismertetni kell.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
2. számú UTASÍTÁSA

B u d a p e s t,  1 9 5 7 . á p r i l is  h ó  2 -á n

Az ország árvíz és belvíz védekezésének javítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1019/1957. (II. 5.) Korm. sz. határozat 3. pontjá
ban foglaltak végrehajtása érdekében — a vízügyi főigazgatóval egyetértés
ben — a következőket

r e n d e l e m :

1. Árvíz és belvízveszély idején a Belügyminisztériumban ügyeletet és ope
ratív bizottságot kell létrehozni.
Az ügyelet neve: "Belügyminisztérium Árvízvédekezési Ügyelete."
Az ügyelet létszáma: egy vezető, kettő vezető helyettes, 5 fő beosztott 
tiszt.
Az ügyelet a belügyminiszter felügyelete alatt végzi munkáját.
Az operatív bizottság létszáma 6—8 fő a veszély nagyságától és területi 
kiterjedésétől függően.
Az operatív bizottság a BM. Árvízvédekezési Ügyeletének irányítása 
alatt áll.
Az operatív bizottságba a Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres és 
rendészeti szerveket megfelelő számban képviseltetni kell.

2. Az 1. pontban felsorolt szervek feladatai:
a BM. Árvízvédekezési Ügyelet vezetőjének feladata:

— szükség esetén elrendeli az árvízvédekezési ügyelet, valamint az ope
ratív bizottság szolgálatának megkezdését;

— a kijelölt összekötők útján szoros kapcsolatot tart a vízügyi főigazgató
val, illetőleg az Árvíz és Belvízvédelmi Kormánybiztossal. E célból 
egy fő közrendvédelmi, egy fő politikai nyomozói és egy fő légoltalmi 
műszaki mérnöki magas beosztású tisztet rendel ki a kormánybiztos
ságra. akik fenntartják az állandó összeköttetést a BM. Árvízvéde
kezési Ügyeletével;

— irányítja az ügyeletre beosztott tisztek munkáját és meghatározza 
konkrét feladataikat;

— a vízügyi főigazgató (kormánybiztos), illetőleg a megyei főkapitány 
igénybejelentése alapján elrendeli a veszélyeztetett területeken a meg
felelő mértékű fokozott rendőri szolgálatot, ennek előkészítésére már
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az árvíz és belvízveszély bekövetkezése előtt számbaveszi a veszé
lyeztetett helyeken alkalmazandó belügyi szervek alakulatainak, isko
láinak, egységeinek számát, valamint a szükséges műszaki és anyagi 
felszereléseket és mindezt kimutatásba foglalja;

a szükséghez mérten riadóztatja a belügyi alakulatokat, ezek parancs
nokai részére eligazítást tart, a beérkező jelentések és igények alapján 
a veszélyeztetett helyekre irányítja a karhatalmi egységeket és a BM. 
rendelkezésére álló műszaki felszereléseket és gondoskodik arról, 
hogy előre nem látható eseményekhez megfelelő tartalék álljon ren
delkezésre;

meghatározza a belügyi szervek, de különösen az érintett megyei 
főkapitányok, valamint a vízügyi igazgatóságokhoz kijelölt belügyi 
összekötők részére azokat a feladatokat, amelyek az árvíz és belvíz 
elleni védekezéssel, a rend és közbiztonság fenntartásával és a bűn- 
cselekmények megakadályozásával kapcsolatban reájuk hárulnak;

külön a megyei főkapitányságok, külön a járási, illetőleg városi ka
pitányságok részére meghatározza azokat a feladatokat, amelyek 
az árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatban a bűnügyi, a közrend
védelmi és a politikai nyomozó apparátus részéről végrehajtandók.

Ezen célból a BM. Árvízvédelmi Ügyelete utasítást ad ki
a hírközlés megoldásával, a különleges védelemre szoruló szakaszok 
és vízügyi műtárgyak őrzésével a közerő, valamint a védekezési 
anyagok, eszközök és felszerelések biztosításával és helyszínre szállí
tásával, a bűncselekmények megelőzésével, a rend és közbiztonság 
fenntartásával, a kiürítéssel, az élet és vagyonmentéssel, továbbá 
az ezekhez kapcsolódó közlekedésrendészeti feladatok ellátásáról, 
a helyreállítási munkák karhatalmi biztosításával, a kiszállított 
anyagok őrzésével és visszanyerésével, az egészségügyi szervek 
munkájának támogatásával, a visszatelepítéssel, továbbá az ezekhez 
kapcsolódó közlekedésrendészeti feladatok ellátásáról;

meghatározza továbbá, hogy a vízügyi főigazgatósághoz (kormány- 
biztoshoz) és a vízügyi igazgatóságokhoz kijelölt belügyi összekötők 
a megyei főkapitányok, a karhatalmi, alakulatok parancsnokai milyen 
időszakonként, milyen úton és miről tegyenek jelentést;

ellenőrzi illetőleg az operatív bizottság tagjaival ellenőrizteti az 
alsóbb szervek és karhatalmi alakulatok munkáját, valamint a kiadott 
utasítások gyakorlati végrehajtását;

a beérkezett jelentéseket értékeli és azok lényeges részét a belügymi- 
niszter elé terjeszti.
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A  BM. Árvízvédelmi ügyeletére beosztott tisztek feladata:
— a megyei főkapitányoktól, a vízügyi igazgatóságokhoz kijelölt bel

ügyi összekötőktől és a karhatalmi egységek parancsnokaitól beérkező 
jelentéseket átveszik, ezeket az ügyelet vezetőjének bemutatják, majd 
a kapott útmutatás szerint kiértékelve összesítik;

— a karhatalmi egységek részéről az ügyeletre beosztott tisztek feladata 
az egységek mozgatásának és mozgásának állandó figyelemmel kísé
rése és táblázaton, illetve grafikonon történő feltüntetése.

Az operatív bizottság feladata:

— a BM. Árvízvédekezési Ügyelete vezetőjének utasításai alapján ellen
őrzi a védekezési területen a belügyi szervek munkáját. A  megyei 
szerveknek és a karhatalmi egységek parancsnokainak aktív segítsé
get nyújt. Gondoskodik a megyei, járási és községi tanácsok végrehajtó 
bizottságai, a vízügyi igazgatóságok által igényelt anyag és közerő 
szükséglet helyszínre szállításának rendjéről, továbbá biztosítja, hogy 
a vízügyi igazgató hatáskörébe tartozó egyszemélyi védelem vezetést 
illetéktelen beavatkozással ne zavarják;

— észrevételeiről az ügyelet vezetője által megszabott időközökben je
lentést tesz;

— hatáskörét meghaladó ügyeket jelenti az ügyelet vezetőjének.

3. A  Belügyminisztérium Árvízvédekezési Ügyelete vezetői feladatának 
ellátásával az ORFK. Közbiztonsági Főosztály Közrendvédelmi osztá
lyának vezetőjét bízom meg.
Az ügyelet vezetője — az illetékes elöljárókkal egyetértésben — gon
doskodjon az ügyelet és az operatív bizottság beosztott tisztjeinek kivá
lasztásáról.

Az árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos belügyi feladatok figyelemmel 
kísérésével a Belügyminisztérium egyes szervei részéről megbízott szemé
lyeket a jelen utasítás I. melléklete tartalmazza.

4. Árvíz és belvízveszély idején a belügyi szervek biztosítsák a jelen uta
sítás II. mellékletében feltüntetett karhatalmi erőket.

Amennyiben az árvízveszély fokozódása megkívánja a BM. szervek 
vezetői a mellékletben felsoroltakon felül is biztosítsák a rendelkezésükre 
álló erők teljes igénybevételét.
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I. Melléklet a 2/1957. számú Miniszteri Utasításhoz.

Az árvíz és belvízvédekezéssel kapcsolatos belügyi feladatok fegyelemmel 
kísérésével az egyes szervek részéről megbízott beosztottak:

az Országos Rendőrfőkapitányság részéről:
(Jászai Mari tér 16.)

Vass István r. szds.
(50-04), BM. Karh. Parancsnokság 
Patkoló Károly r. szds.
(123-430, 55-72 mellék);

a Légoltalom Országos Parancsnoksága részéről:
(József Attila u. 2-4.)

Barlal Imre lg. őrgy.
(26-74)

a Határőrség Parancsnoksága részéről:
(Labancz út 57.)

Dr. Terék Elemér hőr. alezredes 
(164-547/255 m.)

II. Melléklet a 2/1957. számú Miniszteri Utasításhoz.

Vízügyi igazg.
V é d ő v o n a l

h o s s z a

km

I l l a .

n o r m á li s  k é s z .  

la k ta n y á -  ban v é d -

 v o n a lo n

III/b.

v e s z é l y e s  k é s z ü l t s é g  

la k ta n y á -  ban v é d 

 v o n a lo n

l l l/ c .

gisz. je l le g ű ,  k é s z ü l t s é g  

la k ta n y á -  ban v éd 

 v o n a lo n

Győr 466 80 a felhasznált közerő arányában 50 100 100 151
Budapest 240 80 180 385 180 685
Baja 155 10 10 37 10 74
Székesfehérvár 197 10 10 37 10 74
Pécs 46 80 80 100 100 151
Szombathely 84 80 80 100 100 151
Nyíregyháza 537 10 10 37 10 74
Miskolc 385 80 80 100 100 151
Debrecen 25 80 80 100 100 151
Szolnok 867 10 10 37 10 74
Szeged 387 80 80 100 100 151
Gyula 283 10 10 37 10 74

összesen: 4038 610 680 1170 830 1961

A  karhatalom készültségbe helyezéséről és a veszélyeztetett szakaszokra 
való kiküldéséről a főkapitány intézkedik.
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Szám: 6—201/1957.

A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
6. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. augusztus 2-án

Tárgy: Egyes személyek, valamint gépjárművek szabad mozgásának biztosítása

A különleges feladatokkal megbízott állami szervek dolgozóit és közüli 
forgalomban résztvevő gépjárműveit a rendőrség tagjai sok esetben indoko
latlanul visszatartják. Ezzel nagymértékben akadályozzák e szervek beosz
tottait feladataik sikeres megoldásában. Ezen személyek, valamint gépjármű
vek szabad mozgásának biztosítása érdekében különleges igazolvány, illetve 
jelzőtárcsa használatát engedélyezem.

1. Az igazolvány téglalap alakú, világoszöld alapszínű és piros átlós sávval 
van ellátva. Az igazolvány felmutatóját igazoltatási eljárás alá vonni, vagy 
szabad mozgásában korlátozni még szabálysértés elkövetése esetén sem 
szabad.

2. A  jelzőtárcsa formája azonos a járművek megállítására szolgáló kézi
tárcsa formájával. A  jelzőtárcsa egyik oldalát a tárcsát átlósan átszelő 
fekete sávval, másik oldalát pedig fekete színű kétjegyű számmal kell 
ellátni.

3. A BM. ORFK. Vezetője gondoskodjon az érdekelt szervek korláto
zott számú igazolvánnyal és jelzőtárcsával való ellátásáról. Az igazolványt 
aláírásával és pecséttel lássa el.

4. A  jelzőtárcsával ellátott gépjárművek vezetői a rendőr „állj” jelzése ese
tén csökkentett menetsebesség mellett a tárcsát vízszintesen úgy nyújt
sák ki a gépjárműből, hogy annak fekete sávval ellátott oldala a hala
dási iránnyal megegyezően nézzen és azt az intézkedő rendőr feltétlenül 
észrevehesse. A  tárcsa felmutatása esetén a járművel megállni nem kell. 
Álló gépjármű igazoltatása alkalmával az igazolványt kell az eljáró 
rendőri közegnek megmutatni.

5. Baleset okozása esetén általában a jelzőtárcsával ellátott gépjármű veze
tője is köteles megállni és a rendőri intézkedésnek magát alávetni. 
Amennyiben a megállás fontos államérdeket súlyosan veszélyeztetné, 
úgy a gépjármű parancsnokának utasítására a gépjármű vezetője a rend
őrség tagjának megérkezése előtt a baleset helyszínéről elhajthat. Ez 
esetben azonban az utasítást adó személy köteles a legrövidebb időn 
belül a baleset okozásáról a szerv vezetőjének jelentést tenni.
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6. Az érintett szervek vezetői gondoskodjanak a kiadott jelzőtárcsák köz
ponti kezeléséről. Gépjárműveiket csak indokolt esetben lássák el jelző
tárcsával és annak számát a menetlevélen tüntessék fel.

7. A  jelzőtárcsával ellátott gépjárműveket megállítani, vagy vezetőikkel 
szemben intézkedést foganatosítani 5. pontban foglaltak kivételével 
nem szabad. Baleset vagy szabálysértés elkövetése esetén ezen gépjár
művek vezetői ellen a gépjármű forgalmi rendszáma és a jelzőtárcsa 
száma alapján közvetlenül a BM. Országos Rendőrfőkapitányság Köz
lekedésrendészeti osztályára kell jelentést tenni.

8. Utasítom valamennyi Rendőrfőkapitányság vezetőjét, hogy jelen utasí
tásomban foglaltakat beosztottai előtt a szükséges mértékben tegye oktatás 
tárgyává és gondoskodjon annak maradéktalan végrehajtásáról.

Szám: 6—201/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
7. számú UTASÍTÁSA

( M ó d o s í t á s s a l  ! )

Budapest, 1957. október hó 14-én

A  Magyar f orradalmi Munkás-Paraszt Kormány 3318/1957. számú hatá
rozatában a gépjárművezetők személyi összetételének felülvizsgálatát ren
delte el. A  határozat végrehajtása érdekében az alábbiakat rendelem el:

1. A  határozat értelmében valamennyi gépjárművezetői igazolványt — első
sorban a hivatásos gépjárművezetők igazolványát — 1959. december 
hó 31-ig kell kicserélni.
A  gépjárművezetői igazolványok kicserélése során felül kell vizsgáim 
és meg kell vonni a gépjárművezetői igazolványt mindazoktól, akik olyan 
cselekményt követtek el, vagy olyan magatartást tanúsítottak, amely 
a rendelkezésre álló adatok szerint megbízhatóságukat közbiztonsági, 
közrendészeti vagy közlekedésrendészeti szempontból kétségessé teszi. 
Az igazolványok kicserélésével járó költségeket az igazolvány tulajdo
nosokra kell hárítani.
A  gépjárművezetői igazolványok kicserélésére vonatkozó részletes 
rendelkezéseket az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője dolgozza ki.
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2. A  gépjárművezetői igazolványok kicserélésétől függetlenül meg kell álla
pítani, kik azok a gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező személyek, 
akiket politikai okok miatt közbiztonsági őrizetbe vettek, vagy rendőri 
felügyelet alá helyeztek és az ilyen személyektől a gépjárművezetői igazol
ványt haladéktalanul meg kell vonni.
A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok közlekedésrendészeti szer
vei lépjenek érintkezésbe a területileg illetékes igazgatásrendészeti szer
vek vezetőivel és állapítsák meg, kik azok a közbiztonsági őrizetbe 
vett, vagy rendőri felügyelet alá helyezett személyek, akik gépjármű- 
vezetői igazolvánnyal rendelkeznek.
A  közlekedésrendészeti szervek az érintett személyek gépjárművezetői 
igazolványának bevonására tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

3. A  határozat alapján a bíróságok minden esetben kötelesek értesíteni az 
illetékes rendőrhatóságot, ha a társadalomra különösen veszélyes köz
törvényi bűncselekmény miatt
a) hatóság és hatósági közeg elleni erőszak

(BHÖ. 95— 103 pont);
b) a társadalmi tulajdon elleni Szándékos bűncselekmények (BHÖ

230—233, 235 pont);
c) tervbűncselekmények (BHÖ 237—252. pont);
d) árdrágító üzérkedés és közellátás elleni bűncselekmények (BHÖ

265—279. pont);
e) emberölés (BHÖ 349—357. pont);
f) rablás (BHÖ 433—437. pont);
g) orgazdaság (BHÖ 459—462. pont);
h) a. devizagazdálkodás szabályait sértő bűncselekmények (1950. évi

30. számú törvényerejű rendelet.)
hat hónapot meghaladó börtönbüntetésre, vagy az ellenforradalmi ese
ményekkel kapcsolatban, vagy egyéb politikai bűncselekmény miatt bár
milyen büntetésre ítélnek el jogerősen olyan személyt, aki gépjármű- 
vezetői igazolvánnyal rendelkezik.
A bíróságoktól megküldött ítéletmásolatok alapján a megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányságok közlekedésrendészti szervei a határozatban érin
tett, elítélt személyektől a gépjárművezetői igazolványt véglegesen von
ják be.
A  politikai és bűnügyi nyomozó szervek vezetői — a határozat rendel
kezésének maradéktalan végrehajtása érdekében — mindazokról a sze
mélyekről, akik ellen — 4. pont első bekezdésében felsorolt bűncse
lekmények elkövetésének gyanúja miatt, — nyomozati eljárás van folya
matban. a lakóhely szerint illetékes megyei (budapesti) közlekedésren-
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dészeti szerveknél a gépjárművezetői nyilvántartásból, vagy az országos 
gépjárművezetői nyilvántartásból állapítsák meg, hogy rendelkeznek-e 
gépjárművezetői igazolvánnyal.
A  nyomozati eljárás befejezése után minden esetben a nyomozati iratok 
megküldésével egyidejűleg értesítsék az ügyészséget a következő szö
veggel:
„A terhelt gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkezik. Abban az esetben, 
ha a bíróság elmarasztalja, kérem az ítélet egy példányát a lakóhely 
szerint illetékes közlekedésrendészeti szervnek megküldeni.
Azokban az esetekben, amikor a bírói ítélet alapján valamilyen okból 
a gépjárművezetői igazolványt az illetékes közlekedésrendészeti szerv 
bevonni nem tudja, a gépjárművezető nyilvántartó-lapját és iratborítékát 
határidőben kezelje a bírói ítéletben kimondott büntetés leteltéig. Az el
ítélt személy szabadlábra helyezése után foganatosítsa a gépjárművezetői 
igazolvány végleges bevonását.

4. A  határozat értelmében minden személyt, aki akár hivatásos, akár nem 
hivatásos gépjárművezetői igazolványt kíván szerezni, politikai és bűnügyi 
szempontból priorálni kell és a gépjárművezetői tanfolyamra (a Magyar 
Honvédelmi Sportszövetségnél — volt M Ö H O SZ — is) csak azt lehet 
felvenni, illetőleg vizsgára csak azt lehet bocsátani, aki a közrendészeti 
és közbiztonsági szempontból megbízható.

Ennek végrehajtása érdekében új gépjárművezetői vizsga jelentkezési
lapot rendszeresítek, amely a gépjárművezetői vizsgára jelentkező sze
mély priorálásához és környezettanulmánya lefolytatásához szükséges 
adatokat is tartalmazza.

A  vizsga jelentkezési-lapon feltüntetett adatok hitelességéről a vizsga 
jelentkezési-lapot átvevő BM. beosztott köteles a kérelmező személy- 
igazolványából meggyőződni.

A  rendszeresített gépjárművezetői vizsga jelentkezési-lapok alapján az 
illetékes közlekedésrendészeti szerv köteles a gépjárművezetői vizsgára 
jelentkezőket bűnügyi és politikai nyilvántartóban lepriorálni. Azoknak 
a személyeknek, akik életkoruknál fogva felszabadulás előtt is munkát 
vállalhattak, az eredeti foglalkozásuk, azaz a felszabadulás előtti foglal
kozásuk megállapítása végett az Országos Bejelentőhivatalt kell meg
keresni. Meg kell állapítani továbbá, hogy a vizsgára jelentkező szemé
lyek nem voltak-e közbiztonsági őrizetbe véve, vagy rendőri felügyelet 
alá helyezve.

Nem bocsáthatók gépjárművezetői vizsgára azok a személyek, akik
a) a politikai és a bűnügyi nyilvántartásban szerepelnek a 4. pont (1) 

bekezdésében felsorolt bűncselekmények elkövetése miatt;
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b) közbiztonsági őrizet alatt vagy rendőri felügyelet alatt állottak, vagy 
állnak;

c) a régi rendszer deklasszált elemei (pl. csendőrtiszt, katonatiszt, 
burzsoá elem, stb.).

A  gépjárművezetői vizsgára jelentkezett személyekről, akik ellen a prio
rálás alapján kifogás nem merül fel — kivéve a motorkerékpár vizsgára 
jelentkezett személyeket — lakóhelyükön és 1956. október 23-i munka
helyükön környezettanulmányt kell készíteni.
A  környezettanulmányok elkészítése a megyei (budapesti) közlekedés- 
rendészeti szerveknél rendszeresített nyomozók feladata. Indokolt esetben 
a környezettanulmányok lefolytatásához igénybe vehetik az illetékes rend
őrőrsök segítségét.
Hivatásos, vagy nem hivatásos gépjárművezetői vizsgára csak azokat 
a személyeket lehet bocsátani, akik a priorálás és környezettanulmány 
lefolytatása után közbiztonsági szempontból nem esnek kifogás alá.
A  társadalomra különösen veszélyes köztörvényi bűncselekmény miatt 
hat hónapot meghaladó börtönbüntetésre ítélt, illetve politikai bűncselek
mény miatt elítélt személyek csak rehabilitálásuk után bocsáthatók gép- 
járművezetői vizsgára.
A  Magyar Honvédelmi Sportszövetség kebelén belüi vizsgázókat is min
den esetben priorálni kell és róluk környezettanulmányt kell készíteni. 
Azokat a gépjárművezetői vizsgára jelentkező személyeket, akikről 
már a priorálás folyamán kiderült, hogy közbiztonsági szempontból nem 
bocsáthatók vizsgára, nem kell környezettanulmányozni.
Azokat a személyeket, akiket az illetékes közlekedésrendészeti szervek 
a priorálás és a környezettanulmány lefolytatása után, nem engednek 
gépjárművezetésből levizsgázni, minden esetben véghatározatilag kell 
elutasítani. A  véghatározatban az 1/1953. (X II. 4.) BM. számú rendelet 
120. §-ára kell hivatkozni.
A  gépjárművezetői igazolványok szakmásítása előtt a gépjárművezetőket 
— ugyanúgy, mint az új gépjárművezetői vizsgára jelentkezőket — poli
tikai és bűnügyi szempontból priorálni kell és róluk környezettanulmányt 
kell készíteni a közlekedésrendészeti szerv nyomozójának.
A  priorálás és környezettanulmány lefolytatása a Magyar Honvédelmi 
Sportszövetségen belül kiképzett gépjárművezetők szakmásítására is vo
natkozik.
Abban az esetben, ha a gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező sze
mély szakmásítását a rendőrség politikai vagy közbiztonsági okok miatt 
nem engedélyezi, a gépjárművezetői igazolványt végleg be kell vonni.

5. A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok vezetői gondoskodjanak 
arról, hogy a hatáskörükbe tartozó közlekedésrendészeti szervek gépjár-
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művezetői nyilvántartásában szereplő személyek politikai és bűnügyi 
priorálását, valamint az érdekelt személyek felszabadulás előtti eredeti 
foglalkozásának a megállapítását haladéktalanul kezdjék meg. A  felül
vizsgálatot a hivatásos gépjárművezetők felülvizsgálatával kell megkezdeni. 
Azoktól a gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező személyektől, akik 
a jelen utasítás értelmében közbiztonsági szempontból nem megfelelők, 
a gépjárművezetői igazolványt a közlekedésrendészeti szervek azonnal 
vonják be. Azoktól a gépjárművezetői igazolvánnyal rendelkező szemé
lyektől, akik 1956. október 23-át követően az ország területét engedély 
nélkül hagyták el, visszatérésük esetén a gépjárművezetői igazolványo
kat egyéni elbírálás alapján kell bevonni.

6. A gépjárművezetői igazolvány bevonásáról minden esetben véghatáro
zatot kell hozni. A  véghatározatban az 1/1953. (X II. 4.) BM. számú 
rendelet 128. §-ára kell hivatkozni.

7. A  közlekedésrendészeti szervek azoknak a gépjárművezetői igazolvány
nyal rendelkező személyeknek az iratborítékát és nyilvántartólapját, akik
től az igazolványt valamilyen oknál fogva nem tudták bevonni, elkülönítve 
határidőben kezeljék. A nyilvántartási lapokon jegyezzék fel színes irón- 
nal és az iratborítékokban helyezzenek el figyelőt, hogy a gépjárműve
zetői igazolvány a kormány 3318/1957. számú határozata értelmében 
bevonandó. Az igazolványt, mihelyt arra lehetőség nyílik, azonnal be 
kell vonni.

8. A  bevont gépjárművezetői igazolványok ügyében érkezett fellebbezéseket 
a területileg illetékes megyei rendőrfőkapitányságok a közlekedésrendé
szeti előadó útján bírálják felül. A fellebbezések felterjesztése esetén 
a közlekedésrendészeti szervek minden esetben jelentsék a gépjárműve
zetői igazolvány bevonásának okát. (Pl. "nevezett rendőri felügyelet 
alatt áll”, „ellenforradalmi tevékenységet fejtett ki”, "bíróság közellátási 
bűncselekmény miatt 1 év és 6 hónap börtönbüntetésre ítélte", "dek- 
lasszált elem”, stb.)

jelen utasításom végrehajtását az Országos Rendőrfőkapitányság Vezetője 
fokozott mértékben ellenőrizze.

A BELÜ G Y M IN ISZTER 8/1957. (TK . 81.) BM. számú
u t a s í t á s a

az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény, valamint az annak végre
hajtása tárgyában kiadott 1957. évi 55. számú törvényerejű rendelet 

végrehajtásáról

Az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Á PT .) 22. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem:
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(1) Ha házassági kötelékben élő vagy özvegy, illetve elvált nő kér 
állampolgársági bizonyítványt, az ÁPT. 1. §. (1) bekezdés a) pontja alap
ján a saját és annak a szülőjének a születési anyakönyvi kivonatán kívül, 
akihez állampolgársága leszármazás jogcímen igazodik, mellékelni kell 
házassági anyakönyvi kivonatát is.

(2) Ha a kérelmező nő azon a jogcímen kér állampolgársági bizonyít
ványt, hogy magyar állampolgárságát a jelen törvény hatálybalépése előtt 
házasságkötés következtében szerezte meg, a kérelemhez a saját születési 
és házassági anyakönyvi kivonatán kívül férje (volt férje) születési anya
könyvikivonatát, férje (volt férje) apjának születési anyakönyvi kivonatát, 
illetve mindazokat az iratokat (honosítási okirat, állampolgársági bizonyít
vány stb.) mellékelni kell, amelyek alapján megállapítható férje (volt férje) 
magyar állampolgársága.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján benyújtott kérelemben a kérelme
zőnek nyilatkozni kell arról, hogy magyar állampolgárságát (házasságkötés 
által szerzett magyar állampolgárságát) sem férje jogán, sem férjétől füg
getlenül nem vesztette el.

(4) Ha a kérelmező nő arra hivatkozással kér állampolgársági bizo
nyítványt. hogy a jelen törvény hatálybalépése előtt házasságkötéssel férje 
külföldi állampolgárságát nem szerezte meg, kérelméhez mellékelni kell saját 
születési és házassági anyakönyvi kivonatán kívül apja (ha házasságon kívül 
született, anyja) születési anyakönyvi kivonatát, illetve mindazokat az okira
tokat, amelyekből megállapítható, hogy a házasságkötéskor magyar állam
polgár volt. A  belügyminiszter felhívására a kérelmező igazolni köteles, 
hogy férje (volt férje) külföldi állampolgárságát nem szerezte meg. Ezen 
igazolás céljára alkalmas a külföldi törvény hiteles magyar szövege, vagy 
a férje hazájának illetékes hatósága által kiállított — a vonatkozó jog
szabály szövegét és hatálybalépését igazoló — bizonyítvány.

2. §.
Az ÁPT. 2. §. alapján mindaddig, amíg külföldi állampolgársága be 

nem bizonyult, magyar állampolgárnak kell tekinteni azt is, aki a jelen tör- 
vény hatálybalépése után Magyarország területén született.

Külföldi állampolgárságot a kérelmezőnek (törvényes képviselőjének) 
kell bizonyítani. A  külföldi állampolgárság bizonyítására szolgálhat a folya
modó vagy szülője külföldi hatósága által kiállított útlevele, állampolgár
ságot igazoló bizonyítványa, vagy a magyar hatóságok által kiállított lakha
tási (tartózkodási) engedélye, ha az utóbbiban az állampolgárság fel van 
tüntetve.

1. §.
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3. §.
(1) Ha a kérelmező (törvényes képviselője) az ÁPT. 3. §. (1) be-, 

kezdés alapján kér állampolgársági bizonyítványt, a beadványban bizonyí
tani kell magyar állampolgártól való leszármazását. Ennek megfelelően mellé
kelni kell saját és apja születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az apaságot 
(anyaságot) megállapító bírói ítéletet. Ha a kérelmező születési anyakönyvi 
kivonatának "Utólagos bejegyzések" rovatába a teljes hatályú apai elismerés, 
vagy az apaság (anyaság) megállapításának ténye fel van jegyezve, úgy 
az apaságot (anyaságot) megállapító bírói ítélet bemutatására nincs szükség.

(2) Az ÁP T. 3. §. (1) bekezdésére alapuló kérelem esetében, ha a 
kérelmező utólagos házasságkötés következtében minősül házasságból szár
mazó személynek és apja után leszármazás jogcímén magyar állampolgár
nak, mellékelni kell saját és apja születési anyakönyvi kivonatát, valamint 
szülei házassági anyakönyvi kivonatát.

4. §.

(1) Az 1957. évi 55. számú törvényerejű rendelet (továbbiakban: tvr. )
6. §. alapján benyújtott kérelem esetében a kérelmezőnek igazolni kell. 
hogy magyar állampolgár volt és, hogy magyar állampolgárságát milyen 
címen vesztette el. A  volt magyar állampolgárság igazolására az ÁPT. 
magyar állampolgárság fennállásának igazolásáról szóló szakaszait, vala
mint a tvr. 3. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

A  magyar állampolgárság elvesztését igazoló okirat lehet: elbocsátási 
okirat, továbbá minden olyan hitelt érdemlő bizonyítvány, okirat, határozat, 
házassági anyakönyvi kivonat, stb., amelyből a magyar állampolgárság el
vesztésének ténye valószínűsíthető, illetve megállapítható.

(2) A  kérelemben részletesen elő kell adni, hogy a bizonyítványra 
miért van szükség.

5. §.
A tvr. 7. §-a alapján benyújtott kérelem bizonyítására mellékelni kell 

a kérelmező és mindkét szülője (férjes, özvegy, elvált nőknél ezen felül 
férje és annak szülei, valamint házassági) anyakönyvi kivonatát, továbbá 
mindazokat a rendelkezésre álló okmányokat, bizonyítványokat, amelyekből 
megállapítható, hogy a folyamodó soha nem volt magyar állampolgár.

6. § .
(1) Az ÁPT. 5. §-ára alapított honosítás iránti beadványban a kérel

mező nyilatkozni köteles állampolgárságáról, elő kell adnia, illetve a belügy
miniszter felhívása esetén igazolni kell, hogy előző állampolgársága megszűrt.
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(2) A magyar állampolgárság elnyerésének nem törvényi előfeltétele 
az előző állampolgárság megszűnése, de a kérelmező javára szolgál a hono
sítási kérelem elbírálásánál.

7 . § .

(1) Az Á PT. 5. §-a alapján benyújtott honosítási kérelem esetében 
a folyamodónak mellékelni kell saját születési anyakönyvi kivonatát, továbbá 
a rendőrhatóság igazolását arról, hogy megszakítás nélkül három évet meg
haladó idő óta lakóhelye állandóan Magyarországon van.

(2) Ha honosításért a házastársak közös beadványban folyamodnak, 
mellékelni kell a házastársak születési anyakönyvi kivonatán kívül a házas
sági anyakönyvi kivonatot is.

(3) Ha a házastársak közös kérvényben kérik honosításukat, a három 
évet meghaladó Magyarországon való lakóhelyek igazolásának ténye nem 
szorul külön-külön igazolásra. Ebben az esetben a házastársak egyikének 
lakóhelye igazolását kell a kérelemhez mellékelni.

(4) Ha a folyamodó a honosítás hatályát a szülői felügyelete alatt álló 
— házasságból, vagy házasságon kívül született — kiskorú gyermekére is 
kéri kiterjeszteni, annak születési anyakönyvi kivonatát is mellékelni kell.

8. §.

(1) Az Á PT. 6. §. a) pontjára alapított honosítási kérelem esetében 
a honosítást kérőnek nyilatkozni kell arról, hogy felmenője (bármelyik szü
lője, illetve nagyszülője) magyar állampolgár volt. továbbá, hogy felmenője 
magyar állampolgárságát milyen jogcímen (leszármazás, házasságkötés, 
honosítás stb.) szerezte. A  felmenője magyar állampolgárságának bizonyí
tásához mellékelni kell azokat az okiratokat (születési anyakönyvi kivonat, 
állampolgársági bizonyítvány, honosítási okirat stb.). amelyek annak magyar 
állampolgárságát tanúsíthatják.

(2) Az Á PT. 6. §. b) pontjára alapított kérelem esetében a belügy
miniszter az illetékes szakminiszterrel egyetértésben terjeszti a Népköztársaság 
elnöki Tanácsa elé a folyamodó honosítási kérelmét.

9. § .

(1) Az Á PT. 7. §. a) pontja alapján beadott kérelem esetében nem 
szükséges annak igazolása, hogy a kérelmező három évet meghaladó idő 
óla Magyarországon él. A kérelemhez be kell mutatni saját születési és há
zassági anyakönyvi kivonatát, továbbá a házastársa magyar állampolgár
ságát igazoló bizonyítványát. A házastárs magyar állampolgárságát bizo
nyíthatja állampolgársági bizonyítvánnyal, visszahonosítási okirattal, sze-
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mélyi igazolvánnyal (ebben az esetben közölni kell annak sor- és sorozat
számát), érvényes magyar útlevéllel, illetve útiokmánnyal (ebben az eset
ben közölni kell annak számát keltét a kiállító hatóság pontos címét és érvé
nyességi idejét). Az előbbiek hiányában bemutatható a magyar állampolgár 
házastárs saját, valamint magyar állampolgár szülőjének születési anyakönyvi 
kivonata is.

(2) Ha a folyamodó az ÁPT. 7. §. a) pontja alapján azon a címen 
kéri honosítását, hogy magyar állampolgárral házasságot kötött, a különös 
méltánylást érdemlő körülmény kiterjed nemcsak saját személyére, hanem 
szülői felügyelete alatt álló, házasságon kívül, illetve az előző házasságból 
származó kiskorú gyermekére is, feltéve, ha azt kéri, és a honosítás a kis
korú gyermek érdekében áll. A  fentieknek megfelelően a beadványhoz mel
lékelni kell a kiskorú születési anyakönyvi kivonatát is.

10. § .

(1) Különös méltánylást érdemel az Á P T. 7. §. b) pontja alapján annak 
a szülőnek a honosítás iránti kérelme, akinek gyermeke a magyar állampol
gárságot megszerezte. A  jelen szakasz alapján a honosítást kérő személy 
a saját születési anyakönyvi kivonatán (házassági életközösségben élő, vagy 
özvegy, elvált nő házassági anyakönyvi kivonatán) kívül mellékelni kell 
gyermekének magyar állampolgárságát igazoló bizonyítványát. Ilyen bizo
nyítvány lehet gyermeke állampolgársági bizonyítványa, visszahonosítási, 
honosítási okirata, gyermeke személyi igazolványa (ebben az esetben közölni 
kell annak sor- és sorozatszámát), gyermeke magyar útlevele, illetve magyar 
útiokmánya (közölni kell annak keltét, a kiállító hatóság pontos megneve
zését, érvényességi idejét).

A  kérelem teljesítésének nem előfeltétele a kérelmezőnek Magyarország 
területén való tartózkodása (lakása).

(2) A  honosítási kérelemhez, felhívásra, a kérelmező gyermeke hely- 
hatósági bizonyítvánnyal igazolni köteles, hogy szülője eltartásáról szükség 
esetén gondoskodni képes.

(3) Az ÁPT. 7. §. b) pontjára alapított kérelem esetében a különös 
méltánylást érdemlő körülmény kiterjed a kérelmező szülői felügyelete 
alatt álló — házasságból, vagy házasságon kívül született — kiskorú gyer
mekére is, feltéve, ha azt kéri.

11. §•
(1) Aki a honosítását azért kéri, mert magyar állampolgár kívánja 

örökbefogadni, kérelme az ÁPT. 7. §. c) pontja alapján különös méltány
lást érdemel. Az örökbefogadás ténye nem állampolgárság szerzési jogcím, 
ezért az örökbefogadás előtt a gyermek honosítását kell kérni.
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(2) A kérelemhez a folyamodó születési anyakönyvi kivonatán kívül 
mellékelni kell a gyámhatóság igazolását, hogy az örökbefogadás a kiskorú 
érdekében áll és az Á PT. 7. §. c) pontjára hivatkozva a honosítás az örök- 
befogadás céljából szükséges és méltánylást érdemel.

12. §. 
(1) Ha a honosítást (az ÁPT. 5—6— 7. §-a alapján) elvált nő kéri 

a kérelemhez saját születési és házassági anyakönyvi kivonatán kívül mellé
kelni kell a házasságot felbontó jogerős bírói határozatot. A bírói határozat 
bemutatására nincs szükség, ha a házassági anyakönyvi kivonat a házasság 
felbontásának tényét feltünteti.

(2) Ha a honosítást (ÁPT. 5—6—7. §-a alapján) özvegy nő kéri. 
a kérelemhez saját születési és házassági anyakönyvi kivonatán kívül mellé
kelni kell férje halotti anyakönyvi kivonatát, vagy férjét holttá nyilvánító 
jogerős bírói határozatot.

13. §.
(1) A  korlátoltan cselekvőképes, vagy cselekvőképtelen személy nevé

ben a törvényes képviselője jogosult a honosítási kérelmet előterjeszteni 
[ÁPT. 9. §. (1 )]. Ha a törvényes képviselő nem a szülő, be kell mutatni 

a gyámhatóság igazolását a törvényes képviseletre vonatkozóan. A  korlátoltan 
cselekvőképes vagy cselekvőképtelen külföldi állampolgár honosításánál 
a nagykorúsággal, továbbá a törvényes képviselettel, valamint a gyámsággal 
kapcsolatos kérdésben nem a magyar jog szabályai, hanem a kérelmező 
személy hazai jogának szabályai az irányadók. Ha a kérelmező állampolgár
sága nem állapítható meg és lakóhelye külföldön van, a lakóhelyén hatályos 
jogszabályokat, ha pedig lakóhelye Magyarországon van, a magyar jog
szabályokat kell alkalmazni.

(2) A honosítás iránti kérelmet a házastársak együttesen — közös 
kérvényben — is előterjeszthetik. [ÁPT. 9. §. (2).]

14. §.

(1) Az ÁPT. 10. §-a alapián benyújtott visszahonosítás iránti kére
lem felszerelése, felterjesztése, valamint a kérelemmel kapcsolatos eljárás 
tekintetében a honosításról szóló rendelkezéseket kell megfelelően alkal
mazni.

(2) A visszahonosítás iránti kérelemben a kérelmezőnek elő kell adni. 
hogy a volt magyar állampolgárságát milyen jogcímen (leszármazás, házas
ságkötés. honosítás, családjogi helyzet rendezése) szerezte meg. Erre vonat
kozóan mellékelni kell saját és magyar állampolgár szülőjének születési 
anyakönyvi kivonatát.
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Ha a kérelmező házasságkötéssel szerezte meg a volt magyar állam- 
polgárságát, a kérelméhez mellékelni kell saját, férje és annak apja (anyja) 
születési, valamint saját házassági anyakönyvi kivonatát. Szükség esetén 
a magyar állampolgártól való leszármazás igazolására mellékelni kell a kérel
mező szülőjének magyar állampolgársági bizonyítványát, honosítási okiratát, 
továbbá minden olyan okiratot, bizonyítványt, (katonakönyvet, illetőségi bi
zonyítványt, munkakönyvét, stb.), amelynek alapján megállapítható, vagy 
vélelmezhető, hogy a kérelmező magyar állampolgár volt.

(3) A  visszahonosítás iránti kérelemben a kérelmezőnek elő kell adni 
hogy a volt magyar állampolgárságát milyen jogcímen vesztette el (elbo
csátás, távoliét, külföldi állampolgárság honosítás útján való megszerzése, 
házasságkötés, apai elismerés, apaság bírói úton való megállapítása). Erre 
vonatkozóan mindazon okiratot, igazolást, határozatot mellékelni kell, amely 
a magyar állampolgárság elvesztését igazolja.

15. §.

(1) Az állampolgársági esküt (az Á PT  11. §. értelmében), a törvé
nyes képviselőnek a cselekvőképtelen, vagy korlátoltan cselekvőképes sze
mély esküjét helyettesítő nyilatkozatát (továbbiakban: esküt) a tanács vég
rehajtó bizottságának elnöke, külföldön a magyar külképviseleti hatóság 
vezetője előtt kell letenni.

(2) Ha a folyamodó az eskü letételére a kitűzött határidőn belül nem 
jelent meg, az okiratot jelentés kíséretében vissza kell küldeni a Belügy
minisztérium illetékes osztályához.

(3) Az állampolgársági eskü letételének időpontját a tanács végre
hajtó bizottságának, illetve a külképviseleti hatóságnak a honosítási okiraton 
lel kell tüntetni, aláírással és bélyegzővel kell ellátni.

A  honosítási eskü letételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. A  jegyző
könyvnek tartalmazni kell az eskü szövegét is. A  jegyzőkönyvet az állam
polgársági esküt-tevő személynek (törvényes képviselőnek) alá kell írni. 
A  jegyzőkönyv egy példányát a tanács végrehajtó bizottsága (magyar 
külképviseleti hatóság) irattározza, a másik példányát megküldi — a hono
sítási okirat számára hivatkozva — a Belügyminisztérium illetékes osztá
lyának.

(4) Ha a külföldön lakó személy (törvényes képviselő) az állampol
gársági eskü letételére a külképviseleti hatóság előtt rajta kívül álló okok 
miatt megjelenni nem tud. a külképviseleti hatóság felhívására esküjét 
írásban is megteheti. Ebben az esetben az eskütételi jegyzőkönyvön aláírá
sát hitelesíttetni kell a külföldi lakóhelye szerint — az aláírás hitelesítésére 
— feljogosított szervvel.
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(1) Az Á PT. 11. §-a értelmében a cselekvőképtelen, valamint a 18. 
életévét be nem töltött korlátoltan cselekvőképes személy állampolgársági 
esküjét törvényes kéviselőjének a tanács végrehajtó bizottsága, illetve a kül
képviseleti hatóság előtt tett nyilatkozata pótolja.

(2) A törvényes képviselő nyilatkozata:
,,É n ........................................  mint a ........................  törvényes képvi

selője, felelősségem tudatában kijelentem, hogy ........................................... -t
a Magyar Hazához és a dolgozó néphez hű, a Magyar Népköztársaság 
törvényeit, társadalmi és gazdasági rendjét tisztelő magyar állampolgárként 
nevelem. ”

17. §.
(1) A magyar nyelven nem tudó (továbbá néma, süketnéma stb.) sze

mély állampolgársági esküjét tolmács közreműködésével teszi le.
(2) A tolmács közreműködését az állampolgársági eskü letételéről 

szóló jegyzőkönyvbe fel kel! jegyezni és a jegyzőkönyvet a tolmácsnak 
is alá kell írni.

18. §.
Ha a honosítás, illetőleg visszahonosítás iránti kérelmet a Népköztár

saság Elnöki Tanácsa elutasítja, a belügyminiszter erről a kérelmezőt a fel
terjesztő tanács végrehajtó bizottsága (külképviseleti hatóság) útján a mellé
kelt okiratok egyidejű visszaküldése mellett értesíti.

19. §.
(1) Kérelemre a magyar állampolgárság kötelékéből a Népköztársaság 

Elnöki Tanácsa bocsáthat el.

(2) A  kérelmezőnek magyar állampolgárságát — a tvr.-nek a magyar 
állampolgárság igazolására vonatkozó szakaszai szerint — igazolni kell. 
A  beadványban elő kell adni. hogy elbocsátását mi okból kéri és elbocsá
tása esetén elhagyja-e az ország területét.

(3) A  kérelmező annak igazolására, hogy adóval, vagy egyéb köztar
tozással hátralékban nincs, a pénzügyi szabályok szerint illetékes hatóság 
(tanács vb. pénzügyi osztálya, vagy a végrehajtó bizottság) bizonyítványát 
köteles bemutatni.

(4) A kérelmező a lakóhelye szerint illetékes tanács végrehajtó bizott- 
sága, közjegyző, külföldön a magyar külképviseleti hatóság előtt (illetve 
a külföldi állam erre illetékes hatósága előtt) köteles nyilatkozni és a nyi
latkozatát a beadványhoz mellékelni, hogy magyar bíróság büntetőítéleté-
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nek hatálya alatt nem áll és ellene büntetőeljárás a Magyar Népköztársaság 
területén folyamatban nincs.

(5) A  kérelmező beadványában nyilatkozni köteles arra vonatkozóan, 
hogy melyik külföldi állam állampolgárságát kívánja megszerezni. Amennyi
ben külföldi állampolgársággal rendelkezik, a beadványban azt igazolni kell.

(6) A  beadványban fel kell tüntetni a kérelmező házastársa, valamint 
a szülői felügyelete alatt álló 16 éven felüli gyermeke (feltéve, ha az elbo
csátást azok is kérik) személyi igazolványának sor- és sorozatszámát, kül
földön az önálló magyar útlevéllel (egyéb útiokmánnyal) rendelkező személy 
útlevélszámát, valamint a kiállító hatóság nevét és a kiállítás keltét.

(7) A  beadványt a kérelmezőnek — ha a feleségével együtt kéri az el
bocsátást, a feleségnek is — sajátkezűleg alá kell írni és a névaláírást (kéz
jegyet) a lakóhely szerint illetékes tanács végrehajtó bizottsága, vagy köz
jegyző. külföldön a külképviseleti hatóság által hitelesíttetni kell.

Ha a kérelmező külföldön lakik, a külképviseleti hatóságon kívül a név
aláírás hitelesítésére jogosult az illető államban az aláírás hitelesítésére fel
jogosított szerv is.

20. § .

(1) Az ÁPT. 13. §. (1) bekezdés a) pontja alapján beadott kére
lemhez mellékelni kell a házassági anyakönyvi kivonatot és a házastárs 
külföldi állampolgárságát igazoló bizonyítványt.

Ilyen bizonyítvány lehet a házastárs külföldi állampolgársági bizonyít
ványa, útlevele, illetve a házassági anyakönyvi kivonat, ha az a házastársak 
állampolgárságát feltünteti.

(2) Az ÁPT. 13. §. (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kére
lemhez mellékelni kell a kiskorú szülője külföldi állampolgárságát igazoló 
bizonyítványt.

(3) Az ÁPT. 13. §. (1) bekezdés d) pontja alapján benyújtott kére
lemhez a kérelmezőnek mellékelni kell a házasság megszűnését igazoló 
okiratát is.

21. § .

Az állampolgárságtól megfosztott személy elkobzott vagyona az államra
száll.

22. § .

(1) Az állampolgársággal kapcsolatos kérelmeket (ÁPT. 19 §., tvr. 
9. §.) a lakóhely szerint illetékes községi (fővárosi kerületi, városi kerületi) 
tanács végrehajtó bizottsága anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani.
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(2) Az anyakönyvvezető a kérelmeket a szükséges mellékletekkel fel
szerelve közvetlenül a Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság 
igazgatásrendészeti Osztályához terjeszti fel.

23. §.
(1) Idegennyelvü okiratot, anyakönyvi kivonatot, illetve minden igazo

lást magyar nyelvű hitelesített fordítással együtt kell a beadványhoz mellé
kelni.

(2) Ha a folyamodó állampolgársági ügyben benyújtott kérelméhez 
anyakönyvi okmányokat mellékelni bármilyen oknál fogva nem tud. a ta
nács végrehajtó bizottsága, illetve a magyar külképviseleti hatóság előtt 
büntetőjogi felelőssége tudatában a belügyminiszter 10/1955. (T . K. 42.) 
BM. számú utasításának 20. §-a szerint személyes nyilatkozatot tehet a kí
vánt adatokra vonatkozóan.

24. §.

Ha a kérelmet a belügyminiszter elutasította, az erről szóló határozatot 
a beadvány mellékleteivel a felterjesztő tanács végrehajtó bizottsága (kül
képviseleti hatóság) útján a folyamodónak megküldi.

25. §.
(1) Olyan bizonyítványt, amelyben a kérelmező azt kéri bizonyítani, 

hogy hontalan (állampolgárság nélküli, illetve állampolgársága nem állapítható 
meg), nem adható ki.

(2) Visszahonosításról, honosításról és elbocsátásról, továbbá az állam- 
polgárságtól való megfosztásról a Külföldieket Ellenőrző Országos Köz
ponti Hivatalt (K E O K H ) minden esetben a BM. illetékes osztálya érte
síteni köteles.

26. §.
A jelen végrehajtási utasítás rendelkezéseit 1957. október 1. napjától 

kell alkalmazni.
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Szám: 8— 108/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

10. számú PARANCSA

Budapest, 1957. március 13-án

Az 1956. évi októberi ellenforradalmi esem ínyek következtében az ország 
közbiztonsági helyzete leromlott. Az ellenforradalmi események miatt számos 
politikai és köztörvényi bűnöző törvénytelenül kiszabadult, nagy mennyiségű 
fegyver jutott illetéktelen személyek kezébe. Ezen túlmenően a külső impe
rialista erők uszítása, belső ellenforradalmi elemek tevékenysége és magatar
tása komoly mértékben lazította az állampolgári fegyelmet. Az ellenforra
dalmi események alatt és a fegyveres ellenforradalom leverése után is nagy 
mértékben fosztogatták a társadalmi tulajdont. Ezek a tények követelően meg
szabják az egész rendőrség számára azokat a fontos feladatokat, melyek 
a közbiztonság megszilárdítása, az állampolgári fegyelem helyreállítása érde
kében halaszthatatlanul végrehajtandók.
A  feladatok végrehajtásának elsőrendű feltétele, hogy a rendőri szolgálat és 
ezen belül a bűnügyi munka szervezett, tervszerű, támadó jellegű legyen és 
erős csapásokat mérjen a még meglévő ellenforradalmi elemekre, bűnöző 
személyekre.
A  rendőrség bűnügyi szerveinek ebben a munkában fel kell használniok mind
azokat a törvényes eszközöket, melyek rendelkezésre állanak a feladat ered
ményes megoldása érdekében. Ilyen fontos eszköz az ügynökség is.
Az ellenforradalmi események megzavarták a rendőrség bűnügyi munkáját és 
ezen belül a hálózati munkát is. Feltétlenül szükséges, hogy rendőri szerveink 
rendszerezzék munkájukat és ezen belül állítsák helyre a meglévő ügynöksé
get és ahol szükséges továbbfejlesszék azt.
Az ügynökséggel folytatott munka egyszerűbbé és egységesebbé tétele érde
kében mellékelten kiadom "A rendőrség bűnügyi ügynökségi munkájának 
elvei, Az ügynökség nyilvántartása” című szabályzatot.
A  szabályzat életbelépésével és a rendőrség ügynökségének helyreállításával 
kapcsolatban

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

1. A  rendőrség bűnügyi szolgálata ügynökségi munkáját a kiadott alapelvek 
szerint végezze.
A  vezetők szervezzék meg. hogy a parancs kézhezvételétől számított 6 
héten belül az alapelveket és a nyilvántartással kapcsolatos tudnivalókat
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a bűnügyi állomány, oktatásszerű foglalkozások keretében alaposan meg
ismerje.

2. A  rendőrség valamennyi bűnügyi szerve, mely ügynökséggel dolgozott, 
állítsa helyre ügynökségét.
Ennek érdekében állítsa helyre az ügynökség nyilvántartását az 
október 23-i állapotoknak megfelelően. A  hiányzó adatokat az ORFK. 
Bűnügyi Nyilvántartó osztálya — a szervek kérésére — küldje meg.

3. Az ügynökség tagjaira vonatkozó adatok összegyűjtése után a bűnügyi 
osztály vezetője — szakterületnek megfelelően — ossza fel a nyomozók 
között a hálózati személyeket, annak érdekében hogy konkrétan megálla
pítsák mi történt velük.

A  megállapítás alapján a személyeket 4 csoportba kell osztani:
a) az ügynökség tagja jelenleg is régi tartózkodási helyén található,
b) az ügynökség tagja Magyarországon, ismert helyre költözött.
c) ismeretlen helyen tartózkodik, eltűnt,
d) illegálisan elhagyta az ország területét.

4. Az egyes csoportokba sorolt személyekkel kapcsolatban a következő intéz
kedéseket kell tenni:
ad. a) Ha a hálózati személy a területen van és a továbbiakban is szük

ség van a munkájára a kapcsolatot fel kell vele venni és tisztázni 
kell, hogy milyen volt az ellenforradalom alatti magatartása, nem 
dekonspirálódott-e, továbbá hogy akar-e dolgozni a számunkra.
Ha magatartása megfelelő volt, nem dekonspirálódott és továbbra 
is dolgozni akar, úgy a továbbdolgoztatásra vonatkozó jelentést 
kell készíteni. A  jelentés egy példányát az ORFK. Bűnügyi Nyil
vántartó Osztályához kell felterjeszteni. Ha a személy B és M 
dossziéja megsemmisült, a BM. ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó 
osztályától számára dossziét kell kérni. Egyébként a régi B és M 
dossziéját kell használni. 
Amennyiben a kérdéses személy a további munkát megtagadja, 
úgy titoktartási nyilatkozatot kell kérni tőle és a kapcsolatot meg 
kell szüntetni. Erről jelentést kell készíteni, melyhez csatolni kell 
a titoktartási nyilatkozatot, — ha van — a B és M dossziét és fel 
kell terjeszteni az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályhoz a nyil
vántartásból törlés végett.
Amennyiben a kérdéses személy továbbfoglalkoztatása nem szük
séges és ezt a vezető is jóváhagyja, úgy a kérdéses személlyel a 
kapcsolatot nem kell felvenni, hanem erről jelentést kell készíteni
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és — ha van — a B és M dossziéval együtt az ORFK. Bűnügyi 
Nyilvántartó osztályhoz felterjeszteni, nyilvántartásból törlés 
végett.

ad. b) Ha az ügynökség tagja az eddig végzett munkája szerint tovább- 
dolgoztatásra alkalmas, és a kapcsolat felvétele során megállapí
tást nyer, hogy az ország más területén tartózkodik, úgy a rávo
natkozó jelentést és — ha van — a B és M dossziét az ORFK. 
Bűnügyi Nyilvántartó osztályához fel kell küldeni, mely továb
bítja esetleges felhasználásra az illetékes rendőri szervnek.

ad. c) Amennyiben a hálózati személy ismeretlen helyen tartózkodik, el
tűnt. a vele kapcsolatos megállapítást jelentésben kell rögzíteni és 
a tényállást az O R f K. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya felé jelen
teni kell az ügynökség létszámából való törlés végett. A  jelentés
hez csatolni kell a B és M dossziét.
Ha a kérdéses személlyel kapcsolatban a továbbiakban olyan 
adat merül fel, hogy az más helyre költözött, vagy illegálisan az 
országot elhagyta, azt utólag is jelenteni kell az ORFK. Bűnügyi 
Nyilvántartó osztályának.
Az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya ezeket a jelentéseket 
külön tartsa nyilván, 1957. decemberéig. Amennyiben újabb jelen
tés nem érkezik, a kérdéses személyek tartózkodási helye nem 
megállapítható, úgy irattározza. Amennyiben a kérdéses személy 
tartózkodási helye ismertté válik, úgy a szükséges értesítést az 
illetékes rendőri szervnek küldje meg.

ad. d) Az ügynökség olyan tagjairól, akikről megállapítást nyert, hogy 
illegálisan hagyták el az országot, mielőbb meg kell tudni, hogy 
hova távoztak. A személyt az ügynökség nyilvántartásából törölni 
kell, a rá vonatkozó jelentést pedig — B és M dossziéjával együtt 
— fel kell terjeszteni az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztály
nak. E jelentés tartalmazza jelenlegi tartózkodási helyét is.

Szükségesnek tartom kiemelni, hogy az ügynökségen belül a kvalifikált 
személyekkel kapcsolatosan minden esetben pontosan meg kell állapítani, 
mi történt velük és lehetőség szerint — ha dekonspiráció, vagy egyéb 
kizáró körülmény nincsen — tovább kell foglalkoztatni őket.
Az ügynökségnek azokat a jól használható tagjait, akik egy megadott 
területen saját hibájukon kívül dekonspirá lódtak, de egyéb követelmények
nek megfelelnek, továbbra is dolgoznának és ezt a személyi körülményeik 
is lehetővé teszik, más területre, vagy szakvonalra be lehet állítani. H a
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ez saját területen nem megoldható, jelentsék az ORFK. Bűnügyi Főosz
tályához.
Az ügynökség felmérésével és sorainak rendezésével egyidejűleg tisztázni 
kell, hogy mi történt a találkozási, illetve konspirált lakásokkal. Haszná
latbavételt, leépítést, megszüntetést a nyilvántartás felé (a személyekhez 
hasonlóan) ugyancsak jelenteni kell.

5. Az ügynökségen belül azokkal a személyekkel szemben, akik az ellen- 
forradalmi események alatt árulóvá lettek, akár úgy, hogy dekonspirál- 
tak, akár úgy, hogy ellenforradalmi akcióban vettek részt, el kell járni. 
Amennyiben bűnvádi eljárás indítására elegendő adat nincs, de a célszerű
ség megköveteli, úgy közbiztonsági őrizetbevételükre kell javaslatot tenni. 
Ez a javaslat azonban a konspirációs szempontokat ne sértse. Az ilyen 
személyeket is természetesen a hálózatból törölni kell és jelenteni kell az 
ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya felé. Ezekben az ügyekben a fő- 
kapitányság vezetője, illetve a szolgálati helyettese köteles dönteni.

6. Az ügynökségi munka végzése és az új szervezések során fokozott óvatos
sággal és konspirációval kell eljárni, mert az októberi események hatása
képpen a lakosság élénken reagál a különböző rendőri intézkedésekre. Ezen 
túlmenően, sok helyen nagymérvű dekonspiráció történt. Ezért a vezetők 
kötelesek az ilyen munkával megbízott beosztottakat alaposan eligazítani 
és ellenőrizni.

7. Az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya folyamatosan dolgozza fel az 
alsóbb szervektől beérkezett jelentéseket és a munka menetéről kéthetenként 
tegyen jelentést a Bűnügyi Főosztály Vezetőjéhez.
A feladat végrehajtásának határideje: 1957. május 1.

Elvárom, hogy a bűnügyi szolgálat vezetői és beosztottai ezt a fontos fel
adatot — az egyéb feladatok elvégzése mellett — a kiadott parancsnak meg
felelően, legjobb tudásuk szerint hajtják végre.
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A RENDŐRSÉG BŰNÜGYI ÜGYNÖKSÉGI MUNKÁJÁNAK  
ELVEI A Z  ÜGYNÖKSÉG NYILVÁNTARTÁSA

I.
Az ügynökség jelentősége és feladata a bűnözés elleni harcban

1. A  rendőrség bűnügyi feladatait az 1955. évi 22. tvr. és a Belügyminiszter 
parancsai határozzák meg. Ezeknek megfelelően a rendőrség védi a tár
sadalmi tulajdont, az állampolgárok személyét és javait, biztosítja a köz
rendet, elősegíti az ország szocialista fejlődését akadályozó bűnözés fel
számolását, szűkíti a bűnözők körét és lehetőségeit.
Az egész bűnöző munka alapját az állampolgárokra támaszkodás, az 
állampolgárok segítségének igénybevétele, a társadalmi erők egyre nagyobb 
mértékű felhasználása kell, hogy képezze. A  bűnügyi rendőrségnek szo
rosan együtt kell működnie más szervekkel, a rendőrség más szolgálati 
ágaival, különösen az állambiztonsági nyomozószervekkel és a közrendvé
delmi szolgálattal.
A  bűnözés elleni eredményes harcot csak a támadójellegű bűnüldöző 
munka biztosíthatja. A  rendőrségnek törekednie kell arra, hogy megelőzze 
bűncselekmények elkövetését, továbbá, hogy gyorsan felderítse a már elkö
vetett bűncselekményeket és azok tetteseit.
Az eredményes megelőző munka azt jelenti, hogy a rendőrség bűnügyi 
szervei feltárják a bűncselekmények elkövetését elősegítő körülményeket, 
megismerik a bűnöző csoportokat, időben felderítik terveiket, szándékaikat 
és intézkedéseket tesznek azok végrehajtásának meggátolására.
A veszélyes bűnözők rendszerint titkosan készítik elő bűncselekményeiket 
és igyekeznek azok véghezvitelét, megtörténtét minél tovább titokban tar
tani. Ezért a bűnözés elleni harcban a rendőrség bűnügyi szerveinek, a 
nyílt nyomozati módszerek mellett, alkalmazniuk kell titkos eszközöket is.
A  bűnügyi nyomozások során mindig az adott feladatokból kiindulva kell 
meghatározni azt. hogy mikor, milyen nyílt és titkos eszközöket veszünk 
igénybe. Általában arra kell törekedni, hogy az egyes feladatokat gyor
san, a legegyszerűbben és legcélravezetőbben oldjuk meg.
Ehhez — büntetőeljárás szerint rögzítendő adatokon túlmenően — a nyo
mozóknak személyes ismeretségükre támaszkodva minden olyan adatot be 
kell szerezniük és fel kell használniuk, mely a bűnüldözést elősegíti. Az 
alvilág köréből megszerzett ilyen adatok ellenértékeként azonban az adat- 
szolgáltató bűnöző részére semmiképpen sem nézhető el bűncselekmények 
elkövetése.
A  bűnözés elleni harcban felhasználható titkos eszközök között — sajá
tosságánál fogva — fontos helyet foglal el az ügynökség.
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2. A  bűnügyi szervek az ügynökséget — a bűncselekmények megelőzése és 
felderítése érdekében — a bűnözők körében és a bűncselekmények elkö
vetése szempontjából számításba jöhető helyeken, tervszerűen elosztva 
szervezik, meghatározott szabályok és előírások szerint.
Az ügynökség jelentőségét az határozza meg. hogy olyan titkos appará
tus, amely konspiráltan működik együtt a rendőrséggel és amelynek tag
jai képesek behatolni a bűnözők közé, nap mint nap érintkeznek azok
kal és megismerik elgondolásaikat, bűnöző tevékenységüket.
Az ügynökséget a rendőrség bűnügyi osztályainak és alosztályainak beosz
tottai szervezik.

A rendőrség bűnügyi szervei ügynökséget szervezhetnek:
az előttük ismeretlen gyanús jelenségek, gyanús személyek, csoportok 
és bűnözési folyamatok jelzésére,
a rendőrség által ismert bűncselekmények, vagy bűnöző személyek.
csoportok tevékenységének részbeni, vagy teljes felderítésére és bűnöző 
tevékenységük megszüntetésére, 
szökött bűnözők felkutatására,

- tanúk felkutatására, bizonyítékok beszerzésére,
eltulajdonított ingóságok értékesítési területeinek és módjának felderí
tésére,
bűnöző elemek gyülekezési helyeinek, lebujoknak és egyéb rejtekhe
lyeknek felderítésére és leleplezésére.

3. Az ügynökségi munka sikerének fontos előfeltétele az ügynökség helyes 
megszervezése, céltudatos elhelyezése. Az ügynökséget a bűnügyi helyzet
nek és követelményeknek megfelelően a bűnözők lakóhelyein, tartózkodási 
helyein, a bűnügyileg fertőzött és veszélyeztetett objektumokban és terüle
teken kell elhelyezni.
Az ügynökség szervezése előtt mindig mérlegelni kell annak célszerűségét, 
szükségességét. Nem szabad ügynökséget alkalmazni akkor, amikor a bűn
ügyi feladatok más módszerekkel egyszerűen, gyorsan megoldhatók.
A cél elérése, a bűncselekmények megelőzése és felderítése a fontos, nem 
pedig az, hogy a rendelkezésre álló törvényes eszközök közül melyekkel 
érik el az eredményt.
Tilos az öncélú, meggondolatlan szervezés. A rendőrség bűnügyi szervei
nek kislétszámú, minőségi munkára alkalmas személyekből álló ügynök
ségre van szükségük.

4. A  szocialista törvényesség — mint az egész rendőri munkának — az. ügy
nökségi munkának is alapja. Ezért azt, a törvények és az itt meghatáro
zott alapelvek figyelembevételével kell végezni.
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Megengedhetetlen a provokáció, az önkényeskedés, erőszak alkalmazása. 
Tilos becsületes dolgozók ellen ügynöki munkát folytatni.

5. Az ügynökségi munka eredményességének alapvető követelménye a konspi
ráció, az ügynökség tagjainak és a munkamódszereknek a titokban tartása 
ó vni kell az ügynökséget attól, hogy abba áruló, kétkulacsos, veszélyes 
bűnözők bekerülhessenek. Megfelelő ellenőrzési módszerekkel el kell érni, 
hogy az ilyen elemek mielőbb lelepleződjenek.

6. Az ügynökségi munka titkossága, felhasználásának különböző lehetősége 
és formája azt indokolja, hogy csak képzett és egyéniségüknél fogva erre 
alkalmas nyomozók végezzék. Ezért a szervek vezetői jelölik ki azokat 
a nyomozókat, akik erre személyükben alkalmasak és olyan munkakörben 
dolgoznak, hogy nyomozati munkájuk mellett ügynökséget kötelesek szer
vezni.

II.
Az ügynökség fajtái

1 Az ügynökség a rendőrség bűnügyi szervei által titkos együttműködésbe 
bevont olyan személyek összessége, akiket a nyomozók irányításával a 
bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében használnak fel.
Az ügynökök beszervezésének alapja különböző lehet:

Loyális alapon szervezhető ügynökség a becsületes dolgozók közül, 
ha megfelelő hírszerző lehetőséggel rendelkeznek a bűnözők között, 
a beszervezésük célszerű, szükséges.
Ügynökséget lehet szervezni az olyan dolgozók közül, akiknek rendőr
ségi véleményétől függő állásuk, munkakörük van és ez kapcsolódik 
a bűnügyi szerveket érdeklő területekhez, vagy bűnöző kategóriákhoz. 
Terhelő adatok alapján szervezhetők azok a személyek, akiknek maga
tartása büntetőtörvényekbe ütközik és bírói úton felelősségre vonha
tók. A  terhelő adatok alapján tervbevett beszervezéseknél általában 
figyelembe kell venni, hogy a kiválasztott személy által elkövetett bűn- 
cselekményeknél jelentősen nagyobb legyen a munkájától várható 
eredmény.
Anyagi érdekeltség alapján szervezhetők azok a személyek, akik meg
felelő képességgel és lehetőséggel rendelkeznek ahhoz, hogy a bűnö
zők között ügynöki munkát végezzenek és ezt anyagi ellenszolgáltatás 
fejében elvállalják.
Kompromittáló adatok alapján szervezhetők az olyan személyek, akik
ről olyan, általuk titokban tartott adatokat tudunk, melyek bűncselek
ményt nem képeznek ugyan, de nyilvánosságra hozataluk rájuk néz\e 
hátrányos lenne. Ilyen alapon szervezéseket csak kivételesen, olyan
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esetekben szabad eszközölni, ha azt a személy hírszerző lehetősége és 
a célszerűség különösen indokolttá teszi.

Nem lehet a hálózatba beszervezni: 
párttagokat,
politikai jellegű társadalmi szervezetek funkcionáriusait, az állami és 
gazdasági élet vezetőit,
a tudományos és kulturális élet kimagasló személyiségeit, fiatalko
rúakat,
fegyveres erők tagjait, 
külföldi állampolgárokat, 
egyházi személyeket, 
szellemileg elmaradott személyeket,
a társadalomra súlyosan veszélyes személyeket, közismert hivatásos 
bűnözőket, a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetőit.

2 A  rendőrség bűnügyi szerveinek ügynöksége — feladatától függően — 
ügynökökből, rezidensekből és találkozási lakástulajdonosokból áll. Az 
utóbbiak (a konspirált lakásokkal együtt) az ügynökséggel való találko
zást segítik elő.
a) A z  ü g y n ö k  a rendőrség bűnügyi szervei által szervezett olyan titkos 

munkatárs, aki személyi tulajdonságánál és hírszerző lehetőségénél 
fogva alkalmas arra, hogy a nyomozó irányításával bűnügyi jellegű 
feladatokat hajtson végre.
A  kiemelkedő munkát végző ügynökök közül az erre alkalmasakat 
fizetett ügynökként lehet foglalkoztatni. Ezek előnye, hogy teljes mér
tékben a bűnügyi szervek rendelkezésére állanak. Fizetett ügynökkénti 
alkalmazást az O R f K. vezetője és az ORFK. bűnügyi főosztály veze
tője engedélyezhet.

Az ügynökök különböző feladatokat látnak el:
F e ld e r í tő  és m eg e lő ző  feladatokat végeznek egyes bűnöző csopor
tokon belül a csoport tagjai közül beszervezett, vagy oda beveze
tett ügynökök.

A személyi tulajdonság és hírszerző lehetőségek figyelembevéte
lével egyes ügynökök elláthatnak utazóügynöki feladatokat. Ezek 
az ország egész, vagy meghatározott területén felhasználhatók 
bűnöző elemek, több helyen elkövetett bűncselekmények felderí
tésére, továbbá egyes helyi jellegű bűnügyi feladatok elvégzésére 
akkor, ha a helyi rendőri szervek nem rendelkeznek arra alkal
mas ügynökséggel. Utazóügynököt elsősorban az Országos
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Rendőrfőkapitányság bűnügyi és vasúti rendőri szervei, továbbá 
a megyei központok bűnügyi szervei foglalkoztathatnak.
Elláthatnak fo g d a iig y n ö k i f e la d a to t .  Ezek az őrizetbevett, letar
tóztatott személyekkel kapcsolatban felmerülő tisztázatlan, vagy 
még ismeretlen adatokat, bűntársakat, bizonyítékokat, stb. derí
tik fel. Felhasználhatók hasonló feladatokkal börtönökben, bün
tetésüket töltő elítéltek között is.
Felhasználhatók az ügynökök c s a p d a  létrehozására és fenntartá
sára, vagy azon belüli foglalkoztatásra is.
A csapdát a  rendőrség bűnügyi szervei a bűnözők megjelenési 
helyein, hálózati felderítésük, figyeltetésük. továbbá a bűncselek- 
mélyekből származó tárgyak értékesítésének figyelemmel kísérése 
céljából használják.
Erre a célra nagyvárosokban kisebb (2—3 személyt foglalkoz
tató) vendéglátóipari szórakozóhelyeket, magánszemélyek laká
sát, üzletét, műhelyét lehet felhasználni. Ezeket elsősorban a meg
lévő adottságok figyelembevételével, a bűnözők által látogatott 
helyek közül kell kiválasztani.
A csapda megszervezésekor az ott dolgozó, vagy ott lakó sze
mélyeket a hálózatba be kell szervezni.
A  csapdában őrizetbevétel, elfogás tilos. Különös gonddal kel! 
ellenőrizni, hogy a csapdában provokáció ne fordulhasson elő.

b) A  re z id en s  a rendőrség bűnügyi szerveivel való titkos együttműködésbe 
loyális alapon bevont olyan személy, akinek feladata, hogy a nyomozó 
útmutatása alapján, a hozzákapcsolt más hálózati személyekkel kap- 
csolatot tartson.
A  rezidenshez csak loyális alapon szervezett ügynököket lehet kap
csolni. Egy rezidens általában 4—5 ilyen ügynökkel tarthat kapcso
latot.
Rezidentúra akkor szervezhető, ha a nyomozó fizikailag képtelen a 
loyális alapon szervezett ügynökökkel kapcsolatot tartani, vagy ha 
valamely más különleges ok miatt szervezése célszerűnek látszik.

I I I .

A z  ü g y n ö k sé g  ta g ja in a k  k iv á la sz tá sa , ta n u lm á n y o z á s a  és b e sz e rv e zé se

1. Az ügynökség tagjainak beszervezése alatt a rendőrség bűnügyi szervei
nek azt a tevékenységét értjük, amellyel az alkalmasnak talált személye
ket — előre meghatározott elgondolás szerint — a titkos együttműködésbe 
bevonják.
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A beszervezést a jelölt kiválasztása előzi meg, melynek során gondosan 
meg kell vizsgálni a szervezés célszerűségét, a személy alkalmasságát és 
a beszervezés megvalósításának a lehetőségét.
A  nyomozónak meg kell keresnie és tanulmányoznia kell azokat a szemé
lyeket, akik képesnek látszanak az ügynökségi munkával megvalósítandó 
feladatok elvégzésére. Meg kell vizsgálnia, hogy a jelöltet személyi tulaj
donságai, egyénisége, a bűnözőkhöz való kapcsolata és a rendőri szervek
hez való viszonya alkalmassá teszik-e a neki szánt munkára.
A  nyomozó a tervbevett szervezésről írásos jelentést készít, amelyben 
röviden leírja, hogy az ügynökséget milyen céllal és hova kívánja szer
vezni. E jelentésben rögzíti a jelölt személyére vonatkozó jellemző ada
tokat is.
Ezt a javaslatot az operatív és büntetési priuszlapok, továbbá az esetleges 
terhelő, kompromittáló adatok csatolásával a beszervezés engedélyezésére 
jogosult előljáróhoz kell felterjeszteni.
Ügynök és találkozási, konspirált lakások beszervezését a rendőrkapitány
ságok vezetői és — ahol van — a bűnügyi osztályvezetők, rezidens be
szervezését a főkapitány, vagy helyettese engdélyezhetik.

2. Az engedélyezés után a nyomozónak a beszervezést gondosan kell előké
szítenie. A  személyt a beszervezéshez úgy kell meghívni, hogy meghívása, 
távolléte a környezete előtt feltűnést ne keltsen. A  beszervezés helyét az 
adott körülményeknek megfelelően kell kiválasztani. Terhelő adatok alap
ján beszervezést a rendőrség hivatali helyiségében célszerű végrehajtani.

T ilos beszervezést végrehajtani:
a párt és a politikai jellegű társadalmi szervezetek helyiségeiben, 
állami, gazdasági élet vezetőinek hivatali helyiségeiben és lakásán, 
a honvédség, katonai nyilvántartó helyiségeiben, 
a jelölt lakásán, 
a nyomozó lakásán.

A  beszervezés végrehajtásánál a nyomozó közvetlen elöljárója köteles jelen 
lenni.
Beszervezés céljából őrizetbevétel kivételesen és csak a törvényes feltéte
lek fennállása esetén, elegendő terhelő adatok alapján alkalmazható. 
Folyamatban lévő ügy gyanúsítottja elleni eljárást beszervezés céljából 
mellőzni, csak a megyei rendőrfőkapitányság vezetőjének (Budapesten a 
bűnügyi főosztály vezetőnek) engedélyével lehet.
Terhelő adatok alapján történő beszervezés előfeltétele a jelölt beismerése. 
A  beismerő vallomást jegyzőkönyvezni kell.
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A jelölttel a beszervezést előkészítő beszélgetést úgy kell lefolytatni, Hogy 
felismerje az általa nyújtandó segítség jelentőségét. A tényleges beszerve
zésre csak akkor lehet rátérni, ha nyilatkozataiból következtetni lehet arra. 
hogy hajlik az együttműködésre.

A  beszervezés sikere érdekében az együttműködés erőszakolása, kényszer, 
gorombáskodás, provokáció megengedhetetlen. Tilos a terhelő adatok fel
nagyítása. a várható büntetés eltúlzása, fenyegetőzés, zsarolás.
Kompromittáló adatok alapján tervbevett beszervezésnél is először arra 
kell törekedni, hogy a jelölt az adatok felhasználása nélkül, meggyőzés 
alapján, vállalja az együttműködést. A kompromittáló adatot akkor sza
bad felhasználni, ha a meggyőzés nem járt sikerrel.
A  beszervezés során általában arra kell törekedni, hogy a jelölt önként 
ajánlja fel szolgálatait.
Az együttműködés vállalása után a jelölttel nyilatkozatot kell Íratni, 
melyben leírja, hogy vállalja az együttműködést és az ezzel kapcsolatos 
titoktartást. A nyilatkozatban megtorlást, súlyos hátrány kilátásba helye
zését belefoglalni tilos. Amennyiben a jelölt a munkát önként vállalja, de 
nyilatkozat írástól vonakodik, attól a közvetlen elöljáró engedélyével el 
lehet tekinteni.
A  beszervezés meghiúsulása esetén — amennyiben a titkos együttműködés 
ténye már felmerült — titoktartási nyilatkozatot kell íratni.
Terhelő adatok alapján megkísérelt, de meghiúsult szervezés esetén, a 

büntető eljárást le kell folytatni.
Esetenként fokozatos beszervezést is lehet alkalmazni. Erre olyan szemé
lyekkel kapcsolatban kerülhet sor, akiknél a szervezés nyílt felvetése vissza
utasításra találhat, mivel a rendőrséggel való együttműködést helytelenül 
értelmezik.
A hálózati személyt a beszervezés után azonnal ki kell oktatni a titok
tartásra, a találkozás és jelentésadás szabályaira, a helyes magatartásra
Meg kell beszélni a kapcsolattartás idejét, módját, az általa használandó 
fedőnevet és az első feladatot. A fedőnév ne legyen a hálózati személyre 
nézve sértő.
A  hálózati személyt a beszervezés után ki kell oktatni a beszervezés ide
jének megfelelő legalizálására.
A  beszervezés végrehajtásáról a nyomozó jelentést készít, amelynek rövi
den tartalmaznia kell a beszervezés lefolyását, a kapcsolattartás módját, 
helyét, idejét, a fedőnevet és az első feladatot.
Az ügynökség tagjait nyilvántartásba kell venni és róluk dossziét kell fel
fektetni. Erről a beszervezett személy nem tudhat.

— 249 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /262



Az ügynökség vezetése, nevelése, ellenőrzése

1. Az ügynökséget úgy kell irányítani. Hogy munkájuk eredményeképpen 
megszerezhetők legyenek azok a bűnügyi jellegű adatok, amelyek a be
szervezést indokolttá tették.
Ezért az ügynökség vezetésének, nevelésének céltudatosnak, a feladathoz 
és a személy egyéniségéhez alkalmazkodónak kell lennie. El kell érni 
hogy kifejlődjenek az ügynöki munkához szükséges jótulajdonságai, fegyel
mezett és a konspirált munkára alkalmas legyen.
A nevelés és a vezetés alapmódszere a meggyőzés. Az ügynökség tagjait 
csak olyan feladatokkal szabad megbízni, amit képes elvégezni. A  feladat
adás folyamatos legyen: általában nem lehet az előzőtől eltérő feladatot 
adni mindaddig, amíg a régit el nem végezte.
A  nevelés és vezetés fő formája a személyes érintkezés, a feladatokra 
való helyes, alapos eligazítás.
A  nyomozónak a hálózati személyt a találkozón be kell számoltatni a fel
adat elvégzéséről, az alkalmazott módszerekről, továbbá azokról az általa 
észlelt bűncselekményekről, gyanús körülményekről, amelyek nem tartoz
tak a kapott konkrét feladathoz. A  hálózati személynek jelentenie kell a 
körülményeiben beállott lényeges változást, különösen, ha ez a további 
munkát akadályozza.
A hálózati személynek a találkozón az elvégzett feladatot tartalmazó kéz
zel írott jelentést kell átadnia a nyomozónak. Ha írásos jelentés adásának 
akadálya van, vagy azt a hálózati személy nem vállalja, az érdemleges 
közlésekről a nyomozónak kell részletes jelentést készítenie.
Az érdemleges adatot nem ta rta lm azó közlésről jelentést Íratni, vagy írni 
nem kell.
Ha a jelentés más rendőri szerv munkakörébe tartozó adatokat tartalmaz, 
másolatát, kivonatát további eljárás céljából meg kell oda küldeni.
Az ügynökség tagját a találkozón részletesen el kell igazítani a következő 
feladatra, megbeszélve a végrehajtás módjait és a bűnözők között köve
tendő magatartás fő vonalát is.
Az ügynöknek tilos olyan feladatot adni, amely provokációra, bűncselek
mény kezdeményezésére, vagy elősegítésére, párhuzamos ügynök tevékeny
ségének leleplezésére vezethet, vagy más titkos bűnügyi eszközt dekonspirál.
Nem szabad olyan feladatokat sem adni, amely a bűnügyi munka egyéb 
eszközeivel, vagy nyílt kapcsolat útján, gyorsabban, egyszerűbben meg
állapítható.

2. A  vezetés, nevelés során fejleszteni kell az ügynökség erkölcsi érzékét, 
őszinteségét, hasznos jótulajdonságait, fokozni kell ellenálló képességét az 
árulás és a bűnözők befolyása ellen. Nevelni kell az ügynökséget hír-
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szerző lehetőségének kiszélesítésére, a jelenségek és események helyes meg
ítélésére, kezdeményezésre.

Erőteljesen segíti az ügynökség nevelését a nyomozó személyes példamu
tatása. magatartása, megfelelően kialakított munkakapcsolata. Tilos az 
ügynöknek olyat Ígérni, amit a nyomozó nem tud teljesíteni és tilos az ügy
nökséget személyes célokra felhasználni.
Elősegíti a nevelést az is, ha a vezető időnként megjelenik a találkozókon 
és személyesen is foglalkozik az ügynökség tagjaival. A  nyomozót, az 
ellenőrzés során tapasztalt hibákra, az ügynökség jelenlétében nem szabad 
figyelmeztetni.

Eredményes munkájuk alapján az ügynököket dicséretben, pénz, vagy 
tárgyjutalomban, kedvezményekben lehet részesíteni. A helyesen megvá
lasztott és alkalmazott jutalmazás további jó munkára serkenti az ügynök
séget. A  jutalmazásnál ügyelni kell arra, hogy az ne legyen sértő és ne 
keltsen feltűnést. A  jutalmat, ajándékot a rendőri vezetők rendelkezésére 
bocsátott B. ellátmányból kell kifizetni.

3. Az ügynökség vezetésével, nevelésével szorosan összefügg az ügynökség 
személyének és munkájának ellenőrzése. Ennek célja a hálózatba bekerült 
meg nem felelő személyek felfedése, a konspiráció betartásának, dekonspi- 
rációs körülményeknek megállapítása, az ügynökség őszinteségének, meg
bízhatóságának figyelemmel kísérése.

Az ellenőrzés fő módszere a személyes érintkezés, mely lehetőséget nyújt 
az ügynökség munkájának, jellemének és az ezekben bekövetkezett válto
zásoknak figyelemmel kísérésére. Az ügynökséget időszakonként a bűnügyi 
szervek vezetői is kötelesek — találkozások során — ellenőrizni.
Mindezeken kívül az ügynökség ellenőrzésére felhasználhatók a bűnügyi 
munka titkos és nyílt eszközei (figyelés, környezettanulmány, nyilvántar
tás, stb.) is.
A  rezidentúrák ellenőrzésénél a kapcsolattartó nyomozónak nemcsak a re
zidenst kell ellenőriznie, hanem időnként közvetlen találkozással és egyéb 
módon a rezidenshez kapcsolt loyális alapon szervezett ügynököket is.

I V .

Kapcsolattartás az ügynökség tagjával

1. A jól megszervezett, konspirált kapcsolattartás az eredményes hálózati 
munka alapját képezi, mert az ügynökség tagjai csak a nyomozók rend
szeres irányításával képesek feladataikat jól végrehajtani.
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A kapcsolattartás történhet: 
személyesen, 
közvetett módon,
technikai eszközök igénybevételével.

2. Az ügynökség tagjaival a kapcsolatot elsősorban személyesen kell fenn- 
tartani. Ez biztosítja legjobban az ügynökség helyes nevelését és vezetését. 
Erre a célra legalkalmasabbak a találkozási és a konspirált lakások.

A találkozási lakások, olyan helyiségek, amelyek magánszemélyek, válla
latok. hivatalok tulajdonában vannak és amelyeket a rendőrség bűnügyi 
szervei, előre történt megállapodás alapján, felhasználnak az ügynökség 
fogadására. Találkozási lakásnak csak olyan lakás felel meg, ahol a talál
kozás konspiráltsága biztosítva van.
Ilyen lakás létesítése céljából a találkozási lakástulajdonossal meg kell 
állapodni, hogy vállalja a rendőrséggel való titkos együttműködést olyan 
formában, hogy lakását, illetve a vezetése, rendelkezése alatt álló szerv, 
vállalat helyiségét, vagy annak meghatározott részét, anyagi ellenszolgál
tatás fejében, vagy a nélkül, találkozás céljára átadja.
A  találkozási lakástulajdonos és a vele együtt lakó felnőtt családtagok 
beszervezése az általános szabályok szerint történik.
Nem szervezhető találkozási lakás:
a) pártalkalmazottak magánlakásában, pártszervezetek épületeiben.
b) állami, gazdasági, kulturális élet, továbbá politikai jellegű társadalmi 

szervek vezetőinek hivatali helyiségeiben,
c) külföldi állampolgárok lakásán,
d) ügyészségek, bíróságok épületeiben,
e) a Belügyminisztérium szerveinek hivatali épületeiben,
f) a Belügyminisztérium nyomozószervei dolgozóinak lakásán.

A találkozási lakásként használt magánlakásban kéteshírűnek ismert sze
mélyekkel, közismert bűnözőkkel, találkozni tilos. Az ilyen személyekkel 
való találkozásra célszerűbb megfelelő vállalat, szerv, hivatal helyiségét, 
vagy konspirált lakást felhasználni.
A konspirált lakás a rendőrség bűnügyi szervei által az ügynökséggel való 
találkozás céljára felhasznált, költött személy, vagy szerv nevén bérelt 
helyiség.
A  találkozási és konspirált lakást óvni kell a dekonspirálódástól. Egy 
lakást csak egy-két nyomozó használhat, legfeljebb 6—8 hálózati személy 
fogadására. A  találkozásokat úgy kell megszervezni, időpontjukat úgy kell 
megállapítani, hogy az egymás után fogadott hálózati személyek ne talál
kozhassanak össze és a nyomozónak maradjon ideje a következő találko-
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zásra a lakást előkészíteni. Az érkezésnél, távozásnál körültekintő gon
dosságot kell tanúsítani.
A  találkozásokat úgy kell lebonyolítani, hogy a hálózati személy és a 
találkozáson történtek a lakástulajdonos előtt is titokban maradjanak.
A találkozási és konspirált lakásban csak ellenőrzött hálózati személyeket 
lehet fogadni. Ha árulás gyanúja merül fel, ennek tisztázásáig a lakás
ban csak az azzal gyanúsított személlyel lehet találkozni.
A konspirált lakásnál biztosítani kell, hogy a lakás a folyamatos hasz
nálat látszatát keltse.
Időnként ellenőrizni kell. hogy a lakások nem dekonspirálódtak-e.
A  találkozások, lebonyolítására — különösen kis-városias, falusias jellegű 
helyeken — nyílt területet, vagy nyilvános helyet is fel lehet használni. 
Ezeket a helyeket úgy kell kiválasztani, hogy a nyomozó és a hálózati 
személy találkozása ne keltsen feltűnést, ne okozzon dekonspirációt. 
Nagyobb városokban, olyan személyekkel, akiknél ez nem feltűnő — 
nem rendszeresen — a rendőrség épületében is lehet találkozni.
A  bűnügyi előljáró engedélyével — esetenként — lehet találkozni a háló
zati személy lakásán is.

3. A  közvetett kapcsolattartás esetén a nyomozó, rezidensen keresztül tart 
kapcsolatot, a rezidenshez kapcsolt ügynökökkel. Az ilyen kapcsolattartás 
megszervezésénél, a nyomozónak biztosítania kell, hogy a rezidens és az 
ügynökök is a konspiráció szabályainak betartásával találkozzanak.

4. Technikai eszközök használata csak abban az esetben célszerű, ha nincs 
mód közvetlen kapcsolattartásra. Ilyen célra telefon, távíró, levél, esetleg 
rejtekhely vehető igénybe. Az utóbbinál a jelentések és utasítások kicseré
lése egy arra alkalmas titkos helyen történik. Technikai eszközök alkal
mazása esetén, előzetesen meg kell beszélni az érintkezés konspirált for
máit (virágnyelv).

5. A  kapcsolatot a mindenkori ügy természete és sajátossága, az ügynökség 
konkrét tevékenysége szerint, előre megbeszélt időpontokban és helyeken 
kell létrehozni. A hely és idő meghatározásánál figyelembe kell venni a 
hálózati személy lehetőségeit is.
Ki kell dolgozni a biztosított találkozás rendjét is arra az esetre, ha a 
nyomozó, vagy a hálózati személy, az előre megbeszélt időpontban — 
közbejött okok miatt — nem tud megjelenni a találkozón.
A tervszerű munka biztosítása érdekében a nyomozónak, a rendszeres 
találkozások helyéről és idejéről kimutatást kell készítenie, melyet köz
vetlen elöljárója hagy jóvá.
Szükség esetén a kimutatástól eltérően is kell találkozni. Az ilyen, rend
kívüli találkozás létrehozása céljából a nyomozónak és az ügynökség tag-

—  233 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /266



jának, előre meg kell beszélnük azt a módot, ahol egymással a kapcsola
tot gyorsan fel tudják venni.

V.
Az ügynökség tagjainak átadása, a kapcsolattartás szüneteltetése.

Az ügynökség tagjainak kizárása

1. Az ügynökség eredményes munkájának fontos előfeltétele, hogy huzamo
sabb időn keresztül ugyanazzal a nyomozóval tartsák a kapcsolatot.
A hálózati személyek átadását, azonos szerven belül, csak a szerv veze
tője (főkapitányságon bűnügyi osztályvezető) engedélyezheti.
Az átadásra kerülő személy munkájáról, rövid jellemzést kell készíteni.
A  nyomozó a hálózati személyt, maga köteles átadni az új kapcsolattartó
nak. így kell eljárni akkor is, ha az átadás más rendőri szervhez történik.

2. Szüneteltetni kell a kapcsolatot azzal a hálózati személlyel:
akinek hírszerző lehetősége, feladatának elvégzése után megszűnt (az 
újabb hírszerző lehetőség biztosításáig).
akit dekonspiráció veszélye nélkül azonnal továbbfoglalkoztatni nem 
lehet, mert az általa feldolgozott ügyben — titkos kapcsolatának fel
fedése nélkül — a bűnözők körében kompromittálódott.

Szüneteltetés alatt a kapcsolattartó köteles a hálózati személyt és a kapcso
lat szüneteltetését előidéző okok fennállását időnként ellenőrizni.

3. A  hálózati munka eredményessége megköveteli, hogy a bűnügyi szervek 
folyamatosan tisztítsák ügynökségüket a munkára alkalmatlan, árulóvá 
vált. dekonspirálódott személyektől.
Ki kell zárni a hálózatból:
a) aki a beszervezést követően újabb bűncselekményt követ el, vagy aki 

a beszervezés előtt követett el bűncselekményt és az utólag jutott tudo
másunkra,

b) aki a rendőrséggel való titkos kapcsolatát felfedi, vagy tudatosan 
hamis, félrevezető jelentéseket ad,

c) aki megtagadta a munkát,
d) aki önhibáján kívül dekonspirálódott,
e) akinek személyi, vagy munkakörülményeiben, egészségi állapotában 

olyan változások következtek be, amelyeknek alapján a hálózati mun
kára alkalmatlanná vált.

Törölni kell a nyilvántartásból a meghalt hálózati személyeket.
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Az a) pontban felsorolt személyek kizárásától, a bűncselekmény súlyá
nak és az ügynök munkájának figyelembevételével, kivételes esetekben — 
a megyei rendőrfőkapitányok és helyettesei, a budapesti főkapitányságon 
a bűnügyi főosztályvezető engedélyével — el lehet tekinteni.
Az a) pont alapján kizártakat megfelelően felelősségre kell vonni. Ennek 
érdekében, a konspiráció betartásával, bírósági eljárást kell lefolytatni.
Ahol a bírói eljárás titkosságát nem lehet biztosítani — és a megtorlás 
egyébként is indokolt — közbiztonsági őrizetet kell alkalmazni. A  felelős- 
ségrevonást, minden esetben az ORFK. Bűnügyi helyettesének engedélye 
alapján lehet csak eszközölni.
A  nyomozó által elkészített kizárási javaslatot a beszervezés engedélye
zésére jogosult vezetők hagyják jóvá. A kizárás során a hálózati személyt 
a további titoktartásra ki kell oktatni, vele ilyen tartalmú nyilatkozatot kell 
íratni.
A  kizárásról a nyomozó jelentést készít, melyet a nyilatkozattal együtt 
a hálózati személy dossziéjában helyez el.
A  kizárt hálózati személy dossziéját irattározásra az ORFK.-hoz kell 
felterjeszteni.
Ki kell zárni az ügynökségből a tényleges katonai szolgálatra bevonult 
személyeket is. Dossziéjukat (jellemzéssel és a bevonulás helyének fel
tüntetésével) az ORFK-hoz kell felterjeszteni.

VI.
Az ügynökség nyilvántartása

1. Az ügynökségi nyilvántartás rendszere:
a) Az ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztálya az ügynökségről fonetikus 

és statisztikai kartonnyilvántartást és naplónyilvántartást vezet.
A fonetikus kartonnyilvántartás tartalmazza az ügynökség valamennyi 
tagjának, a kizárt hálózati személyeknek és azon személyek ada
tait, akiknek szervezése meghiúsult. Tartalmazza továbbá a csapdák, 
a találkozási és konspirált lakások adatait. A  nyilvántartás anyagát 
képező 1-es sz. nyilvántartó kartonokat a beszervezést végző nyomo
zók állítják ki.
A  statisztikai kartonnyilvántartás tartalmazza főkapitányságonként, 
városi, járási, kerületi kapitányságonként az ügynökség adatait. A sta
tisztikai kartont az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályánál állít
ják ki.
Az országos naplónyilvántartás egységes számrendszerbe foglalja az 
ügynökséget és egyben az 1-es sz. kartonok iktatókönyve is.
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b) A  főkapitányságok nyilvántartói az ügynökségről napló és statisztikai 
kartonnyilvántartást vezetnek. A  naplónyilvántartás tartalmazza a me
gyei főkapitányság által foglalkoztatott, továbbá kizárt hálózati sze
mélyek adatait.
A  statisztikai kartonnyilvántartás központi osztály, városi, járási, kerü
leti kapitányságok szerint tartalmazza a hálózati személy statisztikai 
kartonjait. Ezt a főkapitányság nyilvántartója állítja ki.

c) A  főkapitányságok központi bűnügyi osztályai, a városi, járási, kerü
leti bűnügyi osztályok és alosztályok titkosított (nagy létszám esetén 
regiszteres) hálózati nyilvántartó füzetet vezetnek. Ebbe írják be az 
általuk foglalkoztatott hálózati személy nevét, fedőnevét, számát, kap
csolattartóját, valamint azokat az adatokat, amelyet a vezetők ezeken 
kívül értékelés, vagy statisztikai nyilvántartás szempontjából még fon
tosnak tartanak.

2 . Az ügynökség nyilvántartásba vételének módja:

A beszervezést végző nyomozó a beszervezés megtörténte után. 24 órán 
belül kiállítja az ügynökség tagjáról az 1-es sz. nyilvántartó kartont.
A  kartont aláírásra felterjeszti ahhoz a vezetőhöz, aki a beszervezést enge
délyezte. Aláírás után az 1-es sz. kartont a főkapitányság bűnügyi nyil
vántartója bevezeti a hálózati naplóba és kiállítja róla (saját céljára)- a 
statisztikai kartont. Ezután az 1-es sz. kartont az ORFK. Bűnügyi Nyil
vántartó osztályára küldi meg.
A  karton alapján az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztálya kiállítja és 
a főkapitányság nyilvántartóján keresztül megküldi a központi nyilvántar
tási számmal és fedőnévvel ellátott hálózati dossziét. A  főkapitányság 
nyilvántartója a központi számot a naplóba bejegyzi és a dossziét a nyo
mozónak kiadja.

3. A hálózati dosszié vezetése:
A hálózati dossziét a kapcsolattartó nyomozó vezeti.
A  dosszié két részből áll. Első része tartalmazza az ügynökség tagjára 
vonatkozó adatokat, anyagokat, a második része pedig tartalmazza a háló
zati személy által adót jelentéseket, vagy a szóbeli jelentéseiről készült 
feljegyzéseket.
Ügynök, rezidens dossziéja első részének tartalma:

a beszervezés engedélyezése céljából készített jelentés, 
operatív és a büntetésekre vonatkozó priuszlapok (borítékban), 
a terhelő, kompromittáló anyagok, 
a beszervezéskor adott nyilatkozat,
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a nyomozó által készített jelentés a beszervezés megtörténtéről és le
folyásáról,
a hálózati személy részére kifizetett összegek jegyzéke és a nyugták 
(borítékban),
a hálózati személy ellenőrzésére vonatkozó jelentések, minősítések.

A  találkozási lakástulajdonos dossziéjának tartalma:
a lakás szervezésének engedélyezése céljából készített jelentés, hely
színrajz,
a lakással kapcsolatos operatív priuszlap és a lakók és a szomszédos 
lakók priuszlapjai (borítékban), 
titoktartási nyilatkozat,
a lakásban fogadandó ügynökség névsora, 
a lakás ellenőrzéséről készített jelentések.
a lakás tulajdonosának kifizetett összegek jegyzéke és a nyugták 
(boritékban),
a lakásban lévő és a BM. tulajdonát képező tárgyak leltára.

Konspirált lakás dossziéjának tartalma:
a lakás szervezésének engedélyezése céljából készített jelentés, a 
helyszínrajz,
a lakással kapcsolatos operatív priuszlapok és a lakással szomszédos 
lakók priuszlapjai (boritékban).
a lakás kiutalásáról szóló határozat és a lakásra vonatkozó egyéb 
okmányok, 
a berendezés leltára,
a lakást használó nyomozók és a fogadandó ügynökség névsora, 
a lakásra vonatkozó ellenőrzési jelentések.
a lakásra vonatkozó kifizetések jegyzéke és a nyugták (boritékban).

A  csapdatulajdonos ügynök dossziéjának első része a csapdatulajdonos 
személyére vonatkozó anyagokon kívül a csapda leírását és helyszínrajzát, 
a csapdát érintő ellenőrzési jelentéseket,
a csapda fenntartására folyósított összegek jegyzékét és nyugtáit (bori
tékban).
A  hálózati személy kizárása esetén, a dosszié első részébe kell behelyezni 
a kizárási javaslatot és engedélyt, a kizárásról kért titoktartási nyilatko
zatot. a kizárási végrehajtásról készített jelentést.
A  hálózati dosszié II. részében kell gyűjteni az ügynökség által hozott, 
vagy az ügynökség szóbeli jelentése alapján a nyomozó által készített 
jelentéseket.
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A nyomozó a hálózati jelentés aljára megjegyzésként észrevételeit, intéz
kedéseit és a megadott feladatot röviden leírja. A híranyag realizálásának 
tényét (ügyiratszám, stb.) is rávezeti a jelentésre.
A  dossziéban elhelyezett iratokat, jelentéseket a dosszié belső oldalán 
tartalomjegyzékszerűen kell nyilvántartani. Amennyiben a feljegyzésekre 
már nincs hely, úgy a dossziéba tartalomjegyzéket kell befűzni.
A  megszüntetett, vagy megtelt dossziét a lezárás időpontját és az utolsó 
oldal számát feltüntető zárólappal kell ellátni és — ha már nincs rá szük
ség — a főkapitányság nyilvántartóján keresztül irattározásra az ORFK. 
Bűnügyi Nyilvántartó osztályára kell felterjeszteni.

4. Eljárás változások esetén:
Ha a hálózati személy más főkapitányság területére költözik, a kapcsolat- 
tartó szerv dossziéját és rövid jellemzését megküldi az új lakhely szerinti 
kapitányságnak és ugyanakkor átiratban megkérdezi, hogy kívánják-e a 
hálózati személyt foglalkoztatni. Ha foglalkoztatni nem kívánják, úgy 
dossziéját visszaküldik és a személyt az ügynökségből ki kell zárni. 
A  dosszié átadása a főkapitányságok nyilvántartóján keresztül kell hogy 
történjék.
Meghiúsult szervezés esetén a keletkezett iratokat összefűzve, tartalom- 
jegyzékkel. irattározásra a főkapitányság nyilvántartóján keresztül az 
ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályhoz kell felterjeszteni.

A  kapcsolattartó nyomozók a főkapitányság nyilvántartójának jelenteni 
kötelesek:

ha más szervtől, más nyomozótól vesznek át, vagy adnak át hálózati 
személyt,
a hálózati személy névváltozását (névmagyarosítás, asszonynév), 
kategóriában beállott változást (ügynök, rezidens), lakhelyváltozást, 
párttagságában beállott változást.

A  főkapitányság nyilvántartója e változásokat a nyilvántartáson átvezeti, 
majd a szolgálati jegyeket az országos nyilvántartáson történő átve
zetés céljából az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályhoz felterjeszti.

5. Priorálás az ügynökségi nyilvántartásban:

Az ügynökségi nyilvántartásból a priuszkérés szigorúan titkos operatív 
(rózsaszínű) kérdőjegyen történhet. A  kérdő jegy aláírására a bűnügyi 
alosztály, osztályvezetők, továbbá az ennél magasabb beosztású bűnügyi 
előljárók és a szervek vezetői jogosultak. A  kérdőjegyet a szerv kör
bélyegzőjével le kell pecsételni.
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Konspirált lakás, találkozási lakás és csapda szervezése esetén nemcsak 
a személyt, hanem a helyet (címet) is priorálni kell.
Amennyiben a hálózati személyt más szerv priorálja, erről a Bűnügyi 
Nyilvántartó Osztály a kapcsolattartó szervet értesíteni köteles.

Szám: 6—20/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

16. számú PARANCSA

Budapest, 1957. április 30-án

Az ellenforradalmi időszak alatt a Belügyminisztérium Corvin Ottó Kórhá
zának és a Szamuely Tibor nevét viselő TBC. Gyógyintézetének elnevezését 
— az ellenforradalmi erők nyomására — Kossuth Zsuzsanna, illetve TBC. 
Gyógyintézetre változtatták át. Corvin Ottó és Szamuely Tibor elvtársak a 
Tanácsköztársaság megalakításában és az ellenforradalom elleni harcban 
kiemelkedő érdemeket szereztek. Az irántuk megnyilvánuló tiszteletünket azzal 
is kifejezésre kell juttatni, hogy a Belügyminisztérium két intézményét róluk 
nevezzük el. Ezért

m e g p a r a n c s o l o m :
1957. május 1.-től

a Belügyminisztérium központi kórháza (Budapest, VII., Gorkij 
fasor 11/a. szám) " Belügyminisztérium Corvin Ottó Kórháza, 
a Belügyminisztérium TBC. Gyógyintézete (Bp., X II., Budakeszi Út 
48/b. szám) elnevezését pedig ,,Belügyminisztérium Szamuely Tibor 
TBC. Gyógyintézete" elnevezésre kell változtatni.
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Szám: 6—20/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

18. számú PARANCSA

Budapest, 1957. május 15-én

A  BM. II. Főosztály Közlekedéselhárító Osztályának önálló egységgé való 
alakulásával elrendelem, hogy Szombathelyen, Pécsen, Szegeden. Debrecen
ben, valamint Miskolcon a megyei politikai osztályokon működő közlekedés
elhárító csoportok alosztályokká szerveződjenek. Ennek megfelelően:
l. A  fenti megye-székhelyeken lévő közlekedéselhárító alosztályok állomá

nyilag és fegyelmileg a Budapesten székelő Közlekedéselhárító Osztályhoz 
tartoznak.

2 A  Közlekedéselhárító Osztálytól kapott utasításoknak megfelelően végzik 
munkájukat és arról rendszeresen oda tartoznak beszámolni.

3. A  közlekedéselhárító alosztályok hatásköre a fenti megyei székhelyeken 
lévő MÁV. Igazgatóságok egész területére kiterjed és azt kötelesek a Köz
lekedéselhárító Osztály vezetőjétől kapott utasításoknak megfelelően 
átfogni.

4. A  közlekedéselhárító alosztályok vezetői a területükhöz illetékes megyei 
politikai osztály vezetőjének — kívánsága szerint — a megyére vonat
kozó kérdésekről tartoznak beszámolni.

5. A  megyei főkapitányságok a közlekedési alosztályok munkájához szük
séges anyagi feltételeket kötelesek biztosítani (helyiség, irodai felszere
lés, stb.).

Szám: 22-793/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

19. számú PARANCSA

Budapest, 1957. május 17-én

A Belügyminiszter Elvtárs a minisztérium szervezetének kialakítása, létszá
mának tervszerű felhasználása, a minisztériumon belül a szervezési kérdések 
megoldása, valamint az állományfegyelem biztosítása végett központi szerve
zési osztály felállítását rendelte el.
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A Miniszter Elvtárs a BM. Szervezési Osztály vezetésével Kónya József
r. őrnagy elvtársat bízta meg.
A  BM. Szervezési Osztály közvetlen irányításom alatt működik.
A  BM. Szervezési Osztály legfontosabb feladatai:
1. Javaslatok készítése a Párt, a Minisztertanács felé a minisztérium szerve

zeti felépítésére és létszámára vonatkozóan. A  jóváhagyott keretszámok 
alapján a szervek vezetőivel közösen javaslatok elkészítése az egyes szer
vek rendszeresített létszámára és szervezeti felépítésére.

2. A  BM. szervei állománytáblázatának kidolgozása.
3. Az állományfegyelem betartásának ellenőrzése.
4. Szervezési módosításokra javaslatok összeállítása. Az egyes szervek által 

készített szervezési és létszámjavaslatok felülvizsgálása és véleményezése

Szám: 6—20/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

23. számú PARANCSA

Budapest, 1957. május 27-én

A szocialista törvényesség megtartásának fokozottabb biztosítása érdekében 
a Fegyveres Erők Minisztere az 1957. évi 12. sz. parancsában szabályozta 
a Népköztársaság elleni bűntettek és egyéb államellenes bűntettek elköveté
sével gyanúsítható személyek őrizetbevételének és előzetes letartóztatásának 
rendjét. A  parancs megjelenése óta ezen a téren némi javulás tapasztalható.
Az utóbbi időben azonban gyakran előfordul, hogy indokolatlanul, kellően 
meg nem alapozott vádak alapján tartoztatnak le, több esetben nem a jogi 
erejű dokumentációk alapján, hanem szubjektív véleményre támaszkodva vesz
nek őrizetbe személyeket. Ennek következtében több őrizetbe vett személyt 
a letartóztatás után szabadon kell bocsátani, ami súlyos politikai kárt okoz 
és rontja a Belügyminisztérium szerveinek tekintélyét.
A  12. számú parancs ,,Alapelvek'’ című melléklete 1. pontja félreérthetetle
nül kimondja, hogy vezető állami állásban lévő személyekre vonatkozó elő
zetes letartóztatást csak a Belügyminiszter, vagy első helyettese, illetve a BM. 
Politikai Nyomozó Főosztály vezetője rendelhet el. Ennek ellenére a Buda
pesti Rendőrfőkapitányság egy fontos vállalat vezetőjét, a Csongrád megyei 
Rendőrfőkapitányság pedig egy neves tudóst vett őrizetbe anélkül, hogy a párt

—  261 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /2 74



és kormány, valamint a BM. felső vezetőinek engedélyét előzőleg beszerezte 
volna. A  parancs megsértéséért elsősorban a politikai nyomozó osztályok 
vezetői a felelősek.

Ezért
Tihanyi Sándor r. alez.-t (Bp.-i fk. pol. nyom. o. vez.)
Tihanyi József r. szds.-t (Csongrád m. fk. pol. nyom. o. vez.)

részesítem.
f i g y e l m e z t e t é s b e n

Komoly hiányosságok tapasztalhatók a letartóztatottak őrzése terén is. A  fog
dák zömének őrzése nincs megfelelően biztosítva, illetve megszervezve. Gyak
ran előfordul, hogy a fogdaparancsnokok a felsőbb parancsnokok tudta és 
engedélye nélkül több olyan kedvezményt nyújtanak az őrizetesek részére, 
mellyel azok visszaélhetnek, súlyos károkat okozhatnak saját vagy más testi 
épségében. Ezen hiányosságok következtében fordulhatott elő az alábbi eset:

A Győr-Sopron megyei rendőrfőkapitányság fogdájában egy őrizetes azzal 
a kéréssel fordult a fogda parancsnokához, hogy engedélyezze szemüvegének 
használatát, mivel a vizsgálótól olyan utasítást kapott, hogy az általa elkö
vetett bűncselekményeket írja le és hivatkozott arra, hogy mivel rövidlátó, 
anélkül nem tudja leírni. A fogda parancsnoka az engedélyt megadta és 
az őrizetes részére az őrszemélyzet a szemüveget beadta, aki azt összetörte 
és annak üvegével öngyilkosságot kísérelt meg. Az őrizetest súlyos állapot
ban szállították kórházba. A  kórházba szállítás után az őrizetes őrzését a kór - 
házban is megszervezték. Az őrizetes azonban a kórház II. emeletén lévő 
betegszobából az ablakon kiugorva újabb öngyilkosságot kísérelt meg.

Ezért
Márffy István r. alez.-t (Győr-Sopron m. r. főkap. vez.)

mivel az őrizetes őrzését nem kellő körültekintéssel szervezte meg, illetve 
annak megfelelő ellenőrzését elmulasztotta

részesítem.
f i g y e l m e z t e t é s b e n

Németh László r. hdgy.-t (Győr-Sopron m. r. főkap.)

a fogda parancsnokát, mivel a felsőbb vezetők tudta és hozzájárulása nélkül 
engedélyt adott a szemüveg beadására, mellyel elősegítette az őrizetes öngyil
kossági kísérletét

m e g r o v á s b a n
részesítem. 
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Utasítom a Győr-Sopron megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét, hogy a mu
lasztásért felelős beosztottakat saját hatáskörében fenyítse meg.
A törvénysértő intézkedések és mulasztások igen károsan befolyásolják a 
Belügyminisztérium munkájának színvonalát, akadályozzák a Belügyminisz
térium és a dolgozók közötti jó kapcsolat további elmélyítését.
A  törvényesség további megszilárdítása érdekében

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

1. A  politikai nyomozó szervek vezetői és beosztottai ismételten tanulmá
nyozzák át a Fegyveres Erők Miniszterének 1957. évi 12. számú paran
csát és az őrizetbevételeket, illetve előzetes letartóztatásokat a jövőben 
annak megfelelően foganatosítsák.

2. A  parancsnokok nagyobb gondossággal és körültekintéssel szervezzék meg 
a letartóztatottak őrzését. A  fogdák őrszemélyzetének eligazítását úgy 
szervezzék meg, hogy azok minden helyzetben, minden eshetőségre fel
készülve képesek legyenek felelősségteljes szolgálatukat jól ellátni. A pa
rancsnokok fokozottabb mértékben ellenőrizzék az őrszemélyzet szolgálatá
nak ellátását.

Szám: 12—737/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

26. számú PARANCSA

Budapest, 1957. május 24-én

TÁRGY: A Határőrség önálló testületi anyagi és technikai szolgálatának
szabályozása

I. Szervezet:
1. A BM. Határőrség Parancsnoksága a Határőrség anyagi és technikai 

szolgálatának testületi irányító hatósága. Az ezzel járó feladatokat "Hőr. 
Pk. anyagi helyettese” illetve ennek irányításával a ,,Hőr. Anyagi és 
Technikai osztálya” látja el.
A  Hőr. Anyagi Technikai osztályának szervezetét a Belügyminiszter elv
társ által jóváhagyott ideiglenes állománytáblázat tartalmazza.
A  Hőr. számadótestek az anyaggazdálkodás irányítása és ellenőrzése 
tekintetében közvetlenül a Hőr. Anyagi Technikai osztályához tartoznak.

—  263 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /2 76



II. Hatáskör:
2. A BM. Határőrség Parancsnoka, illetve a Pk. anyagi helyettese, a szol

gálat érdekében önállóan rendelkezik a Határőrség részére kiutalt, vala
mint a már birtokában lévő anyagi eszközökkel. Ebből kifolyólag felelős 
a Hőr. csapatainak anyagi felkészültségéért, az anyagi szolgálat szabály- 
szerűségéért, és az általa kiadott, vagy elmulasztott intézkedések anyagi 
következményeiért.
A  Határőrség gazdálkodásában előforduló hibákért és azok következ
ményeiért a Hőr. Pk. anyagi helyettese felelős.

3. Az anyagi és technikai szolgálat általános elvi. irányító és ellenőrző 
szerve a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya. Ennek vezetője a leg
felsőbb szakmai előljárója az anyagi és technikai szolgálat valamennyi 
beosztottjának.
A  Hőr. Pk. anyagi és pénzügyi helyettesét, a Belügyminiszter a Hőr. 
Anyagi Technikai osztálya vezetőjét a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztály vezetője véleményének meghallgatásával az anyagi ügyekkel fog
lalkozó miniszterhelyettes nevezi ki. Hasonlóképpen történik ezek kitün
tetése, áthelyezése, megfenyítése. vagy elbocsátása is.

4. A  Határőrség anyagi és technikai szolgálatára a Belügyminisztérium 
által kiadott általános anyaggazdálkodási szabályok érvényesek. Ezektől 
eltérő, különleges szabályozást a Hőr. Pk. anyagi helyettes javaslatára, 
csak a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya engedélyezhet.

3. A  Hőr. Pk. anyagi helyettese a Határőrség anyagi technikai szolgála
tára. nézve, testületen belül a legfelső szakmai elöljáró.
A Hőr. anyagi technikai osztálya beosztottjait, továbbá a számadótestek 
hadtápparancsnokait a Hőr. Pk-a nevezi ki. Ezek kinevezése, kitünte
tése, áthelyezése, fenyítése, elbocsátása csak a Hőr. Pk. anyagi helyet
tese véleményének meghallgatása mellett történhet.

6. A Határőrség részére anyagi és technikai szakszolgálatosok tanfolyami 
kiképzése továbbra is a BM. Anyagi és Technikai Főosztály által szer
vezett központi szaktanfolyamokon történik. A  szakmai továbbképzés 
megszervezése és irányítása a Határőrség feladata, melynek tematikáját 
előzetesen a BM. Anyagi és Technikai Főosztály hagyja jóvá.

III. Anyaggazdálkodás.
7. A  Határőrség anyaggazdálkodás tekintetében a Belügyminisztérium ön

állóan tervező és gazdálkodó testülete.
A Határőrség anyagszükségletének biztosítása
a) központi anyagbeszerzés és kiutalás, valamint
b) helyi anyagbeszerzés útján 
történik.
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A  központi anyagbeszerzést továbbra is a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztálya végzi. A  Határőrség központi anyagbeszerzést nem végez, 
külön testületi anyagraktárral nem rendelkezik.
A  helyi anyagbeszerzés a számadótesteknél történik. Ezt a Hőr. Anyagi 
Technikai osztálya irányítja és szabályozza. Hogy mely cikkek esnek 
központi beszerzés alá, illetve mely cikkek szerezhetők be helyileg, azt 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által összeállított ,,Részletes 
Jegyzék"-ek tartalmazzák.

8. A  Határőrség önálló testületi anyagi technikai szolgálata körébe tar
toznak:

Az alábbi anyagok:
fegyverzet, lőszer és robbanóanyag, 
műszaki, vegyi és hadi műszaki anyagok, 
szárazföldi és vízi gépjárművek, üzemanyagok, 
lófelszerelési és vonatanyag, 
ruházat, ágynemű és személyi felszerelés, 
elhelyezési (épületberendezési) anyagok, 
irodafelszerelések, papírfélék, 
élelmezés- felszerelési anyagok, 
élelmiszerek, termények, tüzelőanyagok, 
építő és épületfelszerelési anyagok.

9. A Határőrség anyagtervezésének és anyagellátásának alapja, gépjármű 
és fegyverzet tekintetében a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által 
jóváhagyott anyagi és felszerelési állománytáblázatban meghatározott 
mennyiség, a többi cikkek tekintetében pedig a mindenkori szervezetre 
meghatározott felszerelési kellálladék.
Hogy mely cikkekből szükséges kellálladékot meghatározni, azt a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya jelöli ki. A  határőrség felszerelési kell- 
álladékát az érvényben lévő szervezés és az ellátási anyagnormák alap
ján a Hőr. anyagi technikai osztálya dolgozza ki és azt a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztálya hagyja jóvá. A  kellálladéki adatokat csak szer
vezési, vagy normaváltozás alapján lehet módosítani.

10. A Határőrség anyagi szükségleteinek kielégítéséért a központi beszer
zés alá eső cikkek tekintetében —, a Határőrség részére jóváhagyott 
ellátási terv keretében — a BM. Anyagi és Technikai Főosztály veze
tője felelős.

A Határőrség csapatainak, egységeinek ellátásáért, ezek anyagi és fel- 
szerelési kellálladékának feltöltéséért a Hőr. Pk. anyagi helyettese felelős.
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11. A  Határőrség utánpótlási anyagszükségletét évente önállóan tervezi meg, 
a számadótestek elemi tervei és a Parancsnokság távlati terve alapján.
A tervjavaslatot a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához kell benyújt 
tani, amely azt — megtárgyalás után — a Belügyminisztérium anyag
tervébe beépíti.

12. A  Határőrség anyagellátásának mértékét és ütemét a Belügyminisztérium 
részére jóváhagyott terv keretében a BM. Anyagi és Technikai Főosz
tály vezetője határozza meg.
A Határőrség részére jóváhagyott ellátási tervet a Hőr. Anyagi és Tech
nikai osztálya bontja le számadótestekre. Ez a lebontott anyagmennyi
ség képezi az alapját a számadótestek negyedévenkénti anyagigénylé
seinek.

13. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által a Határőrség részére ne
gyedévenként biztosított anyagmennyiségeket a Hőr. Anyagi Technikai 
osztálya osztja szét a számadótestek között és a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztálya ennek megfelelően utalja ki az anyagokat a központi 
raktárból a Hőr. számadótestek részére. Az anyagfelvételezést a szám
adótestek a beütemezett időpontban önállóan végzik.

14. A helyi viszonylatban szabadon vagy keret kiutalás alapján beszerez
hető anyagokra, továbbá a javítóanyagok egy részére a Határőrség forint 
keretet, illetve keretutalványt kap. Ezt a Hőr. Anyagi Technikai osz
tálya osztja szét a számadótestek között a szükségleteknek megfelelően.

13. A Hőr. Anyagi Technikai osztálya központilag nyilvántartja a számadó
testek használatában és raktári készletében lévő mindazon cikkeket és 
anyagokat, amelyekre nézve kellálladék van meghatározva. A  nyilvántar
tást leltározási jegyzőkönyv alapján kell felfektetni, míg a változásokat 
központi utalványok, anyagátcsoportosítási intézkedések és jóváhagyott 
kiselejtezési jegyzőkönyvek alapján kell keresztül vezetni.
Az anyagnyilvántartást számadótestenkénti bontásban kell vezetni.
Az anyagnyilvántartás ellenőrzésére a meghatározott időszakonként fel
terjesztendő „Statisztikai készletjelentés" szolgál.

16. A Határőrség Parancsnoka a számadótestek gépjármű és fegyverzeti 
anyagát a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya előzetes jóváhagyásával, 
a többi anyagot pedig saját hatáskörében önállóan átcsoportosíthatja a 
határőrzés érdekeinek megfelelően. A  számadótestek közötti anyagátcso- 
portosítás nem képezhet jogalapot az ezáltal esetleg előállt relatív kell- 
álladéki hiány központi pótlására.

17. A Hőr. számadótesteknél a kellálladékon felüli anyagkészlet csak a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya által cikkenként külön-külön meghatá-
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rozott százalékban tárolható. A  Határőrség ezt meghaladó készleteivel 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya szükség szerint rendelkezik.
Anyagokat és felszerelési cikkeket más testülethez (pl. Rendőrséghez) 
csak a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya diszponálhat át.

18. A  Belügyminisztériumhoz tartozó testületek anyagellátásának koordiná
lása, ellátottságuk mértékének figyelemmel kísérése és a fölös anyagok 
átirányítása érdekében a Határőrség köteles a BM. Anyagi és T echnikai 
Főosztályhoz „Testületi készletjelentés -t küldeni meghatározott időkö
zökben. A testületi készletjelentés formáját és kötelező tartalmát a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály határozza meg.

19. A szolgálati célokra használhatatlanná vált anyagok közül azon cikkek 
kiselejtezését, amelyeket a „Részletes Jegyzék ”-ek helyileg kiselejtezhe- 
tőknek jelölnek meg. a Hőr. Anyagi és Technikai osztálya saját hatás
körben intézi. A  Részletes Jegyzék-ek szerint központilag kiselejtezhető 
cikkeket a Határőrséghez tartozó számadótestek az illetékes BM. köz
ponti szertárhoz (raktárhoz) kötelesek beszállítani.

20. A Hőr. Pk-át, kártérítési ügyekben a Kártérítési Szabályzat V. fejezete 
szerinti II . fokú jogkör illeti meg. A  kártérítési összeg mérséklését 
5000,— Ft esetenkénti értékhatárig saját hatáskörben engedélyezheti.
A Kártérítési Szabályzat V III. fejezetében (Ut. 59. pont) felsorolt BM. 
szervek közé a BM. Határőrség Parancsnokságot is fel kell venni.

IV. Ingatlangazdálkodás. Beruházások.

21. A  Határőrség parancsnokságainak, csapatainak és intézeteinek elhelye
zésére szolgáló épületek, laktanyák, gyakorló és lőterek, stb. biztosítása 
a Belügyminisztérium általános ingatlangazdálkodása, illetve beruházás- 
keretében történik.
A H atárőrség önálló testületi ingatlangazdálkodása kiterjed:
a) Szolgálati épületekre és telekingatlanokra,
b) Testületi szolgálati lakásokra.
A Határőrség szerveinek elhelyezése törhénhet:
a) magánosoktól bérelt épületekben,
b) államosított, vagy kisajátítás révén megszerzett és a H őr. kezelésébe 

adott épületekben.
c) állami beruházás keretében épített és a Határőrség kezelésébe adott 

állami laktanyákban,
d) idegen tárca (pl. HM .) által ideiglenes használatra átengedett épü

letekben, laktanyákban.
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A Határőrség Parancsnoksága és számadótestei épületek biztosítása érde
kében az elhelyező hatóságoknál közvetlenül eljárhatnak, kedvezőtlen 
határozatok ellen jogorvoslattal élhetnek. Amennyiben az ügy felleb
bezési eljárás során az MT. titkárságához kerül, úgy a BM. érdekeit a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztályának kell képviselni.

22. Az ingatlanbérletek ügyeit a Hőr. Anyagi és Technikai osztálya saját 
hatáskörben intézi. A  bérleti szerződéseket köteles nyilvántartani az 
abban vállalt kötelezettségeket teljesíteni, és a biztosított jogokat érvé
nyesíteni.

23. Ingatlanok (épületek, telekrészek) kisajátítását a Határőrség a szolgálat 
érdekében kezdeményezheti. Kisajátítási ügyekben -— a BM. Anyagi és 
Technikai Főosztálya előzetes elvi jóváhagyása alapján — önállóan jár 
el az illetékes helyi, vagy országos hatóságoknál.

24. A  Határőrség az éves és a távlati beruházási és ingatlanfelújítási terv- 
javaslatát — a számadótestektől bekért javaslatok alapján — önállóan 
állítja össze és nyújtsa be a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához. 
A Határőrség beruházási tervét a belügyi tárca részére jóváhagyott terv 
keretében, a Belügyminiszter hagyja jóvá.
A beruházások műszaki programmját a tervező vállalatnak a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztálya adja meg a Határőrség javaslata alapján és 
ugyancsak közli a tervezővel azokat a szolgálati szempontokat, melyeket 
a műszaki terv elkészítésénél figyelembe kíván vetetni.
A  beruházási műszaki terveket a Határőrség Parancsnokának vélemé
nyezése után a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá.
A Határőrség részére jóváhagyott építési beruházások kivitelezését a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya irányítja és ellenőrzi. Kisebb jelentő
ségű beruházási munkák lebonyolításával a Határőrség is megbízható 
(pl. kútfúrás, toldaléképítkezés).
Az elkészült beruházások műszaki átvételét végző bizottságban legyen 
képviselve a Határőrség is.

23. A Határőrség köteles az általa használt épületek karbantartásáról folya
matosan gondoskodni.

26. A  Határőrség részére ingatlanfelújítási tervet a BM. Anyagi és Techni
kai Főosztálya hagy jóvá. Ennek számadótestekre lebontása és az összeg 
rendeltetésszerű felhasználása a Hőr. Anyagi Technikai osztály feladata.
A  hőr. Pk. anyagi helyettese felelős azért, hogy a felújtíási hitelből be
ruházásokat ne végezzenek. Ugyancsak felelős a Hőr. használatában 
lévő épületek állagának megőrzéséért. Ha a szolgálat érdeke megkívánja, 
esetenként 10 000,— Ft értékhatáron aluli kisebb állagváltoztatásokat 
saját hatáskörben engedélyezheti (pl. ajtó áthelyezés, ablakvágás).
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A  felújítási hitel felhasználásától negyedévenként tájékoztató jelentést 
kell küldeni a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához.

27. A  Határőrség kezelésében lévő állami tulajdonú épületekről a H őr 
Anyagi Technikai osztálya köteles ingatlannyilvántartást vezetni.

28. A Határőrség számára fölöslegessé vált épületeket további hasznosítás 
céljából be kell jelenteni a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához. Az 
épületek felett a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya rendelkezik. Bár 
a bérleti viszony megszüntetése a Határőrség hatáskörébe tartozik előző
leg erről is tájékoztatni kell a BM. Anyagi és Technikai Főosztályát.
Ha a bérleményre a BM. más testülete igényt tartana, úgy azt jogfolyto- 
nosággal az igénylő testület részére adja át.
A  fölöslegessé vált épületeket a Hőr. mindaddig tartozik őrizni, amíg 
az épület további sorsára nézve a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya 
nem intézkedett.
A fölöslegessé vált épületek átadását a Határőrség Anyagi Technikai 
osztálya hajtja végre. Felelősséggel tartozik azért, hogy az átadásra 
kerülő épületek felszerelése (villany, vízcsap, motorok, stb.) hiánytalan 
legyen.

V. Ellenőrzés elszámoltatás:

29. A számadótestek és alegységek gazdálkodását a Határőrség Parancsnok
sága rendszeresen ellenőrizni tartozik. Az észlelt hibák kijavítására már 
a helyszínen intézkedni kell. Az ellenőrzött egységek parancsnokai az 
ellenőrzött közegeknek gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseit kötelesek 
végrehajtani. Ellenkező esetben az ellenőrzött szerv parancsnokát a Határ
őrség parancsnoka tartozik felelősségre vonni és az anyagi fegyelem meg
szilárdítását megfelelő intézkedésekkel biztosítani.
Amennyiben a H atárőrség parancsnoka, vagy ennek anyagi helyettese 
az ilyen esetben szükséges intézkedést elmulasztja az anyagi helyettes, 
vagy a Hőr. Anyagi Technikai osztályának vezetője köteles azt a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya vezetőjének bejelenteni és erről közvet
len elöljárójának jelentést tenni.

30. A számadótestek az élelmiszer-, a termény-, a tüzelőanyag-, az üzem
anyag, stb. felhasználásáról a Hőr. Anyagi Technikai osztályának h a 
vonta tartoznak elszámolni, amely a számadásokat érdemileg felülvizs
gálja. A felülvizsgálat eredményéről „Észrevétel" -t kell kiadni, melyben 
a felmerült hiányosságok megszüntetésére is intézkedni kell. Az intézke
dések végrehajtásáról a számadótestek kötelesek a Hőr. Anyagi Tech
nikai osztályának jelentést tenni.
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31. A BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője saját hatáskörében 
anyagszemle, vagy számadásvizsgálat megtartását rendelheti el a Határ
őrség bármely gazdálkodó szervénél. Az általa kiküldött ellenőrző köze
gek a hibák kijavítására és a hiányosságok megszüntetésére a helyszínen 
utasítást adhatnak az ellenőrzött egység hadtápparancsnokának, vagy a 
szakszolgálat vezetőinek. Utasításaikat a „Szemle-jegyzőkönyv ”-be is be 
kell írni. Az ellenőrző közegek egyébként a rájuk nézve általánosan érvé
nyes szabályokban lefektetett jogokat gyakorolhatják.

32. Ha az anyagszemlét a BM. Anyagi Technikai Főosztályának vezetője, 
ennek helyettesei, osztály-, vagy önálló alosztályvezetői tartják, ezek az 
észrevételeiket az ellenőrzött egység parancsnokával közlik. Azonnali 
intézkedéseiket az egység parancsnoka köteles végrehajtani.
A BM. Anyagi Technikai Főosztálya az általa megtartott ellenőrzések
ről a Határőrség Parancsnokságának "É szrevételek”-et küld.

VI. Hatálybalépés.
33. A Határőrség önálló testületi gazdálkodást fokozatosan kell bevezetni 

úgy, hogy az 1958. január 1-től teljes mértékben megvalósuljon.
Az 1938. évi valamint az 1958—60-as 3 éves terv előkészítési munká
lataiba már a Határőrséget is be kell vonni, hogy az önálló gazdálko
dásra való átálláshoz megfelelően tájékozott legyen és kellő mértékben 
felkészülhessen.

Szám: 12—277/1957.

A M AGYAR NÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
B ELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK  

27. számú PARANCSA

Budapest, 1957. június 24-én

TÁRGY: A BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnokság önálló testületi anyagi 
és technikai szolgálatának szabályozása

I. Szervezet:

1. A  BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnoksága a büntetésvégrehajtó szer
vek anyagi és technikai szolgálatának és vállalati anyaggazdálkodásá
nak irányító szerve.
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Az ezzel járó feladatokat a BM. Bv. Parancsnokság központi állomá- 
nyában szervezett Anyagi és Technikai Osztály látja el a BM. Bv. 
Parancsnokának irányításával.
A  BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályának a szám- 
adótesteinek szervezetét a Belügyminiszter elvtárs által jóváhagyott ideig
lenes állománytáblázat tartalmazza.
A  Bv. számadótestek és az ezeken belül vállalati gazdálkodást folytató 
vállalatok anyaggazdálkodás irányítása és ellenőrzése tekintetében köz
vetlenül a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályához 
tartoznak.

II. Hatáskör:
2. A  BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnoka a szolgálat érdekében önállóan 

rendelkezik a büntetésvégrehajtási szervek részére kiutalt, valamint a már 
birtokában lévő testületi és vállalati anyagi eszközökkel. Ebből kifolyó
lag felelős a Bv. szervek anyagi felkészültségéért, a testületi anyagi szol
gálat és a vállalati gazdálkodás szabályszerűségéért, a kiadott, vagy el
mulasztott intézkedései anyagi következményeiért.
A  Büntetésvégrehajtási szervek gazdálkodásában és a vállalati anyag- 
gazdálkodásban előforduló hibákért és következményeiért a BM. Bv. 
Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztály vezetője felelős.

3. A  büntetésvégrehajtási szervek testületi anyagi és technikai szolgálatára 
a Belügyminisztérium által kiadott (valamennyi BM. testületre vonat
kozó) általános anyaggazdálkodási szabályok érvényesek. Ezektől eltérő 
különleges szabályozást a BM. Bv. Parancsnokának javaslatára csak a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztálya engedélyezhet.
A  termelő tevékenységet folytató vállalatok anyaggazdálkodási szabá
lyait a mezőgazdasági, illetve ipari vállalatokra érvényes előírásoknak 
megfelelően saját hatáskörében a BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnoka 
határozza meg.

4. A testületi anyagi és technikai szolgálat általános elvi irányító és ellen
őrző szerve a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya. Ennek vezetője 
a legfelsőbb szakmai előljárója az anyagi és technikai szolgálat vala
mennyi beosztottjának.
A  BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztály vezetőjének 
kinevezése, kitüntetése, áthelyezése, megfenyítése, vagy elbocsátása a BM. 
Bv. Parancsnokának a BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetőjé
nek együttes javaslata a gazdasági ügyekért felelős miniszterhelyettes 
hatáskörébe tartozik.
A BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnokság Anyagi és Technikai Osz
tály vezetője a büntetésvégrehajtási szervek és vállalatok anyagi és tech
nikai szolgálatára nézve a testületen belüli legfelsőbb szakmai elöljáró.
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A BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya beosztottjai
nak, továbbá a számadótestek anyagi szolgálat vezetőinek kinevezése, ki
tüntetése, áthelyezése, fenyítése és elbocsátása csak a BM. Bv. Parancs -
nokság Anyagi és Technikai Osztály vezetője véleményének figyelembe
vételével történhet.

5. Az anyagi és technikai szolgálatosok tanfolyami kiképzése továbbra is 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztály által szervezett központi szaktan- 
folyamon történik. A  szakmai továbbképzés megszervezése és irányítása 
a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályának feladata, 
melynek tematikáját előzetesen a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya 
hagyja jóvá.

III. Anyaggazdálkodás:

6. A  BM. Bv. Parancsnokság anyaggazdálkodás tekintetében a Belügymi
nisztérium önállóan tervező és gazdálkodó testülete.

7. A BM. Bv. Parancsnokság önálló testületi, anyagi és technikai szolgá
lata kiterjed:
a) a BM. Anyagi és Technikai Főosztálynak gazdálkodási körébe utalt, 

alább részletezett anyagokra:
— fegyverzet, lőszer és robbanóanyag,
— műszaki, vegyi és hadiműszaki anyagok,
— szárazföldi és vízi gépjárművek, üzemanyagok.
— lófelszerelési és vonatanyag.
— elhelyezési (épületberendezési) anyagok,
— irodafelszerelések, papírfélék.
— élelmezési felszerelési anyagok,
— élelmiszerek, termények, tüzelőanyagok,
— építő és épületfelszerelési anyagok,

b) a Bv. Parancsnokság felügyelete alá tartozó vállalatok részére szük
séges álló- és forgóeszközökre.

8. A  büntetésvégrehajtási szervek testületi anyagszükségleteinek biztosítása:
— központi beszerzés és kiutalás és
— helyi anyagbeszerzés útján 
történik.

A  Központi anyagbeszerzést továbbra is a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztálya végzi. A BM. Bv. Parancsnokság központi anyagbeszerzést 
nem végez, külön testületi központi anyagraktárral nem rendelkezik.
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A  helyi anyagbeszerzés a Bv. számadótesteknél történik. Ezt a BM. Bv. 
Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya irányítja és szabályozza. 
Hogy mely cikkek esnek központi beszerzés alá. illetve mely cikkek sze
rezhetők be helyileg, azt a BM. Anyagi és Technikai Főosztály által 
összeállított "R észletes Jegyzék"-ek tartalmazzák.

9. A Bv. szervek testületi anyagtervezésének és anyagellátásának alapja 
gépjármű és fegyverzet tekintetében a BM. Anyagi és Technikai Főosz
tálya által jóváhagyott anyagi állománytáblázatokban meghatározott 
mennyiség, a többi cikkek tekintetében pedig a mindenkori szervezetre 
meghatározott felszerelési kellálladék.
Hogy mely cikkekből szükséges kellálladékot meghatározni, azt a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya jelöli ki.
A  Bv. szervek felszerelési kellálladékát a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi 
és Technikai Osztály d o lg ozza ki és azt a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztálya hagyja jóvá.

10. A Bv. szervek anyagi szükségleteinek kielégítéséért — központi beszer
zés alá eső cikkek tekintetében a Bv. szervek részére jóváhagyott ellátási 
terv keretében a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya felelős.
Az egyes Bv. szervek ellátásáért, ezek anyagi és felszerelési kellálladé- 
kának feltöltéséért a Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztály 
vezetője felelős.

11. A  Bv. Parancsnokság testületi utánpótlási anyagszükségletét önállóan ter
vezi meg a számadótestek elemi tervei és a BM. Bv. Parancsnokság táv
lati terve alapján. A  tervjavaslatot a BM. Anyagi és Technikai Főosz
tályához kell benyújtani, amely — megtárgyalás után — azt a Belügy
minisztérium anyagi tervébe beépíti.
A  testületi anyagi és technikai tervjavaslatban csak a számadótestek után
pótlási, valamint szolgáltatás jelleggel működő házi műhelyek anyagszük
ségleteit lehet előirányozni. A  vállalatok anyagszükségletei a testületi 
tervjavaslatban nem szerepelhetnek.

12. A  Bv. szervek anyagellátásának mértékét és ütemét a Belügyminisztérium 
részére jóváhagyott terv keretében a BM. Anyagi és Technikai Főosztály 
vezetője határozza meg.
A Bv. szervek részére jóváhagyott anyagtervet a Bv. Parancsnokság 
Anyagi és Technikai Osztálya bontja le számadótestekre. Ez a lebontott 
anyagmennyiség képezi alapját a Bv. számadótestek negyedévenkénti 
anyagigénylésének.

13. A Bv. számadótesteknél a keliálladékot meghaladó anyagkészlet csak 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által külön-külön cikkenként
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meghatározott százalékban tárolható. Az ezt meghaladó készletek felett 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya szükség szerint rendelkezik.

14. A  BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnoka a számadótestek gépjármű és 
fegyverzeti anyagát a BM. Anyagi és Technikai Főosztály előzetes jóvá
hagyásával a többi anyagot pedig saját hatáskörében önállóan átcsoporto
síthatja a szolgálat érdekeinek megfelelően.
A  számadótestek közötti anyag átcsoportosítás nem képezhet jogalapot 
az ezáltal előállt relatív kellálladéki hiány központi pótlására.

15. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által a Bv. szervek részére ne
gyedévenként biztosított, anyagmennyiségeket a BM. Bv. Parancsnokság 
Anyagi és Technikai Osztálya osztja szét számadótestei között és a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya ennek megfelelően utalványozza az 
anyagokat a Központi Anyagraktárból a Bv. számadótestek részére.
Az anyagok felvételezését a beütemezett időpontban a számadótestek 
önállóan végzik.

16. A  helyi viszonylatban szabadon, vagy keretkiutalás alapján beszerezhető 
anyagokra, továbbá a javítóanyagok egy részére a BM. Bv. Parancsnok
ság forint keretet, illetve keretutalványt kap. Ezt a BM. Bv. Parancs
nokság Anyagi és Technikai Osztálya osztja szét a Bv. számadótestek 
között a szükségletnek megfelelően.

17. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztálya a vállalati gazdálkodáshoz 
álló- és forgóeszközöket (ingatlanok, gépek, szerszámok, alap- és segéd
anyagok, stb.) nem biztosít.

18. A  vállalatok éves összesített anyagi, műszaki ellátási tervét a BM. Bv, 
Parancsnokság önállóan, saját hatáskörében — a testületi anyagszükség
leti tervektől elkülönítve — készíti el.
A  vállalati termeléshez szükséges eszközöket és anyagokat az Országos 
Tervhivatal által jóváhagyott terv alapján a BM. Bv. Parancsnokság 
biztosítja.

A  vállalati anyagi- műszaki ellátási tervben jóváhagyott keretszámokai 
a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya bontja szét 
vállalatokra és gondoskodik arról, hogy a vállalatok a biztosított anyago
kat és eszközöket az érvényben lévő anyaggazdálkodási utasításoknak 
megfelelően használják fel.

19. A Bv. Parancsnokság felügyelete alá tartozó vállalatok beszámolási rend
szerét — a vállalati gazdálkodásra mindenkor érvényben lévő elvek alap
ján — a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya hatá
rozza meg.
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A vállalatok által értékesítésre termelt termékek és termények értékesí
téséről az érvényben lévő jogszabályok szerint a BM. Bv. Parancsnok
ság gondoskodik.

20. A Büntetésvégrehajtás és a BM. egyéb testületei szolgáltatás (javítás, 
felújítás) jellegű igényeinek kielégítésére a börtönökön belül házimű
helyeket kell létesíteni, illetve ahol ez jelenleg vállalati formában folyik, 
testületi háziműhellyé kell átalakítani.

21. A  BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya köteles köz
pontilag nyilvántartani a számadótestek használatában és raktári készle
tében lévő mindazon cikkeket és anyagokat, amelyekre nézve kellálladék 
van meghatározva. A  központi nyilvántartást leltározási jegyzőkönyv 
alapján kell felfektetni, míg a változásokat központi utalványok, anyag 
átcsoportosítási intézkedések és jóváhagyott kiselejtezési jegyzőkönyvek 
alapján kell keresztülvezetni.
A központi anyagnyilvántartást számadótestenkénti bontásban kell ve
zetni. Az anyagnyilvántartás ellenőrzésére a számadótestek által felter
jesztendő „Statisztikai készletjelentés" szolgál. A számadótesteknél és 
a BM. Bv. Parancsnokságnál vezetendő testületi anyagnyilvántartások 
rendszerét a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya határozza meg.

22. Anyagokat és felszerelési cikkeket más testülethez (pl. rendőrséghez) csak 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya diszponálhat át.

23. A  Belügyminisztériumhoz tartozó testületek anyagellátásának koordiná
lása. ellátottsági mértékének figyelemmel kísérése és a felesleges anyagok 
átirányítása érdekében a BM. Bv. Parancsnokság köteles a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztályhoz „Testületi Készletjelentés" -t küldeni, meg
határozott időben.
A testületi készletjelentés formáját és kötelező tartalmát a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztály határozza meg.
A kellálladéki adatok módosítása csak szervezeti változás alapján tör
ténhet.

24. A vállalatok álló- és forgóeszközeinek nyilvántartási rendszerét a min
denkor érvényben lévő mezőgazdasági és ipari vállalatokra vonatkozó 
jogszabályok alapján a BM. Bv. Parancsnoka saját hatáskörében hatá
rozza meg.
Azoknál a számadótesteknél, ahol a Bv. szerven belül vállalat működik, 
a BM. Bv. Parancsnoka köteles biztosítani a testületi és a vállalati anya
gok és eszközök számviteli elkülönítését.

23. Szolgálati célokra használhatatlanná vált anyagok közül, azon cikkek 
kiselejtezését, amelyeket a Részletes Jegyzék helyileg kiselejtezhetőnek
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jelöl meg a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya saját 
hatáskörében intézi.
A  Részletes Jegyzékek szerint központilag kiselejtezhető cikkeket a BM. 
Bv. Parancsnoksághoz tartozó számadótestek az illetékes BM. központi 
raktárhoz kötelesek beszállítani.

26. A  BM. Bv. Parancsnokát testületi anyagokban bekövetkezett kártérítési 
ügyekben a Kártérítési Szabályzat V. fejezete szerinti II. fokú jogkör 
illeti meg. A  kártérítési összeg mérséklését, vagy teljes elengedését 
5000.— Ft esetenkénti értékhatárig saját hatáskörben engedélyezheti.
A  Kártérítési Szabályzat VIII. fejezetében (Ut. 59. pont) felsorolt BM. 
szervek közé a BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnokságot is fel kell 
venni.
A  vállalati álló- és forgóeszközökben, anyagokban és termékekben kelet
kezett károk az illető vállalatot terhelik. Ezek a testületi gazdálkodás ter
hére nem számolhatók el.

IV.  Ingatlangazdálkodás, beruházások:
27. A  BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnokság testületi szerveinek és intéz

ményeinek elhelyezésére szolgáló épületek, laktanyák, gyakorló- és lő
terek, stb. biztosítása a Belügyminisztérium általános ingatlangazdálko
dása, illetve beruházásai keretében történik.
A Büntetésvégrehajtás szerveinek elhelyezése történhet:
a) Állami beruházás keretében épített és a Bv. Parancsnokság kezelé

sébe adott laktanyákban, börtönépületekben,
b) Magánosoktól bérelt épületekben,
c) Államosított, vagy kisajátítás révén megszerzett és a BM. Bv. P a 

rancsnokság kezelésébe adott épületekben.
d) Vállalati beruházás keretében épített épületekben.
e) Idegen tárca által ideiglenes használatra átengedett épületekben.
A BM. Bv. Parancsnoksága és számadótestei épületek biztosítása érde
kében az elhelyező hatóságoknál közvetlenül eljárhatnak, kedvezőtlen 
határozatok ellen jogorvoslattal élhetnek. Amennyiben az ügy fellebbe
zési eljárás során az M.T. titkárságához kerül, úgy a BM. érdekeit a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztályának kell képviselni.

28. A BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnokság önálló testületi ingatlan gaz
dálkodása és beruházási jogköre kiterjed:
a) Szolgálati épületekre és telekingatlanokra;
b) Testületi és vállalati szolgálati lakásokra;
c) Vállalati ingatlanokra.
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29. Az ingatlan bérletek ügyeit a BV. Parancsnokság Anyag i  és Technikai 
Osztálya saját hatáskörében intézi. A  bérleti szerződéseket köteles nyil
vántartani és az abban vállalt kötelezettségeket teljesíteni és a biztosított 
jogokat érvényesíteni.

30. Ingatlanok (épületek, telekrészek) kisajátítását a szolgálat érdekében 
kezdeményezhetik. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztálya előzetes 
jóváhagyása alapján a BM. Bv. Parancsnokság önállóan jár el minden 
kisajátítási ügyben az illetékes helyi, vagy országos hatóságoknál.

31. A BM. Bv. Parancsnokság éves és távlati testületi beruházási és ingat
lan felújítási tervjavaslatát a számadótestektől bekért javaslatok alap
ján állítja össze és nyújtja be a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához.
A BM. Bv. Parancsnokság testületi beruházási tervét a Belügyminisz
térium részére jóváhagyott terv keretében a Belügyminiszter hagyja jóvá.
E beruházások műszaki programját a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi 
és Technikai Osztályának javaslata alapján a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztály adja meg a tervező vállalatnak és egyben közli azokat a szol
gálati szempontokat, amelyeket a műszaki terv elkészítésénél a tervező
nek figyelembe kell venni. A testületi műszaki terveket a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztálya hagyja jóvá, ezt megelőzően azonban a terve
ket a BM. Bv. Parancsnoksága véleményezze. A testületi beruházások 
kivitelezését a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya irányítja és ellen
őrzi. Kisebb jelentőségű beruházási munkák lebonyolításával a BM. Bv. 
Parancsnokságot is meg lehet bízni. (Pl. kútfúrás, toldalék építés, stb.) 
A  BM. Bv. Parancsnokság a felújítások és kisebb beruházások egy 
részét rabmunkaerővel (építőbrigádokkal) saját regieben is elvégezheti.
Ezen munkák anyagszükségletét a testületi anyagi és műszaki tervben 
kell előirányozni.
A vállalatok beruházási és felújítási tervét — a testületi beruházási és 
ingatlan felújítási tervtől elkülönítve — a BM. Bv. Parancsnokság készíti 
el és a szükséges hiteleket saját hatáskörében önállóan biztosítja.
A vállalati és testületi célokat vegyesen szolgáló beruházások (közös el
helyezések) hitelszükségletét az épület használati arányának megfelelően 
a testületi, illetve a vállalati beruházási terv keretében megosztva kell 
előirányozni és finanszírozni.
Az elkészült beruházások műszaki átvételénél a BM. Bv. Parancsnokság 
Anyagi és Technikai Osztálya is közreműködik.

32. A  BM. Bv. Parancsnokság éves testületi ingatlanfelújítási tervét a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá. Ennek számadótestekre 
történő lebontása és rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzése a BM. 
Bv. Parancsnokság feladata. A felújítási hitelek felhasználásáról negyed-
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évenként tájékoztató jelentést kell küldeni a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztályához.
A BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnoka felelős azért, hogy felújítási 
hitelből beruházások ne történjenek.

33. A Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya felelős a Bv. szer
vek használatában lévő épületek karbantartásáért és azok állagának meg
őrzéséért. Amennyiben a szolgálat érdeke úgy kívánja a BM. Bv. 
Parancsnoka a Bv. parság részére jóváhagyott keret terhére 10 000 Ft 
értékhatárig kisebb állagváltoztatásokat (pl. ajtó áthelyezés, ablak vágás) 
saját hatáskörben engedélyezhet.

34. A BM. Bv. Parancsnokság kezelésében lévő állami tulajdonú épületek
ről a Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya ingatlan nyil
vántartást vezet.

35. A BM. Bv. Parancsnokság számára nélkülözhetővé vált épületek felett 
A BM. Anyagi és Technikai Főosztálya rendelkezik. Kivételt képeznek 
a bérlemények, amelyeknél a bérleti viszony megszüntetése a BM. Bv. 
Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya hatáskörébe tartozik, 
továbbá a vállalatok kizárólagos vállalati tulajdonát képező mezőgazda- 
sági és ipari vállalati épületek.

36. A BM. Bv. Parancsnokság számára feleslegessé vált épületeket további 
hasznosítás céljából be kell jelenteni a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztályának. A  feleslegessé vált épületeket a BM. Bv. Parancsnokság 
mindaddig őriztetni tartozik, amíg az épület sorsára nézve az Anyagi és 
Technikai Főosztály nem intézkedett.
A felesleges épületeket használható állapotban, hiánytalan felszerelés
sel (villanyt, vízcsap, motorok, stb.) kell átadni. Az átadást a BM. Bv. 
Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya hajtja végre.

V. Ellenőrzés, elszámoltatás:
37. A számadótestek és alegységek, valamint a vállalatok gazdálkodását a 

BM. Bv. Parancsnoksága rendszeresen ellenőriztetni tartozik. Az észlelt 
hibák kijavítására már a helyszínen intézkedni kell. Az ellenőrzött egy
ségek parancsnokai az ellenőrző közegeknek a gazdálkodásra vonatkozó 
intézkedéseit kötelesek végrehajtani. Ellenkező esetben az ellenőrzött szerv 
parancsnokát a BM. Bv. Parancsnoka tartozik felelősségre vonni és az 
anyagi fegyelem megszilárdítását megfelelő intézkedésekkel biztosítani. 
Amennyiben a BM. Bv. Parancsnoka az ilyen esetben szükséges intéz
kedést elmulasztja a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osz
tály vezetője köteles azt a BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezető
jének bejelenteni és erről a BM. Bv. Parancsnokának jelentést tenni.
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38. A Bv. számadótestek élelmiszer, termény, tüzelőanyag, üzemanyag, stb. 
felhasználásáról a BM. Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osz
tályának havonta tartoznak elszámolni, amely a számadásokat érdemileg 
felülvizsgálja. A  felülvizsgálat eredményét ,,Észrevételek"-ben kell ki
adni, melyben a felmerült hiányosságok megszüntetésére is intézkedni 
kell. Az intézkedések végrehajtásáról a számadótestek kötelesek a BM. 
Bv. Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályának jelentést tenni.

39. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője saját hatáskörében 
anyagszemle, vagy számadás vizsgálat megtartását rendelheti el a Bv. 
Parancsnokság bármely gazdálkodó szervénél. A kiküldött ellenőrző kö
zegek a hibák kijavítására és a hiányosságok megszüntetésére utasítást 
adhatnak a helyszínen az ellenőrzött egység anyagi szolgálat vezetőjé
nek. Az így kiadott utasításokat "Szemlejegyzőkönyv" -be kell beírni. Az 
ellenőrző közegek egyébként a rájuk nézve általánosan érvényes szabá
lyokban lefektetett jogokat gyakorolhatják.
Az ellenőrzés kiterjedhet a vállalatok anyaggazdálkodására is abból a 
célból, hogy a testületi gazdálkodás részére biztosított anyagokat a vál
lalatok nem használják-e fel gazdasági eredményeik javítására.

40. Ha az anyagszemlét a BM. Anyagi és Technikai Főosztályának vezetője, 
ennek helyettesei, osztály, vagy önálló alosztályvezetők tartják, ezek az 
észrevételeiket az egység parancsnokával közlik. Azonnali intézkedéseiket 
az egység parancsoka köteles végrehajtani. A  BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztály által megtartott ellenőrzésekről a BM. Bv. Parancsnok
ságának „Észrevételek”-et kell küldeni.

VI. Hatálybalépés:
A  BM. Bv. Parancsnokságánál az önálló testületi gazdálkodást 1957. július 
1-től fokozatosan kell bevezetni úgy, hogy 1958. január 1-től teljes mérték
ben megvalósuljon.
Az 1958. évi, valamint az 1958—60-as 3 éves terv előkészítési munkálataiba 
a BM. Bv. Parancsnokságot már 1957. július 1 -ét megelőzően is be kell 
vonni, hogy az önálló anyaggazdálkodásra való átálláshoz már kellő elő
készületekkel rendelkezhessen.
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Szám: 12—276/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

28. számú PARANCSA

Budapest, 1957. július 24-én

TÁRGY: A Tűzoltóság önálló testületi anyagi és technikai szolgálatának
szabályozása

I. Szervezet:

1. Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság a Tűzoltóság anyagi és tech
nikai szolgálatának testületi irányító szerve. Az anyaggazdálkodással 
kapcsolatos feladatokat az Országos Tűzrendészeti Parancsnok, vagy 
helyettese, illetve irányításukkal az O. Tü. Parancsnokság Anyagi és 
műszaki Osztályai látják el.

Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság külső szervei a budapesti és 
megyei tűzoltó osztályparancsnokságok — mint számadótestek — az 
anyaggazdálkodás irányítása és ellenőrzése tekintetében közvetlenül az 
O. Tü. Parancsnokság Anyagi és Műszaki Osztályaihoz tartoznak.
Az O. Tü. Parancsnokság Anyagi és Műszaki Osztályainak és szám
adótesteinek szervezeti felépítését a belügyminiszter elvtárs által jóvá
hagyott ideiglenes állománytáblázat tartalmazza.
Az O. Tü. Parancsnokság Anyagi Osztálya és Műszaki Osztálya közötti 
anyagi technikai feladatokat az O. T ű. Parancsnok szabályozza.

II. Hatáskör:
2. Az O. Tü. Parancsnok, illetve helyettese a szolgálat érdekében önállóan 

rendelkezik a Tűzoltóság használatában lévő és használatába kerülő 
valamennyi anyagi eszközzel és felszereléssel. Ebből kifolyólag felelős 
a Tűzoltóság egységeinek anyagi felkészültségéért, az anyagi szolgálat 
szabályszerűségéért, az általa kiadott, vagy elmulasztott intézkedések 
anyagi következményeiért.

Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság gazdálkodásában előforduló 
hibákért és azok következményeiért az Országos Tűzrendészeti Parancs
nok felelős.

3. A Tűzoltóság anyagi, technikai szolgálatára a Belügyminisztérium által 
kiadott általános anyaggazdálkodási szabályok érvényesek. A  Belügymi
nisztérium által kiadott szabályzatoktól eltérő különleges szabályozást

—  280 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /293



az O. Tü. Parancsnokság javaslatára csak a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztálya engedélyezhet.
A  testületi anyagi és technikai szolgálat általános elvi irányító és ellen
őrző szerve a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya. E nnek vezetője 
a legfelsőbb szakmai előljárója az anyagi és technikai szolgálat vala
mennyi beosztottjának.
Az O. T ű. Parancsnokság anyagi osztály vezetőjének kinevezése, kitün
tetése. áthelyezése, megfenyítése, vagy elbocsátása az O. Tü. Parancs
nok és a BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetőjének együttes 
javaslatára a gazdasági ügyekért felelős miniszterhelyettes hatáskörébe 
tartozik.

5. Az Országos Tűzrendészeti Parancsnok, vagy helyettese a tűzoltóság 
anyagi technikai szolgálatra nézve testületen belül legfelsőbb szakmai 
elöljáró.

6. Az O. Tü. Parancsnokság állományába tartozó anyagi és technikai szol
gálatot ellátó személyek tanfolyami kiképzése a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztály által szervezett központi szaktanfolyamokon történik. 
A  szakmai továbbképzés megszervezése és irányítása az O. Tü. 
Parancsnokság feladata. A továbbképzés tematikáját előzetesen a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá. Ez nem vonatkozik a 
speciális tűzrendészeti továbbképzésekre.

III. Anyaggazdálkodás:
7. Az anyaggazdálkodás irányításának és ellenőrzésének szervei:

a) felsőfokon a BM. Anyagi és Technikai Főosztály;
b) középfokon az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság.
A Tűzoltóság anyagi szolgálatát az O. Tü. Parancsnokság Anyagi Osz
tálya, az O. Tü. Parancsnoksághoz tartozó külső szervek gazdasági 
hivatali, valamint a budapesti és megyei osztályparancsnokságok Anyagi 
Technikai Csoportjai látják el.

8. Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság mint középfokú szerv anyagi 
szolgálat tekintetében a BM. Anyagi és Technikai Főosztályának, a 
számadótestek pedig az O. Tü. Parancsnokságnak vannak alárendelve. 
Ez a fölé- és alárendeltség az anyagi ügyekben betartandó szolgálati utat 
is jelenti.

9. A  községi- üzemi és társadalmi tűzoltóságok szakfelszerelések tekinteté
ben ellátási illetékességből a területileg illetékes tűzoltó számadótestek
hez tartoznak. (30/1956. MT. sz. rendelet.) Azok szakfelszereléssel 
való ellátását a kiadott felszerelések használatának ellenőrzését és nyil
vántartását a számadótestek Anyagi Technikai Csoportjai látják el.
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10. A Tűzoltó számadótestek anyagigényléseiket, számadásaikat és készlet
jelentéseiket az Országos Tűzrendészeti Parancsnoksághoz kötelesek fel 
terjeszteni.

11. Az alegységek anyaggazdálkodását a számadótestek Anyagi Technikai 
Csoportjai irányítják és ellenőrzik. Anyagi technikai szolgálatuk viteléért 
közvetlenül a gazdálkodási alegységek parancsnokai felelősek.

12. A  Tűzoltóság anyagszükségletének biztosítása:
a) A  BM. Anyagi és Technikai Főosztály által történő központi beszer

zés. (anyagi és technikai cikkek);
b) az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság által történő központi be

szerzés (speciális tűzoltó anyagok), végül
c) helyi anyagbeszerzés útján történik.

Hogy mely cikkek esnek központi beszerzés alá, illetve mely cikkek sze
rezhetők be helyileg, azt a BM. Anyagi és Technikai Főosztály által 
összeállított ,,Részletes Jegyzék" -ek, illetve a Tűzoltósági „Cikkszám- 
jegyzék" tartalmazzák.

13. A tűzoltó műszaki szakfelszerelések megtervezése, központi beszerzése 
és elosztása az O. Tü. Parancsnokság feladata.

14. Az O. Tű. Parancsnokság a tűzoltó műszaki felszerelések tárolására 
központi anyagraktárral rendelkezik. Az Anyagi és Technikai Főosztály 
által biztosított anyagokból testületi központi készletet nem alakíthat ki 
és nem tárolhat.

13. A helyi anyagbeszerzés a számadótesteknél történik. Ezt az O. Tü. 
Parancsnokság Anyagi és Műszaki Osztályai irányítják és szabályozzák.

16. Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság testületi anyagi műszaki szol
gálata körébe az alábbi anyagok tartoznak:
műszaki és vegyianyagok,
szárazföldi és vízi gépjárművek, üzemanyagok, 
vonatanyag,
ruházat, ágynemű és személyi felszerelés, 
elhelyezési (épületberendezési) anyagok, 
irodafelszerelések, papírfélék, 
élelmezésfelszerelési anyagok, 
élelmiszerek, termények, tüzelőanyagok, 
építő és épületfelszerelési anyagok,
tűzoltó műszaki szakfelszerelések és anyagok. 
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17. A Tűzoltóság anyagtervezésének és anyagellátásának alapja gépjármű 
tekintetében a Belügyminiszter által jóváhagyott állománytáblázatban 
meghatározott mennyiség. A többi cikkek tekintetében pedig a minden
kori szervezetre meghatározott felszerelési kellálladék.
Hogy mely cikkekből szükséges kellálladékot meghatározni, azt anyagi 
és technikai anyagok tekintetében a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya, 
műszaki szakfelszerelések tekintetében pedig az Országos Tűzrendészeti 
Parancsnokság határozza meg.
A tűzoltóság felszerelési kellálladékát az érvényben lévő szervezési és 
ellátási norma alapján az O. Tű. P arancsnokság dolgozza ki és azt a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá. A  kellálladéki ada
tokat csak szervezési, vagy normaváltozás alapján lehet módosítani.

18. A  tűzoltóság anyagi és technikai szükségleteinek kielégítéséért — a 
Tűzoltóság részére jóváhagyott anyagterv erejéig — a BM. Anyagi és 
Technikai Főosztálya felelős.

19. Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság a tűzoltóság fejlesztési és 
utánpótlási anyagszükségletét évente önállóan tervezi meg. Az Országos 
Tűzrendészeti Parancsnokság az évi tűzoltó szakfelszerelési anyagter
vébe a községi, üzemi és a mezőgazdasági tűzoltóságok fejlesztési és 
utánpótlási felszerelési igényeit is be kell építeni. (30/1956. MT . sz. 
rendelet alapján.) A  Tűzoltóság évi anyagi és technikai anyagtervét a 
számadótestek elemi tervei és saját távlati terve alapján állítja össze.
A  BM. Anyagi és Technikai Főosztálya beszerzési hatáskörébe tartozó 
cikkekről készített anyagterv-javaslatot a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztályához, a tűzoltó műszaki felszerelésekről összeállított anyagterv
javaslatot a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztályhoz kell benyújtani 
A tervjavaslatot — megtárgyalás után — Belügyminisztérium anyagter
vébe kell beépíteni.

20. Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság anyagellátásának mértékét és 
ütemét a Belügyminisztérium részére jóváhagyott terv keretében a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály vezetője határozza meg.
Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság részére jóváhagyott anyag
tervet az O. Tü. Parancsnokság Anyagi Osztálya bontja le számadótes
tekre. Ez a lebontott anyagmennyiség képezi az alapját a számadótestek 
negyedévenkénti anyagigényélésének.

21. A BM. Anyagi és Technikai Főosztály által a tűzoltóság részére negyed
évenként biztosított anyagmennyiségeket a BM. O. Tü. Parancsnokság 
Anyagi Osztálya osztja szét a számadótestek között. BM. Anyagi és 
Technikai Főosztálya ennek megfelelően utalja ki az anyagokat a Köz
ponti Anyagszertárból. Az anyagok felvételezését a számadótestek a be
ütemezett időpontban önállóan végzik.
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22. A helyi viszonylatban szabadon, vagy keretkiutalás útján beszerezhető 
anyagokra, továbbá a javítóanyagok egy részére az O. Tü. Parancsnok
ság forint-keretet, illetve keretutalványt kap. Ezt az O. Tü. Parancsnokság 
Anyagi, illetve Műszaki Osztályai osztják el a számadótestek között a 
szükségleteknek megfelelően.

23. Az Országos Tűzrendészeti parancsnokság anyagi osztálya központilag 
nyilvántartja valamennyi számadótest összkészletét (a raktárban tárolt 
és használatban lévő) mindazon cikkeket és anyagokat, amelyekre nézve 
kellálladék van meghatározva. A  központi nyilvántartásokat leltározási 
jegyzőkönyv alapján kell felfektetni míg a változásokat központi utal
ványok, anyagátcsoportosítási intézkedések és jóváhagyott selejtezési 
jegyzőkönyvek alapján kell a nyilvántartásokon keresztülvezetni.
Az anyagnyilvántartásokat számadótestenkénti bontásban kell vezetni. 
Az anyagnyilvántartások ellenőrzésére a meghatározott időszakonként fel
terjesztendő készletjelentések szolgálnak.

24. Az Országos Tűzrendészeti Parancsnok, vagy helyettese a számadótes
tek gépjárműveit a BM. Anyagi és Technikai Főosztály előzetes jóvá
hagyásával. a többi anyagot és szakfelszerelést pedig saját hatáskörében, 
önállóan átcsoportosíthatja a tűzrendészet érdekeinek megfelelően.
A számadótestek közötti anyagátcsoportosítás nem képezhet jogalapot 
az esetleg előállt relatív kellálladéki hiány központi pótlására.

25. A tűzoltó számadótesteknél a kelállladékon felüli anyagi és technikai 
anyagkészlet csak a BM. Anyagi és Technikai Főosztály által cikken
ként külön-külön meghatározott százalékban tárolható. Az ezt meghaladó 
anyagkészletekkel a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya szükség sze
rint rendelkezik.
A felesleges anyagokat és felszerelési cikkeket más testülethez (pl. rendőr
séghez) csak a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya diszponálhat át.

26. A Belügyminisztériumhoz tartozó testületek anyagellátásának koordiná
lása, ellátottságuk mértékének figyelemmel kísérésére és a fölös anyagok 
átirányítása érdekében az O. Tü. Parancsnokság köteles a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztályhoz „Testületi készletjelentés"-t küldeni az Anyagi 
és Technikai Főosztály által meghatározott időközökben. Ennek formá
ját és kötelező tartalmát a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hatá
rozza meg.

27. A tűzoltóság állományába tartozó különleges gépjárművek, teher-, sze
mélygépkocsik és motorkerékpárok service-vizsgálata, kis- és középjaví
tása. továbbra is a megyei rendőrfőkapitányságok műhelyeiben, illetve az
O. Tü. Parancsnokság külső szerveként működő Országos Karbantartó
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és Service Műhelyében történik, míg a nagyjavításokat továbbra is a BM. 
Gépkocsijavító Vállalat végzi.

28. A  tűzoltó osztályok készenléti létszámának étkeztetése Budapesten az 
Osztályparancsnokság külön étkezdéjében történik. Vidéken az étkezte
tést továbbra is a helyi rendőrségi étkezdék útján kell biztosítani.

29. A szolgálati célokra használhatatlanná vált anyagok közül azon cikkek 
kiselejtezését, melyeket a Részletes Jegyzékek helyileg kiselejtezhetőnek 
jelölnek meg az O. Tű. Parancsnokság Anyagi Osztálya saját hatás
körében intézi. A  Részletes Jegyzékek szerint csak központilag kiselej
tezhető cikkeket az O. Tü. Parancsnokság az illetékes BM. központi 
szertárhoz köteles beszállíttatni.

30. Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokot kártérítési ügyekben a Kár
térítési Szabályzat V. fejezete szerint II. fokú jogkör illeti meg. A  kár
térítési összeg mérséklését 3000 Ft esetenkénti értékhatárig saját hatás
körében engedélyezheti.

IV. Ingatlangazdálkodás, beruházások:

31. A Tűzoltóság parancsnokságainak, csapatainak és intézeteinek elhelye
zésére szolgáló épületek, laktanyák és gyakorlóterek, stb. biztosítása a 
Belügyminisztérium általános ingatlangazdálkodása, illetve beruházási 
keretében történik.

32. A  Tűzoltóság szerveinek elhelyezése történhet:
a) magánosoktól bérelt épületekben.
b) államosított, vagy kisajátítás révén megszerzett és a Tűzoltóság keze

lésébe adott épületekben.
c) állami beruházás keretében épített és a Tűzoltóság kezelésébe adott 

állami laktanyákban,
d) idegen tárca (pl. H. M.) által ideiglenes használatra átengedett épü

letekben, laktanyákban.

Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság és számadótestei épületek 
biztosítása érdekében az elhelyező hatóságoknál közvetlenül eljárhatnak, 
kedvezőtlen határozatok ellen jogorvoslattal élhetnek. Amennyiben az 
ügy fellebbezési eljárás során az MT. titkárságához kerül, úgy a BM. 
érdekeit a BM. Anyagi és Technikai Főosztályának kell képviselni.

Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság önálló testületi ingatlangaz
dálkodási jogköre kiterjed:
a) szolgálati épületekre és telekingatlanokra,
b) testületi szolgálati lakásokra.
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33. Az ingatlanbérletek ügyeit az O. Tü. Parancsnokság saját hatáskörében 
intézi. A  bérleti szerződéseket köteles nyilvántartani, az abban vállalt 
kötelezettségeket teljesíteni és a biztosított jogokat érvényesíteni.

34. Ingatlanok (épületek, telekrészek) kisajátítását a Tűzoltóság a szolgálat 
érdekében kezdeményezheti. Kisajátítási ügyekben — a BM. Anyagi és 
Technikai Főosztálya előzetes elvi jóváhagyása alapján — önállóan jár 
el az illetékes helyi, vagy országos hatóságoknál.

35. A Tűzoltóság az éves és távlati beruházási és ingatlanfelújítási tervja
vaslatát — a számadótestektől bekért tervjavaslatok alapján — önállóan 
állítja össze és nyújtja be a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához.
A tűzoltóság beruházási tervét a belügyi tárca részére jóváhagyott terv 
keretében a Belügyminiszter hagyja jóvá.
A beruházások műszaki programmját a tervező vállalatnak a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztálya adja meg a Tűzoltóság javaslata alapján és közli 
a tervezővel azokat a szolgálati szempontokat, melyeket a műszaki terv 
elkészítésénél figyelembe kell venni.
A  beruházási műszaki terveket az O. Tü. Parancsnokság véleményezése 
után a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá.
A Tűzoltóság részére jóváhagyott építési beruházások kivitelezését a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya irányítja és ellenőrzi. Kisebb jelentő
ségű beruházási munkák lebonyolításával a Tűzoltóság is megbízható. 
(Pl. kútfúrás, toldaléképítkezés.)
Az elkészült beruházások műszaki átvételét végző bizottságban legyen 
képviselve a Tűzoltóság is.

36. A  Tűzoltóság köteles az általa használt épületek karbantartásáról folya
matosan gondoskodni.

37. A Tűzoltóság részére ingatlan felújítási tervet a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztálya hagy jóvá. Ennek számadótestekre lebontása és az ösz 
szeg rendeltetésszerű felhasználása az O. Tü. Parancsnokság Anyagi 
Osztályának feladata.
Az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság vezetője felelős azért, hogy 
a felújítási hitelből beruházásokat ne végezzenek. Ugyancsak felelős a 
Tűzoltóság használatában lévő épületek állagának megőrzéséért. Ha a 
szolgálat érdeke megkívánja, a részére jóváhagyott keret terhére eseten
ként 10 000 Ft értékhatáron aluli kisebb állagváltoztatásokat saját hatás
körében engedélyezhet. (Pl. ajtó áthelyezés, ablakvágás.)
A felújítási hitel felhasználásáról negyedévenként tájékoztató jelentést kell 
küldeni a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához.

38. A  Tűzoltóság kezelésében lévő állami tulajdonú épületekről az O. Tü. 
Parancsnokság Anyagi Osztálya köteles ingatlannyilvántartást vezetni.
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39. A  Tűzoltóság számára feleslegessé vált épületeket további hasznosítás 
céljából be kell jelenteni a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához.
Az épületek felett a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya rendelkezik. 
Bár a bérleti viszony megszüntetése a Tűzoltóság hatáskörébe tartozik 
— előzőleg erről is tájékoztatni kell a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztályát, hogy ha a bérleményre a BM. más testülete igényt tartana, 
úgy azt jogfolytonossággal az igénylő testület részére adja át.
A feleslegessé vált épületek átadását az O. Tü. Parancsnokság Anyagi 
Osztálya hajtja végre. Felelősséggel tartozik azért, hogy az átadásra 
kerülő épületek felszerelése (villany, vízcsap, motorok, stb.) hiánytalan 
legyen.

V. Ellenőrzés, elszámoltatás:
40. A számadótestek és alegységek gazdálkodását az Országos Tűzrendészeti 

Parancsnokság rendszeresen ellenőrizni tartozik. Az észlelt hibák kijavítá
sára a helyszínen intézkedni kell. Az ellenőrzött egységek parancsnokai 
az ellenőrző közegeknek a gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseit köte
lesek végrehajtani. Ellenkező esetben az ellenőrzött szerv parancsnokát 
az O. Tü. Parancsnok tartozik felelősségrevonni és az anyagi fegyelem 
megszilárdítását megfelelő intézkedésekkel biztosítani.

41. A  számadótestek az élelmiszer, a termény, a tüzelőanyag, az üzemanyag, 
stb. felhasználásáról az O. Tü. Parancsnokság Anyagi Osztályának 
havonta tartoznak elszámolni, amely számadásokat érdemileg felülvizs
gálja. A  felülvizsgálat eredményéről „Észrevétel”-t kell kiadni, melyben 
a felmerült hiányosságok megszüntetésére is intézkedni kell. Az intéz
kedések végrehajtásáról a számadótestek kötelesek a BM. Országos Tüz- 
rendészeti Parancsnokság Anyagi Osztályára jelentést tenni.

42. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője saját hatáskörében 
anyagszemle, vagy számadásvizsgálat megtartását rendelheti el, a tűzoltó
ság bármely gazdálkodó szervénél. Az általa kiküldött ellenőrző közegek 
a hibák kijavítására és a hiányosságok megszüntetésére a helyszínen uta
sítást adhatnak az ellenőrzött egység anyagi technikai csoport (Gazda
sági Hivatal) vezetőjének, vagy az anyagi szakszolgálat vezetőjének. 
Utasításaikat a ,,Szemlejegyzőkönyv”-be is be kell írni. Az ellenőrző 
közegek egyébként a rájuknézve általánosan érvényes szabályokban lefek
tetett jogokat gyakorolhatják.

43. Ha anyagszemlét a BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője, ennek 
helyettesei, osztály, vagy önálló alosztályvezetők tartják, ezek észrevéte
leiket az ellenőrzött egység parancsnokával közlik. Azonnali intézkedé
seiket az egység parancsnoka köteles végrehajtani. A BM. Anyagi és
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Technikai Főosztálya az általa megtartott ellenőrzésekről az Országos 
Tűzrendészeti Parancsnokságnak „Észrevételek" -et küld.

VI. Hatálybalépés:

A  Tűzoltóság önálló testületi gazdálkodását fokozatosan kell bevezetni, úgy, 
hogy az 1958. január 1-től teljes mértékben megvalósuljon.
Az 1958. évi, valamint az 1958—60-as 3 éves terv előkészítési munkálataiba 
a BM. Országos Tűzrendészeti Parancsnokságot már 1957. július 1 -ét meg
előzően is be kell vonni, hogy az önálló anyaggazdálkodásra való átálláshoz 
már kellő előkészületekkel rendelkezhessen.

Szám: 12—278/1957.

A M AGYAR NÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
BELü G Y M IN ISZ T E R H E L Y E T T E Sé NEK

29. számú PA RANCSA

Budapest, 1957. június 24-én

TÁRGY: A Légoltalom Országos Parancsnokság önálló testületi anyagi 
és technikai szolgálatának szabályozása

(Megjegyzés: A  Légoltalom Országos Parancsnokság elnevezés alatt a BM.
Légoltalom Országos Törzsparancsnokságot kell érteni)

1. Szervezet: 

1. A Légoltalom Országos Parancsnoksága a légoltalom anyagi és tech
nikai szolgálatának testületi irányító hatósága. Az ezzel járó feladatokat 
a Légoltalom Országos Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályá
nak vezetője, illetve annak irányításával a LOP. Anyagi és Technikai 
Osztálya látja el.

A Légoltalom Országos Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályá
nak szervezetét a Belügyminiszter elvtárs által jóváhagyott ideiglenes 
állománytáblázat tartalmazza. A  Légoltalom Országos Parancsnokság 
számadótestei az anyaggazdálkodás irányítása és ellenőrzése tekinteté
ben közvetlenül a LOP. Anyagi és Technikai Osztályához tartoznak.
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II . Hatáskör:
2. A Légoltalom Országos Parancsnoka, illetve a LOP. Anyagi és Tech

nikai Osztályának vezetője a szolgálat érdekében önállóan rendelkezik 
a LOP. részére kiutalt, valamint a már birtokában lévő anyagi eszkö
zökkel. Ebből kifolyólag felelős a LOP. számadótesteinek anyagi felké
szültségéért. az anyagi szolgálat szabályszerűségéért és az általa kiadott, 
vagy elmulasztott intézkedések anyagi következményeiért.
A  Légoltalom Országos Parancsnokság gazdálkodásában előforduló 
hibákért és azok következményeiért a Légoltalom Országos Parancsoka 
felelős.

3. Az anyagi és technikai szolgálat általános elvi, irányító és ellenőrző 
szerve a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya. Ennek vezetője a Belügy
minisztérium egész területére a legfelsőbb szakmai elöljáró.
A  Légoltalom Országos Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya 
vezetőjét a LOP. parancsnokának és a BM. Anyagi és Technikai Főosz
tály vezetőjének javaslata alapján az illetékes miniszterhelyettes nevezi 
ki. Hasonlóképpen történik annak kitüntetése, áthelyezése, megfenyítése. 
vagy elbocsátása is.

4. A  Légoltalom Országos Parancsnokság anyagi és technikai szolgálatára 
a Belügyminisztérium által kiadott általános anyaggazdálkodási szabá
lyok érvényesek. Ezektől eltérő, különleges szabályozást a LOP. Anyagi 
és Technikai Osztálya vezetőjének javaslatára, csak a BM. Anyagi és 
Technikai Főosztálya engedélyezhet.

3. A  Légoltalom Országos Parancsnokság Anyagi és T echnikai Osztályá
nak vezetője a LOP. anyagi és technikai szolgálatára nézve testületen 
belül a legfelső szakmai előljáró.
A Légoltalom Országos Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya 
beosztottait, továbbá a számadótestek hadtápparancsnokait a Légoltalom 
Országos Parancsnoka nevezi ki. Ezek kinevezése, kitüntetése, áthelye
zése, fenyítése, elbocsátása csak a LOP. Anyagi és Technikai Osztály 
vezetője véleményének meghallgatása mellett történhet.

6. A  Légoltalom Országos Parancsnokság részére anyagi és technikai szak
szolgálatosok tanfolyami kiképzése továbbra is a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztály által szervezett központi szaktanfolyamokon történik. 
A  szakmai továbbképzés megszervezése és irányítása a LOP. feladata, 
melynek tematikáját előzetesen a BM. Anyagi és Technikai Főosztály 
hagyja jóvá. Ez nem érinti a légoltalom speciális szakmai továbbképzését.

III. Anyaggazdálkodás:

7. A  Légoltalom Országos Parancsnoksága anyaggazdálkodás tekintetében 
a BM. önállóan tervező és gazdálkodó testülete.
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8. A Légoltalom Országos Parancsnoksága önálló testületi anyagi technikai 
szolgálata körébe tartoznak:
a) a LOP. saját hatáskörébe tartozó speciális légoltalmi anyagok:
b) a BM. Anyagi és Technikai Főosztály hatáskörébe tartozó alábbi 

anyagok:
— fegyverzet, lőszer és robbanóanyag,
— műszaki, vegyi és erődítési anyagok,
— szárazföldi és vízi gépjárművek, üzemanyagok,
— lófelszerelési és vonatanyag,
— ruházat, ágynemű és személyi felszerelés,
— elhelyezési (épületberendezési) anyagok.
— irodafelszerelések, papírfélék,
— élelmezés felszerelési anyagok,
— élelmiszerek, termények,
— tüzelőanyagok,
— építő és épületfelszerelési anyagok.

9. A speciális légoltalmi anyagok ,,kell”-álladék megállapítását, tervezését, 
beszerzését, elosztását, valamint selejtezését a LOP. saját hatáskörében 
önállóan végzi mind az üzemi, mind a hatósági légoltalomra vonatkozóan. 
Ezekre az anyagokra a BM. Anyagi és Technikai Főosztály hatásköre 
nem terjed ki.
A beszerzett és elosztásra váró speciális légoltalmi anyagok tárolását 
a Légoltalom Országos Parancsnokság saját központi raktárában biz
tosítja.

10. Ellátási anyagszükségletének biztosítása.
a) központi anyagbeszerzés és kiutalás,
b) helyi beszerzés, 
útján történik.
A központi anyagbeszerzést a speciális légoltalmi anyagok kivételével 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya látja el. A  helyi anyagbeszer
zés a számadótesteknél történik. Ennek menetét a LOP. Anyagi és Tech
nikai Osztálya szabályozza.
Hogy mely cikkek esnek a BM. Anyagi és Technikai Főosztály köz
ponti beszerzése alá és melyek a helyileg beszerezhető anyagok, azt a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztály által összeállított Részletes Jegyzék 
tartalmazza.

11. A Légoltalom Országos Parancsnokság anyagtervezésének és anyagellá
tásának alapja gépjármű és fegyverzet tekintetében a BM. Anyagi és 
Technikai Főosztály által jóváhagyott anyagi és felszerelési állomány-
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táblázatban meghatározott mennyiség, a többi cikkek tekintetében pedig 
a mindenkori szervezetre meghatározott felszerelési kellálladék.
Hogy mely cikkekből szükséges kellálladékot meghatározni, azt a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya jelöli ki. A  Légoltalom Országos Pa
rancsnokság felszerelési kellálladékát az érvényben lévő szervezés és az 
ellátási anyagnormák alapján a LOP. Anyagi és Technikai Osztálya 
dolgozza ki és azt a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá.
A kellálladéki adatokat csak szervezési, vagy normaváltoztatás alapján 
lehet módosítani.

12. A  Légoltalom Országos Parancsnokság anyagi és technikai szükségle
teinek kielégítéséért a LOP. részére jóváhagyott anyag-terv erejéig, a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője felelős.
A  Légoltalom Országos Parancsnokság számadótesteinek, egységeinek 
ellátásáért, ezek anyagi és felszerelési kellálladékának feltöltöttségéért 
a LOP. Anyagi és Technikai Osztályának vezetője felelős.

13. A  Légoltalom Országos Parancsnokság utánpótlási anyagszükségletéi 
évente önállóan tervezi meg a számadótestek elemi tervei és a LOP. táv
lati terve alapján. A  tervjavaslatot a BM. Anyagi és Technikai Főosz
tályhoz kell benyújtani, amely azt — megtárgyalás után — a Belügy
minisztérium anyagtervébe beépíti.

14. A  Légoltalom Országos Parancsnokság anyagellátásának mértékét és 
ütemét a Belügyminisztérium részére jóváhagyott terv keretében a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály vezetője határozza meg.
A  Légoltalom Országos Parancsnokság részére jóváhagyott anyagtervet 
a LOP. Anyagi és Technikai Osztálya bontja le számadótestekre. Ez 
a lebontott anyagmennyiség képezi az alapját a számadótestek negyed
évenkénti anyagigényélésének és az ,,ellátási" tervnek.

15. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztály által a LOP. részére negyed
évenként biztosított anyagmennyiségeket a LOP. Anyagi és Technikai 
Osztálya osztja szét a számadótestek között és a BM. Anyagi és T ech
nikai Főosztálya ennek megfelelően utalja ki az anyagokat a központi 
szertárból a LOP. számadótestei részére. Az anyagfelvételezést a szám
adótestek a beütemezett időpontban önállóan végzik.

16. A  helyi viszonylatban szabadon, vagy keretkiutalás alapján beszerezhető 
anyagokra, továbbá a javítóanyagok egy részére a LOP. forint keretet, 
illetve keretutalványt kap. Ezt a LOP. Anyagi és Technikai Osztálya 
osztja szét a számadótestek között a szükségleteknek megfelelően.

17. A Légoltalom Országos Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya 
központilag nyilvántartja a számadótestek használatában és raktári kész-
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letében lévő mindazon cikkeket és anyagokat, amelyekre nézve kellálla- 
dék van meghatározva.
A  nyilvántartást leltározási jegyzőkönyv alapján kell felfektetni, míg a 
változásokat központi utalványok, anyagátcsoportosítási intézkedések és 
jóváhagyott kiselejtezési jegyzőkönyvek alapján kell keresztülvezetni. 
Az anyagnyilvántartást számadótestenkénti bontásban kell vezetni.
Az anyagnyilvántartás ellenőrzésére a meghatározott időszakonként fel
terjesztendő " Statisztikai készletjelentés" szolgál.

18. A  Légoltalom Országos Parancsnoka a számadótestek gépjármű és fegy
verzeti anyagát a BM. Anyagi és Technikai Főosztály előzetes jóváha
gyásával, a többi anyagokat pedig saját hatáskörében, önállóan átcsopor
tosíthatja a szolgálat érdekeinek megfelelően. A  számadótestek közötti 
anyagátcsoportosítás nem képezhet jogalapot az ezáltal esetleg előállt 
relatív kellálladéki hiány központi pótlására.

19. A LOP. számadótesteinél a kellálladékon felüli anyagkészlet csak a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által cikkenként külön-külön meg
határozott százalékban tárolható. A  LOP. ezt meghaladó készleteivel 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya szükség szerint rendelkezik.
Ellátási anyagokat és felszerelési cikkeket más testülethez (pl. rendőr
séghez) csak a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya diszponálhat át.

20. A Belügyminisztériumhoz tartozó testületek anyagellátásának koordiná
lása, ellátottságuk mértékének figyelemmel kísérése és a fölös anyagok 
átirányítása érdekében a LOP. köteles a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztályhoz „Testületi készletjelentés" -t küldeni meghatározott időközök
ben. A „Testületi k észletjelentés" formáját és kötelező tartalmát a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály határozza meg.

21. A szolgálati célokra használhatatlanná vált anyagok közül azon cikkek 
kiselejtezését, amelyeket a Részletes Jegyzékek helyileg kiselejtezhetők- 
nek jelölnek meg, a LOP. Anyagi és Technikai Osztálya saját hatás
körében intézi. A Részletes Jegyzékek szerint központilag kiselejtezhető 
cikkeket a Légoltalom Országos Parancsnoksághoz tartozó számadótestek 
az illetékes BM. központi szertárhoz (raktárhoz) kötelesek beszállítani.

22. A Légoltalom Országos Parancsnokát kártérítési ügyekben a Kártérí
tési Szabályzat V. fejezete szerinti II. fokú jogkör illeti meg. A  kárté
rítési összeg mérséklését 5000,— Ft esetenkénti értékhatárig mindennemű 
anyagra nézve saját hatáskörében engedélyezheti.
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IV. Ingatlangazdálkodás, beruházások:
23. A  Légoltalom Országos Parancsnokságának ingatlangazdálkodási és be

ruházási hatásköre kiterjed:
a) speciális légoltalmi létesítményekre,
b) szolgálati épületekre és telekingatlanokra,
c) a saját testületi szolgálati lakásokra.

24. A speciális légoltalmi beruházási hitelek mind tanácsi, mind tárca vonat
kozásban történő
— tervezése,
— elosztása és átcsoportosítása,
— felhasználásának ellenőrzése
a Légoltalom Országos Parancsnokságának feladata.

A speciális légoltalmi beruházásokat a BM. beruházási összegében az 
Országos Tervhivatal külön sorban biztosítja.
A  BM. Anyagi és Technikai Főosztály felé a LOP. csupán beszámolási 
kötelezettséggel tartozik, a beruházási hitelek felszámolásának eseten
kénti állásáról.

23. A  Légoltalom Országos Parancsnokság számadótesteinek és intézeteinek 
elhelyezésére szolgáló épületek, laktanyák, gyakorló- és lőterek, stb. biz
tosítása a Belügyminisztérium általános ingatlan gazdálkodása, illetve be
ruházási keretében történik.

A Légoltalom Országos Parancsnokság szerveinek elhelyezése történhet:
a) magánosoktól bérelt épületekben,
b) államosított, vagy kisajátítás révén megszerzett és a LOP. kezelé

sébe adott épületekben,
c) állami beruházás keretében épített és a LOP. kezelésébe adott állami 

laktanyákban,
d) idegen tárca (pl. HM. vagy tanácsok) által ideiglenes használatra 

átengedett épületekben és laktanyákban.

A Légoltalom Országos Parancsnoksága és számadótestei épületek biz
tosítása érdekében az elhelyező hatóságoknál közvetlenül eljárhatnak, 
kedvezőtlen határozatok ellen jogorvoslattal élhetnek. Amennyiben az 
ügy fellebbezési eljárás során az MT. titkárságához kerül, úgy a BM. 
érdekeit a BM. Anyagi és Technikai Főosztályának kell képviselni.

26. Az ingatlan bérletek ügyeit a LOP. Anyagi és Technikai Osztálya saját 
hatáskörében intézi. A  bérleti szerződéseket köteles nyilvántartani, az 
abban vállalt kötelezettségeket teljesíteni és a biztosított jogokat érvénye
síteni.
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27. Ingatlanok (épületek, telekrészek) kisajátítását a LOP. a szolgálat érde
kében kezdeményezheti. Kisajátítási ügyekben a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztálya előzetes elvi jóváhagyása alapján önállóan jár el az 
illetékes helyi, vagy országos hatóságoknál.

28. A Légoltalom Országos Parancsnoksága az éves és távlati testületi be
ruházási és ingatlan felújítási tervjavaslatát a számadótestektől bekért 
javaslatok alapján önállóan állítja össze és nyújtja be az Anyagi és 
Technikai Főosztályhoz.
A Légoltalom Országos Parancsnokság testületi beruházási tervét a 
Belügyi tárca részére jóváhagyott terv keretében, a Belügyminiszter 
hagyja jóvá.
A testületi beruházások műszaki programját a tervező vállalatnak a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztálya adja meg a LOP. javaslata alap
ján és ugyancsak közli a tervezővel azokat a szolgálati szempontokat, 
amelyeket a műszaki terv elkészítésénél figyelembe kell venni.
A testületi beruházási műszaki terveket a LOP. Parancsnokának véle
ményezése után a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá.
A LOP. részére jóváhagyott építési beruházások kivitelezését a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály irányítja és ellenőrzi. Kisebb jelentő- 
ségű beruházási munkák lebonyolításával a LOP. is megbízható. (Pl. 
kútfúrás, toldaléképítkezés.)
Az elkészült beruházások műszaki átvételét végző bizottságban legyen 
képviselve a Légoltalom Országos Parancsnoksága is.

29. A Légoltalom Országos Parancsnoksága köteles az általa használt épü
letek karbantartásáról folyamatosan gondoskodni.

30. A Légoltalom Országos Parancsnoksága részére ingatlan  felújítási ter
vet a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá. Ennek számadó
testre lebontása és az összes rendeltetésszerű felhasználása a LOP. 
Anyagi és Technikai Osztályának feladata.
A BM. Légoltalom Országos Parancsnoka felelős azért, hogy a felújí
tási hitelből beruházásokat ne végezzenek. Ugyancsak felelős a LOP. 
használatában lévő épületek állagának megőrzéséért. Ha a szolgálat ér
deke megkívánja, esetenként 10 000.— Ft értékhatáron aluli kisebb állag
változtatásokat saját hatáskörében engedélyezhet. (Pl. ajtó áthelyezés, 
ablakvágás.)
A  felújítási hitel felhasználásáról negyedévenként tájékoztató jelentést 
kell küldeni a BM. Anyagi és Technikai Főosztályhoz.

31. A Légoltalom Országos Parancsnoksága kezelésében lévő állami tulaj
donú épületekről a LOP. Anyagi és Technikai Osztálya köteles ingatlan 
nyilvántartást vezetni.

— 294 —

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /307



32. A  Légoltalom Országos Parancsnoksága számára feleslegessé vált épü
leteket további hasznosítás céljából be kell jelenteni a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztályhoz. A  épületek felett a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztálya rendelkezik. Bár a bérleti viszony megszüntetése a LOP. 
hatáskörébe tartozik, előzőleg erről is tájékoztatni kell a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztályát. Ha a bérleményre a BM. más testületei igényt 
tartanak, úgy azt jogfolytonossággal az igénylő testület részére adja át.
A  feleslegessé vált épületeket a LOP. mindaddig tartozik őrizni, amíg 
az épület további sorsára nézve a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya 
nem intézkedik.
A  feleslegessé vált épületek átadását a LOP. Anyagi és Technikai Osz
tálya hajtja végre. Felelős azért, hogy az átadásra kerülő épületek fel
szerelése (villany, vízcsap, motorok, stb.) hiánytalan legyen.

V. Ellenőrzés, elszámoltatás:

33. A  számadótestek és alegységek gazdálkodását a LOP. rendszeresen ellen
őrizni tartozik. Az észlelt hibák kijavítására már a helyszínen intézkedni 
kell. Az ellenőrzött egységek parancsnoka az ellenőrző közegeknek a 
gazdálkodásra vonatkozó intézkedéseit kötelesek végrehajtani. Ellenkező 
esetben az ellenőrzött szerv parancsnokát a Légoltalom Országos Parancs
noka tartozik felelősségre vonni és az anyagi fegyelem megszilárdítását 
megfelelő intézkedésekkel biztosítani.
Amennyiben a Légoltalom Országos Parancsnoka az ilyen esetekben 
szükséges intézkedést elmulasztja, a LOP. Anyagi és Technikai Osztály
nak vezetője köteles azt a BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetőjé
nek bejelenteni és erről közvetlen elöljárójának jelentést tenni.

34. A LOP. számadótestei az élelmiszer, a termény, a tüzelőanyag, az üzem
anyag, stb. felhasználásáról a LOP. Anyagi és Technikai Osztályá
nak havonta tartoznak elszámolni, amely a számadásokat érdemileg 
felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményéről „Észrevétel" -t kell kiadni, 
melyben a felmerült hiányosságok megszüntetésére is intézkedni kell. Az 
intézkedések végrehajtásáról a számadótestek kötelesek a LOP. Anyagi 
és Technikai Osztályának jelentést tenni.

35. A BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője saját hatáskörében 
anyagszemle, vagy számadásvizsgálat megtartását rendelheti el a LOP. 
bármely gazdálkodó szervénél. Az általa kiküldött ellenőrző közegek a 
hibák kijavítására és a hiányosságok megszüntetésére a helyszínen utasí- 
sítást adhatnak az ellenőrzött egységek hadtápparancsnokának vagy a 
szakszolgálat vezetőjének. Utasításaikat a "Szemlekönyv" -be is be kell 
írni. Az ellenőrző közegek egyébként a rájuk nézve általánosan érvényes 
szabályokban lefektetett jogokat gyakorolhatják.
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36. Ha az anyagszemlét a BM. Anyagi és Technikai Főosztályának veze
tője, ennek helyettesei, osztály, vagy önálló alosztályvezetők tartják, ezek 
az észrevételeiket az ellenőrzött egység parancsnokával közük.
Azonnali intézkedéseiket az egység parancsnoka köteles végrehajtani.
A  BM. Anyagi és Technikai Főosztálya az általa megtartott ellenőrzé
sekről a Légoltalom Országos Parancsnokságnak „Észrevétel"-eket küld.

VI. Hatálybalépés:
A Légoltalom Országos Parancsnokság önálló testületi gazdálkodását fokoza
tosan kell bevezetni úgy, hogy az 1958. január 1-től teljes mértékben meg
valósuljon.
Az 1938. évi, valamint az 1938—60-as 3 éves terv előkészítési munkálataiba 
már a Légoltalom Országos Parancsnokságát is be kell vonni, hogy az önálló 
gazdálkodásra való átálláshoz megfelelően tájékozott legyen és kellő mérték
ben felkészülhessen.

Szám: 8—-267/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

30. számú PARANCSA

Budapest, 1957. június hó 26-án

TÁRGY: Vezénylőrendszerű szolgálat bevezetése községi rendőrőrsökön

I .

A  községi őrsök jelenlegi szolgálati rendszere nem ad lehetőséget az őrs
parancsnokoknak, hogy meglévő erőiket a közrend és közbiztonság érdekében 
a legcélszerűbben használják fel. Ezen hiányosság kiküszöbölése érdekében 
szükséges a községi őrsökön a vezénylő szolgálati rendszer bevezetése.
A  közrend és közbiztonság fokozott megszilárdítása érdekében

e l r e n d e l e m

az ország valamennyi községi rendőrőrsén a vezénylő szolgálati rendszer 
bevezetését.
A  vezénylő szolgálati rendszer lényege, hogy a községi őrsök beosztottjait 
az őrsparancsnok a mindenkori közbiztonsági, közlekedésrendészeti és bűnügyi
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feladatoknak megfelelően vezényli szolgálatba. A  vezénylő rendszerű szolgá- 
lat lehetőséget biztosít a rendőrőrsök parancsnokainak arra, hogy a terület 
rendszeres értékelése, a közbiztonsági helyzet és bűnügyi viszonyok elemzése 
alapján kivezényelt járőrszolgálaton keresztül a területen kielégítő közbizton
sági viszonyokat teremtsen. Ezen túl, az őrs területét rendszeresen, meglepe
tésszerűen ellenőrzés alatt tartsa.

II.
A szolgálat megszervezése

A  vezénylő rendszer alapján működő községi rendőrőrsök eredményes szol
gálati tevékenységének alapja a jól szerkesztett távolsági kimutatás.
A  községi őrsök területén fekvő, gyakori ellenőrzést kívánó helységeknek, 
tereptárgyaknak és tereprészeknek, az őrs székhelyétől és egymástól való 
távolságának térképről való lemérése. valamint járőrözése alapján távolsági 
kimutatást kell készíteni.
A  távolsági kimutatásba kell bejegyezni a szomszédos őrsöknek az őrs szék
helyétől való távolságát is.
A  távolsági kimutatásokat 1957. július 31-ig valamennyi községi rendőr
őrsön el kell készíteni házilag. A  távolsági kimutatások elkészültéig a szol
gálatot az őrsparancsnokok térképen lemért távolságok alapján szerkesztett 
,,járőrlapok" felhasználásával kötelesek vezényelni. Állandó járőrözést kell 
folytatni azokon a tereptárgyakon, tereprészeken, ahol emberek laknak vagy 
tartózkodnak, illetve amelyek bűnügyileg fertőzöttek vagy veszélyeztetettek. 
A  távolsági kimutatásba főképpen azokat a tereptárgyakat kell felvenni, ame
lyek közbiztonsági vagy állambiztonsági szempontból fontosak, esetleg fek
vésüknél fogva nagyobb területek megfigyelésére alkalmasak. Alföldi tanya
csoportoknál, vagy egyéb szétszórt településeknél, ahol minden lakott terep
tárgy állandó járőrözése nem történhet meg, a tereptárgyak kiválasztásánál 
irányelvül az szolgáljon, hogy az őrs területének minden részén legyen a távol
sági kimutatásba felvett tereptárgy, így ennek alapján kivezényelt járőrszol
gálaton keresztül az egész őrsterület ellenőrzés alatt legyen tartható. ORFK. 
Vez. Közbizt. H. 13. sz. ut. 1., 2. pontja.
Az őrsterületen történő változásokat (építkezések, új bányák feltárása, stb.) 
a távolsági kimutatásba folyamatosan be kell dolgozni.
A távolsági kimutatás ,,megjegyzés" rovatában külön meg kell jegyezni azo
kat a tereptárgyakat, amelyek gyakori ellenőrzést igényelnek, továbbá azokat, 
amelyeket csak télen vagy nyáron lehet vagy kell ellenőrizni, valamint azokat, 
amelyeket egyes időszakokban (éjjel, nagyobb esőzések, havazások idején) 
nem lehet járőrözni.
A  távolsági kimutatásban meg kell jelölni továbbá azokat a tereptárgyakat 
és községeket, ahol járőrök részére pihenőhely van biztosítva.
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Ha a közbiztonság szempontjából szükséges, egyes tereptárgyakat 2 vagy 
több őrs távolsági kimutatásába is fel kell venni, (ő rsterület szélén fekvő 
veszélyes objektum vagy település.) Ezt a járási közrendvédelmi parancsnok 
rendeli el, az érintett őrsök részére.
A  távolságokat tizedkilométeres pontosággal kell bejegyezni a távolsági ki
mutatásba.
Az egyes tereptárgyak járőrözésére nem kell külön időt felszámítani, mert 
a járőrözési idő kiszámítása erre lehetőséget biztosít. Amennyiben ez nem 
volna elégséges, úgy megfelelő figyelési időt kell megállapítani, s azt a járőr
lap megfelelő rovatába az adott tereptárgynál fel kell tüntetni.
Az őrs székhelyének járőrözésére előírt időt csak akkor kell a szolgálati 
órákhoz hozzászámítani, ha az őrsparancsnok az őrs székhelyének járőrözését 
is külön elrendelte.
A  távolsági kimutatást egy példányban kell megszerkeszteni, s azt a kapi
tányság vezetőjéhez kell a szolgálati út betartásával jóváhagyás céljából fel
terjeszteni. A  kapitányság vezetője a közrendvédelmi parancsnokon keresz
tül köteles meggyőződni a távolsági kimutatás valószerűségéről. Egyrészt tér
képen végzett utánmérés, másrészt ellenőrző járőrszolgálaton keresztül.
A  távolsági kimutatások jóváhagyását a felterjesztéstől számított 10 napon 
belül kell eszközölni.
A  távolsági kimutatás elkészítésével egyidejűleg fel kell mérni az őrsök ren
delkezésére álló technikai eszközöket, s a hiányzó felszerelést valamennyi 
kapitányság vezetője az anyagi osztályokon keresztül biztosítsa. Ezzel egy
idejűleg gondoskodni kell az őrs területén a szükséges pihenőszobák felállí
tásáról és berendezéséről. Erre a célra igénybe lehet venni a jelenleg hasz
nálaton kívül lévő körzetmegbízotti hivatali helyiségeket.

I I I .

Szolgálatellátás

A  községi rendőrőrsök szolgálatát a rendőrőrs parancsnoka szervezi, irányítja 
és ellenőrzi. Gondoskodik arról, hogy minden nap az őrs közbiztonsági szol
gálathoz vezényelhető létszámának kétharmada közbiztonsági szolgálatra ki
vezénylést nyerjen.
A közbiztonsági szolgálatba kivezényelt járőrök az adott szolgálat előtt, az 
őrsparancsnok által kiállított ,,járőrlap" alapján teljesítik szolgálatukat.
A  járőrlapot az őrsparancsnok a mindenkori operatív helyzet alapján úgy 
köteles összeállítani, hogy a kivezényelt járőr az adott időben veszélyesként 
jelentkező tereptárgyakat ellenőrzés alá tudja vonni, akár járőrözés, akár 
rejtett figyelésen keresztül. A járőröket 20 óránál hosszabb ideig tartó járőr- 
szolgálatra kivezényelni nem szabad.
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A járőrlapon fel kell tüntetni a figyelési időn túl a pihenőidőt is. A  pihenést 
egy-egy nehéz terepszakasz után, illetve azon a helyen kell megállapítani, 
ahol a járőr pihenése technikailag biztosítva van. (Telefon, pihenőszoba.)
A  járőr szolgálatát úgy köteles teljesíteni, hogy a járőrlapban feltüntetett 
tereptárgyakat egymást követő sorrendben köteles lejárőrizni. 22.023/1958. 
1. sz. RUT.
A szolgálatból bevonult járőrt újabb szolgálatba — rendkívüli eseteket ki
véve — csak abban az esetben lehet kivezényelni, ha az előző kivezénylése- 
kor töltött szolgálati óráknak legalább 50 százaléknyi részét már a rendőr 
pihenőben töltötte.
A  járőr szolgálati óráinak számát a következőképpen kell megállapítani:
A  járőr útvonalának hosszát az egyes tereptárgyaknak a táv o lsági kimutatás
ból vett távolságuk összege adja meg. Az így nyert távolságot egész vagy 
fél km-ig úgy kell kiegészíteni, hogy a 0,1 km-től 0,3 km-ig terjedő távol
ságot figyelmen kívül hagyjuk, míg 0,4—0,6 km-ig terjedő távolságot 1/2 
km-nek, 0,7—0,9 km-ig terjedő távolságot egész km-nek számítjuk. Az így 
nyert útvonal hossznak megfelelően felszámítható időt a vonatkozó táblázat 
határozza meg, ehhez hozzá kell adni a járőrlap alapján eltöltött figyelési és 
pihenőidőt, a lóápolás idejét, valamint az egyes ügydarabok elintézésére fel
tüntetett külön időt is.
A  lóval történő járőrözés esetén az első 2 órában, majd utána minden órá
ban 10— 10 perc átnyergelési időt kell adni. A  felszámítható szolgálati órák 
végösszegét is ki kell kerekíteni 1/2, illetve egész órára. Az 1 — 19 percig 
terjedő maradványt figyelmen kívül kell hagyni, a 20-tól 30 percig terjedő 
maradványt 30 percnek, a 40-től 50 percig terjedő időmaradványt egész 
órának kell venni.

A  vezénylő rendszerű szolgálatot ellátó községi rendőrőrsökön naponta a 
létszámtól függően 15 főig 1, 15 főn felül 2 fő tartalékot kell biztosítani 
arra az időre, amikor az őrsön bentlakó rendőr nem tartózkodik ott. A ta r
talékszolgálatot ellátó elvtársak feladata a napos szolgálatot ellátók segítése, 
illetve szükség esetén kiértesítések és egyéb azonnalos eljárást igénylő intéz
kedések lebonyolítása. A  tartalék szolgálat ideje 6— 12 óra között váltako
zik. A tartalék szolgálat ellátását az őrsparancsnok a helyi körülményeknek 
megfelelően önállóan szabályozza.
A tartalék szolgálat teljes idejének fele számítható fel szolgálati órákként.
Tartalékok szolgálati órái mindig nappali szolgálati óráknak számítanak, még 
akkor is, ha a tartalékszolgálatot éjjel látják el. Kivételt képez az az eset, 
amikor tartalék szolgálatban külső közbiztonsági szolgálatot kell ellátni. Ez 
esetben a szolgálati órák kiszámítására és bejegyzésére a rendes közbiztonsági 
szolgálatnál alkalmazott normák irányadóak. Az őrsön bentlakó rendőrnek 
tartalékszolgálatért csak abban az esetben lehet szolgálati órát felszámítani,
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ha az közbiztonsági szolgálatra nyer kivezénylést. Ekkor szolgálati óráit a 
közbiztonsági szolgálatnak megfelelően kell megállapítani.
A  járőrözési idő kiszámítására szolgáló táblázat I. rovata a síkvidéki, a II. 
rovat a hegyvidéki őrsökön felszámítható szolgálati órákat tartalmazza. Míg 
a III. rovat alapján a 300 m feletti terepviszonyok alapján járőröző rendőrök 
idejét kell elszámolni téli időszakban.
Külön fel van tüntetve a gyalog, kerékpárral, lóval vagy a motorkerékpárral 
történt járőrözés esetén felszámítható szolgálati órák ideje.
Azt, hogy melyik őrs járőrözhet az I. illetve II. rovat szerinti időkiszabat 
szerint, a kapitányság vezetője határozza meg az őrs részére. Ezt annak 
alapján kell eldönteni, hogy milyenek az őrs terepviszonyai. Ha az őrs egész 
területének legalább 2 /3  részén 300 m-en aluli viszonylagos terepmagassá
gok vannak, úgy ott az I., ha a viszonylagos terepmagasságok 300 méternél 
nagyobbak, akkor a II. rovatban feltüntetett időkiszabat számítható fel.
H a egyébként az őrs területén a viszonylagos magasságok 300 m-en aluliak 
és így az I. rovat szerinti időkiszabatot kellene számítani, de a terep vala
mely oknál fogva (homokos, süppedős talaj, stb.) igen nehezen járható, 
akkor a kapitányság vezetője a II. rovat szerinti időkiszabat felszámítását 
engedélyezi.
Téli időszakban a szolgálati órákat a nyáron I. időkiszabat alapján járőröző 
őrsökön a II., míg a nyáron II. időkiszabat alapján járőröző őrsökön a III. 
rovatban feltüntetett időkiszabat alapján kell kiszámítani.
Téli időszaknak számít október 13-től március 13-ig terjedő idő. Ott. ahol 
az általánostól lényegesen eltérő időjárás uralkodik, — s a téli időszak kez
deti, vagy befejező napjának megváltoztatása a helyi viszonyok miatt szük
séges — a téli időszak kezdetét és végét a kapitányság vezetője határozza 
meg a megyei rendőrfőkapitányság közrendvédelmi osztály vezetőjének hozzá
járulásával.
A  szolgálatba kivezényelt járőrt szolgálatának megkezdése előtt az őrspa
rancsnok, vagy helyettese köteles eligazítani, amikor is felhívja figyelmét a 
szolgálat ellátás főbb kérdéseire, s a járőrlapot a járőr vezetőjének átadja.
Ezzel egyidejűleg megvizsgálja a járőr felszerelését, ruházatát, fegyverzetét, 
s átadja részükre az elintézendő ügyiratokat, Körözési Mutatót.
Lovas járőr eligazításánál az őrsparancsnok köteles még meggyőződni a lovak 
állapotáról, továbbá arról, hogy a rendőr tartalék patkókkal és patkószeggel 
(nyáron tompa, télen éles sarkúakkal) és itató vederrel, valamint a szolgálat 
tartamához mért lótáppal el van-e látva és hogy patkósarok kulcsot és lóápoló 
szerszámot visz-e magával.
Kerékpáron, motorkerékpáron, gépkocsin történő járőrszolgálatba vezényelt 
rendőr eligazításánál az őrsparancsnok köteles megvizsgálni a kerékpár, mo
torkerékpár, illetve gépkocsi műszaki állapotát is.
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Ha a szolgálat megkezdésének időpontja 21 óra és 07 óra közé esik, s a 
kivezényelt járőr személyes eligazítását közvetlen a szolgálat előtt a szolgá
lati érdek nem teszi szükségessé, úgy a körleten kívül lakó őrsparancsnok 
vagy helyettes a járőr eligazítását 21 óra előtt is eszközölheti. Ilyen esetben 
a járőr útbaindításáról a napos köteles gondoskodni.
A szolgálatból bevonuló járőrök az őrsparancsnoknál, távollétében helyettesé
nél vagy a naposnál kötelesek jelentkezni és beszámolni szolgálati feladatuk 
végrehajtásáról, amit a járőrlapra is rá kell vezetniük.
A  bevonuló járőrök eligazítását az őrsparancsnok, őrspk. h., vagy a napos 
végzi, aki megvizsgálja a járőrök fegyverzetét, szerelvényét. Lovasjárőr be
vonulása esetén a ló állapotát, kerékpár, motorkerékpár vagy gépkocsival 
szolgálatot teljesítő járőrök bevonulása esetén a járóművek állapotát.
É jjel 21 és 07 óra között bevonuló járőrök eligazításának csupán (rendkívüli 
eseteket kivéve) a járőr állapotának ellenőrzésére, valamint a közbiztonsági 
szolgálatra vonatkozó rövid jelentéstételre kell szorítkoznia. A  szolgálat eltöl
téséről szóló részletes beszámoltatást általában ébresztő utánra kell halasztani. 
A  járőrökkel új szolgálatuk idejét lehetőleg szolgálatból történő bevonulá
sukkor kell közölni.
Az őrsparancsnok a kivezényelt járőröket úgy állítsa össze, hogy azok olyan 
erősek legyenek, hogy a rájukháruló szolgálati feladatokat feltétlenül ered
ményesen tudják ellátni. A  járőrvezetőt az őrs parancsnoka jelöli ki.
Olyan kivételes esetekben, amikor a rendőrök egyéb fegyveres testülethez tar
tozó beosztottakkal közösen teljesítenek szolgálatot, a járőrvezető mindig 
rendőr legyen.
A járőr létszáma. — hacsak különleges feladat vagy rendkívüli viszonyok 
erősebb járőr kivezénylését szükségessé nem teszik — mindig 2 fő legyen.
Egy fő rendőrt csak a következő esetekben szabad szolgálatba vezényelni:
a) őrs székhelyén történő őrszem, vagy járőrszolgálat.
b) fürdőhelyen teljesítendő őrszemszolgálat.
c) felügyeleti szolgálat.
d) ellenőrzés.
e) futárszolgálat.
f) halasztást nem tűrő fontos szolgálat teljesítésére, ha az őrsön rajta kívül 

több rendőr nem áll rendelkezésre.
Ezek a szolgálatok az f) pont kivételével éjjeli időre nem terjedhetnek, ki
véve ha a szolgálatot vasúton, hajón vagy gépjárművön kell teljesíteni. 
Éjszaka a fenti szolgálatot két fővel kell ellátni.
A  községi őrsre beosztott rendőrt őrszem szolgálatra csak akkor szabad 
kivezényelni, ha az illető rendőr önálló szolgálatteljesítésre alkalmas, s ha 
az őrszemnek a szolgálatot a község belső lakott területén, továbbá vasúti
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pályaudvaron, hajóállomáson, fürdőhelyen kell teljesíteni. Éjszakai járőrtárs
ként gyengébb képességű rendőr is beosztható. A  járőr a járőrlapba feltün
tetett tereptárgyakat köteles leportyázni. s az abban feltüntetett feladatokat 
elvégezni.

A  járőr a részére előírt útiránytól, illetve a járőrözendő tereptárgyak elren
delt sorrendjétől a szolgálat érdekében csak abban az esetben térhet el. ha
a) a járőrnek az útiránytól való eltérésére elöljárója parancsot adott,
b) ha az illető rendőrhatóság vezetője vagy más közvetlen felhívási joggal 

felruházott személy a járőrhöz olyan sürgős természetű utasítást, felhívást, 
vagy megkeresést intéz, amelynek teljesítése az útiránytól való eltérést 
megkívánja.

c) ha a járőr valamely elkövetett vagy folyamatban lévő bűncselekményről, 
szerencsétlenségről, vagy elemi csapásról értesül,

d) ha a járőr által indított nyomozás érdeke az eltérést megkívánja,
e) ha a bűntetteseket kell nyomon üldözni,
f) ha az eltérés valamely elővezetendő, előállítandó személy átadása céljá

ból szükséges.
Ha a járőr szolgálat közben olyan akadályokra talál, amelyek a szolgálatá
nak előírt időben való elvégzését lehetetlenné teszik (igen rossz időjárás, nagy 
sár. hófúvás, nyomozás, stb.) a járőrvezetőnek jogában áll engedélyt kérni 
a járőr szolgálatának meghosszabbítására. Amennyiben feladatát az engedé
lyezett idő alatt sem tudja elvégezni, úgy újabb engedélyt kérjen. Ezt a járőr 
lapjára köteles rávezetni.
A  járőr köteles szolgálatát megszakítani s az előírt idő előtt őrsére bevonulni:
a) ha előljárójától erre időközben parancsot kapott,
b) ha a másodfokú készültség elrendeléséről vagy az őrs székhelyén történő 

nagyobb mérvű szerencsétlenségről, elemi csapásról, vagy rendkívüli ese
ményekről megbízható módon értesül.
Ez esetben az objektumőrök őrhelyükön maradnak, míg a mozgóőrszemek 
az őrsre kötelesek bevonulni,

c) ha szolgálatának folytatását el nem hárítható és ki nem kerülhető közle
kedési akadályok gátolják, (híd elsodrás, árvíz, hóakadály, stb.),

d) ha szolgálat közben olyan személyt fogott el. akit az őrsre kell előállí
tani,

e) a járőr valamelyik tagja megbetegedés, vagy leittasodás miatt nem tudja 
szolgálatát tovább folytatni.

Elkerülhetetlen szükség esetén a járőr tagjai egymástól elválnak, különösen 
akkor, ha a járőrnek ugyanabban az időben különböző helyeken halasztást 
nem tűrő szolgálati intézkedést kell eszközölni. Az elválás csak a legszüksé-
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gesebb ideig tarthat. Személyes szabadságot korlátozó rendőri intézkedés 
foganatosításának céljából a járőr nem válhat szét.
A  járőr szétválását a járőrvezető, vagy más parancsadási joggal felruházott 
elöljáró rendeli el. amit az elváláskor, illetve találkozáskor az idő és ok pon
tos feltüntetésével a történés idején a járőrlapba azonnal be kell vezetni.
Ha több járőr egyesül — ellenkező rendelkezés hiányában — a parancsnok
ságot a rangban legidősebb járőrvezető vegye át.

IV.

Szolgálati órák száma

A községi őrsökön az alábbi szolgálati órákat kell teljesíteni:
Az őrsparancsnok, — s ahol egy helyettes van — az őrsparancsnok helyet
tes is egységesen 120 órát külszolgálatban kötelesek e l t ölteni, amelynek 30 
százaléka éjszakai órára kell, hogy essen.
Azokon az őrsökön, ahol 2 őrsparancsnok helyettes teljesít szolgálatot, ott 
szolgálatukat 24 órás váltással látják el a helyettesek, míg az őrsparancsnok 
120 külszolgálati órát köteles teljesíteni, amelynek 30 százaléka éjszakára 
kell, hogy essen.

Járőrök havi 200 szolgálati órát kötelesek teljesíteni, amelynek 30 százaléka 
éjszakai órákra kell essen.

A  napos szolgálatot teljesítőknek szolgálatuk után 12 óra számítható fel. 
Ott, ahol állandó napos nincs, ezen szolgálatot folyamatosan és arányosan 
az őrsbeosztottak látják el. Ahol állandó naposok vannak beállítva, 24 órán
ként váltják egymást.
ő rsírnok szolgálati ideje — rendkívüli eseteket kivéve — napi 8 óra.
Fogolykíséréskor, futárszolgálatnál a szolgálatban eltöltött teljes időt kell 
elszámolni.

Az oktatás idejét szolgálati órákként kell elszámolni. (Csak a szakmai okta
tást, melyre havi 8 óránál többet elszámolni nem lehet.)
Az őrs valamennyi beosztottja részére a 24-es váltásban szolgálatot teljesítők 
kivételével havonként 4 szolgálatmentes napot kell biztosítani. A  szolgálat
mentesség napját az őrsparancsnok 1 hónapra előre határozza meg.
Havonta (lehetőleg a hó végén) egyszer munkaértekezletet kell az őrsparancs
noknak tartani.

Éjszakai időnek a 21 órától 03 óráig terjedő időszak számít.
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V.
Ellenőrző szolgálat

Minden előljárónak kötelessége meggyőződni arról, hogy alárendeltjei szol
gálatukat szabályszerűen teljesítik-e és szolgálatuknak megfelelő állapotban 
vannak-e.
A z öltözet, a magatartás, a szolgálat teljesítés tekintetében a rangban idő
sebb rendőregyének jogosultak minden, náluk rangban fiatalabb szolgálat
ban álló, vagy szolgálaton kívüli rendőrt bárhol és bármikor figyelmeztetni, 
anélkül, hogy a figyelmeztetett rendőrt szolgálatának jogszerű teljesítésében 
ezzel akadályozná.
Az ellenőrző elöljárók által esetleg észlelt szabálytalanságokat — ha azokat 
saját hatáskörében megszüntették — mint észrevételt az ellenőrző kiskönyvbe 
kell bevezetni. Ha a szabálytalanságokat saját hatáskörükben nem szüntet
hetik meg, vagy ha a szabály ellen vétő rendőrnek nincs ellenőrző kiskönyve, 
akkor az illetékes közrendvédelmi parancsnoknak kell az esetről jelentést 
tenni.
Ha rendőr nyilvánvaló szabálytalanságot vagy büntetendő cselekményt követ 
el, akkor vele szemben — akár szolgálatban áll. akár nem — nemcsak az 
elöljárók, hanem a rangban idősebbek is kötelesek szolgálatilag fellépni. 
Ilyenkor a szabálytalanságot meg kell szüntetni, illetőleg a büntetendő cselek
mény folytatását vagy befejezését meg kell akadályozni. Mindezt követi a 
rendőrnek az illetékes rendőrhatóságnál való feljelentése, súlyos esetben pedig 
az oda történő bekísérés.
A  községi őrsön az ellenőrző szolgálat teljesítésére az őrsparancsnok hivatott. 
Az őrsparancsnok távolléte, vagy akadályoztatása esetén, továbbá akkor, ha 
egyidőben több járőr ellenőrzése vált szükségessé, az őrsparancsnok helyettes 
is végezzen ellenőrző szolgálatot. Az őrsparancsnok irodai munkával vagy 
oktatással való elfoglaltsága nem tekinthető olyan akadálynak, amely őt a 
kötelező ellenőrzése teljesítése alól mentesítené.
Az őrsparancsnokok és helyettesek által eszközlendő ellenőrzések számát az 
ORFK. Közbizt. Hely. 1958. évi 12. sz. utasítása szabályozza.
Az ellenőrzések legyenek meglepőek. Az időjárásra és a napszakra való tekin
tet nélkül úgy kell azokat teljesíteni, hogy az elöljáró érkezéséről az ellenőr
zött előre ne szerezhessen tudomást.
Hogy egy bizonyos időn belül melyik tereptárgynál, mikor és hányszor kell 
ellenőrzést foganatosítani, azt pontosan előírni nem lehet. Ügy kell végezni 
ezt a szolgálatot, hogy az őrsterület legtávolabb fekvő és legnehezebben meg
közelíthető tereptárgyainál való ellenőrzések sem legyenek elhanyagolva. Az 
ellenőrzés főleg ott legyen fokozottabb, ahol a szeszes italok élvezetére, vagy 
más szabálytalanságok elkövetésére különös alkalom nyílik. Az ellenőrzés
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csak akkor teljes, ha az ellenőrző előljáró alárendeltjeinek magatartása és a 
szolgálat mikénti teljesítése iránt is tapintatosan érdeklődik a helyi pártszer
vezetek és tanácsszervek vezetőinél, valamint a lakosság körében.
A felületes és csak a jelentkezés fogadására szorítkozó ellenőrzési szigorúan 
tilos. Az ellenőrzés hanyag teljesítését meg kell torolni.
Az utánportyázás az ellenőrzésnek az a módja, amikor az őrsparancsnok 
(az őrparancsnok helyettes) valamely kivezényelt járőr szolgálati működésé
ről a helyszínen utólag győződik meg.
Az őrsparancsnoknak ezért kötelessége, hogy havonta legalább egyszer vala
melyik járőr elindulása vagy szolgálatba való bevonulása után a járőr által 
végigportyázott tereptárgyakon utólagos járőrözést végezzen és az egyes 
tereptárgyaknál tapintatosan érdeklődjék a járőr megjelenése, magatartása és 
ténykedése felől. H a az utánportyázás közben a járőrrel találkozik, az ellen
őrzés foganatosítása után vonuljon be, mert a további utánportyázás céltalan. 
Az utánportyázás az ellenőrzések előírt számába beszámít.
Az ellenőrző elöljáró a járőr ellenőrző kiskönyvébe a hely és idő megjelö
lésével, valamint aláírásával a helyszínen igazolja az ellenőrzés megtörténtét. 
Az otthon maradt rendőrök meglepő ellenőrzése céljából az őrsparancsnok 
(helyettes) a szolgálatból az előírt idő előtt is bevonulhat, ha ez a szolgá
latra hátránnyal nem jár.
Az ellenőrzések alkalmával tartott 15—30 perces oktatás időpontját és tár
gyát az ellenőrzési könyvbe be kell vezetni.

VI.

Általános rendelkezések

1. Azon városi őrsökön, amelyeknek működési területe községekre is kiterjed, 
a létszámot ketté kell osztani.
A  létszám egy része a város belterületén a 4-es rendszer alapján, míg 
a másik rész a községekben vezénylő rendszer alapján teljesít szolgálatot. 
(Mozgó őrszem, objektumőr, belső területen járőr.)

2. A  nyomozó tiszthelyettesek és körzeti megbízottak szolgálatát későbbi 
időben részletesen szabályozom,

3. A  megyei rendőrfőkapitányságok közrendvédelmi osztályainak vezetői, 
járási rendőrkapitányságok vezetői és közrendvédelmi parancsnokai foko
zott mértékben nyújtsanak segítséget a községi rendőrőrsökön a vezénylő 
rendszerű szolgálat bevezetéséhez.

4. A  megyei rendőrfőkapitányságok anyagi osztályai gondoskodjanak a kül- 
szolgálati pótdíjnak az eltöltött külszolgálati idő alap já n  történő folyósí
tásáról.
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5. Valamennyi megyei rendőrfőkapitányság 1957. augusztus 20-ig vezesse 
be valamennyi községi rendőrőrsön a vezénylő rendszerű szolgálatot és 
annak megtörténtét az ORFK. Közrendvédelmi osztályára 1957. augusz
tus 30-ig írásban jelentse.

6. Parancsom megjelenésével egyidejűleg az eddig megjelent, s ellentétes ren
delkezések hatályukat vesztik.

Szám: 22— 1967/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

31. számú PARANCSA

 Budapest, 1957. évi július hó 11-én

Az 1956. évi ellenforradalom elleni harc során a törvényes rend helyreállí
tásában kifejtett tevékenység elismerésére a Magyar Forradalmi Munkás- 
Paraszt Kormány 25/1957. (IV . 21.) számú rendeletével a

„M U N K Á S-PA RA SZT H A TA L O M É R T ”

Emlék Érem alapítását rendelte el.
A  „Munkás-Paraszt Hatalomért" Emlék Érem a fenti számú kormányren
delet szerint az alábbiaknak adományozható:

„a) az ellenforradalmi erők elleni harcban hősi halált halt szemé
lyeknek,

b) azoknak, akik az 1956. októberében kitört ellenforradalmi felke- 
léssel szemben harcoltak, vagy az ellenforradalom elleni harcot 
irányították. 

c) azoknak, akik párt intéző bizottságok, a rendőrség, honvédség, 
tanácsok által szervezett karhatalomba 1956. december hó 31-ig 
beléptek.”

A kiválogatás, illetve a javaslatok elkészítésénél az alábbi szempontokat vegye 
figyelembe:

1. A kormányrendelet b) pontja alapján csak azok az elvtársak kaphatják 
meg az emlékérmet, akik 1956. október 23-tól bizonyos ellenséges gócok 
leküzdésében, fegyveres harcokban vettek részt. (Beleértve a volt BKH. 
sorkatonáit is.)
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Ezen pont alapján sem kaphatják meg azok, akik október 31 -től novem
ber 4-ig, vagy az azt követő időben valamilyen formában lecsatlakoztak 
az ellenforradalomhoz, vagy kisebb-nagyobb mértékben kompromittálták 
magukat.

2. A kormányrendelet c) pontja alapján javasolni kell az emlékérem meg
adását azoknak az elvtársaknak, akik a karhatalomba, — akár honvédségi, 
akár belügyi — 1956. december 31-ig beléptek és ott szolgálatot teljesí
tettek.
Kivételt képeznek azok, akik október 23-tól a karhatalomba való belépé
sükig ellenforradalmi cselekményeket követtek el.

"A Munkás-Paraszt Hatalomért” Emlék Érem Helyes odaítélése érdekében 
elrendelem:
A  BM. valamennyi önálló szervénél (közp. főoszt. önálló oszt. orsz. pságok. 
megyei-budapesti f ő k apitányságokon) bizottságokat kell felállítani. Tagjai a 
szerv parancsnoka, vagy helyettese, a Személyzeti osztályvezető, és kérjék fel 
az illetékes pártszervezet titkárát a bizottságba való részvételre.
Az alsóbb szervek parancsnokai a fenti bizottságokhoz tegyék meg a javas
latokat.
Utasítom a bizottságok vezetőit, hogy az általuk elfogadott javaslatokat 1957. 
augusztus 1-ig a BM. Személyzeti osztály vezetőjének (Takács Imre r. 
alezds.) küldjék meg.
Az Emlék Érmet azoknak az elvtársaknak is meg kell adni — ha kizáró 
okok nem forognak fenn, akik a karhatalomtól már egyes belügyi szervek 
állományába át lettek helyezve, vagy akik időközben a karhatalom állomá
nyából leszereltek. 
Személyi javaslatokat csak a kormányrendelet b) pontja esetében kell készí
teni.

 A  kormányrendelet c) pontja alapján Emlék Éremre jogosultakra — tehát 
akik 1956. december 31-ig a karhatalomba beléptek, — ott szolgálatot tel
jesítettek és kizáró okok nem forognak fenn — nem kell személyi javaslat, 
csupán egy névsor, az alábbi adatokkal:
1. év, 2. rendfokozat. 3. születési év, anyja neve. 4. mikor lépett a karha
talomnál szolgálatba, meddig volt a karhatalomba, melyik karhatalmi egy
ségnél, 5. jelenlegi beosztása.

A személyzeti osztály munkájának megkönnyítése érdekében a felterjesztése
ket az alábbiak szerint készítsék el:

1. Külön csoportosítsák azokat az egyéni javaslatokat, akik a kormányren
delet b) pontja alapján ellenforradalmi gócok felszámolásában fegyvere
sen résztvettek.
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2. Külön csoportba, akik a karhatalomnál teljesítettek szolgálatot, illetve oda 
1956. december 31-ig beléptek, de már más szerv állományában teljesí
tenek szolgálatot. (Ezekről az elvtársakról csak névsort kell felterjeszteni.)

3. Külön névsorba küldjék fel azoknak az elvtársaknak a neveit, akik 1956. 
december 31-ig a karhatalomba beléptek, de időközben már leszereltek.

4. Külön névsort készítsenek azokról, akik a honvédségi karhatalomban tel
jesítettek szolgálatot.

5. Külön személyi javaslatot terjesszenek fel azokról az elvtársakról, akiket 
kormánykitüntetésre is javasolnak (Vörös Csillag Érdemrend, Kiváló Szol
gálatért. Szolgálati Érdemérem) kormánykitüntetésre csakis kivételesen 
bátor és hősies magatartást tanúsított elvtársakat lehet javasolni.

Felhívom az elvtársak figyelmét, hogy a kiválogatást a legnagyobb körül
tekintéssel végezzék és ennek érdekében az illetékes megyei stb. intéző bizott
ságok véleményét is kérjék ki.
Utasítom a határidő pontos betartására, mert későbbi javaslatokat már nem 
lesz mód a kormányhoz felterjeszteni. Vitás, vagy kétes esetekben a BM. 
Személyzeti osztály illetékes beosztottjához kell fordulni felvilágosításért.

Szám: 8—293/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

32. számú PARANCSA

Budapest, 1957. július hó 10-én 

TÁRGY: Városi őrsök szolgálati rendjének szabályozása

I.

Az ellenforradalom leverése után városi rendőrőrseinken a közbiztonsági 
szolgálatot különféle szolgálati rendszerek alapján látják el. Ez a rendszer
telenség komoly mértékben nehezíti a rendőrség szolgálatának és munkájának 
egységesítését és sok esetben túlzottan megterheli a személyi állományt vagy 
indokolatlan előnyök biztosításán keresztül a testület egységét és fegyelmét 
dezorganizálja.
A  fentiek megszüntetése érdekében

e l r e n d e l e m
az ország valamennyi városi rendőrsén a négyesrendszerű szolgálat beveze-
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tését, azon városi őrsökön, amelyeknek működési területe községekre is ki
terjed, a létszám egyrészét a város belterületére négyesrendszer alapján 
(objektumőr, mozgóőrszem, járőr) másik részét a községekben vezénylőrend
szer alapján kell kivezényelni.

II.

Szolgálat megszervezése

Az őrs területén operatív felmérés alapján az őrslétszám figyelembevétele 
mellett — meg kell állapítani az objektum — és mozgóőrhelyeket, valamint 
a járőrök számát. Sűrűn lakott, nagyforgalmú őrsterületen a létszám zömét, 
míg kevésbé sűrűn lakott településeken a létszám 30—30 százalékát keli 
mozgóőrszemként beosztani. A létszám többi részét járőrszolgálatba kell fel
használni.

Mozgóőrszemet kell felállítani a város
— központi területén
— fontosabb, nagyobb forgalmú útkereszteződéseknél,
— bűnügyileg fertőzött vagy veszélyeztetett pontjain,
— pályaudvarok, villamos- és autóbusz végállomások közvetlen környékén.
— azokon a helyeken, ahol a közrend és közbiztonság, rendőr állandó jelen

létét indokolja.

A mozgóőrszem feladata őrutasításában megjelölt területen a közrend és köz- 
biztonság fenntartása, hozzáforduló állampolgárok eligazítása, valamint 
segélyre szorulók (vakok, bénák, egyéb testi fogyatékosságban szenvedők) 
támogatása.

A  mozgóőrszemek szolgálatukat az őrsparancsnok által elkészített őrutasítás 
alapján látják el és felállítási pontjukat (őrhelyüket) csak látó- illetve halló 
távolságra hagyhatják el. (1. sz. melléklet.)
A  járőrök szolgálatukat az őrsparancsnokok által elkészített útiránytervek 
alapján látják el. Annyi járőrútiránytervet kell szerkeszteni, hogy az őrs terü
lete azok alapján történő járőrözésen keresztül rendszeres ellenőrzés alatt 
álljon. Az útiránytervek időtartama 6 óra. Az útiránytervben a járőrözésre, 
valamint a figyelésre fordítandó időt külön kell feltüntetni. (2. sz. melléklet.) 
Külön útirányterveket kell készíteni a délelőtti (8— 14 h-ig) a délutáni 
(14—20 h-ig) az éjszakai (20—02 h-ig) és a hajnali (02—08 h-ig) idő
szakra, amit azon fel is kell tüntetni. Az útiránytervek ilyen módon történő 
elkészítését az indokolja, hogy az őrs területén időszakonként más és más 
helyen jelentkeznek a közbiztonsági problémák.
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Amennyiben az operatív helyzet azt mutatja, hogy az előre elkészített út
iránytervek nem biztosítják az eredményes szolgálatellátást, úgy a felmerült 
feladatok elvégzésére alkalmas új útiránytervet kell készíteni az őrsparancs
noknak. s a járőr annak alapján nyerjen kivezénylést.
A  járőr kivezényelhető gyalog, kerékpárral, lóval, motorkerékpárral és gép
kocsival. Szolgálati kutyával csak gyalogos járőr vezényelhető ki. A járőridő 
kiszámítására a szolgálati órák kiszámítási táblázatában feltüntetett időkisza- 
batok az irányadók.
A  járőrök szolgálatuk közben a gyalogjárda úttest felé eső szélén kötelesek 
haladni. Az elöljárók szükség esetén elrendelhetik az úttesten történő jár
őrözést.
Az objektumőrszemek szolgálatukat őrutasítás alapján látják el. (4. sz. mel
léklet.)
Az őrutasításokat és útirányterveket minden év III. 15. és IX. 15. napján 
felül kell vizsgálni és a tavaszi-nyári, illetve őszi-téli feladatokhoz mérten 
át kell dolgozni.
Az őrutasításokat az útirányterveket 2 példányban kell elkészíteni. Egy pél
dány a szolgálatos rendőrnél (őrszem, járőr) van. míg a másik példányt az 
őrsparancsnok őrzi, illetve ellenőrzésnél használja fel.
Az őrutasításokat és útirányterveket a járási, városi, kerületi kapitányságok 
közrendvédelmi parancsnokai hagyják jóvá a kapitányság vezetőjének történt 
előzetes bemutatás után.
A  mozgóőrszemek felállítását a városi, járási, kerületi kapitányságok veze
tőinek javaslata alapján a megyei (budapesti), főkapitányságok közrendvé
delmi osztályvezetői rendelik el. Az állandó objektumőrszemek felállítására 
kizárólag a BM. ORFK. közrendvédelmi osztályának vezetője jogosult.
A  négyesváltású rendszerben történő őr- és járőr szolgálatra őrhelyenként, 
illetve járőrönként 4 rendőrt kell beosztani.

A szolgálat a következő rendszer alapján működik:
első nap: a rendőr, mint első számos őrszem vagy járőr teljesít szol
gálatot 8— 14 és 20—02 h-ig;
második nap: a rendőr, mint tartalékos 6 óra időtartammal az őrs
parancsnok vagy magasabb előljáró által megjelölt időben teljesít szol
gálatot;
harmadik nap: a rendőr, mint második számos őrszem vagy járőr 
14—20 és 02—08 óráig teljesít szolgálatot; 
negyedik nap: a rendőr szabadnapos.

Az őrszem és járőrszolgálat minden városi őrsön 08 h-kor kezdődik.
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Városi rendőrőrsök szolgálatát az őrsparancsnok szervezi, irányítja, ellenőrzi.
A  kivezényelt objektumőrök, őrszemek és járőrök az őrutasításban, illetve az 
útiránytervben meghatározott területen tevékenykednek, s az abban, valamint 
az eligazításon meghatározott feladatokat látják el.
A  járőröket mindig azon útiránytervek alapján kell kivezényelni, amelyen 
keresztül a rendőr ellenőrzés alatt tudja tartani az adott időben veszélyesként 
jelentkező területet.
Az elsőszámos rendőrnek 7.30 h-kor, a tartalékos rendőrnek az őrsparancsnok 
által meghatározott időben, míg a másodikszámos rendőrnek 13,30 h-kor kell 
az őrsön megjelennie. Az őrsparancsnok azonban, — amennyiben bentlakó 
rendőr, a délelőtt folyamán az őrsön nem tartózkodik bent — köteles min
den nap 2 fő másodikszámost reggel 8 h-ra az őrsre berendelni, akik az 
őrsön biztonsági tartalékot képeznek. Amennyiben ezen másodikszámosak 
közbiztonsági szolgálatra nyernének a délelőtt folyamán kivezénylést, úgy 
következő tartalékszolgálatukat el kell engedni.
Az elsőszámos rendőrök 02 h-kor őrsre történt bevonulásuk után az őrs
parancsnok engedélyével lakásukra távozhatnak. Amennyiben nincs az őrsön 
a hajnali órákban kellő számú pihenő rendőr, úgy az őrsparancsnok köteles 
2 fő elsőszámost visszatartani reggel 8 h-ig, mint biztonsági tartalékot.
Amennyiben az őrsön visszatartott s ott pihenő elsőszámos közbiztonsági 
szolgálatra nyerne kivezénylést, úgy részére a következő tartalék-szolgálatot 
el kell engedni.
A  szolgálatbalépő parancsnoknak, szolgálatának átvétele és megfelelő intéz
kedés céljából 7,30 h-kor kell megjelennie az őrsön. A 8 órakor útbainduló 
őrszemeket és járőröket a lelépésre következő őrsparancsnok köteles eligazí
tani. Az eligazításon a szolgálatba lépő őrsparancsnok is köteles résztvenni.
Az őrsparancsnoki szolgálat átadása és átvétele, az őrszemek és járőrök eliga
zítása után történik.
A  naposok 24 óránként váltják egymást s váltási idejük megegyezik az 
őrsparancsnok és helyettesek váltási idejével. Szolgálatukat a Szolgálati Sza
bályzatban előírtak szerint látják el.
Az őrsírnok napi szolgálati ideje 08— 17 h-ig tart. Vasárnap szolgálatmen
tességet élvez, amennyiben a szolgálat érdeke vagy rendkívüli esemény más 
szolgálati beosztást nem követel meg.

Tartalékszolgálatost 08—24 h-ig terjedő időben lehet beosztani. 6 órás idő
tartammal az alábbi feladatokra:
a) őrszem és járőrszolgálatra,

Szolgálatellátás
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b) rendőrhatósági működés során felmerült rendkívüli szolgálatra (transzfe
rálás, kilakoltatás, stb.),

c) rendezvények biztosítására,

d) felügyeleti szolgálatra, (színház, mozi, előadás, stb.).

A  rendőrrel tartalékszolgálatának idejét az őrsparancsnok, elsőszámos szol
gálatából történő lelépésekor közölje.
Az első és másodikszámos rendőr két szolgálati kivezénylése közötti időben 
az őrsön köteles pihenni. Ez idő alatt köteles a rendőr a szolgálat közben 
észlelt eseményekről, végrehajtott intézkedésekről szóló jelentést megírni, 
ruházatát, szerelvényét rendbehozni. Két szolgálat közötti pihenőidőben a 
rendőrt szolgálatba igénybevenni nem lehet. — rendkívüli esetek kivételével.

Naponta, étkezés céljából az őrs valamennyi beosztottjának a szolgálat 
sérelme nélkül 2 órát meg nem haladó időre eltávozást lehet engedélyezni. 
Kivéve a tartalékszolgálatot teljesítőket.

Az első és második számos, valamint tartalékos rendőröket szolgálatba való 
kivezénylésükkor minden esetben el kell igazítani.
Az őrszemek eligazításuk után a legrövidebb vagy az őrsparancsnok által 
meghatározott útvonalon haladva, menjenek felállítási helyükre, őrhelyük 
elérésére az őrsparancsnok engedélyével járműveket is igénybevehetnek.
A  járőrök eligazításuk után szolgálatukat nyomban megkezdik.
Az objektumőrök, mozgóőrszemek és járőrök nappal egyesével — kivéve ha 
rendkívüli körülmények megerősítésüket nem teszik indokolttá és szükségessé 
— teljesítenek szolgálatot. Éjszaka az objektumőröket egyesével, a járőröket 
kettesével kell kivezényelni. Éjszaka a mozgóőrszemek kettesével teljesítenek 
szolgálatot olymódon, hogy a két szomszédos mozgóőrszemet össze kell 
vonni. Ebben az esetben a mozgóőrszemek mindkét felállítási helyen 30 per
cenként kötelesek megjelenni. Azon mozgóőrszemeket, akiknek őrhelyükről 
történő elvonása a közrendre és közbiztonságra károsan hatna, összevonni 
nem lehet, hanem ezeket járőrökkel kell megerősíteni.

Az őrszemek és járőrök szolgálatuk közben állampolgárokkal magán beszél
getést nem folytathatnak. A  felvilágosításért hozzájuk forduló állampolgárok
nak szabályos üdvözlés után a legrövidebben kell felvilágosítást adniok.
Az új őrszem felállítási helyére érve a régi őrszemmel szemben 1 lépés távol
ságra álljon meg. Az őrszemek egymásnak egyszerre tisztelegjenek. Tisztel
gés után a régi őrszem adja át az új őrszemnek az őrutasítást röviden közölje 
a szolgálata közben előfordult fontosabb eseményeket, tapasztalatokat.
A ,,befejeztem" kijelentés után az őrszemek ismét egyszerre tisztelegjenek.
Az új őrszem ezután kezdje meg szolgálatát, a leváltott őrszem pedig a leg
rövidebb útvonalon vonuljon be őrsére.
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Ha az új őrszem nem találja felállítási helyén a leváltandó őrszemet mert 
az előállítás, bekísérés vagy egyéb szolgálati elfoglaltság miatt őrszemkeretét 
elhagyta, akkor az új őrszem kezdje meg szolgálatát. Az őrsparancsnok
nak ezt a körülményt mindkét rendőr jelentse.
A  forgalmas útvonalon történő váltásra az úttest szélén olyan helyet kell ki
jelölni, ahol a rendőrök testi épsége nincs veszélyeztetve s a forgalmat sem 
akadályozzák.
A  leváltott őrszem, a szolgálatból bevonult járőr az őrsparancsnoknál (őrs- 
parancsnokhelyettesnél) jelentkezni köteles.
A  bevonulás utáni eligazítás alkalmával az őrsparancsnok (őrspk. helyettes) 
számoltassa be a rendőrt az eligazításkor megszabott feladatok végrehajtásá
ról, szolgálatban szerzett tapasztalatairól, majd vizsgálja meg a rendőr á lla
potát, fegyverzetét, lőszerét és szerelvényét. A  fegyvert az erre kijelölt helyen 
üríttesse.
Ha az őrsparancsnok (helyettes) a szolgálati feladatok helytelen vagy hiányos
végrehajtását tapasztalja a rendőrt vonja felelősségre, szükség esetén ezt a 
tényt a közrendvédelmi parancsnokának jelentse.
V árosi őrsökön az oktatást 4 egymást követő napon kell megtartani, az okta
tás hetében és azon mindig a második számos rendőrnek kell résztvennie 8. 
és 13 h közötti időben, a tematikában meghatározott időtartammal. Az okta
tás kezdeti időpontját a városi, járási, kerületi közrendvédelmi parancsnokok 
szabják meg.
Szabadnapot élvező rendőrt mindennemű szolgálat alól mentesíteni kell. 
rendkívüli esetekben a megyei (budapesti) közrendvédelmi osztály vezetőjé
nek engedélyével karhatalmi szolgálatra igénybe vehető.
Egyes rendőrök más szolgálatra történt beosztása vagy vezénylése, megbete
gedése, stb. esetén az őrszem és járőrszolgálati folytonosságában hiány kelet
kezik. A  hiányosságok pótlását a tartalék szolgálatból, valamint a kevésbé 
fontos mozgóőrszemekből és járőrökből kell eszközölni.
A  beállott hiányokat soha nem szabad hármas vagy más szolgálati rend
szer bevezetésével pótolni.
Az észszerű és rugalmas szolgálatkezelés az elöljáró egyik legfontosabb 
tulajdonsága legyen.

Az őrszem és járőrszolgálatban álló rendőr őrhelyét, illetve útirányát csak 
abban az esetben hagyhatja el:
a) ha megbetegszik, megsérül és betegsége vagy sérülése olyan természetű, 

hogy kórházba vagy segélyhelyre kell mennie, illetve az őrsre kell be
vonulnia,

b) ha saját kezdeményezésből, parancs vagy indokolt felhívás alapján vala
kit előállít vagy bekísér a kapitányságra,
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c) ha valamilyen halaszthatatlan szolgálati ügyben szóbeli vagy írásbeli 
jelentést kell tennie s a jelentés megtételére más mód nem áll rendelke
zésre,

d) ha valamely halaszthatatlan intézkedés miatt területét el kell hagynia 
vagy elhagyására elöljárójától parancsot kapott.

Az őrszem vagy járőrterület elhagyását az ellenőrzési könyvbe a rendőr 
haladéktalanul bevezetni köteles s ha mód van rá, azt az őrsre telefonon 
is jelentse.
A  járőr meghatározott útirányától csak a. következő esetekben térhet el:
a) ha valamely elöljáró vagy más hatósági személy a járőrhöz olyan sürgős 

természetű parancsot vagy felhívást intéz, amelynek teljesítése céljából 
az útiránytól el kell térnie.

b) ha bűncselekményén való tettenérés esete forog fenn,
c) ha a járőr elkövetett vagy folyamatban lévő súlyos természetű büntetendő 

cselekményről megbízható módon értesül (tűzvész, baleset, stb.).
Ha a járőr azokat a tennivalókat, amelyek miatt az útiránytól eltér már elvé
gezte és szolgálati ideje még nem járt le, járőr szolgálatát ott folytassa, ahol 
az útiránytervi időbeosztása szerint lennie kellene.
A  járőr tagjai egymástól csak elkerülhetetlenül szükséges esetben válhatnak 
el. Személyi szabadságot korlátozó intézkedések végrehajtásánál soha.
Az őrszem és járőr csak akkor jogosult szolgálatát megszakítani és az őrsre 
bevonulni, ha másodfokú készültség elrendeléséről, a rendőrhatóság terüle
tén történt nagyobb arányú veszedelemről, elemi csapásról vagy rendzava
rásról megbízható módon értesül.
A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság közrendvédelmi osztály vezetője 
parancsban határozza meg, hogy a rendőrnek szolgálatban az év- és napszak
nak megfelelően milyen öltözetben kell megjelennie.
A téli évszak általában október 15-től április 15-ig tart. Ott, ahol az általá
nostól lényegesen eltérő időjárás uralkodik, a kezdeti és befejező határnapot 
a megyei rendőrfőkapitányság közrendvédelmi osztály vezetője megváltoztat
hatja. . ±
Az őrszem és járőrszolgálatban lévő rendőrnél jelzősíp, bilincs, zseblámpa, 
írószer, jegyzetkönyv, körözött járművek jegyzéke, Budapesten utcanévjegy
zék is legyen.
Az őrszem, a járőr vagy valamely más szolgálatban lévő rendőr juthat olyan 
veszélyes helyzetbe, hogy segítséget kell kérnie. Erre különösen az éjszakai 
órákban kerülhet sor. A segélyhívás többször megismételt, rövid, szaggatott 
sípjelzéssel történik. A  rendőrség sípjelzést halló tagjai kötelesek haladékta
lanul a helyszínre sietni, s veszélyben lévő elvtársuk segítségére lenni. 
Szaggatott sípjelzést csak veszély esetén szabad adni. Ellenőrző szolgálatban 
az őrszemek vagy járőrök hívására sípjelzés nem használható.
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IV.
Ellenőrző szolgálat

Az ellenőrzés célja, hogy az elöljárók meggyőződjenek az őrszemek és jár
őrök szolgálatának szabályszerű teljesítéséről. Arról, hogy beosztottaik ellát
ják-e azokat a feladatokat, amelyeket parancsok, jogszabályok és az eliga
zításon kiadott utasítások számukra előírnak.
Az ellenőrző elöljáró az őrszemeket, járőröket napszakra és időjárásra való 
tekintet nélkül, lehetőleg rendszertelen időközben, más és más helyen, meg
lepetésszerűen ellenőrizze. Az ellenőrzések számát az 1957. ORFK. Vez. 
Közbizt. h. 12. sz. utasítása szabályozza.

Az ellenőrző elöljáró megfigyelés, tapintatos érdeklődés és helyszíni tapasz
talatgyűjtés alapján győződjék meg a rendőr szolgálatkészségéről, a közön
séggel való bánásmódjáról, szolgálati fellépésénél szabályszerűségéről, intéz
kedéseinek helyes vagy helytelen voltáról, megfigyelőképességéről, a jogsza
bályoknak a rendőrök által történő helyes értelmezéséről és alkalmazásáról, 
végül arról, hogy a rendőr személyes magatartása nem kifogásolható-e.
A  szolgálatban álló rendőrt minden ellenőrzés alkalmával feltűnés nélkül 
rövid oktatásban kell részesíteni, különösen azon kérdésekre nézve, amelyek
ben nála hiányosságok észlelhetők.
A felületes és csak a jelentkezés fogadására szorítkozó ellenőrzés tilos. Ilyen 
magatartás észlelése esetén az ellenőrzőt felelősségre kell vonni, ismételt eset
ben pedig meg kell fenyíteni.

Az őrszem és járőr szolgálatot teljesítő rendőr jelentkezni köteles valamennyi 
elöljárójánál.
A  rendőr elöljáróját megpillantva, az elöljáró elé köteles menni. Ha a rendőr 
felállítási helyét nem hagyhatja el, az ellenőrző elöljárónak kell a rendőrt 
megfelelő távolságra megközelíteni.
Ha valamely tiszt (nem elöljáró) az őrszemhez vagy járőrhöz lép, akkor az 
őrszem, a járőr vagy járőrvezető nála csak a szolgálati minőségét jelenti. Az 
ellenőrző elöljáró az ellenőrzés tényét, idejét és tapasztalatát a rendőr ellen
őrzési könyvébe be kell jegyezze.

V.
Általános rendelkezések

1. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok közrendvédelmi osztályainak 
vezetői, városi kerületi rendőrkapitányságok vezetői és közrendvédelmi 
parancsnokai, nyújtsanak fokozott segítséget a városi rendőrőrsöknek a 
négyesváltású szolgálati rendszer bevezetéséhez.
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2. A  városi őrsökön működő körzeti megbízottak szolgálatát a későbbiek 
folyamán részletesen szabályozom.

3. Valamennyi rendőrfőkapitányság 1937. augusztus hó 15-ig vezesse be 
valamennyi városi rendőrőrsén a négyesváltású szolgálati rendszert és 
annak megtörténtét a BM. ORFK. Közrendvédelmi osztályára 1957. 
augusztus hó 20-ig írásban jelentse.

4. Parancsom megjelenésével egyidejűleg az eddig megjelent és ellentétes 
értelmű parancsok érvényüket vesztik.

r. őrs. (1. sz. mell.)
I. sz. MOZGÓő RSZEM  

őrutasítás

Az őrszem felállítási helye: 
Ellenőrzési pont és idő:

Mozgási körzete:

A körzet területén lévő fontosabb 
hivatalok, középületek:

A körzet területén lévő gyárak, ipar
telepek, raktárak, üzletek:

A  körzet területén, vagy annak kö
zelébe lakó orvosok, szülésznők, 
rendőrök lakáscíme:

Fontosabb telefonszámok:

Riadó — készültség esetén teendő:

közrendv. pk.

Kossuth Lajos tér — Virág u. sarok 
Kossuth Lajos tér — Virág u. sarok

30 perc
Kossuth Lajos tér — Virág u. — 
Petőfi Sándor utcáig. Vissza: Kossuth 
Lajos tér. Virág u. sarok.

Járásbíróság, Nemzeti Bank, Posta, 
Szálloda, Étterem, Filmszínház, SZT K 
rendelő.

Sörlerakat. V ILLé RT raktár, üzletek, 
nyomda.

Dr. Földes Emil orvos Kossuth L. tér
5. sz., Ress Ferenc r. szds. Petőfi S. 
u. 21., Kántor Lászlóné szülésznő 
Petőfi u. 10.
R. őrs 11— 11 
Mentők 10— 10 
Vízművek 33—32 
Tűzoltók 12— 12 
Az őrsre bevonul.

őrsparancsnok
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r. őrs (2. sz. mell.)

2. SZ. ú TIRÁNYTERV  
gyalogos járőr részére

(8-tól 14-ig)

Érintett útvonalak érkezési idő figyelési idő
Kossuth Lajos u. — Marx K. utca sarok 0.30 20 p.
Petőfi Sándor u. — Kálmán u. sarok 1.05 20 p.
László tér — Gömb u. sarok 1.43 20 P.
Mohácsi telep — Vasútállomás 2,30 20 P.
Attila u. — Kanizsai u. sarok 3,00 10 P.
Dózsa György u. — Kálmán u. — Virág u. sarok 3,30 10 p.
Holló utca — Kapos köz 4,35 20 p.
Petőfi Sándor u. — Marx K. u. sarok 5,15 10 P.
Kossuth Lajos u. — Marx K. u. sarok 5,30

Bevonulás 6,00

Feladat: A rend, a közbiztonság fenntartása, közlekedés ellenőrzés, bűncse
lekmények megelőzése, figyelőszolgálat.

Összeköttetés: Telefon útján. Vasútállomásról. Attila utcai T E F U  garázs
ból. Holló utca 6. sz. alatt lévő gyógyszertárból.

közrendv. pk. őrsparancsnok

Megjegyzés:
1. a ,,300 méteren felüli" időt kell számítani a homokos, ingoványos, vagy 

hegy- völgyes vizenyős terepeken.
2. Téli időszakokban a gyalogos portyázási időt a III. pont szerinti idők

nek megfelelően kell számítani.
3. Lóval történő portyázás esetén az első 2 órában, majd utána minden órá

ban 10— 10 perc átnyergelési időt kell adni.
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I. ŐRUTASÍTÁS
(kapuőr)

r. őrs (4. sz. mell.)

Objektum pontos neve és címe: Megyei Rendcrfőkapitányság, Mozsár 
u. 10.

Felállítási Helye: (mozg. körl.) Főkapitányság épület főbejárata.

Feladata: A főkapitányság épületébe belépő 
személyek igazoltatása, felvilágosítás 
adás. eligazítás.
Feladata továbbá az épület előtt való 
csoportosulás megakadályozása, a fő- 
kapitányság épülete előtt észlelt ese
mények jelentése az őrspk-nak.
A  hivatali idő letelte után a bejárati 
kapu bezárása, az épület őrzése.

Összeköttetés: Bejáratnál lévő telefon és csengő.

Riadó — készültség — esetén 
magatartása: A  riadóztatást elrendelőt visszahívja, 

őrhelyét nem hagyhatja el.

közrendv. pk. őrsparancsnok
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Szám: 5/1486/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

33. számú PARANCSA

Budapest, 1957. évi július hó 10-én

TÁRGY: A Belügyminisztérium szervei által előtalált, elkobzott, bűnjelként 
lefoglalt,  stb. fegyverek és lőszerek kezelése

Megállapítottam, hogy a Belügyminisztérium szerveinél az előtalált, elkob
zott és bűnjelként lefoglalt fegyverzetet nem megfelelően kezelik, mulasztá
sok történnek az ilyen vagy egyéb körülmények folytán a szervekhez kerülő 
fegyverzeti anyagok bejelentése és bevételezése terén.
Az előtalált, elkobzott, bűnjelként lefoglalt, stb. rendszeresített és nem rend
szeresített fegyverek, golyós és sörétes vadászpuskák nem kerülnek a BM. 
központi nyilvántartásába, hanem azok sok esetben ismeretlen módon eltűn
nek s nem egyszer egyes személyek visszaéléseket követnek el velük.
A  fegyvereknek ilyen laza kezelési módja nem egyeztethető össze sem a köz- 
biztonság, sem a népgazdaság követelményeivel és érdekeivel, ezért az e téren 
mutatkozó szabálytalanságok megszüntetése érdekében

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

1. A  Belügyminisztérium valamennyi rendőrfőkapitánysága által előtalált, 
elkobzott, lefoglalt, vagy hozzájuk beszolgáltatott (személyi tulajdoni 
képező fegyverek kivételével) valamennyi rendszeresített és nem rendszere
sített fegyvert, golyós és sörétes vadászpuskát és lőszert (a továbbiakban: 
fegyverzeti anyagok) — bűnvádi eljárás esetében a határozat meghozatala 
után — az illetékes rendőrfőkapitányság fegyver-szolgálatának kell átadni.
Az átadás az előtalálási, beszolgáltatási jegyzőkönyv, vagy a bűnvádi el
járás, stb. határozatának, kivizsgálásának jegyzőkönyvei (másolatai) alap
ján történjék.

2. Az átvett fegyverzeti anyagokat a fegyver-szolgálat és átvétel után azon
nal köteles bevételezni. A bevételezést az 1. pontban megjelölt jegyző
könyvek alapján kell végrehajtani. A fegyver-szolgálat a bevételi okmá
nya másolatát — a bevételezést követő 48 órán belül — terjessze fel a 
a BM. Anyagi és Technikai Főosztály Fegyverzeti és Műszaki Osztá
lyának.
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3. Az 1. pont alapján átvett fegyverzeti anyagokat valamennyi rendőrfő- 
kapitányság fegyver-szolgálat vezetője a félévi anyagvételezések (június 
és december) alkalmával köteles a BM. Központi Fegyverszertárába fel
szállítani.

4. A Határőrség, Büntetésvégrehajtás, karhatalmi szervek, valamint az isko
lák, tanfolyamok, stb. egységei ugyancsak az 1—3. pontban foglaltak 
szerint járjanak el az általuk előtalált, elkobzott, lefoglalt, vagy hozzájuk 
beszolgáltatott fegyverzeti anyagokkal.

3. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok 1957. június 15-e után 
előtalált, elkobzott, lefoglalt, vagy hozzájuk beszolgáltatott fegyverzeti 
anyagokat Fegyver és Lőszerboltoknak nem adhatnak át.
Ez vonatkozik azokra a fegyverzeti anyagokra is, melyek a fenti idő
pont előtt kerültek a főkapitányságok birtokába.
A Fegyverzeti és Lőszerboltok fegyverzeti anyagokkal történő ellátását 
— térítés ellenében — a jövőben az Anyagi és Technikai Főosztály biz
tosítsa.

6. Az ellenforradalmi események után a BM. szervek által (L.: 1. és 4. 
pont) előtalált, elkobzott, lefoglalt, vagy hozzájuk beszolgáltatott fegy
verzeti anyagokat amennyiben azok nincsenek a fegyver-szolgálat birto
kában, azonnal át kell adni a szerv fegyver-szolgálatának. Ezeknek a fegy
verzeti anyagoknak a BM. Központi Fegyverszertárba történő beszállí
tására a leltározás befejezése után a BM. Anyagi és Technikai Főosztály 
Vezetője intézkedjék.

Jelen parancsomat az érintett személyi állománnyal ismertetni kell. végrehaj
tását a szervek parancsnokai ellenőriztessék.

Szám: 8—361/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

37. számú PARANCSA

Budapest, 1957. augusztus 12-én

TÁRGY: A közrendvédelmi szervek és a lakosság közötti kapcsolat
e lm é ly íté se

A szocialista országok rendőrségei csak abban az esetben tudják feladatukat 
eredményesen ellátni, ha a dolgozó tömegek a közrend és közbiztonság fenn
tartása érdekében végzett munkájukban aktívan támogatják.
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Akkor lehet szilárd, a közrend és közbiztonság érdekében gyümölcsöző kap
csolatot teremteni a lakossággal, ha valamennyi közrendvédelmi beosztott 
szolgálatát fegyelmezetten és kulturáltan látja el, ha érvényesül munkájukban 
a szocialista törvényesség.
A  rendőrség eredményes kulturált és fegyelmezett közbiztonsági és bűnügyi 
munkája teremti meg azt a légkört, amiben a lakosság szívesen segít a rend
őri feladataink elvégzésében.
A  felszabadulás óta rendőrségünk munkájában állandóan és következetesen 
jelentkezett az a törekvés, hogy intézményessé tegyük a rendőrség és a lakos
ság közötti szerves kapcsolat megteremtését.
A  közrendvédelmi szerveink az ellenforradalom előtt a rendőrség és a dol
gozók közötti kapcsolatot intézményesen a T. munkán keresztül kívánták 
elérni és biztosítani.
A  közrendvédelem T. munkája nem biztosította a megfelelő kapcsolatot a 
dolgozó tömegek és a rendőrség között, annak ellenére, hogy ezen munka- 
módszeren keresztül igen sok bűncselekményt megelőztek, igen sok bűncse
lekmény elkövetőjét felderítették.
A T. munka folyamán azonban igen sok dekonspiráció következett be, amely 
nemcsak e munka eredményességét veszélyeztette, hanem igen károsan hatott 
ki egyéb BM. szervek megelőző tevékenységére és komoly morális károkat 
is okozott a közrendvédelem személyi állományán belül, A T. munka ered
ményének túlhajszolása érdekében a parancsnokok tekintélyes része szinte 
rákényszerítette beosztottait hamis jelentések írására, az előljárók ferde tájé
koztatására.
A  T. munka legsúlyosabb hibája az volt, hogy a tömegkapcsolatot a T. 
személyek szűk körére igyekezett korlátozni, kizárólag ezen személyektől kí
vántak a rendőrséget érdeklő események rő l tudomást szerezni. A  becsületes 
állampolgárok széles körét nem hírforrásként, hanem kizárólag konspirációs 
eszközként kezelték.
A  T. személyek beállítása sem a bűnügyi helyzetnek, a bűnügyileg veszé
lyeztetett objektumoknak megfelelően történt, hanem a főirány az volt, hogy 
területi elhelyezkedésüktől és adatszerzési lehetőségeiktől függetlenül azon 
személyek kerültek T. személyként beállításra, akik hajlandónak mutatkoztak 
a rendőrrel szoros kapcsolatot teremteni.
A  fentiek alapján a T. munkán keresztül a rendőrség, s ezen keresztül fel
sőbb állami és pártszerveink nem tájékozódhatnak megfelelően az ország la
kosságának hangulatáról, vagy a bűnügyi helyzet alakulásáról.
A  közrendvédelem, a közrendvédelmi szervek és a lakosság közötti helyes 
kapcsolat megteremtését és kiszélesítését az alábbi elvek alapján

e l r e n d e l e m .
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Személyekkel való kapcsolattartás

1. Valamennyi közrendvédelmi rendőrőrs köteles területén széles kapcsolatot 
kiépíteni a becsületes állampolgárokkal és ezek köréből kiválasztani azon 
személyeket, akik önkéntesen hajlandók segíteni a rendőrség megelőző 
és felderítő munkáját.
Ezen személyekkel, valamint az őrs területén lakó valamennyi becsületes 
állampolgárral kötelesek rendszeresen kapcsolatot tartani.
Tilos kapcsolatot kiépíteni és tartani osztályidegen, s büntetett előéletű 
személyekkel.

2. A  kiválasztott személyekkel való foglalkozás nem titkos, Titkosan kell 
kezelni azonban a híranyagot adó állampolgár személyét abban az eset
ben, ha jelentése nyomán rendőri eljárás indul.

3. A lakossággal való szoros kapcsolattartás, a rendszeres beszélgetés és 
érdeklődés kötelező minden közrendvédelmi parancsnokra, őrsparancs
nokra, őrsparancsnokhelyettesre, minden egyes körzeti megbízottra és 
nyomozó tiszthelyettesre, valamint vezénylőrendszer alapján szolgálatot 
teljesítő közbiztonsági járőrre.
Városokban a járőrök és mozgóőrszemek szolgálatuk közben tájékozódó 
jellegű beszélgetéseket nem folytathatnak, azonban a hozzájuk tájékoz
tatással forduló állampolgárokat meghallgatni és a tőlük nyert értesülés
ről jelentést tenni kötelesek.

4. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során különösen súlyt kell 
helyezni azon személyekkel való rendszeres foglalkozásra, akik érdeklő
dést tanúsítanak a rendőrség munkája iránt, valamint önkéntesség alap
ján hajlandók segíteni a rendőrség munkáját.

5. Nem lehet kategorikusan megállapítani, hogy egy-egy közrendvédelmi 
parancsnok, őrsparancsnok, őrsparancsnokhelyettes, körzeti megbízott és 
nyomozó tiszthelyettes (községi őrsön járőr) az állampolgárok köréből 
hány személlyel foglalkozzon rendszeresen. Azonban az az elv érvénye
süljön, hogy ezen személyeken keresztül a rendőrség minden őt érintő 
kérdésről és eseményről rendszeresen értesüljön.

6. Az állampolgárok köréből különösen azon kellő személyi előfeltételekkel 
rendelkező állampolgárokkal kell rendszeresen kapcsolatot tartani, akik 
foglalkozásuknál, lakóhelyüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva alkal
masak arra, hogy a rendőrséget érintő értesüléseket szerezzenek.

7. A személyekkel való kapcsolattartásra kötelezett rendőrök törekedjenek 
arra, hogy az állampolgárokkal folytatott beszélgetésük során magyaráz
zák meg azoknak, a rendőri munka fontosságát, a bűnözés elleni harc
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jelentőségét. Keltsék fel azokban a társadalmi rendszer, a társadalmi 
tulajdon, a közrend és közbiztonság ellenségei elleni gyűlöletet.

8. A  hírforrásként felhasznált állampolgárokkal való kapcsolattartás a velük 
való találkozás szolgálat teljesítése közben történjen s mindig az állam
polgárok életrendjéhez igazodjék. A  találkozásokat nem szabad konspi- 
rálni. Az mindig normális körülményeknek megfelelően történjék. Egy- 
egy ilyen találkozás és beszélgetés semmiben sem különbözzön az olyan 
beszélgetésektől, amit a rendőr általában az állampolgárokkal folytat.

9. A  rendőrrel kapcsolatot tartó állampolgárokat fel lehet kérni általános 
adatgyűjtésre, de meg lehet bízni őket különböző feladatok elvégzésével 
is, ha azok előző beszélgetések során ilyen jellegű feladatok elvégzésére 
hajlandóknak mutatkoznak.
A  feladatokra való megbízás mindig olyan módon történjék, hogy a fel
adat elvégzésével megbízott állampolgár érezze azt. hogy az ő ügyéről is 
szó van.

10. A  hírforrásként felhasznált állampolgárokat az alábbi feladatok elvég
zésével lehet megbízni:
a) mozgási területén történt eseményekről való tájékoztatás;
b) a ref. alá helyezett, kitiltott személyek ellenőrzése;
c) szokásos bűntettesek magatartásának megfigyelése;
d) rendőri nyilvántartásban szereplő ellenséges és megbízhatatlan sze

mélyek megfigyelése;
e) gyanús életkörülmények között élő személyek mozgásának, magatar

tásának, baráti körének megfigyelése;
f) gyanús események, jelenségek megfigyelése;

(üzérkedés, árdrágítás, felvásárlás, gyanús személyek, illegális cso
portosulások, ellenséges összejövetelek stb.)

g) egy-egy nyomozáshoz, — előzetes ellenőrzéshez, — puhatoláshoz 
szükséges részfeladatok megoldására, illetve adatok beszerzésére;

h) egyéb olyan adatok beszerzésére, amelyek a hírforrásként felhasznált 
személyeknek különösebb nehézséget nem okoz, de a rendőrséget 
érdekli.

11. Az állampolgároktól megállapításaikról írásban jelentést kérni nem szabad 
azt minden esetben szóban kell kérni és ennek alapján kell a rendőrnek 
a szükséges intézkedéseket foganatosítani, (jelentésírás, puhatolás, stb.) 
Az adat szolgáltatók előtt feljegyzést készíteni tilos.

12. Az állampolgároktól való tájékoztatást minden esetben realizálni kell. 
A  realizálás történhet puhatolás, vagy előzetes ellenőrzésen keresztül.
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Az állampolgároktól nyert értesüléseket a rendőr az értesülés vétele után 
köteles őrsparancsnokának vagy magasabb elöljárójának azonnal jelenteni.

13. A  jelentések megírásánál nem szabad hivatkozni arra, hogy a jelentésben 
foglaltakat ki szolgáltatta, illetve, hogy az anyag milyen módon jutott 
a rendőr birtokába.

14. Az adatokat szolgáltató állampolgárokról semmiféle nyilvántartást ve
zetni nem szabad. Nem szabad az iktatókönyvbe sem külön megjelölni 
azon ügyiratokat, amelyek a rendőrség valamely tagjával kapcsolatot 
tartó állampolgárok közlése alapján keletkeztek. Ilyen ügyeket az iktató
könyvben a szokásos ,.S” jelzéssel kell ellátni.

13. A  járási rendőrkapitányságok vezetői gondoskodjanak arról, hogy a bűn
ügyi alosztályok rendszeresen tájékoztassak a közrendvédelmi őrsöket a 
terület bűnügyi helyzetéről, a bűncselekmények elkövetéséről, valamint 
a rendőri ellenőrzést igénylő személyek mozgásáról. Ezen adatokat az 
őrsök parancsnokai használják fel az állampolgárokkal való foglalkozás 
területén oly módon, hogy az elkövetett bűncselekmények tettesére, illetve 
a területre érkezett ellenséges személyek figyelésére hívják fel a velük 
kapcsolatot tartó állampolgárok figyelmét. Ugyanígy hívják fel az állam
polgárok figyelmét az adott területen veszélyesként jelentkező bűncselek
ményekre is.

16. Az állampolgárokkal való foglalkozást a közrendvédelmi parancsnokok 
és őrsparancsnokok rendszeresen ellenőrizzék. Az ellenőrzés történhet 
a kapcsolattartásra kötelezett rendőrrel együtt végzett szolgálat során, 
amikoris lehetőség nyílik arra, hogy az ellenőrző előljáró megállapítsa, 
hogy milyen a kapcsolat a rendőr és a lakosság között, hogy milyen mód
szerrel foglalkozik, beszél, a rendőr az állampolgárokkal és hogy az 
állampolgárok kellő bizalommal fordulnak- e hozzá.

Az ellenőrzés másik módja az előljáró kapcsolatain keresztül való ellen
őrzés. Ez úgy történjék, hogy az elöljáró az állampolgároktól nyert érte
sülést vizsgálja meg azon célból, hogy arról kellő kapcsolat esetén a nyo
mozó tiszthelyettesek, körzeti megbizottak vagy vezénylő rendszer alap
ján szolgálatot teljesítő járőrök tudomással bírnak- e. Amennyiben ezen 
elvtársak erről tudomást nem szerzetek, fel kell hívni azok figyelmét, 
a kapcsolat kiszélesítésére, illetve a kapcsolattartás formájának megjaví
tására.

Nem szabad felhasználni az elöljárók, állampolgárok körében kiépített 
kapcsolatait arra, hogy azok a rendőr munkáját vagy magatartását figyel
jék meg.
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C so p o rto s  k a p c s o la t ta r tá s

II .

Városokban és községekben egyaránt különböző társadalmi és tömegszerve
zetek rendszeresen tartanak rendezvényeket az adott terület lakosságának ré
szére.
Közrendvédelmi szerveinknek ezen rendezvényeket fel kell használni:
— a lakossággal való kapcsolat elmélyítésére;
— a kölcsönös ismerkedésre;
— a lakosság véleményének, kéréseinek s igényeinek megismerésére;
— a közbiztonsági helyzet ismertetésére;
— közlekedési és társadalmi tulajdon védelmi propagandára;
— fiatalkorúak nevelésére.

A  társadalmi, vagy tömegszervezetek által szervezett rendezvényeken való 
megjelenést minden esetben meg kell beszélni az adott szervek vezetőivel.
A  közrendvédelmi beosztottak az alábbi rendezvényeken vegyenek részt: 

közrendvédelmi parancsnok, 
városokban, kerületekben;
— tanácsülésen,
— tanács közbiztonsági bizottságának ülésén,
— tanács azon állandó bizottságának ülésein, ahol

a közbiztonság, 
a társ. tul. védelem, 
a közlekedés, 
a köztisztaság, 
a fiatalkorúak,
a kereskedelem egyes kérdéseit tárgyalják.

Ezen állandó bizottsági üléseken el kell mondani a konspiráció betartásával 
azokat a tapasztalatokat, amelyeket a rendőrség munkája során ezen terüle
tekről szerzett, s fel kell vetni azokat a problémákat, amelyeknek megoldása 
az adott területen az állandó bizottság hatáskörébe tartozik.
— a legfertőzöttebb terület tanácstagi beszámolóján.
— a házkezelőség által szervezett házfelügyelői értekezleten.
— tömegszervezetek azon központi rendezvényein, amelyeknek programja, 

napirendje lehetővé teszi közbiztonsági kérdések megbeszélését. Ilyen 
rendezvények szervezésére szükség esetén fel kell kérni az adott szerv ve
zetőjét.
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— tanácsülésen,
— a tanács azon állandó bizottsági ülésein, ahol

a közbiztonság,
a társadalom tulajdonvédelem, 
a közlekedés, 
a köztisztaság, 
a fiatalkorúak, 
a kereskedelem,
a mezőgazdaság egyes kérdéseit tárgyalják,

— székhely községek M SZM P területi pártszervezetének szabad pártnap- 
ján, (igen helyes, ha meghívatja magát a párt taggyűlésre is):

—  a székhely község legfertőzöttebb területein, valamint a legfertőzöttebb köz
ségben tartandó tanácstagi beszámolón.

— tömegszervezetek azon központi rendezvényein, amelyeknek programja, 
napirendje lehetővé teszi közbiztonsági kérdések megbeszélését. Ilyen 
rendezvények szervezésére szükség esetén fel kell kérni az adott szerv ve
zetőjét.

ő rsparancsnok, körzeti megbízott:
Városban;
— tanácstagi beszámolón,
— lakógyűléseken,
— körzeti pártszervezetek szabad pártnapjain, (igen helyes ha a taggyűlésekre 

is meghívatja magát)
— fertőzött vagy veszélyeztetett területek tanácstagi fogadóóráján,
— üzemi kultúr-rendezvényeken,
— tsz taggyűléseken (perem területeken).

Fenti rendezvényeken megosztva jelenik meg az örsparancsnok, őrsparancs-
nokhelyettes és a területileg illetékes körzeti megbízott.
— a házfelügyelő és lakónyilvántartókönyv-vezetők részére körzetmegbízotti 

területenként 3 havonta tartandó eligazításon. Ezt az e l ig azítást a rendőr
őrs szervezi, s mindenhol a kmb. köteles megtartani;

— tömegszervezetek azon körzeti rendezvényein, amelyeknek programja, 
napirendje lehetővé teszi közbiztonsági kérdések megbeszélését. Ilyen 
rendezvények szervezésére szükség esetén fel kell kérni az adott szerv 
vezetőjét.

Községekben:
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— tanácsülésen,
— tanács VB ülésen,
— a tanács azon állandó bizottságainak ülésén, ahol

a közbiztonság, 
a társ. tul. védelem, 
a közlekedés, 
a köztisztaság, 
a fiatalkorúak, 
a kereskedelem.
a mezőgazdaság egyes kérdéseit tárgyalják;

— székhely községek M SZM P területi pártszervezetének szabad pártnapján, 
(igen helyes, ha meghívatja magát a taggyűlésre is)

— falu-gyűlésen,
— tsz taggyűlésen.
— gazdagyűlésen,
— lakónyilvántartókönyv-vezetők részére tartott eligazításon.

(3 havonként az őrs szervezi)
— tömegszervezetek azon községi rendezvényein, amelyeknek programja, 

napirendje lehetővé teszi közbiztonsági kérdések megbeszélését. Ilyen ren
dezvények szervezésére szükség esetén fel kell kérni az adott szerv veze
tőjét;

— réteggyűlésen. Az őrs szervezi, mikoris külön-külön hívja össze a veszé
lyesként jelentkező időben a lakosság érintett kategóriáját. (Pl. ősszel 
a szőlő érésekor a szőlőtermelőket. Balesetek elszaporodásakor vagy a 
közlekedési fegyelem megsértésének elszaporodásakor a gépjármű vagy 
fogatolt jármű tulajdonosait. Kerékpárlopások elszaporodása esetén a ke
rékpár tulajdonosokat.)

Azon községekben, ahol körzeti megbízott van, a fenti feladatokat kizárólag 
a körzeti megbízottnak, őrsszékhely községben az őrsparancsnoknak, illetve 
helyettesének, míg azon községekben, ahol körzeti megbízott nincs beállítva 
a fenti feladatokat a területileg illetékes nyomozó tiszthelyetteseknek kell el
látni.
Az őrsparancsnoknak azonban kötelessége, hogy a nyomozó tiszthelyettesek 
területén kiemelkedő veszélyesként jelentkező községekben a feladatok eg\ 
részét ő maga vagy helyettese lássa el.
Parancsom 1957. szeptember hó 1. napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg 
az 1955. évi 5. sz. RUT-ban megjelent 20— 1018/1955. BM. ORK. T ü K.
(Körzeti megbízottak megelőző munkája) számú rendeletet hatályon kívül 
helyezem.
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Az eddigi T. munkával kapcsolatos összes anyagot, nyilvántartást a TŰ K  
szabályok szerint meg kell semmisíteni. A  csoportos kapcsolattartás időpont
jait a munkatervekbe fel kell venni.
Felhívom a megyei rendőrfőkapitányságok vezetőit, utasítsák alsóbb szerveik 
parancsnokait, hogy haladéktalanul kezdjék meg a fenti elveknek megfelelően 
a lakossággal való kapcsolat kiépítését és tett intézkedéseikről, tapasztalata
ikról részletes jelentésüket 1957. november hó 30. napján a BM. ORFK 
Közrendvédelmi Osztály Vezetőjének terjesszék fel.

Szám: 6—989/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERE ELSŐ H E L yETTESÉNEK

38. számú PARANCSA

Budapest, 1957. augusztus 12-én.

Megállapítottam, hogy a Politikai Nyomozó Főosztály hálózattartó szervei
nek beosztottai a konspirált és találkozási lakások beszerzése és felhasználása 
valamint a "B" pénz ellátmány kezelése terén sorozatos szabálytalanságokat 
esetenként visszaéléseket követnek el. Egyes osztályokon a ,,B" ellátmány 
terhére fedezik olyan konspirált lakások fenntartási költségeit, melyekben 
operatív tisztek laknak és ezeket hálózattartás céljára csak csekély mértékben, 
vagy egyáltalán nem használják fel. Az 1956. októberi események során 
dekonspirálódott lakásokat nem jelentik be a Külügyi Osztálynak, ezeket be
rendezésekkel együtt az osztály beosztottai használják. Ugyanakkor indoko
latlanul nagyméretű lakásokat igényelnek, nem veszik figyelembe a lakásín
séget, s ennek súlyos anyagi kihatását.
Gyakran indokolatlanul magasak az operatív beosztottak által elszámolt költ
ségek. Esetenként többezer forintos juttatá-st adnak olyan ügynököknek, akik
nek felderítő munkája és egyéb körülményeik ezt egyáltalán nem teszik indo
kolttá. A "B" ellátmányt sok esetben nem rendeltetésének megfelelően hasz
nálják fel. A  felvett összegek elszámolását a vezetők nem követelik meg, 
a nyugták kezelésében, ellenőrzésében megengedhetetlen lazaság tapasztalható. 
A  konspirált lakások és a "B" ellátmány felhasználása terén tapasztalt laza
ságok megszüntetése érdekében

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

1. A Politikai Nyomozó Főosztály egész apparátusa számára a különböző 
konspirativ árubeszerzést és más anyagi természetű ügyletek folytatását
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megtiltom. Kivételes esetben, egyes nagyjelentőségű ügyben szükséges 
anyagi természetű operatív kombinációt kizárólag a Politikai Nyomozó 
Főosztály Vezetője engedélyezhet.

2. A  ,,B" ellátmány felhasználásának ellenőrzését meg kell szigorítani. Az 
osztályok vezetői saját hatáskörükben szabályozzák a ,.B” ellátmányból 
az alosztályvezetők engedélyével esetenként felvehető összeg maximális 
értékét, 1000 forintot meghaladó összeg engedélyezésére csak az osztály- 
vezető jogosult. Az operatív beosztottak a felvett pénzzel egy héten belül 
kötelesek elszámolni. A  "B" ellátmány rendeltetésszerű, takarékos fel- 
használásáért az osztályvezetők és az alosztályvezetők fegyelmileg és 
anyagilag személyükben felelősek.

3. A  "B" ellátmány felhasználását Tanácsadó Elvtársak ellátásával kapcso
latos költségek fedezésére megtiltom. A  Tanácsadó Elvtársak költségei
nek fedezetéről a Külügyi Osztály külön gondoskodik. Utasítom a Kül
ügyi Osztály Vezetőjét, hogy 1957. szeptember 10-ig dolgozza ki a 
Tanácsadó Elvtársak ellátásának rendjét tartalmazó egységes szabályzatot.

4. A  konspiráció biztosítása mellett, a Külügyi Osztály rendszeres időközök
ben folytasson ellenőrzést és a tapasztalatokról félévenként — először 
1957. október 31-én — a "B" pénz felhasználást illetően nekem tegyen 
jelentést.

5. A  konspirált lakások létesítését, cseréjét és berendezését kizárólag a Kül
ügyi Osztály útján lehet végrehajtani. A  továbbiak során konspirált la
kás létrehozását csökkenteni kell és ,,T" lakások szervezésére kell na
gyobb gondot fordítani. A  konspirált lakásokban csak a legértékesebb, 
alaposan ellenőrzött, fontos ügyekben dolgozó ügynököt lehet fogadni.

6. Az operatív osztályok konspirált lakásaiban nyílt állományú operatív tisz- 
tek bennlakását nem engedélyezem. A jelenleg szolgálati lakás céljára 
felhasznált konspirált lakásokat december 31-ig folyamatosan fel kell sza- 
badítani, ennek végrehajtásáról az operatív osztályok vezetői és a Külügyi 
Osztály vezetője együttesen gondoskodjon.
Konspirált lakásokban kizárólag ,,T ” állományú operatív tiszt lakhat, ha 
egyébként ez a körülmény a lakás rendeltetésszerű felhasználását nem 
gátolja.

7. A konspirált lakásokban lakó ,,T " állományú beosztott és a még bent
lakó nyílt állományú operatív tisztek — a Külügyi Osztály által meg
határozott mértékben — a lakbér és közüzemi díjak fizetéséhez hozzá
járulni kötelesek.

8. A konspirált lakással rendelkező operatív osztályok — 1957. november 
1-ig operatív úton ellenőrizzék a használatukban lévő konspirált lakáso
kat. Állapítsák meg, hogy azok fedése megfelelő-e, nem történt e dekons-
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piráció. A megadott határidőre valamennyi konspirált lakás ,,B" dossziéját 
a nyilvántartás szabályainak megfelelően el kell készíteni, a dekonspiráló- 
dott lakásokról a Külügyi Osztálynak jelentést kell adni.

9. 1957. szeptember 15-ig el kell készíteni a "B" ellátmány felhasználását, 
nyilvántartását szabályozó részletes végrehajtási utasítást, valamint a 
konspirált lakások beszerzését, cseréjét, berendezését és kezelését tartal
mazó szabályzatot. A két szabályzat elkészítésére a következő bizottságot 
jelölöm ki:

A  bizottság vezetője: 
Nagy József r. ales. II/ 1. Osztály

Tagjai:
Philiph Tibor r. őrgy. II/2 . Osztály 
Dénes István r. őrgy. Külügyi Osztály 
Pálmai Imre r. őrgy. Ellenőrzési Osztály 
Harangozó Szilveszter r. szds. II/5 . Osztály 
Király István r. szds. Külügyi Osztály.

Jelen parancsom kiadásával egyidejűleg a 22/1956. sz. BM. Utasítást hatá
lyon kívül helyezem. Parancsomat a hálózattartó operatív tisztek előtt ismer
tetni kell.
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Szám: 8—375/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

39. számú PARANCSA

( M ó d o s í t á s s a l  ! )

Budapest, 1957. augusztus 16-án

TÁRGY: Közbiztonsági őrizetet Végrehajtó Országos Parancsnokság
felállítása

A Fegyveres Erők és a közbiztonsági ügyek Miniszterének 1/1957. 1. 13 
számú rendelete alapján Kistarcsán és Tökölön közbiztonsági őrizetet végre
hajtó országos parancsnokságok (továbbiakban: parancsnokságok) felállítá
sát rendelem el.
A parancsnokságok feladatát, létszámát, állományviszonyát az alábbiakban 
szabályozom:

1. A parancsnokságok feladata:
a) az érvényes közbiztonsági őrizetet elrendelő határozattal beszállított 

személyek elhelyezése és ellátása,
b) a megállapított rendtartás betartása,
c) az őrizetesek munkáltatása,
d) az őrizetesek szökésének megakadályozása,
e) a szükséges operatív munka biztosítása,
f) a közbiztonsági őrizetet megszüntető határozatok végrehajtása.

2. A  parancsnokságok működésének elvi irányítása a BM. Országos Rendőr
főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának a feladata. A  BM. Orszá
gos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya a felügyeletet és 
ellenőrzést a 8—46/1957. sz. rendeletem alapján gyakorolja.

3. Jelen parancsom a Legfőbb Ügyésznek és a BM. Országos Rendőrfőka
pitányság Vezetőjének 8—20/1957. számú közös utasítását és az ezt ki
egészítő utasításomat nem érinti. A 8—46/1957. számú rendelkezésemet 
jelen parancsomnak megfelelően módosítani kell.
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Szám: 8—376/1957.
A  MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  

BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
40. számú PARANCSA

( M ó d o s í t á s s a l  ! )

Budapest, 1957. augusztus 16-án 

TÁRGY: Körzetmegbízotti szolgálat bevezetése

Az ország rendjének további szilárdítása szükségessé teszi, hogy a járőr és 
őrszemszolgálattal együtt azokon a területeken, ahol azt a közrend és köz- 
biztonság érdeke indokolja, a körzetmegbízotti szolgálatot bevezessük.
Az elmúlt időben szervezett körzetmegbízotti szolgálat igen sok helyen komoly 
mértékben hozzájárult a közrend és közbiztonság megszilárdításához, de 
ugyanakkor sok helyen nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, többirányú 
szervezési hibák miatt. A  szolgálat bevezetése elsietve, a személyi és tech
nikai előfeltételek biztosítása nélkül történt.
A körzetmegbízotti szolgálat lényege a tömegekre való támaszkodás, a tár
sadalmi erőknek a közrend és közbiztonsági munkába való bekapcsolása, 
amit valamennyi szocialista országban igen jó eredménnyel alkalmaznak, s 
amelynek előfeltétele és lehetősége nálunk is megtalálható.
A  fentiek alapján a körzetmegbizotti szolgálat bevezetését az alábbi irány
elvek alapján

r e n d e l e m  e l :I.
Körzeti megbízottat kell beállítani Budapesten s valamennyi megyeszékhelyi 
városban, valamint Komlón. Sztálinvárosban és Szegeden. Be kell állítani 
továbbá körzeti megbízottakat azokban a községekben vagy településeken, 
amelyek az őrstől nagy távolságokra fekszenek és a közlekedési vagy terep
viszonyok miatt nehezen járőrözhetők s az adott terület közbiztonsági viszo
nyai a gyakori ellenőrzést megkövetelik.
A  körzetek kialakításánál irányelvül az szolgáljon, hogy a városokban egy- 
egy körzeti megbízotti területre általában 10— 12 000, míg a községekben 
6—8000 lélek jusson. Községi körzeti megbízottak területén három község
nél általában több nem lehet.
Körzeti megbízottaknak azon városi őrsökön, ahol a parancsnok tiszt, tisz
teket és tiszthelyetteseket, míg községekben és azon városi őrsökön, ahol a 
parancsnok tiszthelyettes, tiszthelyetteseket kell beállítani. Körzeti megbízott 
csak az a rendőr lehet, aki a rendőri szolgálatban megfelelő gyakorlati 
tapasztalattal rendelkezik, az általános iskola 8 osztályát elvégezte. Nős,
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28—40-ig terjedő életkorú, lehetőleg párttag, aki önállóan alkalmas a párt 
politikájának helyi alkalmazására. Elsődlegesen azokat kell számításba venni, 
akik rendőriskolát végeztek.
Körzeti megbízottak kiválogatásánál figyelembe kell venni azon körzetmeg
bízotti iskolát végzett rendőröket, tiszthelyetteseket és tiszteket, akik körzet
megbízotti szolgálatukat jó eredménnyel látták el vagy látják el.
Igénybe kell venni e szolgálatra a karhatalomtól jelentkező elvtársakat is.
A  körzeti megbízottakat úgy kell kiválasztani és beállítani, hogy azok szak
ismeretük. nyelvismeretük, társadalmi és gazdasági ismeretük alapján lehető
leg megfeleljenek az adott körzet nemzetiségi, politikai, gazdasági és szo
ciális viszonyainak.
Községi őrsön nem lehet beállítani rendőrt szülőfalujában vagy azon terü
leten, ahol széles rokoni kapcsolatai vannak. Városi őrsön kmb. nem telje
síthet szolgálatot abban a körzetben, ahol lakik.
A  körzeti megbízottakat a terület sajátosságainak legjobban megfelelő jár- 
művel kell ellátni. (Kerékpár, motorkerékpár, ló.)
A  városi körzeti megbízottak részére nem kell irodahelyiség, mert szolgála
tukat az őrsről kiindulva kötelesek ellátni. Munkájuk végzéséhez lehetőleg 
az őrsön kell részükre egy közös szobát biztosítani.
A  községi körzeti megbízott körzetének területén él. ott van lakása és irodája. 
Körzetébe tartozó községekben, nagyobb településeken fogadóhelyiséget kel! 
részére biztosítani.
A városi körzeti megbízottnak az 1958. évi 23. sz. BM. helyettesi pcs. 2. 
pontja alapján kell önkéntes rendőri szolgálatot szervezni. A  községi körzeti 
megbízott a III. pontban foglalt elvek alapján szervezi az önkéntes rendőri 
szolgálatot.
Nyilvántartást csak a községi körzeti megbízott vezet.

II.
Szolgálatellátás

Városi körzeti megbízott:
A  körzeti megbízott a területileg illetékes rendőrőrshöz tartozik és az őrs
parancsnoknak (őrspk. helyettesnek) van alárendelve.
A körzeti megbízott napi 8 óra szolgálatot köteles teljesíteni, s össz-szolgálati 
idejének 30 százaléka éjszakai órára kell essen. Napi szolgálati idejének 
kétharmad részét közterületen (utcán, tereken, stb.) végzett szolgálatban 
köteles eltölteni. Szolgálati ideje szükség esetén megosztható.
A  körzeti megbízott sajátmaga határozza meg, hogy területén mikor tölti el 
napi 8 óra szolgálati idejét, amelyet az őrsparancsnok vagy helyettese hagy
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jóvá vagy változtat meg. Havonta 4 szabadnap illeti meg, amit számára az 
őrsparancsnok engedélyez. A  szabadnapot úgy kell elosztani, hogy a körzeti 
megbízott vasárnapi és ünnepi szolgálatot is teljesítsen.
Tömegkapcsolatait a 37. számú miniszterhelyettesi parancs szabályozza.
A körzeti megbízott fogadóórát nem tart. de állandó kapcsolatot tart a terü
letén elhelyezett hivatalokkal, intézményekkel, üzemekkel.
A  körzeti megbízott oktatása az őrs többi beosztottjának oktatásával meg
egyező módon történik.
A körzeti megbízott résztvesz a társadalmi rendezvényeken, s ott szükség 
szerint fel is szólal. Meghallgatja a rendőrséggel kapcsolatos kérelmeket, 
panaszokat, amelyeket elintéz, illetve ha azok hatáskörét meghaladják, elől
járójának jelenti.
A  körzeti megbízott széleskörű és szoros kapcsolatot köteles kiépíteni kör
zetének lakosságával, akiket rendszeresen tájékoztat — a rendezvényeken való 
részvételen keresztül is — a közbiztonsági viszonyokról és törvény, rendelet 
magyarázatot tart.
Olyan szoros kapcsolatot építsen körzetének lakosságával, hogy időben érte
sítést kapjon valamennyi bűncselekményről, eseményről, a rendőrséget érdeklő 
minden jelenségről.
A  körzeti megbízottak részére őrsönként havonta egy munkaértekezletet kell 
tartani.
A  körzeti megbízott az őrsön tartott valamennyi bejelentett szemlén köteles 
résztvenni.
A. körzeti megbízottat őrsparancsnoka naponta beszámoltatja — szolgálatá
nak letelte után — ténykedéséről, és meghatározza következő feladatait. 
A  beszámoltatás pontos idejét az őrsparancsnok határozza meg.
A  körzeti megbízott legdöntőbb feladata körzetében a közrend és közbizton
ság fenntartása, s a bűncselekmények elkövetésének megelőzése. 
Munkatervet, ütemtervet nem készít, feladatait titkos füzetébe (határidő 
naplójába) jegyzi be. (Vezeti a községi kmb. részére rendszeresített Nyilván
tartási Könyvet 30—2214/1958.)

A körzeti megbízott kötelességei
I. Közrendvédelmi vonalon

1. A  nap különböző órájában lejárőrözni körzetének azon területeit, ahol 
különböző bűncselekmények fordulhatnak elő, vagy a rend különböző 
megbontására lehet számítani.

2. Rendszeresen eligazítja a közrendvédelem és fenntartása kérdéseivel kap
csolatban a házfelügyelőket, éjjeliőröket és azok munkáját ellenőrzi.
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3 Rendszeresen tájékoztatja a körzetében szolgálatot teljesítő őrszemeket és 
járőröket a körzet közbiztonsági állapotáról és segíti azokat abban. hogy 
minél jobban megismerhessék őrhelyük és járőr útvonaluk jellemző sajá
tosságait.

4. Helyi rendezvények alkalmával — pártnapok, párt taggyűlések és tömeg
szervezeti gyűlések kivételével — gondoskodik a rendről és azt ellenőrzi, 
hogy megfelelő számú rendező gondoskodjék ott a rend fenntartásáról.

5. Figyelemmel kíséri a területén lévő objektumok iparőrségének tevékeny
ségét és észlelt tapasztalatait az üzem vezetőségével közli, illetve elöljáró
jának jelenti.

6. Ügyel arra, hogy a házfelügyelők rendszeresen teljesítsék alábbi kötele
zettségeiket:
a) meghatározott napokon kifüggesszék az állami zászlókat és időben azo

kat bevegyék;
b) pontosan betartsák a kapuk zárási és nyitási idejét;
c) sötétség beálltával világítsák ki a házak számtábláit, bejáratokat, udva

rokat. kapualjakat, lépcsőházakat;
d) idejében seperjék le és tartsák tisztán a járdákat és udvarokat.

7. Felderíteni, megfigyelni és ellenőrizni a körzetében lakó vagy garázdálkodó 
huligánokat, prostituáltakat, ezek tevékenységéről jelentést tenni, ha saját 
hatáskörében nem tud ellenük eljárni.

8. Megakadályozni az utcai verekedéseket, botrányokat.
9. Rendszeresen figyelemmel kísérni a törvények és rendeletek állampolgárok 

által történő betartását.

II. Közlekedésrendészeti vonalon:

1. A  körzete utcáin és útjain biztosítja a közlekedési eszközeik és gyalogo
sok közlekedésének rendjét és biztonságát, kapcsolatot tart a közlekedési 
őrszemekkel és járőrökkel.

2. Ismerje a körzetének területén megállapított jármű és gyalogos közleke
dés szabályait, követelje meg azok betartását és azok megsértőit jelentse 
fel, illetve helyszínbírságolja meg.

3. Különösen súlyt helyez az alábbi közlekedési szabálytalanságok megelőzé
sére, illetve megszüntetésére:
a) ittas állapotban való járművezetés,
b) gyorshajtás,
c) engedély nélküli, illetve szabálytalan személyszállítás,
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d) társadalmi tulajdont képező gépjármű egyéni haszonszerzésre való fel- 
használása,

e) járművek őrizet nélkül való hagyása,
f) magántulajdonban lévő gépkocsik iparűzés formájában történő kihasz

nálása,
g) közúti baleset esetén a baleset kivizsgálására hivatott járőr vagy bizott

ság megérkezéséig a helyszínt biztosítja, a balesetet okozót, a tanúkat 
a helyszínen visszatartja. A sérültet elsősegélyben részesíti és szükség 
esetén intézkedik kórházba szállításáról.

h) harcol a közhasználatú járművek használati szabályainak megsértése 
ellen, megelőzi, illetve megszakítja az alábbi főbb szabálysértéseket;
— járművek lépcsőjén és ütközőjén való utazást,
— menetközben való fel- és leugrálást,
— az utcákon a nem kijelölt helyen történő átjárást,
— úttesten való gyalogjárást.
— gyermekeknek úttesten való játszását,
— ügyeljen arra, hogy az utcán történő helyfoglalás ne zavarja a 

közlekedés rendjét, hogy kerítsék el és állítsák fel a megfelelő jel
zést, ahol építési, vagy egyéb javítási munkálatok folynak.

III. Társadalmi tulajdon védelme vonalán:

1. Éberen őrizni a társadalmi tulajdont a tolvajok és fosztogatók ellen.

2. Ismerni a körzetében lévő összes üzleteket, raktárakat, telephelyeket, ban
kokat, takarékpénztárakat, stb. általában azon helyeket, ahol társadalmi 
tulajdont képező nagy anyagi értéket őriznek és ellenőrzi, hogy azok biz
tonságos őrzésére a szükséges intézkedéseket a szervek vezetői megtették-e) 
Figyelemmel kíséri, megvizsgálja az őrzést igénylő objektumok technikai 
felszerelését és hiányosság észlelése esetén azok megszüntetésére intézke
dést tesz.

3. Felderíti azon személyeket, akik üzérkedéssel, engedély nélküli kereske
delemmel, spekulációval, tiltott iparűzéssel foglalkoznak. Nagy súlyt helyez 
a házi illegális alkohol készítők és forgalomba hozók felderítésére.

4. Ügyel arra, hogy a kereskedelmi vállalatok meghatározott időben nyissa
nak és zárjanak, különösen figyelemmel kíséri a kereskedelmi vállalatok 
alkalmazottainak életmódját, magatartását.

5. Hamis pénz vagy hamisított kötvények fellelése esetén, mint rendkívüli 
eseményről, azonnal jelentést tesz a parancsnokának és intézkedést tesz
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a hamisított pénz vagy kötvény lefoglalására és a forgalombahozó elfo
gására.

6. A  társadalmi tulajdon védelmével kapcsolatos hiányosságokról rendsze
resen tegyen jelentést elöljárójának.

IV. Bűnüldözés elleni harc vonalán:

1. Résztvesz a bűnözők minden kategóriája elleni harcban, de önálló nyo
mozást nem folytat, s panaszjegyzőkönyvet sem vesz fel.

2. Felhívja a lakosság, a házfelügyelők és éjjeli őrök figyelmét a bűncselek
mények megelőzésére, megszakítására.

3. A  lakosságon, valamint szükség esetén nyílt ellenőrzésen keresztül figye
lemmel kíséri a körzetében lakó szokásos bűntetteseket, valamint azon 
személyeket, akik a rendőrség szerveit operatív szempontból érdeklik.

4. A  körzetében lakó bűnöző vagy gyanús személyek felderítéséről, valamint 
az elkövetett vagy elkövetni szándékolt bűncselekményekről haladéktala
nul jelentést tenni köteles parancsnokának.

5. Helyszínes bűncselekmény észlelése esetén a helyszínt biztosítja és jelen
tést tesz a kapitányság ügyeletes tisztjének az eseményről. Ugyanakkor 
puhatolást folytat a tettes és tanúk felderítése érdekében. A  helyszínre 
érkező bűnügyi munkásokat tapasztalatairól, szerzett értesüléseiről részle
tesen tájékoztatja.

6. Minden olyan értesülésről, amelyet gyanús házakról, lakásokról, éjszakai 
szállásokról és lebujokról szerez, ahol italozás, mulatozás, hazárdjáték 
vagy pedig lopott tárgyak átvétele, megőrzése, eladása folyik, azonnal 
jelentést tesz parancsnokának, aki ezt a kapitányság vezetőjének jelenti.

7. Körözések alapján felkutatja a körzetében tartózkodó körözött személye
ket, felderíti azok rokonainak, ismerőseinek lakcímét, s tömegkapcsolatain 
keresztül leellenőrzi, hogy azok nem tartózkodnak-e ott. Rendszeres figye
lést szervez azon lakásokra, ahol a körözött megjelenésére számítani lehet. 
A  körözött felderítése esetén annak elfogására intézkedéseket tesz, illetve 
előljárójának utasítása alapján jár el.

V. Igazgatásrendészeti vonalon:

1. Megköveteli a házfelügyelőktől, illetve a lakónyilvántartó könyv vezetésével 
megbízott személyektől, hogy tartsák be a személyi igazolvány, valamint 
az állandó és ideiglenes tartózkodásra újonnan érkezett vagy távozott 
személyek időben történő be és kijelentésének szabályait.
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2. A  házfelügyelőkön és tömegkapcsolatain keresztül felkutatja a személyi 
igazolvány rendszer, valamint a ki- és bejelentés szabályait megsértő sze
mélyeket.

3. Felügyel arra, hogy körzete területén valamennyi 16 éves kort betöltő 
állampolgárnak legyen személyi igazolványa.

4. Megismeri a körzetében lévő olyan intézményeket, vállalatokat, szerveze
teket, ahol fegyverek, robbanó anyagok, mérgező anyagok, sokszorosító 
gépek vannak, valamint azokat az üzleteket, ahol fegyvert, lőszert árusí
tanak vagy javítanak, valamint a nyomdákat és lőtereket és ezeket a kapi
tányság vezetőjének utasítása alapján ellenőrzi.

5. Felügyel az utcák, terek, udvarok, parkok, ligetek, csarnokok és más nyil
vános helyek tisztaságára, télen arra, hogy időben letakarítsák a havat és 
jeget a járdáról és azt homokkal felszórják, illetve nyáron leseperjék és 
fellocsolják.

6. Felügyel arra, hogy az utcák és terek megfelelő kivilágítást nyerjenek és 
ahol a közvilágításnál zavart tapasztal, annak megszüntetése érdekében 
intézkedik.

7. Felkutatja a hajléktalan, felügyelet nélküli, állami segítségre szoruló gyer
mekeket és erről jelentést tesz elöljárójának, illetve ezeket a kapitányságra 
állítja elő.

8. Nem engedi meg körzete területén a koldulást és csavargást, ezen szemé
lyeket felkutatja és a kapitányságra előállítja.

9. Közlekedési és köztisztasági szabálysértés meghatározott eseteiben hely
színbírságolást foganatosít.

VI. Állambiztonsági vonalon:

1. Felderíti, megfigyeli és jelenti előljáróinak azon személyeket és lakásokat, 
vagy egyéb helyiségeket, akiknél, illetve ahol titkos találkozások folynak.

2. Felderíti és jelenti, lehetőleg elfogja a röpcédula és egyéb illegális sajtó
termékeket előállító és terjesztő személyeket.

3. Felderíti a rémhírterjesztőket és a rémhírek ellen tömegkapcsolatainak 
helyes tájékoztatásán keresztül is harcol.

4. Nyílt ellenőrzéssel és széles kapcsolatain keresztül gondoskodik ellenséges 
diverziós cselekményeknek kitett objektumok megfelelő védelméről.

5. Felderíti és jelenti, illetve elfogja a fegyvert rejtegető személyeket.
6. Konspirativ módon feljegyzi körzetében megjelenő külföldi és diplomáciai 

gépkocsik rendszámát, megjelenési idejét és körülményeit, valamint az 
utasok számát és erről jelentést tesz.

— 338 —

ABTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /351



7. Támogatja munkájukban a politikai nyomozókat, s részükre tájékozta
tást ad.

V II. Rendkívüli események vonalán:

1. Mindig késznek kell lennie arra, hogy szolgálatát olyan rendkívüli ese
tekben is eredményesen ellássa, amikor az élet normális menetét valami
lyen elemi csapás (árvíz, hófúvás, földrengés, tűz, járvány, stb.) zavarja.

2. Elemi csapás esetén azonnal jelentést tesz az őrs parancsnokának és érte
síti a lakosságot a veszélyről, valamint megszervezi az emberek, vagyon
tárgyak mentését, illetve őrzését.

3. Veszély esetén megköveteli a tanácsi és egyéb hivatali szervektől, vala
mint az állampolgároktól, hogy készüljenek fel a várható eseményre, s 
intézkedéseket foganatosít a tanácsok intézkedéseit nem teljesítő hivatalos 
személyekkel és állampolgárokkal szemben.

4. Ellenőrzi a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos rendeletek maradéktalan 
betartását.

Községi körzeti megbízott,

A  községi körzeti megbízott a területileg illetékes rendőrőrshöz tartozik és 
az őrsparancsnoknak (őrsparancsnokhelyettesnek) van alárendelve.
A  körzeti megbízott havonta 200 szolgálati órát köteles teljesíteni, amelynek 

30 százaléka éjszakai órákra kell essen.
Szolgálati idejének kétharmadát közbiztonsági és nyomozó szolgálatban 
kell eltöltenie.

Szolgálati óraként kell elszámolni a fogadóórák, valamint a futár, fogoly
kísérő és felügyeleti szolgálatok idejét is.
A  körzeti megbízottat havonta 4 szabadnap illeti meg, amit számára az őrs
parancsnok engedélyez. A  szabadnapokat úgy kell elosztani, hogy a kmb. 
vasárnapi, ünnepi szolgálatot is teljesítsen.
A körzeti megbízott szakmai továbbképzése egyéni tanulás formájában tör
ténik, de a szakmai vizsgákon az őrsön köteles résztvenni.
A  körzeti megbízott éjszaka egyedül nem teljesíthet járőrszolgálatot. Éjszakai 
szolgálathoz vagy az őrs küld ki megerősítésként járőrtársat, vagy önkéntes 
rendőrrel (önkéntes rendőrökkel) együtt teljesíti azt. A járőrvezető mindig 
a körzeti megbízott legyen.
Ha a körzeti megbízott területén a közbiztonsági viszonyok úgy alakulnak, 
hogy egyedül nem képes a szolgálat ellátására, a közrend és közbiztonság 
fenntartására, hosszabb, rövidebb időre 2—3 rendőrrel meg kell erősíteni. Az 
így létrejött ideiglenes rendőrcsoport parancsnoka minden esetben a körzeti 
megbízott. Ezt a kapitányság vezetője rendeli el.
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A  területéhez tartozó községekben rendszeresen fogadóórát köteles tartani 
hetenként egy alkalommal. Erről előre köteles a lakosságot értesíteni.
A  körzeti megbízott résztvesz a falusi rendezvényeken, ahol szükség szerint 
(el is szólal, s tájékoztatja körzete lakosságát a közbiztonsági helyzetről, 
a konspiráció betartásával, valamint törvény, rendelet magyarázatot tart. 
Olyan szoros kapcsolatot építsen körzetének lakosságával, hogy időben érte
sítést kapjon valamennyi bűncselekményről, eseményről, a rendőrséget érdeklő 
minden jelenségről.
Tömegkapcsolatait a 37. sz. miniszterhelyettesi parancs szabályozza.
A körzeti megbízott részére őrsönként havonta egyszer munkaértekezletet kell 
tartani. Erre a napra kell szervezni a párttaggyűléseket és egyéb társadalmi 
megnyilvánulásokat. Ebben az időben a körzeti megbízott területét járőr
szolgálattal kell biztosítani.
A  körzeti megbízottat havonta egyszer az őrsparancsnok — általa megjelölt 
időben — számoltassa be. A beszámoltatást úgy kell megszervezni, hogy a 
körzeti megbízottak ne egyszerre legyenek az őrsre berendelve. A  beszámol
tatás történhet a munkaértekezletek napján is.
A  körzeti megbízottak a területükön történő minden rendkívüli eseményt köte
lesek telefonon őrsükre jelenteni a Nyilvántartási szabályzatban meghatáro
zottak szerint.
A  körzeti megbízott csak a járási kapitányság közrendvédelmi parancsnoka 
által tartott bejelentett szemlén vesz részt.
A körzeti megbízott munkatervet nem készít, az eligazításon kapott felada
tokat határidőnaplóba köteles bejegyezni.
Vezeti az elrendelt szolgálati és rendészeti nyilvántartásokat.
A  körzeti megbízott legdöntőbb feladata — körzetének területén — a köz
rend, közbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése és az elkö
vetett, hatáskörébe utalt bűnügyek felderítése, nyomozása.
Riadó-készültség elrendelése esetén az őrsre kötelesek fegyverzetükkel és nyil
vántartásaikkal bevonulni.

A körzeti megbízott kötelességei:

I. Közrendvédelmi vonalon

1. A  nap különböző szakában személyesen, az önkéntes rendőrök bevonásá
val, járőrszolgálatot végez, körzetének azon területén, ahol bűnöző elemek 
rejtőzhetnek, különböző bűncselekmények következhetnek be.

2. Rendszeresen eligazítja a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos kérdé
sekre az éjjeliőröket, mezőőröket, erdőőröket, tűzőröket, s azok tevékeny
ségét ellenőrzi.
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3. Megszervezi a községek lakott területein az önkéntes rendőrök járőrözését, 
őrszem és egyéb szolgálatát, éjjeli őrök szolgálatát, valamint a termények 
és terményraktárak őrzését.

4. További feladatai megegyeznek a városi körzeti megbízott közrendvédelmi 
feladatainak 3—4. pontjával.

II. Közlekedés vonalán:

1. Rendszeresen közlekedési szabályzat magyarázatot tart a járműtulajdono
soknak a rájuk vonatkozó főbb közlekedési szabályokról. Ezen túl a köz
ség egész lakosságának, vagy a lakosság bizonyos csoportjának (trakto
rosok, kerékpárosok, stb.) közlekedési propaganda előadásokat rendez. 
Egyéb közlekedési feladatai megegyeznek a városi körzeti megbízott köz
lekedésrendészeti feladatainak 1., 2., 3. pontjával.

III. Társadalmi tulajdon védelme vonalán

1. Ismeri a körzetében lévő összes üzleteket, raktárakat, telephelyeket, ga
bonaraktárakat, gabonagyűjtő helyeket, malmokat, termelőszövetkezeteket, 
állami gazdaságokat, gépállomásokat, bankokat, postahivatalokat, általá
ban azon helyeket, ahol nagyértékű társadalmi tulajdont őriznek. Ezek őr
zését figyelemmel kíséri, szükség esetén önkéntes rendőrökkel megerősíti.

2. A  mezőgazdasági munkák idején fokozottan ügyel arra, hogy a hivatalos 
személyek megtegyék a szükséges intézkedéseket a felvásárolt termény, 
az üzemanyag fosztogatásának megakadályozására, valamint még a ha
tárban kint lévő termények biztonságos őrzéséről is gondoskodik a szük
séges társadalmi erők bevonásával.

3 Rendszeresen ellenőrzi a társadalmi tulajdon őrzését szolgáló biztonsági 
berendezések, technikai felszerelések állapotát és az ezen területen mutat
kozó fogyatékosságok megszüntetése érdekében intézkedik.

4. A  társadalmi tulajdon védelme területén elvégzendő feladatai továbbiak
ban megegyeznek a városi körzeti megbízottaknál tárgyalt 1., 3., 4., 3., 6. 
pontokkal.

IV. Bűnüldözés elleni harc vonalán

1. A  községi körzeti megbízott az őrsök hatáskörébe utalt bűnügyekben nyo
mozást folytat. Tevékenységét összehangolja a nyomozó tiszthelyettesekkel

2 Egyéb feladatai megegyeznek a városi körzeti megbízott bűnüldözési fel
adatainál felsorolt 1., 2., 3.. 4., 3., 6., 7. p o n tb an foglalt feladatokkal.
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V. Igazgatásrendészeti vonalon

1. Állami gazdaságokban és termelőszövetkezetekben ellenőrzi a mezőgaz
dasági növények kártevőinek irtására szolgáló mérgező hatású anyagok 
és vegyszerek tárolását és felhasználását.

2. ügyel arra. hogy az utcák, piacok, udvarok és egyéb nyilvános helyek 
területén a köztisztasági szabályok maradéktalanul betartást nyerjenek. 
Súlyt helyez arra, hogy területén a közegészséget sértő szabálysértések ne 
forduljanak elő.

4. Egyéb közigazgatási feladatai megegyeznek a városi körzeti megbízott 
közigazgatási feladatainak 2., 3., 4.. 7., 8., 9. pontjával.

VI. Állambiztonsági vonalon

Feladatai megegyeznek a városi körzeti megbízott állambiztonsági feladataival.

VII. Rendkívüli események vonalán

1. H ófúvások, havazások idején a községi tanácsok figyelmét felhívja az 
utak és úttestek hótól való megtisztítására.

2. Segítséget nyújt az egészségügyi és állatorvosi felügyeleti szerveknek ab
ban, hogy a hivatalos személyek és állampolgárok betartsák a veszteg- 
zárral kapcsolatos rendelkezéseket, ahol járvány vagy állatjárvány van.

3. Lakott területen, mezőn, vagy erdőben keletkezett tűz esetén értesíti a leg
közelebbi tűzoltó parancsnokságot és biztosítja azok szabad helyszínre 
vonulását. Ugyanakkor intézkedéseket foganatosít az emberek kimentése, 
vagyontárgyak őrzése céljából és a tanácson keresztül az adott terület la
kosságát az oltási munkába bevonja.

4. Egyéb rendkívüli események idején végrehajtandó feladata megegyezik 
a városi körzeti megbízott feladatainál felvett 1., 2., 3. ponttal.

Szervezési feladatok végrehajtása

A  körzetmegbízotti szolgálat alapos előkészítése érdekében a megyei, buda 
pesti közrendvédelmi osztályvezetők vezetésével bizottságot kell alakítani, 
amelynek tagjai a megyei társ. tul. és bűnügyi osztály vezetője.
H asonló összetételű bizottságot kell létrehozni a járási, városi, kerületi kapi
tányságokon, amelyeknek területén körzetmegbizotti szolgálatot kívánnak 
szervezni.
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A  bizottság feladata
— felmérni azon területeket (városokat, városrészeket, községeket, telepü

léseket) ahol körzetmegbizotti szolgálatot kívánnak szervezni. (A felmé
rés terjedjen ki a jelenleg működő körzeti megbízottakra is.)

— biztosítani a körzetmegbizotti szolgálat anyagi és technikai feltételeit;
— elkészíteni a körzetleírásokat, (amely tartalmazza: a város, község, tele

pülés lakosainak számát és szociális összetételét, a bűnügyi és közbiz
tonsági viszonyokat, fontosabb objektumokat, a közlekedési útvonalakat, 
közlekedési viszonyokat, eszközöket és a hírhálózatot)

— A térképen berajzolt vázlat alapján javaslatot tenni a körzetek kialakí
tására, jóváhagyására;

— felmérést készíteni a beállítható körzeti megbízottak személyére vonatko
zóan, az alábbi adatok feltüntetésével;

név, rendfokozat, születési idő, 
iskolai végzettség,
rendőriskolai végzettség, (kmb. iskola külön feltüntetendő)
rendőri szolgálat kezdete,
családi állapota,
nyelvismerete,
jelenlegi beosztása,
hová kívánják beállítani.

A  fentiek elvégzése után a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok 1957. 
szeptember hó 20-ig a BM. ORFK Közrendvédelmi Osztályára terjesszék 
fel:

a) az elkészített vázlatokat és körzetleírásokat,
b) a kiválasztott, s beállítani szándékolt körzeti megbízottak adatait 

(kimutatás formájában, jelezve, hogy hová, s mikor akarják be
állítani),

c) jelentést arról, hogy a szükséges technikai felszerelést (lakás, 
jármű, bútor stb.) biztosítani tudják-e. milyen mértékben.

A  kialakított körzetek jóváhagyására kizárólag a BM. ORFK Közrendvé
delmi Osztály vezetője jogosult. Jóváhagyás nélküli körzetre körzeti megbí
zottat beállítani tilos.
A  jóváhagyásig a jelenleg funkcionáló körzeti megbízottakat tovább kell m ű
ködtetni.
A  körzeti megbízottak megbízására, áthelyezésére, leváltására a megyei (bu
dapesti) főkapitányok jogosultak.
A  beállításra kerülő körzeti megbízottakat Budapesten és megyénként szer
vezett egy hónapos tanfolyamra kell vezényelni, amelynek tematikáját 1957.
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szeptember hó 30-ig a BM. ORFK Kiképzési-, Közrendvédelmi Osztályai 
közösen dolgozzák ki.
Az anyagi és pénzügyi ellátásra vonatkozó szabályokat az 5/1956. sz. 
RUT-ban megjelent 311—Ko—5/1956. sz. rendelet, valamint a 104—300/ 
1— 1956. sz. közös utasítás tartalmazza.
Jelen parancsommal ellentétes utasításokat hatálytalanítom. Az itt nem sza
bályozott kérdésekre a korábban megjelent, s nem ellentétes rendeletek ér
vényben maradnak.

Felhívom a főkapitány elvtársakat a munka gondos, körültekintéssel történő 
elvégzésére és a határidő pontos betartására.

Szám: 12—293/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

42. számú PARANCSA

Budapest, 1957. augusztus 15-én

TÁRGY: BM. Karhatalmi Parancsnokság önálló testületi anyagi és technikai 
szolgálatának szabályozása

I. Szervezet:
1. A BM. Karhatalmi Parancsnokság a karhatalmi és őrségi szervek 

anyagi és technikai szolgálatának irányító szerve.
Az ezzel járó feladatokat a BM. Karhatalom Parancsnokság központi 
állományában szervezett Anyagi és Technikai Osztály látja el a BM. 
Karhatalom Parancsnokának irányításával.
A  BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályának 
és számadótesteinek szervezetét a Belügyminiszter Elvtárs által jóváha
gyott ideiglenes állománytáblázat tartalmazza.
A karhatalmi és őrségi számadótestek az anyaggazdálkodás irányítása 
és ellenőrzése tekintetében közvetlenül a BM. Karhatalmi Parancsnokság
Anyagi és Technikai Osztályához — mint középfokú testületi anyagi 
hatósághoz — tartoznak.
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2. A BM. Karhatalom Parancsnoka a szolgálat érdekében önállóan ren- 
delkezik a karhatalmi és őrségi egységek részére kiutalt, valamint a már 
birtokában lévő anyagi eszközökkel. Ebből kifolyólag felelős a karha
talmi és őrségi szervek anyagi felkészültségéért, az anyagi szolgálat sza
bályszerűségéért és az általa kiadott, vagy elmulasztott intézkedések 
anyagi következményeiért.
A  karhatalmi és őrségi egységek gazdálkodásában előforduló hibákért 
és következményeiért a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Tech
nikai Osztály Vezetője felelős.

3. A  karhatalmi és őrségi szervek anyagi és technikai szolgálatára a Belügy
minisztérium által kiadott általános anyaggazdálkodási szabályok érvé
nyesek.

Ezektől eltérő szabályozást a BM. Karhatalom Parancsnokának javasla
tára csak a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya engedélyezhet.

4. Az anyagi és technikai szolgálat általános elvi irányító és ellenőrző 
szerve a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya. Ennek vezetője a leg 
felsőbb szakmai előljárója az anyagi és technikai szolgálat valamennyi 
beosztottjának.

A BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai osztályvezető
jének kinevezése, kitüntetése, áthelyezése, megfenyítése, vagy elbocsátása 
a BM. Karhatalom Parancsnokának és a BM. Anyagi és T echnikai 
Főosztály Vezetőjének együttes javaslatára a gazdasági ügyekért felelős 
miniszterhelyettes hatáskörébe tartozik. A  BM. Karhatalom Parancsnok
ság Anyagi és Technikai Osztály Vezetője a karhatalmi és őrségi szer
vek anyagi és technikai szolgálatának szakmai előljárója.

A  BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya beosz
tottainak, továbbá a karhatalmi és őrségi számadótestek hadtápparancs- 
nokainak kinevezése, kitüntetése, áthelyezése, fenyítése és elbocsátása 
csak a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztály 
Vezetője véleményének figyelembevételével történhet.

5. Az anyagi és technikai szakszolgálatosok tanfolyami kiképzése továbbra 
is a BM. Anyagi és Technikai Főosztály által szervezett központi szak- 
tanfolyamon történik. A  szakmai továbbképzés megszervezése és irányí
tása a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályá
nak feladata, melynek tematikáját előzetesen a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztály hagyja jóvá.
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6. A  BM. Karhatalom Parancsnoksága anyaggazdálkodás tekintetében a 
Belügyminisztérium önállóan tervező és gazdálkodó szerve.
A  karhatalmi és őrségi számadótestek anyagszükségleteinek biztosítása
a) központi anyagbeszerzés és kiutalás, valamint
b) helyi anyagbeszerzés útján 
történik.
A  központi anyagbeszerzést továbbra is a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztálya végzi. A BM. Karhatalmi Parancsnokság központi anyagbe
szerzést nem végez, és külön központi anyagraktárral nem rendelkezik. 
A  helyi anyagbeszerzés a számadótesteknél történik. Ezt a BM. Karha
talmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya irányítja és szabá
lyozza.
Hogy melyik cikkek esnek központi beszerzés alá, illetve mely cikkek 
szerezhetők be helyileg, azt a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által 
összeállított " Részletes Jegyzék" -ek tartalmazzák.

7. A  BM. Karhatalmi Parancsnokság anyagi és technikai szolgálata körébe 
tartoznak az alábbi anyagok:
— fegyverzet, lőszer és robbanóanyag.
— műszaki, vegyi és hadiműszaki anyagok.
— lófelszerelési és vonatanyag,
— szárazföldi és vízi gépjárművek, üzemanyagok,
— ruházat, ágynemű és személyi felszerelés,
— elhelyezési (épületberendezési) anyagok,
— irodafelszerelések, papírfélék,
— élelmezés felszerelési anyagok.
— élelmiszerek, termények, tüzelőanyagok,
— építő és épületfelszerelési anyagok.

8. A BM. Karhatalmi Parancsnokság anyagtervezésének és anyagellátá
sának alapja gépjármű és fegyverzet tekintetében a BM. Anyagi és Tech
nikai Főosztálya által jóváhagyott anyagi és felszerelési állománytáblá
zatban meghatározott mennyiség, a többi cikkek tekintetében pedig a 
mindenkori szervezetre meghatározott felszerelési kellálladék.
Hogy mely cikkekből szükséges kellálladékot meghatározni, azt a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztálya jelöli ki.
A  BM. Karhatalom Parancsnokság felszerelési kellálladékát az érvény
ben lévő szervezés és az ellátási anyagnormák alapján a BM. Karhata-
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lom Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztály dolgozza ki, és azt a 
BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá. A kellálladéki adato
kat csak szervezési, vagy normaváltoztatás alapján lehet módosítani.

9. A BM. Karhatalmi Parancsnokság anyagi szükségleteinek kielégítéséért 
a központi beszerzés alá eső cikkek tekintetében — a BM. Karhatalmi 
Parancsnokság részére jóváhagyott ellátási terv keretében — a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője felelős.
A  karhatalmi és őrségi egységek ellátásáért ezek anyagi és felszerelési 
kellálladékának feltöltéséért, a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi 
és Technikai Osztály vezetője felelős.

10. A BM. Karhatalmi Parancsnokság utánpótlási anyagszükségletét évente 
önállóan tervezi meg a karhatalmi és őrségi számadótestek elemi tervei 
és a parancsnokság távlati terve alapján. A  tervjavaslatot a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztályához kell benyújtani, amely azt — megtárgyalás 
után — a Belügyminisztérium anyagtervébe beépíti.

11. A BM. Karhatalmi Parancsnokság anyagellátásának mértékét és ütemét 
— a Belügyminisztérium részére jóváhagyott terv keretében — a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője határozza meg.
A BM. Karhatalmi Parancsnokság részére jóváhagyott ellátási tervet a 
BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya bontja le 
számadótestekre. Ez a lebontott anyagmennyiség képezi alapját a szám- 
adótestek negyedévenkénti anyagigényléseinek.

12. A BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által a BM. a Karhatalmi 
Parancsnokság részére negyedévenként biztosított anyagmennyiségeket 
a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya osztja 
szét a számadótestek között, és a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya 
ennek megfelelően utalja ki az anyagokat a BM. Központi Anyagraktá
rából a karhatalmi és őrségi számadótestek részére. Az anyagfelvétele
zést a számadótestek a beütemezett időpontban önállóan végzik.

13. A  helyi viszonylatban szabadon, vagy keretkiutalás alapján beszerezhető 
anyagokra, továbbá a javítóanyagok egy részére a BM. Karhatalmi 
Parancsnokság forintkeretet, illetve keretutalványt kap: Ezt a BM. K ar
hatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya osztja szét a kar
hatalmi és őrségi számadótestek között a szükségleteknek megfelelően.

14. A  BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztálya köz
pontilag nyilvántartja a számadótestek használatában és raktári készleté
ben lévő mindazon cikkeket és anyagokat, melyekre nézve kellálladék 
van meghatározva. A  nyilvántartást leltározási jegyzőkönyv alapján kell 
felfektetni, míg a változtatásokat központi utalványok, anyagátcsoporto-
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sítási intézkedések, és jóváhagyott kiselejtezési jegyzőkönyvek alapján 
kell keresztülvezetni.
Az anyagnyilvántartást számadótestenkénti bontásban kell vezetni.
Az anyagnyilvántartás ellenőrzésére a meghatározott időszakonként fel
terjesztendő "Statisztikai készletjelentés” szolgál.

15. A  BM. Karhatalom Parancsnoka a számadótestek gépjármű és fegyver
zeti anyagát a BM. Anyagi és Technikai Főosztály előzetes jóváhagyá
sával, a többi anyagot pedig saját hatáskörében önállóan átcsoportosít
hatja a szolgálat érdekeinek megfelelően. A  számadótestek közötti anyag- 
átcsoportosítás nem képezhet jogalapot az ezáltal esetleg előállt relatív 
kellálladéki hiány központi pótlására.

16. A  karhatalmi és őrségi számadótesteknél kellálladékon felüli anyagkész
let csak a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya által cikkenként külön- 
külön meghatározott százalékban tárolható. A  BM. Karhatalmi Parancs
nokság ezt meghaladó készleteivel a BM. Anyagi és Technikai Főosz 
tálya szükség szerint rendelkezik.
Anyagokat és felszerelési cikkeket más testülethez (pl. a Határőrség
hez) csak a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya diszponálhat át.

17. A Belügyminisztériumhoz tartozó testületek anyagellátásának koordiná
lása, ellátottságuk mértékének figyelemmel kísérése, és a fölös anyagok 
átirányítása érdekében a BM. Karhatalmi Parancsnokság köteles a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztályhoz „Testületi anyagkészlet-jelentés"-t 
küldeni meghatározott időközökben. A  testületi készletjelentés formáját 
és kötelező tartalmát a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya határozza 
meg.

18. A  szolgálati célokra használhatatlanná vált anyagok közül azon cikkek 
kiselejtezését, amelyeket a „Részletes Jegyzék" -ek helyileg kiselejtezhe- 
tőnek jelölnek meg, a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Tech
nikai Osztálya saját hatáskörben intézi. A  " Részletes Jegyzék" -ek sze
rint központilag kiselejtezhető cikkeket a karhatalmi és őrségi számadó- 
testek az illetékes BM. Központi szertárhoz (raktárhoz) kötelesek beszál
lítani.

19. A  BM. Karhatalom Parancsnokát kártérítési ügyekben a Kártérítési 
Szabályzat V. fejezete szerint II. fokú jogkör illeti meg. A  kártérítési 
összeg mérséklését 5000.— Ft esetenkénti értékhatárig saját hatáskör
ben engedélyezheti. (Ut. 47. pont.)
A Kártérítési Szabályzat V III. fejezetében (Ut. 59. pont) felsorolt BM 
szervek közé a BM. Karhatalmi Parancsnokságot is fel kell venni.
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20. A  BM. Karhatalom Parancsnokságainak, csapatainak és egységeinek el
helyezésére szolgáló épületek, laktanyák, gyakorló- és lőterek biztosítása 
a Belügyminisztérium általános ingatlangazdálkodása, illetve beruházási 
keretében történik.
A  BM. Karhatalmi Parancsnokság önálló testületi ingatlangazdálko
dása kiterjed:
a) szolgálati épületekre és telekingatlanokra,
b) testületi szolgálati lakásokra.
A  BM. Karhatalmi Parancsnokság egységeinek elhelyezése történhet:
a) magánosoktól bérelt épületekben;
b) államosított, vagy kisajátítás révén megszerzett és a BM. Karhatalmi 

Parancsnokság kezelésébe adott épületekben;
c) állami beruházás keletében épített, és a BM. Karhatalmi Parancs

nokság kezelésébe adott állami laktanyákban;
d) idegen tárca (Pl. HM.) által ideiglenes használatra átengedett épü

letekben, laktanyákban.

A BM. Karhatalmi Parancsnokság és számadó testei épületek biztosí
tása érdekében az elhelyező hatóságoknál közvetlenül eljárhatnak, ked
vezőtlen határozatok ellen jogorvoslattal élhetnek. Amennyiben az ügy 
fellebbezési eljárás során az MT. titkárságához kerül, úgy a BM. érde
keit a BM. Anyagi és Technikai Főosztályának kell képviselni.

21. Az ingatlanbérletek ügyeit a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi 
és Technikai Osztálya saját hatáskörben intézi. A  bérleti szerződéseket 
köteles nyilvántartani, az abban vállalt kötelezettségeket teljesíteni és biz
tosított jogokat érvényesíteni.

22. Ingatlanok (épületek, telekrészek) kisajátítását a BM. Karhatalmi Pa
rancsnokság a szolgálat érdekében kezdeményezheti. Kisajátítási ügyek
ben — a BM. Anyagi és Technika Főosztály előzetes elvi jóváhagyása 
alapján — önállóan jár el az illetékes helyi, vagy országos hatóságoknál.

23. A BM. Karhatalmi Parancsnokság az éves és a távlati beruházási és in
gatlanfelújítási tervjavaslatát a szemadótestektől bekért javaslatok alapján 
— önállóan állítja össze és nyújtja be a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztályához.
A  BM. Karhatalmi Parancsnokság beruházási tervét a belügyi tárca 
részére jóváhagyott terv keretében a Belügyminiszter hagyja jóvá.

A beruházások műszaki programját a tervező vállalatnak a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztálya adja meg a BM. Karhatalmi Parancsnokság
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javaslata alapján, és ugyancsak közli a tervezővel azokat a szolgálati 
szempontokat, melyeket a műszaki terv elkészítésénél figyelembe kíván 
vetetni.
A  beruházási műszaki terveket a BM. Karhatalmi Parancsnokság véle
ményezése után a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya hagyja jóvá.
A BM. Karhatalmi Parancsnokság részére jóváhagyott építési beruhá
zások kivitelezését a BM. Anyagi és Technikai Főosztálya irányítja 
és ellenőrzi. Kisebb jelentőségű beruházási munkák lebonyolításával a 
BM. Karhatalmi Parancsnokság is megbízható (pl.: kútfúrás, tolda
léképítés).
Az elkészült beruházások műszaki átvételét végző bizottságban a BM. 
Karhatalmi Parancsnokság megbízottja is vegyen részt.

24. A  BM. Karhatalmi Parancsnokság köteles az általa használt épületek 
karbantartásáról folyamatosan gondoskodni.

25. A  BM. Karhatalmi Parancsnokság ingatlanfelújítási tervét a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztálya hagyja jóvá. Ennek számadótestekre bontása 
és az összeg rendeltetésszerű felhasználása a BM. Karhatalmi Parancs
nokság Anyagi és Technikai Osztályának feladata. A BM. Karhatalom 
Parancsnoka felelős azért, hogy a felújítási hitelből beruházásokat ne vé
gezzenek. Ugyancsak felelős a BM. Karhatalom Parancsnokság haszná
latában lévő épületek állagának megőrzéséért. Ha a szolgálat érdeke meg
kívánja, esetenként 10 000,— Ft értékhatáron aluli kisebb állagváltoz
tatásokat saját hatáskörében engedélyezhet (pl. ajtó áthelyezés, ablak
kivágás).
A  felújítási hitel felhasználásáról negyedévenként tájékoztató jelentést 
kell küldeni a BM. Anyagi és Technikai Főosztályához.

26. A  BM. Karhatalmi Parancsnokság kezelésében lévő állami tulajdonú 
épületekről a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai 
Osztálya köteles ingatlan nyilvántartást vezetni.

2 7. A BM. Karhatalmi Parancsnokság számára fölöslegessé vált épületeket, 
további felhasználás céljából be kell jelenteni a BM. Anyagi és Techni
kai Főosztályához. Az épületek felett a BM. Anyagi és Technikai Fő
osztálya rendelkezik. Bár a bérlemény viszony megszüntetése a BM. 
Karhatalmi Parancsnokság hatáskörébe tartozik, előzőleg erről is tájé
koztatni kell a BM. Anyagi és Technikai Főosztályát. Ha a bérleményre 
a BM. más testülete igényt tartana, úgy azt jogfolytonossággal az igénylő 
te s tület részére kell átadni.
A  fölöslegessé vált épületeket a BM. Karhatalmi Parancsnokság mind- 
addig tartozik őrizni, amíg az épület további sorsára nézve a BM. Anyagi 
és Technikai Főosztály nem intézkedett.
A  fölöslegessé vált épületek átadását a BM. Karhatalmi Parancsnokság
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Anyagi és Technikai Osztálya hajtja végre, s felelősséggel tartozik 
azért, hogy az átadására kerülő épületek felszerelése (villany, vízcsap, 
motorok, stb.) hiánytalan legyen.

V. Ellenőrzés, elszámoltatás.
28. A  számadótestek és alegységek gazdálkodását a BM. Karhatalmi Pa- 

rancsnokság rendszeresen ellenőrizni tartozik. Az észlelt hiányosságok 
kijavítására már a helyszínen intézkedni kell. Az ellenőrzött egységek 
parancsnokai az ellenőrző közegeknek a gazdálkodásra vonatkozó intéz
kedéseit kötelesek végrehajtani. Ellenkező esetben az ellenőrzött egység 
parancsnokát a BM. Karhatalom Parancsnoka tartozik felelősségre 
vonni és az anyagi fegyelem megszilárdítását megfelelő intézkedésekkel 
biztosítani.
Amennyiben a BM. Karhatalom Parancsnoka az ilyen esetben szükséges 
intézkedést elmulasztja, a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és 
Technikai Osztályának Vezetője köteles azt a BM. Anyagi és Technikai 
Főosztály Vezetőjének bejelenteni, és erről közvetlen elöljárójának jelen
tést tenni.

29. A  számadótestek az élelmiszer, a termény, a tüzelőanyag, az üzemanyag, 
stb. felhasználásáról a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Tech
nikai Osztályának havonta tartoznak elszámolni, amely a számadásokat 
érdemileg felülvizsgálja. A  felülvizsgálat eredményéről „Észrevétel” -t 
kell kiadni, melyben a felmerült hiányosságok megszüntetésére is intéz
kedni kell. Az intézkedések végrehajtásáról a számadótestek kötelesek 
a BM. Karhatalmi Parancsnokság Anyagi és Technikai Osztályának je- 

lentést tenni.

30. A BM. Anyagi és T echnikai Főosztály Vezetője saját hatáskörében 
anyagszemle, vagy számadásvizsgálat megtartását rendelheti el a BM 
Karhatalmi Parancsnokság bármely gazdálkodó szervénél. Az általa ki
küldött ellenőrző közegek a hibák kijavítására és a hiányosságok megszün
tetésére a helyszínen utasítást adhatnak az ellenőrzött egység hadtáppa- 
rancsnokának, vagy szakszolgálat vezetőinek.
Utasításaikat a "Szemlejegyzőkönyv”-be is be kell írni. Az ellenőrző kö
zegek egyébként a rájuk nézve általánosan érvényes szabályokban lefek
tetett jogokat gyakorolhatják.

31. H a az anyagszemlét a BM. Anyagi és Technikai Főosztályának Veze
tője, ennek helyettesei, osztály, vagy önálló alosztályvezetői tartják, ezek 
az észrevételeiket az ellenőrzött egység parancsnokával közlik. Azonnali 
intézkedéseiket az egység parancsnoka köteles végrehajtani.
A  BM. Anyagi és Technikai Főosztálya az általa megtartott ellenőrzé
sekről a BM. Karhatalom Parancsnokának ,,É szrevételek”-et küld.
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32. A  BM. Karhatalom Parancsnokság önálló gazdálkodását fokozatosan 
kell bevezetni, úgy hogy az 1958. január hó 1-től teljes mértékben meg
valósuljon.
A BM. Anyagi és Technikai Főosztálya — a számadótestek javaslatai 
alapján — összeállított 1958. évi " Karhatalmi testületi tervjavaslat" -ot 
a BM. Anyagtervébe való beállítás előtt a BM. Karhatalom Parancs
nokával is tárgyalja meg.

VI. Hatálybalépés,

Szám: 6—20/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

48. számú PARANCSA

Budapest, 1957. október 29-én

Igen nagy fontosságot kell tulajdonítani az operatív munka során — különö
sen a kémelhárítás és hírszerzés vonalán — megszerzett konkrét anyagok 
(vegyszerek, használati tárgyak, levelek, papírok, stb.) szakértői vizsgála
tának. A helyesen végzett vizsgálat tárgyi bizonyítékokat szolgáltathat a bíró
ság előtt az imperialista ügynökök tevékenységéről. A  módszeresen végzett 
címezése az anyagoknak irányelveket adhat a további operatív munkánkhoz, 
fontos adatokat állapíthat meg az ellenség összeköttetési módszereiről, szabo
tázs és terrorcselekményeinek eszközeiről, stb. Ezzel szemben a helytelenül, 
lassan, vagy feleslegesen végzett vizsgálatok rossz irányba terelhetik az ope
ratív munkát, szükségtelenül meglassítják azt, vagy más. hasznosabb munká
tól vonják el az operatív technikai szakembereket.

A  gyakorlatban nem egyszer előfordult, hogy az operatív szervek a II/10. 
osztályhoz alapos ok és indoklás, valamint konkrét operatív szempontok nél
kül "általános"  vegyvizsgálatra küldenek anyagokat. Az is gyakran előfor
dul, hogy szempontjaikat és a vizsgálatra küldött anyagról megszerzett isme 
reteiket nem közlik a I I /10. osztállyal, a konspiráció helytelen értelmezése 
miatt. Ezzel megnehezítik, esetleg lehetetlenné teszik az eredményes szakér
tői vizsgálatot. Másrészről a II/10. osztályon sokszor hosszú ideig tartják 
vissza a vizsgálatra kapott anyagokat, sok esetben pedig az anyagról adott 
szakvélemény nem ad kellő segítséget az operatív munkához.
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Az operatív-technikai szakértői munka eredményesebbé és gyorsabbá tétele, 
valamint az ellenség technikai eszközeinek fokozottabb megismerése érde
kében

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

1. Az operatív szervek és az operatív beosztottak munkájuk során töreked
jenek az imperialista ügynökök technikai eszközeinek (vegyszerek, készü
lékek, technikai utasítások, stb.) és ezen eszközök megismerését elősegítő 
tárgyak (levelek, feljegyzések, stb.) megszerzésére. Ha az operatív mun
kát ez nem akadályozza, részletesen kérdezzék ki a gyanúsítottakat a tech
nikai módszerekről és a náluk talált tárgyak használatáról. Az így meg
szerzett anyagokat és adatokat minden esetben küldjék meg a II/10. osz
tálynak.

2. Az operatív technikai vizsgálatra csak alapos indokolással, határozott ope
ratív céllal küldjenek anyagokat és közöljék az arra vonatkozó összes 
ismereteiket.

3. A  vizsgálatokat erre a célra rendszeresített nyomtatott szolgálati jegyen 
kérjék az operatív alosztályvezetők az űrlap valamennyi rovatának pontos 
kitöltésével. A  kérést az operatív osztály vezetője láttamozza:
A  nyomtatott szolgálati jegyek két típusban készülnek:
„ T ” jelzésű a titkosírásra, gyanús levelek és egyéb papírok, ,,X ” jelzésű 
az egyéb gyanús anyagok (vegyszerek, készülékek, használati tárgyak, 
stb.) vizsgálatára.

4. A  II/10. osztály a szabályszerűen kért vizsgálatot határidőre végezze el 
és erről jelentést készítsen. Ha a kért határidő betartása fontos ok miatt 
nem lehetséges, erről időben értesítse a vizsgálatot kérő szervet, hogy a 
vizsgálat további sorsáról dönthessen.
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1. sz. melléklet.

Belügyminisztérium
Szolgálati jegy űrlapminta.

alosztály

,,T" -jelzésű

„T ”
Szigorúan titkos!

S Z O L G Á L A T I  J E G Y

......................... 195................................  hó . . .  nap

Kérem a mellékelt anyag(ok) megvizsgálást annak megállapítására, hogy 
tartalmaz(nak)-e vegyszeres titkosítást.

Az anyag áll: ..........lap ................boríték v a g y ...............  (egyéb, pl. könyv).

A  levélvizsgálat után továbbítva lesz
nem lesz.

Az anyaggal kapcsolatban az alábbiakat közlöm:

1. Az anyag megszerzésének módja: ................................................................

2. A  feltételezett titkos összeköttetési módszerről szerzett adataink

3. A  levél címzettjéről és feladójáról megszerzett ismereteink (előzmények,
melyik hírszerző szervvel állnak kapcsolatban, a feladó létező személy-e, 

stb.) ..................................................... .............................................................

4. A  vizsgálattal a következő operatív cél(okat)-t kívánjuk elérni: (bíróság 
előtti bizonyítás, a kapcsolat észrevétlen figyelése, a kapcsolatban való 
belépés, dezinformálás. stb.).

Határidő: ......................... (aláírás)

Láttam: alosztályvezető

Főosztály (osztály) vezető Telefonszám:.....................
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2. sz. melléklet.

Szolgálati jegy űrlapminta
Belügyminisztérium

alosztály

„X ” típus
..X ”

Szigorúan titkos!

S Z O L G Á L A T I  J E G Y

............ 195................................  hó . . .  nap

Kérem a mellékelt anyag(ok) operatív technikai vizsgálatát annak megálla
pítására, hogy alkalmas(ak)-e

a) titkos összeköttetés eszközeként
b) méregként
c) gyújtó — v. robbanóanyagként
d) egység, éspedig ................................ -ként való felhasználásra

A  vizsgálatra küldött tárgyak felsorolása ................. db .................

................. db .................
Az anyag(ok)-ról az alábbiakat közlöm:
1. Az anyag megszerzésének módja: ..................................................................

2. Az anyagot tulajdonosa hogyan, hol szerezte, miért tartotta magánál?

3. Az anyag tulajdonosának ismert v. feltételezett kapcsolatai: .....................

4. Miért és milyen szempontból gyanús az anyag? ...........................................

5. A  vizsgálat célja: (bíróság előtti bizonyítás, továbbá nyomozás elősegí
tése, kapcsolatba való belépés, stb.)

Határidő: ........................  (aláírás)

Láttam: alosztályvezető

Főosztály (osztály) vezető Telefonszám:.....................
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Szám: 6-20/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

49. számú PARANCSA

Budapest, 1957. november 12-én

TÁRGY: Operatív célokra szolgáló Személyi Igazolványok kiadása, és más 
fedőigazolványokkal történő ellátás szabályozása

A Belügyminisztérium operatív munkát végző beosztottai munkájukhoz, egyes 
operatív kombinációk végrehajtásához fedőigazolványokat használnak fel. 
Az utóbbi időben a fedőigazolványok beszerzése különböző módon történt 
Több esetben előfordult, hogy egy-egy operatív beosztott az egész alosztály 
Vagy csoport részére közvetlenül külső szervtől szerezte be az igazolványo
kat. Ezáltal illetéktelenek előtt is felfedték az operatív munka egyik titkos 
eszközét. Ugyanakkor az így beszerzett igazolványokról gyakran az osztály- 
vezetőknek sem volt tudomásuk, és azokat sehol sem vették nyilvántartásba.

I .

A fedőigazolványokkal történő ellátás terén mutatkozó hibák felszámolása 
érdekében az alábbiakat rendelem el:
1. A  Belügyminisztérium operatív szerveinek fedőigazolványokkal történő 

ellátása a II/10 . osztály hatáskörébe tartozik.
2. Mindazon szerveknél, ahol fedőigazolványokat használnak, az osztályok 

vezetői december 1-ig vizsgáltassák felül a beosztottak birtokában lévő 
fedőigazolványokat.
a) Jelöljenek ki alosztályonként fedőigazolvány felelőst. A  felülvizsgálat 

alkalmával azokat a fedőigazolványokat, melyek megtartása indokolt, 
a felelős alosztályonként vegye nyilvántartásba.

b) Azokat a fedőigazolványokat, melyek a felülvizsgálat során felesle
gesnek mutatkoznak — a nyilvántartásba vett fedőigazolványokról 
készített pontos kimutatással, valamint a felelős megjelölésével — a 
II/10. osztálynak december 15-ig küldjék meg.

c) Fedőigazolványok igénylése csak a kijelölt felelősökön keresztül tör
ténhet. Így az újonnan átvett fedőigazolványokkal azok kötelesek nyil
vántartásukat állandóan kiegészíteni.
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d) Áthelyezés, leszerelés esetén a kijelölt felelős gondoksodjék az összes 
— az érintett elvtárs részére kiállított — fedőigazolványok bevonásá- 
sáról és azt haladéktalanul küldje meg a II/10. osztálynak.

e) A  fedőigazolvány felelős az egyes objektumtartó beosztottakon keresz
tül kísérje figyelemmel az odatartozó objektumok munkaadói igazol
ványaival kapcsolatos mindennemű változást. (Ú j igazolvány kiadás, 
időszakos érvényesítés módja, stb.)

f) A  fedőigazolvány felelős az utasítás hatályba lépésétől számított 30 
napon belül köteles összeállítani mindazon objektumokról tájékozta
tót, amely objektum munkaadói igazolványa fedőigazolványként haszná
latban van. A  tájékoztató célja, hogy az objektumot nem ismerő, de 
annak fedőigazolványát használó beosztottak is tudják, hogy igazol
ványukat, hol, mikor, milyen mértékben használhatják, ismerjék az 
objektum legfontosabb vezetőinek nevét, szervezeti felépítését, stb.
Ezt a tájékoztatót ugyancsak a II/10. osztály részére kell megküldeni. 
A fedőigazolvány felelős a változásról a legrövidebb időn belül érte
síteni köteles a II/10. osztály fedőigazolványokkal foglalkozó cso
portját.

3. A  fedőigazolványok készítéséhez szükséges mintaként szolgáló eredeti iga
zolványok beszerzésénél a konspiráció szabályait szigorúan be kell tar
tani. Az adott körülményektől függően hivatalos kapcsolatoktól (egy ob
jektumból) az illetékes operatív beosztott részére egy példányt szabad 
,,felhasználás céljából” kiállítatni, más esetekben megfelelő indokkal köl
csönkérni.
A  külső szervektől közvetlenül több példányban történő igazolvány beszer
zését megtiltom.
Ez alól csupán az olyan esetek képeznek kivételt, ahol a munka meg
kívánja a fedőigazolvány legalizálását, vagy amikor a fedőigazolványokat 
konspirált objektum fedésére használják fel.

II.

1. Az egyes operatív kombinációknál fedő gépkocsivezetői jogosítvány fel - 
használása is szükséges. Egyes operatív beosztottak ezt a lehetőséget arra 
használták fel, hogy a törvényben előírt gépjárművezetői vizsga letétele 
nélkül legális nevükre — budapesti, vagy megyei főkapitányság közleke
désrendészeti osztályaitól, vagy a II/10. osztálytól — gépjárművezetői 
jogosítványhoz jussanak.
Mivel az ily módon megszerzett igazolványok tulajdonosai gyakran nem 
ismerték eléggé a közlekedésrendészeti szabályokat, és a gépkocsi veze-
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tés gyakorlati részével sem voltak mindig tisztában, sok baleset részesei, 
vagy okozói voltak.
Ennek megszüntetése érdekében a jövőben a vizsganélküli gépjárművezetői 
jogosítványok beszerzését megtiltom.

2. Az I/2 . pontban említett felülvizsgálattal egyidőben ellenőrizni kell az 
operatív beosztottak részére kiállított gépjárművezetői jogosítványokat is.

3. Azoknál a beosztottaknál, akik szolgálati jegyre a fent felsorolt szervek 
bármelyikétől igényelték a gépjárművezetői jogosítványukat, és így az 
Autóműszaki Intézet által kiállított vizsgabizonyítvánnyal nem rendelkez
nek, az utasítás hatályba lépésétől számított hat hónapon belül vizsga 
letételére kell utasítani, illetve, ha erre nem hajlandó, tőle a jogosítványt 
be kell vonni.

4. Tekintetbe véve. hogy az elmúlt években sok ilyen jogosítvány került ki
adásra és vannak, akik ez alatt az idő alatt a gyakorlati vezetést jól elsa
játították a II/10 . osztály a Közlekedésrendészeti Osztállyal együttműködve 
szervezze meg a tanfolyammentes vizsgák letételét.
Ugyanakkor ezt a lehetőséget használják fel az alosztályvezetők arra is. 
hogy minél több operatív beosztott sajátítsa el a gépjárművezetést.

5. A  II/10. Osztály gépjárművezetői jogosítványt csak operatív kombinációk
hoz adhat ki. Alapfokú, vagy régi keltezésű középfokú, illetve nemzet
közi gépjárművezetői jogosítványt csak abban az esetben lehet kiállítani, 
ha a kérelmező legális gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezik.

III.

Az általános igazoló okmányul szolgáló Személyi Igazolványoknak opera
tív beosztottak, valamint ügynökök részére történő kiadását az alábbiakban
szabályozom:

1. A  titkos állományú beosztottak részére, valamint olyan nyíltállományban 
lévő Operatív beosztottak részére, akiknél lakóhelyükön a Belügyminiszté
rium kötelékébe való tartozás leplezése — az osztályvezető elbírálása sze
rint — indokolt, hivatalos okmányok alapján olyan Személyi Igazolványt 
kell kiadni, állandó személyi használatukra, amely tényleges nevükre, 
valóságos adataikra és lakóhelyükre szól.
A  Belügyminisztériumhoz való tartozás leplezésére a foglalkozás és a 
munkahely rovatában az a fedőfoglalkozás és fedőmunkahely szerepel, 
ahogyan a lakóhelyükön ismerik őket.
Az így kiállításra kerülő Személyi Igazolványokról nyilvántartási törzs
lapot kiállítani nem kell.

— 358 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /371



A  korábban kiállított a fenti szempontoknak nem megfelelő Személyi Iga
zolványokat be kell vonni, nyilvántartási törzslapját az ORFK. Személyi 
Igazolványok alosztályával való együttműködés útján ki kell emelni az 
Országos Nyilvántartóból.
Az így bevont Személyi Igazolványokat és nyilvántartási űrlapokat a 
II /10. osztálynak kell leadni, ahol azt összegyűjtve jegyzőkönyv felvétele 
mellett megsemmisítik.
Az ilyen Személyi Igazolvánnyal rendelkező beosztottak igazolványának 
érvényesítését és a lakásváltozásokat a II/10 . osztály vezeti be.
Leszerelés esetén a fenti szempontok alapján kiállított Személyi Igazol
ványt a II/10. osztálynak be kell mutatni, ahol arról nyilvántartási törzs
lapot kell kiállítani az Országos Nyilvántartóba való besorolás végett. 
Ugyanakkor a munkahely rovatba utolsó munkahelyként a Belügyminisz
tériumot kell bevezetni.

2. Az operatív munka elvégzéséhez használt fedő munkaadói igazolványok
hoz vagy konspiratív lakásba fedőnéven történő beköltözéshez a II/10. 
osztály adjon ki Személyi Igazolványokat, személyenként — a kivételes 
esetektől eltekintve — legfeljebb 2 db-ot. erről nyilvántartá s i  törzslapot 
kiállítani nem kell.
Az érvényesítést és a lakásváltozások bevezetését ennél is a II/ 1 0. osz
tály végzi.
Leszerelés esetén ezeket a fedő Személyi Igazolványokat a 1 /2—d) pont
ban megjelöltek szerint a II/10. osztálynak meg kell küldeni, ahol azokat 
esetenként jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisítik.

3. ügynökök részére Személyi Igazolványt a II /10. osztály csak a főosz
tályvezetővel láttamoztatott egy példányban készített szolgálati jegy alap
ján állíthat ki.
A  Személyi Igazolvány átadásának tényét az operatív beosztott a személyi 
dossziéban feljegyzés formájában rögzítse. Az ügynöktől a feladatának 
elvégzése után a Személyi Igazolványt vonja be és a feljegyzésen ve
zesse át.
A  többi eljárás ennél is azonos a 2-es pontban felsoroltakkal.

4. A  fentiek értelmében jövőben fedő Személyi Igazolványt csak a II/10. 
osztály adhat ki. Minden más Személyi Igazolványok kiadásával foglal
kozó szervektől (O R FK . Személyi Igazolványok alosztálya, kerületi és 
megyei Szig. alosztályok) a fedő Személyi Igazolvány beszerzését meg
tiltom.
A  II/10. osztály az ORFK. Személyi Igazolványok alosztályával együtt
működve gondoskodjon, hogy az igényeknek megfelelő mennyiségű Sze
mélyi Igazolvány és más kellékek rendelkezésre álljanak.

—  339  —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /372



A II/10. osztály a fenti módokon kiadott Személyi Igazolványokról köte
les szigorú nyilvántartást vezetni.

IV.

1. Az előző pontokban felsoroltaknak megfelelően a II/10. osztály gondos
kodjék arról, hogy az operatív munka sokoldalúsága szerint az egyes osz
tályokat az igényeknek megfelelően eltudja látni fedőigazolványokkal. Az 
egyes felelősökön keresztül beszerzett eredeti munkaadói igazolványoknak 
fedőigazolvány céljára történő felhasználhatóságát bírálja el és megfelelő 
példányszámban történő elkészítéséről gondoskodjék.

2. Az operatív munkához vagy az operatív beosztott személyi konspriációjá- 
hoz fedőigazolványt vagy fedőiratot, stb. illetve korábban kiadott fedő
igazolvány érvényesítését egy példányban készített az osztályvezető által 
láttamozott szolgálati jegyen kell kérni.
Ügynökök részére történő igénylésnél minden fedőigazolványnál a II I/ 3 . 
pont szerint kell eljárni.
Az ügynökök részére kiadott fedőigazolványokat az alosztály fedőigazol
vány felelősének nyilvántartani nem kell. Az ügynököt tartó operatív be
osztott felelős azért, hogy az akció befejezése után a fedőigazolványt a 
II/10. osztály részére visszaküldjék.

3. A  fentiek alapján kiadott fedőigazolványokról és más iratokról a II/10. 
osztály köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből bármikor megálla
pítható, hogy a valóságban a kiadott fedőigazolványokat ki használja és 
az mely osztály beosztottja.

A  parancs megjelenésétől hatályos és egyúttal a Magyar Népköztársaság 
Belügyminiszterhelyettesének 01/1954. 11/27. számú, valamint a 23/1956. 
V III/18 . számú utasítása hatályukat vesztik. Ugyanakkor az 1956. évtől 
visszamenően a fedőigazolványokra vonatkozó más parancsok és utasítások 
is hatályukat vesztik.
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Szám: 6—20/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

52. számú PARANCSA

Budapest, 1957. december 16-án

TÁRGY: A Belügyminisztérium központi szerveinek, valamint a csapatok 
és szervek készletében lévő fegyverek, karbantartásának, tárolásának, 

kezelésének és lőkiképzésének szabályozása

Pártunk és kormányunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a Belügy
minisztérium csapatai és szervei megfelelő fegyverekkel legyenek ellátva.
A belső ellenséggel szembeni harcban fontos követelmény, hogy a személyi 
állomány a részükre kiadott fegyvereket kezeljék, ápolják és megfelelően 
tudják alkalmazni a harcban.
Megállapítottam, hogy egyes helyeken, de főleg a BM. központi szerveinél 
és más magasabb egységeknél, fegyver és lőkiképzés hiánya miatt, többen 
nem ismerik a fegyverek kezelését, szétszedését, összerakását, a működési 
hibák elhárításának módját, így adott esetekben azokat nem is tudják hasz
nálni.
A  Belügyminisztérium egyes szerveinél —- pl. a Győr-Sopron és Fejér megyei 
Rendőrfőkapitányságnál és a Hőr. 2 kerületnél — a fegyverek karbantartá
sát, fegyverek és lőszerek tárolását elhanyagolják. A parancsnokok (vezetők) 
az előírt kötelező ellenőrzéseket elmulasztják. Az épületek (objektumok) 
védelmére kiadott fegyverek elhelyezéséről és azok karbantartásáról nem gon
doskodnak, vizes pincékben, vagy poros padlásokon — gazdátlanul — tárol
ják. Golyószóró és géppisztoly tárakat hónapokon át betárazva hagyják, 
melynek következtében azok időelőtti tönkremenését idézik elő.
Ezen kívül megállapítottam, hogy a fegyverek elvesztése még mindig igen 
gyakori. Míg 1954-ben 24 db, 1955-ben 39 db, 1956 október 23-ig 30 db 
addig 1957. augusztus hó 1-ig 22 db fegyver veszett el. Az elvesztések több
ségének oka gondatlanság és hanyagság, nem egy esetben ittasságból követ
keztek be.

Az ilyen és hasonló esetek gyengítik a BM. fegyveres szerveinek ütőképes
ségét. A  fenti hiányosságok megszüntetése érdekében

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

1. A  BM. központi szervek, ahol fegyverviselésre kötelezve vannak és eddig 
lőkiképzést nem folytattak (Országos Parancsnokságok, Főosztályok és
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önálló Osztályok) parancsnokai (vezetői) minden negyedévben lőkikép- 
zési tervet kötelesek készíteni. A  kiképzési tervek alapján minden negyed
évben lőkiképzést kell szervezni. A kiképzési terveket jóváhagyás és a 
végrehajtás ellenőrzése végett a BM. Tanulmányi Osztályának kell meg
küldeni.

A lőkiképzésen az alábbiakat kell oktatni:

— fegyverismeret (fegyverek kezelése, szétszedése és összerakása),
— lőelmélet,
— lőgyakorlat.
— kézigránát szétszedése, összerakása és harci alkalmazása.

A BM. központi szervek (Országos Parancsnokságok, Főosztályok és ö n 
álló Osztályok [parancsnokai] vezetői) félévenként készítsenek jelentést 
a lövészetek végrehajtásáról, annak eredményességéről és azt minden fél
évet követő hó 10-ig a BM. Tanulmányi Osztályának terjesszék fel. Az 
Országos Parancsnokságok jelentéseikben a csapategységek lőkiképzési 
eredményéről is tegyenek jelentést. A  BM. Tanulmányi Osztály Vezetője 
a beérkezett jelentéseket összesítse, értékelje és azt minden év június és 
december hó 30-ig hozzám terjessze fel.

2. A  Belügyminisztérium központi szervek (Országos Parancsnokságok, köz
ponti Főosztályok és önálló osztályok) parancsnokai (vezetői) szerveik
nél negyedévenként kötelesek fegyverszemlét tartani.

A  fegyverszemlén ellenőrizni kell a kiadott fegyverek:
— karbantartását és tárolását (elhelyezését),
— működési és hadihasználhatósági fokát,
— kiadott valamennyi lőszer meglétét, tárolását, kezelését és rendeltetés

szerinti használatát.

Az ellenőrzést úgy kell megszervezni, hogy a magasabb egység parancsnokai 
(vezetői) a közvetlen alárendeltségükbe tartozó, alacsonyabb egység parancs
nokai (vezetői) pedig a beosztottak fegyvereit is ellenőrizzék.
A csapatok és szervek parancsnokai (vezetői) a szolgálati szabályzatban 
előírt ellenőrzéseket kötelesek végrehajtani. Az ellenőrzés megtörténtét a 
„szemle" (ellenőrzési) észrevételi könyvbe kell bejegyezni. A csapategysé- 
geknél (Hőr. KH. Bv. Légó) az előírt kötelező rajvizsgák megtartását a 
parancsnokok fokozottabb mértékben ellenőrizzék.

3. Mindennemű fegyverelvesztést azonnal jelenteni kell az illetékes parancs
noknak. illetve a szerv vezetőjének. A parancsnok, vezető haladéktalanul 
rendeljen el kivizsgálást és kövessen el mindent a fegyver előkerítésére.
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Amennyiben a fegyver 24 órán belül nem kerül elő — a kivizsgálás 
továbbfolytatása mellett — a fegyver elvesztését mint rendkívüli eseményt 
jelenteni kell a Belügyminisztérium Miniszteri Titkárságának és a BM. 
Anyagi és Technikai Főosztály Vezetőjének.
A  fegyver elvesztéséért felelős személyről jegyzőkönyvet kell felvenni 
és ügyét az egység parancsnoka (vezetője) köteles a Katonai ügyészség
nek átadni.
A BM. Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője a fegyverek elveszté- 
sével kapcsolatos végrehajtási utasítását 1958. január hó 10-ig adja ki.

A  parancsnok és vezető elvtársak kövessenek el mindent annak érdekében, 
hogy a Belügyminisztérium személyi állománya 1958. évben legalább meg- 
felelő eredményt érjen el lőkiképzésben.
A  hiányosságok kijavítását pedig a helyes politikai nevelés és a parancsnoki 
felelősségre vonás együttes eszközével kell biztosítani.
Azokat a parancsnokokat (vezetőket) és beosztottakat, akik a személyi és 
egységfelszerelésként kiadott fegyvereket hanyagul, nemtörődöm módon keze
lik, karbantartásukat, tárolásukat és annak ellenőrzését elhanyagolják — az 
okozott kár megtérítése mellett, — a legszigorúbban fegyelmileg is felelős
ségre kell vonni.
Jelen parancsomat a BM. valamennyi beosztottja előtt ismertetni és oktatás 
tárgyává kell tenni.
Jelen parancsom életbelépésével az 1953. évi X I. hó 4-én kelt 018/1953. 
számú miniszterhelyettesi parancsot hatályon kívül helyeztem.

Szám: 6—20/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

53. számú PARANCSA

Budapest, 1957. december 21-én

1957. november 22-én megjelent a 124. számú Magyar Közlönyben a Magyar 
Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 69/1957. számú rendelete, amely elő
írja az ország területén dolgozó, állami és magánkezelésben lévő rádióadó 
berendezések és sugárzó készülékek elsődleges és folyamatos bejelentését 
a Belügyminisztériumnak.
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A  bejelentési kötelezettségeknek — a Kormányőrség kivételével — a belügyi 
rádióval dolgozó operatív, rendőri, valamint légoltalmi, tűzrendészeti és bűn- 
tetésvégrehajtó szervek nem tettek eleget.

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

1. 1958. január 10-ig valamennyi rádióval dolgozó osztály, főosztály, vala
mint szerv rádióadatait a 69/1957. számú Kormányrendelet alapján a 
Belügyminisztérium I I / 10. osztályának jelentse be.

2. A fenti számú Kormányrendelet 4—6—7. §-a valamennyi rádióval dol
gozó operatív és rendőri, légoltalmi, tűzrendészeti, karhatalmi és büntetés
végrehajtó szerv vezetőjére, illetve a rádióadatok bejelentésére kötelezett 
híradó parancsnokokra is vonatkozik.

Parancsom végrehajtását a II/10. osztály vezetője folyamatosan ellenőrizze 
és a hiányosságokról írásban tegyen hozzám jelentést.

Szám: 8— 100/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

16. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. március 8-án

Tárgy: A rendőri felügyelet és kitiltás részletes szabályainak megállapítása

Az 1955. évi 22. számú tvr. 6. §. 3. és 4. pontjában foglalt rendelkezések 
alapján — a 8.130/1939. M. E. sz. rendelet figyelembevételével — a rendőri 
felügyelet és kitiltás részletes szabályait a Legfőbb Ügyésszel egyetértésben 
az alábbiak szerint állapítom meg:

I.
Általános rendelkezések

1. A rendőri felügyelet alá helyezés és a kitiltás célja a rendőrség bűnözés 
elleni harcának elősegítése. Ennek érdekében a Belügyminisztérium szer
vei által azon személyek, akiknek bizonyos községben (városban) vagy 
az ország bizonyos részében való tartózkodása az állambiztonság, a köz
rend, közbiztonság, a szocialista társadalmi együttélés vagy más fontos

—  364 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /377



állami érdek szempontjából aggályos vagy gazdasági okokból káros:
a) tartózkodási helyükön rendőri felügyelet alá helyezhetők, vagy
b) tartózkodási helyükről, illetőleg az ország bizonyos részeiből kitilt

hatok.
c) kitiltásukkal egyidejűleg az ország más részén rendőri felügyelet alá 

helyezhetők.
2. A rendőri felügyelet vagy a kitiltás az alábbi esetekben alkalmazható:

a) ha a közbiztonsági őrizetbe helyezés megszüntetése után e kényszer- 
intézkedések alkalmazása szükségesnek látszik,

b) ha az elkövetett cselekmény miatt közbiztonsági őrizetbe helyezést 
kellene alkalmazni, de a fennálló rendelkezések értelmében (kor. 
egészségi állapot vagy szociális körülmény) miatt arra nem kerülhet 
sor,

c) az 1956. évi 31. sz. tvr-ben foglalt cselekmények enyhébb eseteiben,
d) általában az állam- és közbiztonságra veszélyes, vagy
e) a szocialista társadalmi együttélésre. veszélyes, a konszolidációt bár

mely vonatkozásban gátló személyekkel szemben,
f) a prostitúció, vagy
g) a közveszélyes munkakerülés és csavargás megelőzése érdekében.

3. Az 1. pontban megjelölt intézkedésekre csak abban az esetben kerülhet 
sor, ha azok alkalmazása elkerülhetetlenül szükséges és az állami, tár
sadalmi vagy gazdasági rend veszélyeztetettségének megszüntetése vagy 
a megzavart közrend, közbiztonság helyreállítása más módon nem lehet
séges. Az alkalmazandó rendszabályok nem megtorló, hanem megelőző 
intézkedések, amelyeket emberségesen és a szocialista törvényesség leg
szigorúbb megtartásával kell foganatosítani. A  kényszerintézkedések alkal
mazásánál és az eljárás alapjául szolgáló cselekmények pontos megálla
pítása mellett különös gondossággal kell mérlegelni az eljárás alá vont 
egyén személyi, családi és társadalmi körülményeit.

4. Csak rendkívül súlyos esetben lehet olyan személy eljárás alá vonását 
elrendelni, aki
a) a 60. életévét betöltötte,
b) akinek legalább két 10 éven aluli gyermeke, vagy
c) két keresőképtelen hozzátartozója van, akiknek eltartásáról ő gondos

kodik és az eljárás alá vonás hozzátartozóinak eltartását károsan be- 
folyásolná.

5. Tilos rendőri felügyelet alá helyezési vagy kitiltási eljárást lefolytatni, 
illetőleg rendőri felügyelet alá helyezni, vagy kitiltó határozatot hozni:
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a) olyan ügyben, amelyben a meglévő, vagy beszerezhető adatok, bizo
nyítékok alapján büntető eljárást kell indítani.

b) kiskorú, illetőleg fiatalkorú személy ellen,
c) a rendőrorvos megállapítása szerint hosszantartó súlyos betegségben 

szenvedővel szemben,
d) az ellen, aki előrehaladott terhes állapotban van,
e) aki süket, béna. vak vagy egyébként nyomoréknak tekintendő,
f) aki a rendőrorvos megállapítása szerint gyengeelméjű.

6. A  rendőri felügyelet alá helyezést és kitiltást a megyei (budapesti) rendőr- 
főkapitányság rendeli el.

7. Az eljárás megindulhat feljelentés, a feljelentés során készült jegyző
könyv, vagy egyéb módon az eljáró szervek tudomására jutott terhelő 
adatokról készült jelentés alapján.

8. Az eljárást annak a BM. szervnek (járási, városi kapitányság) kell le
folytatni, ahová az eljárás alapjául szolgáló jegyzőkönyv, panasz, jelen
tés, feljegyzés beérkezett.
Amennyiben a nyomozás megtagadása vagy megszüntetése során válik 
szükségessé a rendőri felügyelet alá helyezés vagy a kitiltás, erre vonat
kozóan külön határozatban kell rendelkezni.
Az eljárás során részletes és minden lényeges körülményre kiterjedő 
vizsgálatot kell folytatni az eljárás alapjául szolgáló iratokban foglalt 
adatok tisztázására. Az eljárás eredményét írásba kell foglalni és rész
letes indokolással ellátott javaslattal együtt a megyei (budapesti) rendőr
főkapitányság Vezetőjéhez kell felterjeszteni. A javaslathoz csatolni kell 
az ügyre vonatkozó összes iratokat.

9. Minden eljárás alá vont személy ügyét külön kell kezelni. Amennyiben 
egy ügyben több személy szerepel, a külön-külön iktatott ügyiratokban 
hivatkozni kell az ügy összefüggésére.

10. Az eljárást 30 napon belül be kell fejezni, amelynek megtörténte után 
a megyei (budapesti) főkapitányság vezetője határozatot hoz.

11. A  határozatot az eljárás alá vont személy előtt ki kell hirdetni, meg kell 
magyarázni, továbbá törvényes jogaira és kötelességeire ki kell oktatni. 
A határozatra ezután rá kell vezetni, hogy abban megnyugszik-e vagy 
jogorvoslattal kíván élni. Ezt az eljárás alá vont személlyel alá kell 
íratni. Részére a határozat egy példányát át kell adni, s az átvételt a 
másik példányon el kell ismertetni.

12. A  rendőri felügyelet alá helyezést elrendelő, illetőleg a kitiltó határozat 
ellen a kihirdetést követő 8 napon belül a BM. ORFK. Vezetőjéhez 
címzett és az I. fokú rendőrhatósághoz benyújtandó fellebbezésnek van
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Helye. Erre a körülményre a kihirdetéskor az eljárás alá vont személyt 
ki kell oktatni. Ezt követően az ügyiratot a kihirdetés napjától számí
tott 8 napos határidő-nyilvántartásba kell tenni.
Kitiltás esetében a fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó 
hatálya van. A kitiltás fellebbezés esetén csak a II. fokú határozat alap
ján válik jogerőssé. A  II. fokú határozatot a BM. ORFK. Vezetője 
hagyja jóvá.

13. A  törvényes határidőn belül beérkezett fellebbezést az esetleges kiegészítő 
vizsgálat lefolytatása után a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság 
köteles haladéktalanul felterjeszteni a BM. ORFK. Igazgatásrendészeti 
Osztály rendészeti alosztályához (továbbiakban: rendészeti alosztály).
Amennyiben a II. fokú vizsgálat megdönti az alapeljárás során keletke
zett azon terhelő adatokat, amelyek a kitiltás, illetőleg a rendőri felügye
let alá helyezés alapjául szolgáltak, az említett szerv az általa hozott 
határozattal az I. fokú határozatot hatályon kívül helyezi és az eljárás - 
megszüntetését rendeli el.
A II. fokú határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

14. Amennyiben a határozat ellen 8 napon belül fellebbezés nem érkezik, 
a határozat jogerőssé válik. Ez esetben az alábbiak szerint kell eljárni:
a) a határozat egy példányát tájékoztató jelentés kíséretében fel kell

terjeszteni a rendészeti alosztályra. A  jelentésben fel kell tüntetni, 
hogy az érdekelt személy a törvényes határidőn belül nem felleb
bezett.

b) a határozat másik példányát — országos nyilvántartás végett — fel 
kell terjeszteni a BM. ORFK. Bűnügyi nyilvántartó osztályára,

c) a határozat harmadik példányát az ügyirathoz csatolva 6 hónapos 
határidőbe kell tenni,

d) a rendőri felügyelet alá helyezett vagy a kitiltott személyről figyelő
lapot kell kiállítani és azt a BM. ORFK. Központi Lakcímhivatalnak 
a nyilvántartás anyagában való elhelyezés végett meg kell küldeni,

e) figyelőlapot kell elhelyezni az illetékes járási (városi) rendőrkapi
tányság igazgatásrendészeti alosztályán az eljárás alá vont személy
lakcím- vagy bejelentőlapjához.

13. A  rendészeti alosztály a jogerős határozat két példányát az iratokkal 
együtt az illetékes rendőrfőkapitányságnak visszaküldi.

16. Amennyiben a rendőri felügyelet alá helyezés vagy kitiltás megszűnik, 
arról az azt elrendelő határozat egy példánya kapcsán a BM. ORFK. 
Bűnügyi nyilvántartó osztályát, a BM. ORFK . Központi Lakcímhivatal  
és a lakhely szerint illetékes járási (városi) kapitányságot értesíteni kell.
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A  rendőri felügyelet szabályai

1. A  rendőri felügyelet alá helyezett személy azt a területet, amelyet a me
gyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője a határozatban megállapít 
(község, város vagy járás) a területileg illetékes járási (városi, városi- 
kerületi) rendőrkapitányság írásbeli engedélye nélkül nem hagyhatja el.

2. Köteles a lakóhelye szerinti rendőrőrsön (ennek hiányában a körzeti meg
bízottnál) a határozatban megjelölt időközönként személyesen jelentkezni. 
Jelentkezésre legfeljebb hetenként egyszer, de legalább kéthetenként egy
szer kötelezhető. A  jelentkezés időtartamát úgy kell megállapítani, hogy 
annak teljesítése a rendőri felügyelet alá helyezett személyt munkája vég
zésében (keresetében) ne akadályozza.

3. Az említett rendszabályokon kívül, ha a rendőri felügyelet alá helyezendő 
személye vagy magatartása indokolttá teszi, az alábbi korlátozó szabályok 
megtartására lehet kötelezni:
eltiltható attól, hogy
a) lakásáról a nap bizonyos szakában (általában 23 h-tól 3 h-ig) eltá

vozzék,
b) nyilvános helyeket, gyűléseket, összejöveteleket, táncmulatságokat, pia

cokat, vásárokat, nagyforgalmú üzleteket, italmérő helyiségeket láto- 
gossan. Az egyes helyek látogatásától való eltiltást a hely konkrét 
megnevezésével kell kimondani,

c) lakásán távbeszélőt tartson üzemben.
A  felsorolt korlátozó szabályokat egyéni elbírálás alapján esetenként 
külön-külön kell megállapítani, s azt a rendőri felügyeletet elrendelő 
határozatban ki kell mondani. A korlátozó szabályok pontos megtartá
sára — a következményekre való utalással — a határozat kihirdetésekor 
a rendőri felügyelet alá helyezett személyt figyelmeztetni kell.

4. A  területileg illetékes rendőrőrs (körzeti megbízott) havonta köteles ellen
őrizni, hogy a rendőri felügyelet alá helyezett személyek megtartják-e a 
részükre előírt rendszabályokat. Az ellenőrzést úgy kell foganatosítani, 
hogy az a rendőri felügyelet alatt állót a szükséges mértéken túl ne zak
lassa. Figyelemmel kell kísérni ezenkívül azt is, hogy munkájában hogyan 
állja meg a helyét, változtat-e a rendőri felügyelet alapjául szolgáló maga
tartásán.
Hozzá kell segíteni ahhoz, hogy a társadalom hasznos tagjává váljon. 
Szükség esetén segíteni kell elhelyezkedésében is.
A  szabályok megszegőit a rendőrkapitányságnál haladéktalanul fel kell 
jelenteni.

I I .
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5. A  rendőri felügyelet alá helyezett személy kérelmére indokolt esetben a 
lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság vezetője eltávozási engedélyt 
adhat. (Hivatalos idézésre, betegség esetén gyógykezelésre, létfontosságú 
családi ügyek intézésére, stb.)
Rendkívül indokolt esetben 50 km-nél nem távolabb eső helységbe, a 
rendőri felügyelet alá helyezett személy részére, munkábajárási engedélyt 
is adhat a rendőrkapitányság vezetője. Mind az eltávozási, mind a mun
kábajárási engedélyt rövid írásbeli határozat formájában kell kiadni és 
abban elő kell írni az eltávozás helye szerinti rendőrkapitányságon (ahol 
ilyen nincs, a rendőrőrsön, vagy körzeti megbízottnál) való jelentkezési 
kötelezettséget. Az utóbbi szervek a rendőri felügyeletes jelentkezésének 
megtörténtét kötelesek a határozat hátlapjára feljegyezni.

6. A  rendőri felügyelet alatt álló személy indokolt kérelmére engedélyez
hető, hogy lakóhelyéről más községbe vagy városba költözzék. Az átköl
tözést járáson belül a járási rendőrkapitányság vezetője, megyén belül, 
illetőleg más megyébe történő költözés esetén a megyei rendőrfőkapitány
ság vezetője engedélyezheti.
Más megyébe történő költözés engedélyezése előtt az érdekelt megyei 
rendőri főkapitányság vezetőjének hozzájárulását ki kell kérni. A megyén 
belül vagy más megyébe való átköltözés iránti kérelmet a járási (városi) 
rendőrkapitányság az ügyre vonatkozó iratokkal együtt véleményes javas
lattal, a megyei rendőrfőkapitánysághoz köteles felterjeszteni. A  megyén 
belüli átköltözések engedélyezése esetén az iratokat az új lakhely szerint 
illetékes járási (városi) rendőrkapitányságnak, más megyébe történő át
költözés esetében pedig az érdekelt megyei rendőrfőkapitányságnak kel! 
megküldeni. Ez utóbbi szerv nvilvántartásba vétel után az iratokat szintén 
a lakhely szerint illetékes járási (városi, városi kerületi) rendőrkapitány
ságnak küldi meg.

III.
A  kitiltás szabályai

1. A  kitiltás a legsúlyosabb igazgatásrendészeti kényszerintézkedés. Ezért azt
 csak olyan rendkívül indokolt esetben lehet alkalmazni, ha a társadalom

alapvető érdekeinek védelme feltétlenül szükségessé teszi.
2. A  kitiltott személy arra a területre, ahonnan kitiltották, csak a kitiltás 

megszűnése után térhet vissza.

3. A  kitiltás történhet meghatározott községből (városból, városi kerületből) 
vagy az ország egy részéből:
a) egyidejű rendőri felügyelet alá helyezéssel és kényszertartózkodási hely 

kijelölésével, vagy
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b) rendőri felügyelet alá helyezés nélkül az eljárás alá vont által szaba
don választott helységbe.

4. A  3. bekezdés a) alpontjában meghatározott kitiltást csak abban az eset
ben szabad elrendelni, ha az eljárás alá vont személy társadalom-veszé
lyessége olyan nagyfokú, hogy nemcsak a lakóhelyéről való eltávolítása, 
hanem új lakóhelyén (kényszerlakhelyén) tanúsított magatartásának rendőri 
felügyelet útján történő ellenőrzése is feltétlenül szükséges. Ilyen esetben 
a kitiltott személlyel szemben a rendőri felügyeletre megállapított szabá
lyok szerint kell eljárni az alábbi különbséggel:
a) arra a területre, ahonnan kitiltották, átköltözési vagy munkábajárási 

engedélyt részére adni tilos,
b) eltávozási engedélyt arra a területre, ahonnan kitiltották csak különö

sen indokolt esetben (pl. hozzátartozó halála, súlyos betegség, ható
sági, idézés, stb.) adhat a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság 
vezetője, legfeljebb 72 órai időtartamra.

Fentiek vonatkoznak a rendőri felügyelet nélkül kitiltott személyre is azzal 
az eltéréssel, hogy eltávozási engedélyt részére 72 óránál hosszabb idő
tartamra is lehet kiadni.

5. Fellebbezés hiányában vagy a II. fokú jóváhagyó határozat folytán jog
erőre emelkedett kitiltó határozatot a kézbesítéstől számított 15 napon 
belül kell végrehajtani az alábbiak szerint.

a) A  határozat kihirdetésekor a kitiltott egyént fel kell szólítani a tör
vényes következményekre való utalással, hogy 15 napon belül:

— rendőri felügyelet alá helyezés nélküli kitiltás esetén lakóhelyéről 
az általa szabadon választott helyre költözzék el.

— rendőri felügyelettel együtt elrendelt kitiltás esetén lakóhelyéről a 
kijelölt kényszerlakóhelyre költözzék el és ott a megérkezéstől szá
mított 48 órán belül a területileg illetékes járási (városi, városi 
kerületi) rendőrkapitányságon jelentkezzék.

Mindkét esetben az érdekelt személyt részletesen ki kell oktatni a tör
vényes jogaira és kötelezettségeire.

b) A  15 nap határidő elteltével a kijelentkezés és elköltözés megtörtén
tét ellenőrizni kell. Amennyiben a kitiltott személy az előírt határidőn 
belül nem költözött el, hivatalból ki kell jelenteni és
— rendőri felügyelet nélküli kitiltás esetén arról a területről, ahonnan 

kitiltották az általa szabadon választott helyre,
— rendőri felügyelettel együtt elrendelt kitiltás esetén pedig a kijelölt 

kényszerlakhelyére kell kísértetni.
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IV.
Vegyes rendelkezések

1. A rendőri felügyelet alá helyezés és a kitiltás 6 hónapi időtartamra szól. 
ez 3 ízben újabb 6 hónapra meghosszabbítható, legfeljebb azonban 2 évi 
időtartamra terjedhet. Minden 6 hónap elteltével az ügyet hivatalból felül 
kell vizsgálni.

2. A felülvizsgálati (reviziós) eljárást az alábbiak szerint kell végrehajtani: 
a) az illetékes járási (városi, városi kerületi) rendőrkapitányságok köte

lesek a 6 hónapra határidőnyilvántartásba helyezett iratokat a rendőri 
felügyelet alá helyezett vagy a kitiltott személynek — az eltelt idő 
alatt tanúsított magatartásának figyelembevételével — felülvizsgálni 
és a felülvizsgálat eredményét az intézkedés fenntartására vagy meg
szüntetésére irányuló javaslattal a megyei rendőrfőkapitányságra, az 
összes iratokkal együtt felterjeszteni. A  megyei rendőrfőkapitányság 
igazgatásrendészeti osztálya a javaslat alapján új határozatot hoz az 
intézkedés további fenntartása vagy megszüntetése tárgyában. E hatá
rozatot ismét ki kell hirdetni az érdekelt személy előtt, azt vele tudo
másul kell vétetni, s a fenntartó határozat esetén fellebbezési jogára 
történő kioktatása után vele alá kell íratni.
Ezt követően:
— amennyiben 8 nap leforgása alatt az ügyben fellebbezést nem 

jelentett be. a határozat jogerőssé válik. A jogerőssé vált határozat 
egy példányát a rendészeti alosztályra tudomásulvétel végett fel kell 
terjeszteni.

— Amennyiben a 8 nap leforgása alatt az ügyben fellebbezést jelen
tett be, az alapeljáráshoz hasonlóan az iratokat ismét fel kell ter
jeszteni a rendészeti alosztályra, II. fokú elbírálás végett.

3. A  rendőri felügyelettel együtt elrendelt kitiltás felülvizsgálatához részle
tes jelentést kell készíteni a kitiltott magatartásáról, szükség esetén a párt- 
és tanácsi szervek, valamint a munkaadó véleményét is be kell szerezni 
és újkeletű priuszlappal felszerelve kell az iratokat felterjeszteni.

4. A  BM. ORFK. illetékes alosztálya által hozott II. fokú határozatot ismé
telten ki kell hirdetni az eljárás alá vont személy előtt.
E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

3. A  rendőri felügyelet alá helyezett vagy kitiltott egyén személyi igazolvá
nyának "különleges bejegyzések rovatába a rendőri felügyelet alá helye
zés vagy kitiltás tényét be kell jegyezni.
Ugyancsak be kell jegyezni az említett eljárások megszűnését is. Indokolt 
kérelemre a személyi igazolványt ki lehet cserélni.

6. Jelen utasítással a Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 14. sz. 
utasítása hatályát veszti.
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Szám: 11—2014/146— 1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

22. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. április hó 5-én

A  BM. Határőrség csapatalakulatainál tényleges szolgálatot teljesítő sor
állománynak határőr pótdíjának (továbbiakban hőr. pótdíj) folyósításával 
kapcsolatban az alábbiakat rendelem:

1. Hőr. pótdíjra jogosult a BM. Határőrség csapatalakulatainál tényleges 
katonai szolgálatot teljesítő valamennyi sorállományú személy, az újonc- 
kiképzés befejezését követő hó 1-től.
Az újonckiképzés időtartamára hőr. pótdíjat folyósítani nem szabad.

2. A  hőr. pótdíj összege a szolgálati helytől függően kétféle:
„A" pótdíj összege havi 100,— Ft 
,,B" pótdíj összege havi 75-,— Ft

3. Napokra történő folyósítás esetén a napi pótdíj, a havi összeg 1/30-ad 
része.

A  pótdíjat utólag minden hó 16-án és a következő hó 1-én a zsolddal 
együtt kell elszámolni.

„A ” pótdíjra jogosultak:
Hőr. 1—4. kerület állományába tartozó (F E P  is) sorállományúak — ki
véve az I. kerület északi, és a 4. kerület déli határszakaszon lévő határőr 
őrsök beosztottait — a Hőr. Tiszti Iskola hallgatói.

„B” pótdíjra jogosultak:
az "A ” pótdíjra nem jogosult összes egyéb beosztottak. 

4. A  Hőr. pótdíjra való igényjogosultság megszűnik:
a) a végleges fogyatékba jutás (leszerelés) esetén, amennyiben a leszere

lés a hónap első felében (1— 15-e között) történik, a hó 15. napjával 
vagy ha a hónap második felében (16—31-e között) történik, a hó 
végével;

b) tényleges szolgálatra való alkalmatlanság miatt történt leszerelés (be
tegség. baleset, rokkantság) esetén a leszerelés napjával;
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c) előzetes letartóztatásba helyezettek, valamint bűnvádi eljárás alá vontak 
esetében a letartóztatás, illetve fogságbavétel napjával. Ha az eljárás 
megszüntető határozattal, vagy felmentő ítélettel nyert befejezést, a 
pótdíjat visszamenőlegesen ki kell fizetni.

5. Ideiglenes távoliét (rendes évi mezőgazdasági szabadság, betegszabadság- 
egészségügyi intézeti ápolás, stb.) esetén a távoliét megkezdését követő 
második hónap végéig a pótdíj teljes havi összegét a harmadik hónap 1. 
napjától kezdődően annak fele összegét kell folyósítani. Ha a távoliét meg
kezdése a hó első napjára esik, az időtartamot ettől a naptól kell számí
tani.

6. Tíz napot meghaladó fegyelmi fenyítés esetén, amennyiben a fenyített 
személy a fenyítés időtartama alatt szolgálatot nem láthat el. erre az időre 
részére pótdíjat fizetni nem lehet. Az esetleg már felvett pótdíjat tarto
zásként kell előjegyezni és a legközelebbi fizetéskor vissza kell tartani. 
E bekezdésben foglaltakat akkor is alkalmazni kell. ha a sorállományú 
személyt fegyelmi büntetésként fegyelmező zászlóaljhoz vezénylik.
Egyéb fenyítés a pótdíjra való jogosultságot nem érinti.

Jelen utasítás 1957. május hó 1. napján lép életbe. Egyidejűleg a hőr. pót
díjjal kapcsolatos eddig kiadott valamennyi rendelkezés hatályát veszti.

Szám: 22—424/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

28. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. május hó 8-án

A Belügyminisztérium szervei egységes fegyelmi gyakorlatának kialakítása, 
a fegyelem megszilárdítása, valamint annak érdekében, hogy a BM. beosz
tottak ellen indult fegyelmi és büntető eljárások során a szocialista törvé
nyesség biztosítva legyen, a Belügyminiszter Elvtárs a BM. Fegyelmi Osz
tály felállítását rendelte el.
A  fegyelmi osztály feladata:
a) A  miniszter és miniszterhelyettes elvtársak hatáskörébe tartozó BM. be

osztottak fegyelmi ügyeinek, valamint a Miniszter vagy helyettesei által 
meghatározott fegyelemsértések és bűncselekmények kivizsgálása.
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Ugyancsak a fegyelmi osztály vizsgálja ki az ORFK. állományába tar
tozó, valamint a Politikai Nyomozó Főosztályokon és osztályokon szol
gálatot teljesítő beosztottak fegyelmi ügyeit is. kivéve azokat a kisebb 
fegyelemsértéseket, amelyek elbírálása az egyes vezetők hatáskörébe tar
tozik.

b) A Belügyminisztérium fegyelmi szerveinek elvi és szakmai irányítása, 
munkájának ellenőrzése, valamint a Belügyminisztérium szervei fegyelmi 
helyzetének és a vezetők fegyelmi gyakorlatának tanulmányozása.
A  fegyelmi osztály az alsóbb fegyelmi szervek felé utasítási joggal ren
delkezik.

A  fegyelmi osztály felállításával egyidejűleg fegyelmi alosztályt rendszere
sítek:

az Országos Rendőrfőkapitányságon:
alosztályvezető 1 fő
előadó 4 fő
adminisztrátor 1 fő

összesen: 6 fő

a Budapesti Rendőrfőkapitányságon:
alosztályvezető 1 fő
előadó 8 fő
gépíró 2 fő

összesen: 11 fő

Az alábbi szerveknél kell fegyelmi előadót beállítani:
az Országos Bv. Parancsnokságon: 2 főt
az Országos Tűzrendészeti Parancsnokságon: 2 főt
az Országos Légoltalmi Parancsnokságon: 1 főt
az Anyagi és Technikai Főosztályon: 1 főt
a Budapesti Tü. Osztályparancsnokságon: 2 főt
a 19 megyei főkapitányságokon 1—1 főt 19 főt

Az országos parancsnokságok, valamint a fenti főosztályok fegyelmi előadói 
az illetékes vezetők hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek vizsgálatával fog
lalkoznak.
A Budapesti Rendőrfőkapitányságon a Főkapitányság vezetője hatáskörébe 
utalt beosztottak fegyelmi ügyeivel — ideértve a Karhatalmi Ezred tiszti be
osztottait is — a Főkapitányság fegyelmi alosztálya foglalkozik.
A megyei rendőrfőkapitányságokon egy-egy fegyelmi előadó foglalkozik a 
f őkapitányság vezetőjének hatáskörébe utalt fegyelmi ügyek vizsgálatával.
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Utasítom az Országos Parancsnokokat, főosztályvezetőket, megyei (budapesti) 
főkapitányságok vezetőit, hogy az utasításomban foglaltaknak megfelelően 
járjanak el és a fegyelmi szervek felállítására vonatkozó intézkedést 1957. 
május 31-ig hajtsák végre.
A fegyelmi szervek beosztottairól — ugyancsak a fenti határidőre rövid poli
tikai és szakmai jellemzést terjesszenek fel a BM. Fegyelmi Osztályához.
Az 1956. évi 97—838/1956. sz. alatt kiadott Belügyminisztérium Fegyelmi 
Utasítása a további intézkedésig érvényben marad.

Szám: 6—21/1957.

A M AGYAR NÉPK Ö ZTÁ RSA SÁ G  
BELÜ G Y M IN ISZTER H ELY ETTESÉN EK  

29. számú U TA SÍTÁ SA

Budapest, 1957. május hó 9-én

Ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy egyes vezetők és beosztottak 
még mindig nem tartják be az éberség legelemibb szabályait sem. Munkaidő 
befejezése után munkahelyeiken nyitott asztalfiókban, faszekrényben és papír
kosarakban különböző kiselejtezett iratokat, feljegyzéseket, elhasznált indigó
kat, ,,szolgálati használatra" jelzésű könyveket, nyomtatványokat, tananya
gokat, stb. hagynak összetépve, vagy csak összegyűrve, mint selejtpapírokat. 
Ugyanezek megtalálhatók az épület különböző helyein szétszórtan, kiöntögetve. 
vagy egyes használaton kívüli íróasztalokban, illetve faszekrényekben.
E felelőtlenség és lazaság súlyosan sérti az ügykezelési Szabályzat egyes 
rendelkezéseit, lehetővé teszi, hogy hivatali vagy esetleg államtitkot tartalmazó 
adatok, vagy tények illetéktelen személyek birtokába kerüljenek.
E hiányosságok megszüntetése érdekében utasítom a Vezető Elvtársakat, 
hogy

1. Nyitott íróasztalban, faszekrényben, vagy papírkosárban munkaidő befe
jezése után semmiféle selejtpapír, amely a hivatali munkával kapcsolatos 
— irat, feljegyzés, indigó, könyv, nyomtatvány, stb. — nem tartható.

2. A  kiselejtezett hivatali vagy államtitkot tartalmazó iratokat feljegyzése
ket, nyomtatványokat, könyveket, borítékokat, a szerv elnevezését tartal
mazó csomagolópapírokat, „belső használatra" jelzésű sajtótermékeket, 
stb. az Ügykezelési Szabályzatban foglaltak szerint az épület pincéjében 
(kazánházban) elhelyezett zúzógéppel kell megsemmisíteni.
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3. A papírzúzógép naponta:
a) József Attila utcai épületben 8.30 órától 14 óráig.
b) Jászai Mari téri épületben 14 órától 17 óráig, munkaszünet előtti 

napokon pedig 11 órától 13 óráig működik. Amennyiben ezen idő
ponttól eltérően válik szükségessé papír zúzása, úgy azt:

a) József Attila u. épületben a 21 — 18 sz. telefonon,
b) Jászai Mari téri épületben pedig az 32—89 sz. telefonon kell beje

lenteni.

4. Az épületgondnokság gondoskodjon arról, hogy a kijelölt időben a zúzó
gép üzemképes legyen és a gép kezelésével megbízott személy ott tartóz
kodjon.
Gondoskodjon továbbá a helyiség rendszeres ellenőrzéséről és tűzbizton
ságáról.

5. A  hivatali vagy államtitkot tartalmazó iratok, illetve papírhulladékok 
megsemmisítésénél, illetve zúzásánál a zúzást végeztető szerv megbízottjá
nak a zúzás befejezéséig ott kell tartózkodnia.

6. A zúzást úgy kell végezni, hogy a helyiségben éjjelre bezúzatlan papír 
ne maradjon.

7. Papírhulladékot, vagy kiselejtezett iratokat, stb. az indigó és stencil
papírok kivételével — elégetni tilos.

8. A zúzásra kerülő papírhulladék közé ételmaradékot, üveget, vasat, írógép- 
szalagot. indigót, stencilt, s egyéb idegen anyagot tenni tilos, mivel ezek 
veszélyeztetik a zúzást végző személy testi épségét, illetve a festékes anya
gok akadályozzák a zúzott papír újbóli felhasználását.

9. Az elhasznált indigókat, stencileket, filmeket, a nevezett épületek pincé
jében (kazánházban) elhelyezett, s az e célra rendszeresített kályhákban 
kell elégetni.
Az elégetésnél két személynek kell jelen lenni és addig ott tartózkodni, 
amíg az teljesen el nem égett.

Utasítom a BM. Titkárság ellenőrzési osztályát, hogy az utasításban felso
roltak végrehajtását folyamatosan ellenőrizze.
Felhívom Vezető Elvtársakat, hogy jelen utasításomat valamennyi beosztott
jukkal ismertessék.
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Szám: 6—21/1957.

A  M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á 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 É N E K  

39. számú U T A S Í T Á S A

Budapest, 1957. június hó 20-án

TÁRGY: A Belügyminisztérium fegyveres testületeinek új mintájú ruházatát 
szabályozó 17/1957. sz. miniszteri parancs végrehajtása

Fenti tárgyban a következőképpen intézkedem:

I .

Általános intézkedések

A Belügyminiszter Elvtárs 17. sz. parancsában a Rendőrség beosztottai ré
szére újmintájú és színű, a Tűzoltóság és Büntetésvégrehajtás beosztottai 
részére újmintájú, a Határőrség, Légoltalom és Kormányőrség tagjai részére 
a Honvédségnél bevezetett ruházatot rendszeresítette 1957. július hó 1-től.

Az új mintájú ruházat a BM. összes testületeinél csak utánpótlásként ad
ható ki.

A  rendőrségnél — mivel a ruházat színe is megváltozik — fokozott gondot 
kell fordítani arra, hogy a ruházati áttérés az egyöntetű öltözködés fenntar
tása mellett történjék meg. Ezért a kiadásra kerülő új mintájú ruházatot 1957. 
július 1. után is csak akkor lehet viselni, ha már egy-egy megyei rendőrfőka
pitányságon belül a teljes állományt új mintájú ruhával ellátták. Tekintve, 
hogy az ellátás a II. fejezet 2. pontjában foglalt ütemezés szerint nem egy
szerre történik, az új ruházat viselésének kezdő idejét — az ellátás idejétől 
függően — vidéken a megyei rendőrfőkapitányság vezetők, Budapesten — 
a BM. központi állományába tartozókra nézve is — a Budapesti Rendőrfő
kapitányság vezetője külön parancsban határozza meg.

1958. január 1. után a rendőrség egész személyi állománya épületen kívül 
a régi mintájú ruházatot csak új mintájú köpeny alatt viselheti.

A  Belügyminisztérium többi testületeinél — mivel itt színváltozás nincs — 
1957. július 1 után a régi ruházat az új mintájú ruházat mellett — korlá
tozás nélkül viselhető 1960. január 1-ig.
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Részletes intézkedések

1. Rendfokozati jelzések, állományjelzések, vállapok.
A BM. testületeinél a rendfokozatokat a ruházatnál bevarrott vállszalagon 
kell viselni. A  zubbony nélküli ing viseletnél, a fehér zubbonyoknál, vala
mint esőköpenyeknél és védő ruháknál a rendfokozati jelzések lengő válla
pon helyezendők el.
A rendfokozati jelzéseken kívül a ruházat hajtókáján, illetve gallérján 
állományjelzést kell elhelyezni, az alábbiak szerint:
Rendőrségnél: keresztben elhelyezett két puska.
Lovas szóig, ellátóknál: keresztben elhelyezett két kard.
Közl. ellenőrzőknél: keresztben elhelyezett két puska, fölötte kormánykerék. 
Határőrségnél: határkő, keresztben elhelyezett két géppisztoly. 
Kormányőrségnél: országház jelvénye.
Büntetésvégrehajtásnál: keresztben elhelyezett két puska.
Tűzoltóságnál: sugárcső és csákánybalta.
Légoltalomnál: szárnyas bomba.
BM. összes testületeinél:
Egészségügyi dolgozóknál kehely.
Zenész és művészegyütteseknél: lant.
Gépkocsivezetőknél: keresztben elhelyezett két puska, fölötte kormánykerék. 
Az állományjelzéseket 30 x 20 mm nagyságban kell készíteni.
Az eddigi nagyméretű 3 cm-es rendőrségi sapkajelvény helyett a 3 cm-es 
kisméretű sapkajelvényt kell az új sapkákon használni. Ezt a kisméretű 
sapkajelvényt az eddigiektől eltérően a sapkákon nem felül, hanem a 
karimán kell elhelyezni. A  régi egyenruhához rendszeresített sapkán 
továbbra is felül kell használni.

2. A Rendőrség új mintájú ruházattal való ellátásának üteme.

A  Rendőrség állományát a ruházat színének megváltoztatása miatt, az 
egyöntetű öltözködés érdekében az összes ruházattal 1958. december 31-ig 
fokozatosan kell ellátni.
a) Budapesten szolgálatot teljesítő tiszteket — vegyesruhában lévők ki

vételével — f. év július 1-től szeptember 1-ig, a vidéken szolgálatot 
teljesítő tiszteket pedig szeptember 1-től december 31-ig folyamatosan 
kell ellátni:

1 rend újmintájú fésűs ruházattal,
1 db újmintájú posztó köpennyel,
1 db újmintájú tányérsapkával.
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A Budapesten szolgálatot teljesítő tiszthelyetteseket és legénységet f. 
év július hó 1-ig. a vidéken szolgálatot teljesítő tiszthelyetteseket és 
legénységet pedig október 1-ig folyamatosan kell ellátni:

1 rend újmintájú posztó ruházattal.
1 db újmintájú posztó köpennyel,
1 db újmintájú tányérsapkával.

Tropikál ruházatot 1957. évben utánpótlásként és új felszerelésként is 
ki kell adni.

b) A Budapesten szolgálatot teljesítő őrszemélyzet és forgalomirányítók 
részére — amennyiben új felszerelők — nyári öltözetként 1 db fésűs 
pantallót és 1 db fehér zubbonyt kell kiadni.
Ugyanezen beosztásokban szolgálatot teljesítők (nem új felszerelők) 
részére 1 db fésűs pantallót kell kiadni abban az esetben, ha eddig 
fésűs ruházatot nem kaptak. A  teljes tiszthelyettesi és legénységi állo
mányt pedig ezen kívül még 2 db színes inggel. 1 pár fehér kesztyűvel 
és 1 db fehér sapkahuzattal kell ellátni 1957. július 1-ig.
A vidéken szolgálatot teljesítő tiszthelyettesek és legénység részére 
nyári ruházatként átmenetileg a fésűs pantalló mellett a sávoly pan
talló használatát is engedélyezem.

A tisztek részére a posztó ruházat, tiszthelyettesek részére pedig a fésűs 
ruházat utánpótlását december 31-ig szüneteltetem.
A tisztek részére 1957-ben illetményes posztó ruházatot és a második 
posztó köpenyt, tiszthelyettesek részére a fésűs ruházatot és a máso
dik posztó köpenyt, mind első felszerelésként, mind utánpótlásként 
1958-ban kell kiadni. Továbbá mindazon tiszthelyettesek és legény
ség részére, akik nyári öltözetként fésűs pantallóval folyó évben ellátva 
nem lesznek, a fésűs pantallót 1958-ban kell folyamatosan kiadni.

c) Karhatalmi és őrségi egységek további intézkedésig nyári ruházatként 
a jelenleg használatban lévő kheki ingzubbonyt és csizmanadrágot 
viselik.

Karhatalmi egységek parancsnoki beosztásban lévő tisztjeit (század
parancsnokokkal bezárólag) Budapesten szeptember hó 1-ig, a vidéken 
szolgálatot teljesítőket december 1-ig:

1 rend újmintájú fésűs és tropikál ruházattal,
1 db újmintájú posztó köpennyel,
1 db újmintájú tányérsapkával,

nem parancsnoki beosztásban lévő tiszteket, valamint tiszthelyetteseket
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és legénységet Budapesten 1957. július 15-ig, vidéken 1957. október 
hó 1-ig:

1 rend újmintájú posztó ruházattal,
1 db posztó köpennyel,
1 db tányérsapkával,

a Budapesten szolgálatot teljesítőket ezenkívül július 1-ig nyári öltözet
ként 1 db fésűs pantallóval, 2 db színes inggel és 1 pár magasszárú 
cipővel kell ellátni.
A  karhatalmi egységek nem parancsnoki beosztású tisztjei részére tro
pikál ruha csak 1958 évben a d h ató ki.
Folyó évben kiadásra nem kerülő ruházati cikkeket 1958 évben kell 
kiadni.

d) Mindazon régi mintájú ruházat, amelynek viselési ideje az újmintájú 
ruházat kiadásakor még nem járt le, térítés nélkül a használójuk tulaj
donában marad.
Az új mintájú ruházatot a kiadás időpontjával kell terhelni.

3. Készpénzvásárlási utalvány megszüntetése.
A polgári ruhára szóló BM. készpénzvásárlási utalvány használatát meg
szüntetem. A  polgári ruha ellátásra jogosultak részére a jelen utasítás 
4 /c ) pontjában, illetve a 104—2012/1956. sz. BM. utasításban meg
határozott összegeket jövőben nem utalványban kell kiadni, hanem azt a 
pénzügyi szolgálat köteles az esedékesség időpontjában az illetményszám- 
fejtés keretében, de a rendes illetménytől elkülönítve — előzetes igénybe
jelentés bekérése nélkül — számfejteni és külön fizetési jegyzéken kész
pénzben folyósítani.

4. A személyi állomány új ruházati besorolása.
a) A  BM. testületek katonai rendfokozatú tagjainak ruházati besorolá

sára vonatkozó új besorolási jegyzéket (a továbbiakban nomenklatúrát)
2. sz. mellékletként csatoltan kiadom.

b) A nomenklatúrában szereplő:
„Egyenruhás” elnevezés alatt a 104—2012/1956. sz. utasításban meg
határozott I., II., III., V., V I.  és V II. sz. normáknak a külső szol
gálatot ellátókra vonatkozó részét,
„Vegyes” elnevezés alatt a IV /3 . sz. normát, míg 
„Polgári” elnevezés alatt a IX. sz. normát kell érteni.
A  korábban használatos „Belső szolgálatot ellátók" megkülönböztetést 
megszüntetem.
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c) A  kiadott nomenklatúra alapján 1957. május 1-i hatállyal a katonai 
rendfokozatú hivatásos állományt be kell sorolni.
A  besorolás alkalmával az új nomenklatúra kiadása következtében — nem 
beosztás változás miatt — az új ruházati normába kerülő testületi tagok 
ruházati járandóságát, eltérően a 104—2012/56. BM. számú végre
hajtási utasításban foglaltaktól az alábbiak szerint kell megállapítani:

1. Egyenruhás normából (ide értendő a IV /1 . norma is) polgári, vagy 
vegyes ruházati normába sorolás esetén azonnal, május hó 1-i ter
helés mellett 3000 Ft jár. Amennyiben ilyen átsorolás a folyó évi 
január hó 1-től eltelt időszak alatt egyes esetekben már történt és 
a 3000 Ft-nál alacsonyabb összeg került folyósításra, úgy a kifize
tett összeget 3000 Ft-ra kell kiegészíteni.

2. Vegyes ruházati normából polgári ruhás normába történő átsorolás 
esetén a testületi tag abban a hónapban melyben legutolsó pénz- 
beni utánpótlását kapta. 3000 Ft összegű ruházati illetményre jogo
sult. Amennyiben ez évben már ennél kisebb összegű ruházati illet
ményt kapott, azt 3000 Ft-ra kell kiegészíteni.

3. Polgári ruházati normából vegyes ruházati normába átsorolás ese
tén az esedékesség időpontjában a 2500 Ft utánpótlási összeg fizet
hető csak ki.

4. Vegyes, vagy polgári ruhás normából egyenruhás normába sorolás 
esetén készpénzben kifizetett ruházati illetmény nem jár, hanem a 
testületi tag részére a norma szerinti egyenruházatot kell kiadni.

Az e pont értelmében átsoroltakkal azonban az esetleg már felvett 
ruházati illetményt, vagy annak egy részét megtérítetni nem kell.

5. Az 1-től 3. alpontokban felsoroltakon kívül a 104—2012/1956. 
BM. sz. „Végrehajtási Utasítás" -ban foglaltak, idézett utasítás 7. §.
27. pontja kivételével továbbra is érvényben vannak. Az emlí
tett utasítás 7. §. 27. pontja helyett az eljárás a következő:
Az egyenruhás, vagy vegyesruhás normából polgári ruhás normába 
sorolás esetén az összes — vegyes normába sorolás esetén pedig a 
IV /3-as számú normában előírt cikkek kivételével a ruházatok a 
viselő tulajdonában maradnak. Be kell vonni azonban mindkét eset
ben a térkép (járőr) táskát, esőköpenyt és szörmesapkát, polgári 
ruhás normába soroltaknál ezenkívül a derékszíját is.

Esőköpeny és szörmesapka megváltható.

6. A beosztás változás miatt új ruházati normába kerülő ruházati 
járandóságot a „Végrehajtási Utasítás" rendelkezései szerint kell 
megállapítani, ezekre tehát a fenti 1—5. pontban foglaltak nem
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vonatkoznak. A  volt államvédelmi állományúakat úgy kell tekinteni, 
mintha folyamatosan rendőri állományban lettek volna, tehát rájuk
nézve, a fenti 1—5. pontban foglaltakat kell alkalmazni.

d) A besorolást a besorolási jegyzőkönyv felfektetésével kell elvégezni. 
A besorolási jegyzőkönyv a következő hasábokat tartalmazza:
1. Sorszám.
2. Név,
3. Rendfokozat,
4. Beosztás (munkakör).
5. Az eddigi ruházati norma száma (neve) az új ruházati norma 

száma (neve),
6. Az átsorolás oka: átsorolás normaváltozás miatt,

átsorolás beosztásváltozás miatt.
7. Az átsorolás folytán kifizetendő összeg.
8. Legközelebbi utánpótlás esedékességének időpontja.
A besorolási jegyzőkönyvet két példányban kell elkészíteni, és abba 
a szerv állományába tartozó minden rendfokozatú személyt, a leg
utóbbi illetmény fizetési jegyzék sorrendjében fel kell venni. Az 3., 
6., 7. és 8. hasábok kitöltése az illetékes anyagi osztály ruházati szol
gálatának feladata.
Az elkészített besorolási jegyzőkönyvet a beosztási illetmény megálla
pítása szempontjából állományparancs kiadására jogosult vezető és az 
anyagi osztály (szolgálat) vezető tartozik aláírni és lebélyegezni.
A szabályszerűen kiállított és lezárt besorolási jegyzőkönyv állomány
parancsnak minősül. A benne rögzített besorolásokat megváltoztatni 
csak állományparancs útján szabad.
A besorolási jegyzőkönyv egyik példányát át kell adni a pénzügyi 
osztálynak. A  pénzügyi osztály a besorolási jegyzőkönyvben szereplő 
„vegyes" és „polgári normába tartozó testületi tagok illetményszám
fejtő lapján feljegyzi a besorolási jegyzőkönyv 5. és 8. hasábjának 
adatait, majd a számfejtőlapon külön sorban leszámfejti a 7. hasáb
ban kimutatott ruházati járandóság összegét és ennek alapján elkészíti 
a fizetési jegyzéket, amelyen a testületi tag neve mellett a vonatkozó 
ruházati norma számát (nevét) is feltünteti.
A besorolási jegyzőkönyv másik példánya a ruházati szolgálatnál ma
rad, ahol ennek alapján a ruházati kartonok és a testületi tagok a 
„Ruházati és felszerelési könyv’-ének adatait megfelelően módosí
tani kell.
A „Ruházati és felszerelési könyv" 3. oldalán a ruházati szolgálat 
jegyezze fel az átsorolás megtörténtét.
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A 7. hasábban szereplő ruházati járandóságot a testületi tagok a ki
fizető tiszteknél csak akkor vehetik fel, illetve az részükre csak akkor 
fizethető ki, ha az átsorolásra vonatkozó feljegyzés ruházati könyvük
ben már szerepel.

5. Jövőben a testületi tagok beosztás (munkakör) változása esetén az állo
mányparancsban a ruházati norma számát (nevét) is fel kell tüntetni.

A  pénzügyi szolgálat, ha a beosztásváltozás vegyes, vagy polgári nor
mába sorolt, illetve sorolandó testületi tagot érint, az érdekelt illetmény
számfejtő lapján a szükséges adatokat vezesse elő és a ruházati illetmény 
számfejtéséről és folyósításáról az esedékesség időpontjában a mindenkor 
érvényes szabályok (jelenleg a 104—2012/1956. sz. BM. Végrehajtási 
Utasítás) szerint folyamatosan gondoskodjék.

Áthelyezés esetén a tartozási kivonaton a ruházati illetménnyel való ellá
tottság adatait is fel kell tüntetni. Az új illetményszámfejtőhely ruházati 
illetményt csak a számfejtőlapnak és a tartozási kivonatnak az előző illet
ményszámfejtő helytől történő megérkezése után, ezek alapján folyósíthat. 
Ruházati könyv az igényjogosultság igazolására nem fogadható el.

A  ruházati szolgálat a testületi tag ruházati kartonján és ruházati könyvé
ben a jövőben is tartozik az állományparancsban meghatározott normát fel
tüntetni akkor is, ha az érdekelt polgári, vagy vegyes normába van 
sorolva. A ruházati illetmény kifizetéseket azonban a ruházati könyvbe 
bejegyezni nem kell.

6. Egyéb rendelkezések.

a) Az új besorolási jegyzék alkalmazásával kapcsolatos feladatokat — 
beleértve az esedékes járandóságok kifizetését is — f. év július 15-ig 
kell végrehajtani és a változásokat a ruházati nyilvántartó lapokon és 
a ruházati könyveken átvezetni.

A végrehajtást a 4. sz. melléklet szerint statisztikai adatszolgáltatás 
csatolása mellett f. év július 31-ig a Ruházati Osztálynak kell jelen

teni.

b) A jövőben a Személyzeti Osztályok kinevezés, áthelyezés, stb. esetén 
a beosztási illetmény mellett a ruházati normát is kötelesek közölni, 
a most kiadott új nomenklatúra alapján.

c) A Szervezési Osztályok, amennyiben a jövőben a szolgálat ellátásá
hoz új munkaköröket létesítenek, minden esetben közöljék a BM. Ruhá
zati Osztállyal, hogy a BM. Ruházati Osztály a most kiadott no
menklatúrán minden változást országos viszonylatban átvezethessen, 
illetve nomenklatúrát kiegészíthesse.
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d) Ruházati szolgálat a nomenklatúra szerinti változások feljegyzése után 
a ruházati nyilvántartó lapokat egyenruhás, vegyes és polgári ruhás 
és ezen belül szervenkénti csoportosításba rendezze át és a jövőben 
ennek megfelelően kezelje.

e) A nomenklatúrától eltérő besorolást csak az Anyagi és Technikai Fő
osztály Vezetője engedélyezhet.

f) A  számadótesteknél kintlévő készpénzvásárlási utalványokat sorszám 
szerinti kimutatásba foglalva július 15-ig a BM. Központi Anyagrak
tárába (X IV . Fogarasi u. 58. sz.) fel kell terjeszteni.

g) Folyó évben vegyes ruházatba soroltak részére úgy az első felszere
lésnél, mint utánpótlásnál az újmintájú egyenruházat kiadását szüne
teltetem. A  f. évben esedékes új mintájú ruházati cikkeket 1958. 
január 1-től kell folyamatosan kiadni.

h) Az újmintájú ruházatok bevezetésével kapcsolatosan az Anyagi és 
Technikai Főosztály megfelelő új utalványokkal gyártassa le és azok 
felhasználását rendelettel szabályozza július 1-ig.

i) Jelen rendeletem 1957. május 1-i hatállyal lép életbe.
j) Fenti rendelet hatálybalépésének időpontjával a 104— 1490/1956. sz. 

alatt kiadott besorolási jegyzéket, valamint a 2281/1957. sz. rendeletet 
hatályon kívül helyezem.

Szám: 5/1724/57.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

44. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. július hó 9-én

Az 1956. októberi ellenforradalmi események alatt miniszteri döntés nélkül 
a BM. Tisztiházat megszüntették és helyette az összes belügyi beosztott 
és családtagjai által látogatható Kultúrházat hoztak létre.
Ez az intézkedés — mint az elmúlt félév tapasztalata bizonyítja — helyte
len volt, mert azok a körülmények, melyek a BM. Tisztiház létrehozását 
szükségessé tették, ma is fennállanak.
A BM. Tisztiház megszüntetésénél nem vették figyelembe, hogy a BM. 
központi szerveinél, a Budapesti és Pest megyei Rendőrfőkapitányságokon 
szolgálatot teljesítő tisztek létszáma nagyobb, mint a BM. Tisztiház befogadó-
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képessége. A  belépések kiszélesítése nagyfokú zsúfoltságot eredményezett, 
mely lehetetlenné teszi a látogatók zavartalan pihenését és szórakozását.
A  BM. tiszthelyettesi és polgári állományú beosztottai kulturális nevelésének, 
szórakozásának és pihenésének lehetőségeit a Budapesti Főkapitányság clubja 
megfelelően biztosítja, így ez sem indokolja a jelenlegi állapot fenntartását. 
Annak érdekében tehát, hogy a Budapesten szolgálatot teljesítő BM. tisztek 
kulturális nevelése, szórakozása és kulturált pihenése biztosítva legyen, az 
alábbiakat rendelem el:
1. A  Belügyminisztérium Kultúrháza helyett újra létre kell hozni a Belügy

minisztérium Tisztiházát.
2. A  Belügyminisztérium Tisztiháza feladata a BM. Budapesten szolgálatot 

teljesítő tiszti állományának kulturális nevelése, szórakozásának biztosí
tása.

3. 1957. július 30-ig ki kell dolgozni a Belügyminisztérium Tisztiháza "Mű
ködési Szabályzat"-át.

4. A  Belügyminisztérium T isztiháza munkájában a legszigorúbb takarékos
ságot kell megvalósítani. 1958. január 1-től az állami támogatás összegét 
csökkenteni kell.
Kulturális tevékenységéhez, az étterem fenntartásához szükséges összege
ket saját bevételéből kell biztosítania. Zavartalan működéséhez a BM. 
T erv- és Pénzügyi Főosztálya, illetve Anyagi és Technikai Főosztálya 
működési kölcsön formájában forgótőkét biztosítson.
A  bevételek növeléséhez szükséges intézkedéseket a Belügyminisztérium 
Tisztháza Parancsnoksága 1957. július 20-ig dolgozza ki.

5. A  Belügyminisztérium Tisztiháza munkájának elvi-politikai irányításához 
a Tisztiház Parancsnoksága vegye igénybe a BM. MSZMP Intézőbizott
sága segítségét.
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Szám: 11—2014/318— 1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK  

47. számú UTASÍTÁSA

( M ó d o s í t á s s a l ! )

Budapest, 1957. július 24-én

A Belügyminisztérium gépjárművezetői munkafeltételeinek és illetményeinek 
rendezése érdekében az erre vonatkozó kormányrendelet végrehajtásaként 
az alábbiakat rendelem:

I .

1. Az utasítás hatálya alá a Belügyminisztérium állományában lévő katonai 
rendfokozatú és polgári állományú, gépjárművezetői jogosítvánnyal ren
delkező gépjármű-, segédgépjármű-, traktor- és motorkerékpár-vezetők 
(továbbiakban: gépjárművezetők) tartoznak.

2. Nem tartoznak az utasítás hatálya alá a sorállományúak még akkor 
sem, ha gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkeznek, valamint a gép
járművezetésre nem hivatásszerűen alkalmazott beosztottak.

I I .

1. A gépjárművezetők rendes szolgálati ideje egységesen havi 210 óra.

2. A gépjárművezetők napi szolgálati ideje a havi 210 órás rendes szol
gálati időn belül egyenlőtlenül is felosztható úgy, hogy részükre a két 
munkanap között 8 óra pihenőidő biztosítva legyen.

3. A  gépjárművezető a havi 210 órán felül is köteles szolgálatot végezni, 
ha erre parancsot, utasítást kap, vagy, ha szolgálati beosztása folytán 
szolgálati ideje eleve meghaladja a havi 210 órát.

4. A gépjárművezetők rendszeres napi szolgálati ideje a gépkocsi tárolási 
helyére történő érkezéssel kezdődik és a munka befejezése után a táro
lási helyről való távozással végződik.

5. A szolgálati időbe: az étkezési és tisztálkodási idő, valamint a gép
kocsi előkészítési és átadási ideje is beleszámít. Előkészítési és átadási 
idő címén legfeljebb napi 1 órát lehet a munkaidőbe beszámítani.
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6. Fizetett munkaszüneti napokat napi 8 óra. illetve a jelen fejezet 3. 
pontja szerinti szolgálati idővel kell a Havi munkaidőbe beszámítani, 
munkateljesítés nélkül.

7. Ha a gépjárművezető a fizetett munkaszüneti napon szolgálatot teljesít, 
a szolgálatban eltöltött időt külön is be kell számítani.

8. A  gépjárművezetőket — kivéve a 24 óra szolgálat. 24 óra szabadidő
rendszer szerint beosztottakat — hetenként 1 pihenőnap illeti meg, 
amit előre ki kell jelölni. Amennyiben a szolgálat megkívánja, a rendes 
heti pihenőnap helyett a hét másik napját is ki lehet pihenőnapként 
jelölni. Erről a gépkocsivezetőt a rendes pihenőnap előtt, a lehetőségek
hez képest 48 órával előbb értesíteni kell.
A  24 óra szolgálat-. 24 óra szabadidő rendszerbe beosztott gépjármű- 
vezetők részére pihenőnapot kijelölni nem kell.

9. Ha a fizetett munkaszüneti nap hétköznapra esik. úgy erre a napra 
a gépjárművezetőnek a heti pihenőnapot kiadni nem szabad.

10. Amenyiben a gépjárművezetőt pihenőnapján munkára berendelik, úgy 
arra a napra legalább 4 órát kell részére elszámolni. Vidéki kiküldetés
nél a tényleges foglalkoztatási időt. de legalább 8 órát kell munkanap
ként a gépjárművezetőnek elszámolni.

III.

1. A gépjárművezetők és segédgépjárművezetők amennyiben:

a) katonai rendfokozatúak
— rendfokozatuknak megfelelő rendfokozati illetményt;
— az általuk rendszeresen vezetett gépjárműfajtáktól és a gépjármű

vezetéssel eltöltött időtől függő beosztási illetményt;
— szolgálati időpótlékot kapnak az errevonatkozó rendelkezések szerint:

b) polgári állományúak
— az általuk rendszeresen vezetett gépjárműfajtáktól és a gépjármű

vezetéssel eltöltött időtől függő havi bért;
— korpótlékot kapnak az errevonatkozó rendelkezéseknek megfelelően.

2. A  beosztási illetmények, illetve havibérek összegét a 11/1958. sz. Mh. ut.
2. §. 6/c. pontja szabályozza.

3. A  katonai rendfokozatú segédgép járművezetőket — egységesen — a 18. 
 beosztási illetménycsoportba kell besorolni. A  polgári állományú segéd

gépjárművezetők bére egységesen havi 1250.— Ft.
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4 A  2. pontban említett kategóriákba történő besorolásnál:
a) Gépjárművezető I. kategóriába kell besorolni az 5,1 to. raksúly 

feletti, valamint a rendszeresen pótkocsit vontató tehergépkocsik 
vezetőit, az üzemanyagszállító, darusmentő gépkocsik vezetőit, a 
dumper- és autóbusz-vezetőket, a rendszeresen — új, vagy használt 
gépkocsik — bejáratását végző gépjárművezetőket;

b) Gépjárművezető II. kategóriába kell besorolni a járandósági és 
személyi használatú személygépkocsi-vezetőket, a 2,1—5 to. raksúlyú 
tehergépkocsivezetőket, a beteg és rabszállító gépkocsivezetőket vala
mint az összes különleges gépkocsivezetőket — kivéve az a) pontban 
felsoroltakat;

c) Gépjárművezető III. kategóriába kell besorolni valamennyi személy
gépkocsivezetőt — kivéve az a), b) pontban felsoroltakat — a 2 to. 
vagy ennél kisebb raksúlyú tehergépkocsik vezetőit, motorkerékpár 
vezetőket és az a), b), c) pontban nem említett valamennyi gépjármű
vezetőt.

5. Mindhárom kategóriánál az 5— 10 éves. és a 10 év feletti fokozatba csak 
azokat a gépjárművezetőket szabad besorolni, akik középfokú gépjármű
vezetői képesítéssel rendelkeznek. Az erre illetékes parancsnok egyéb ese- 
tekben is — gépkocsik gondatlan kezelése és megrongálása, stb — el
tekinthet a feljebbsorolástól.

6. Az egyes fokozatokba történő be-, illetve feljebbsorolásnál nem a gép- 
járművezetői jogosítvány megszerzésének időpontját, hanem a gépjármű- 
vezetéssel ténylegesen eltöltött időt szabad alapul venni. Ez azonban 
legfeljebb a gépjárművezetői jogosítvány megszerzésének időpontjától 
kezdődhet.

7. Az egyes gépjárművezetői kategóriákba átsorolni — az egyéb feltételek 
fennállása mellett — a változás napját követő hó első napjától kezdődően 
akkor kell, ha a beosztás változása — megszakítás nélkül — 30 nap
nál hosszabb ideig tart. Helyettesítés esetén pedig csak akkor, ha a 
helyettesítés nem az évi rendes szabadság kiadása miatt szükséges, és ha 
a helyettesítés időtartama — egyfolytában — hosszabb 30 napnál.

IV.

1. A  gépjárművezetői beosztással együtt járó egyéb feladatok és tennivalók 
ellátásának, a gépjárművezetők fokozottabb, a szokásos szolgálati időn 
felül történő igénybevételének ellensúlyozásaként gépjárművezetői pótlékot 
rendszeresítek.
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2. A  gépjárművezetői pótdíj havi összege:
a) az a) csoportba tartozóknál 500,— Ft
b) a b) csoportba tartozóknál 400.— f t
c) a c) csoportba tartozóknál 300,— Ft

3. Az egyes, beosztásban lévő gépjárművezetők részére — ideiglenes jel
leggel — ezév szeptember hó 30. napjáig az alábbiak szerint kell a gép- 
járművezetői pótlékot megállapítani és folyósítani:

a) Az a) csoport szerinti pótlékot a Belügyminisztérium valamennyi
24 óra szolgálat — 24 óra szabadidő beosztású személygépkocsi
vezetőjének, kivéve a Tűzoltóság, a Rendőrség karhatalmi és őrségi 
alakulataihoz, a Közlekedést és Gépjárműveket Ellenőrző Csoportok
hoz, valamint a miniszteri, főosztályi, főkapitánysági, stb. ügyeletbe, 
vagy tartalékba beosztott gépkocsivezetőket;

b) A  b) csoport szerinti pótlékot kapják: a Tűzoltóság, a Rendőrség 
karhatalmi és őrségi alakulataihoz, továbbá a Közlekedést és Gép
járműveket Ellenőrző Csoporthoz és a miniszteri, főosztályi, főkapi
tánysági. stb. ügyeletbe, vagy tartalékba beosztott 24 óra szolgálat — 
24 óra szabadidő beosztású személygépkocsi vezetők, valamint a 
politikai nyomozó apparátus, a Rendőrség bűnügyi apparátusa, a 
Rendőrség városi, városi kerületi, megyei és járási szervei, a futár- 
szolgálat, a közlekedés és gépjármű ellenőrző csoport, a Határőrség 
személygépkocsi vezetői, a járandósági és személyi használatú gép
kocsik vezetői. Ezenkívül a 24 óra szolgálat — 24 óra szabadidő 
beosztású tehergépkocsi vezetők;

c) A c) csoport szerinti gépjárművezetői pótlékot az a) és b) pontban 
fel nem sorolt, de a jelen utasítás hatálya alá tartozó egyéb gépkocsi- 
vezetők.

4. A BM. Anyagi és t echnikai Főosztály vezetője — illetékes szervei 
útján — kísérje figyelemmel a gépjárművezetői pótlék megállapításával 
kapcsolatban esetleg felmerülő problémákat és — amennyiben ez szük
séges — a besorolások módosítására 1957. évi szeptember hó 30-ig 
tegyen javaslatot a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetőjének.

V .

1. A  gépjárművezetői pótlék folyósítását:
a) attól a naptól kell elkezdeni, amely napon a gépjárművezetőt a gép- 

járművezetői pótlék folyósítására igénytadó beosztásba helyezték:
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b) azzal a nappal kell beszüntetni, amely napon a gépjárművezető alap
illetményének folyósítását — az arra vonatkozó rendelkezések szerint 
— megszüntették, vagy olyan beosztásba helyezték, amely beosztás
ban gépjárművezetői pótlék nem fizethető.

2. A  gépjárművezetői pótlék napokra osztható pótlék és csak a ténylegesen 
szolgálatban töltött napok után szabad számfejteni, feltéve, hogy a gép- 
járművezető havi szolgálati ideje 210 óra, vagy ennél több. A  hiányzó 
napokat a 24 óra szolgálat — 24 óra szabadidő szolgálati beosztásban 
lévő gépjárművezetőknél kétszeresen, az egyéb szolgálati beosztásban 
lévő gépjárművezetőknél egyszeresen kell számításba venni.

3. A  gépjárművezetőket az egyes gépjárművezetői pótlék-csoportokba át
sorolni — az egyéb feltételek fennállása esetén — a beosztás változásának 
napját követő hónap 1. napjától kezdődően kell akkor ha a beosztás vál
tozásának időtartama — egyfolytában — 30 napnál hosszabb. Helyette
sítés esetén az előzőek mellett csak akkor, ha a helyettesítés nem a rendes 
szabadság kiadása miatt vált szükségessé.

4. A  gépjárművezetői pótlék összegét az illetményekből történő levonások
nál (nyugdíjjárulék, stb.) figyelembe kell venni, azonban — pénzügyi
leg — nem minősül alapilletménynek. Ennek megfelelően:
a) a nyugdíj összegének megállapítása alapjául szolgáló;
b) az egészségügyi — rendkívüli — , évi rendes szabadság, stb. esetén 

folyósított illetményekbe nem szabad beszámítani
5 A gépjárművezetői pótlékot:

a) a tárgyhónapot követő hónap 16. napján kifizetésre kerülő illetmé
nyekkel együtt egyösszegben;

b) az egyéb illetményektől elkülönítve;
c) a kifizetést megelőző havi állapot alapján kell számfejteni.

VI.

1. Jelen utasításom 1937. évi május hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egy- 
időben az utasítás hatálya alá tartozó gépjárművezetők esetében az úgyne
vezett budapesti pótdíj, és az esetleg kifizetett személyi pótlékok folyó
sítását be kell szüntetni.

2. Az utasításom hatálya alá tartozó gépjárművezetők részére bármilyen 
címen és feltételek esetén bevezetett premizálást ezév július hó 1 napjától 
kezdődően meg kell szüntetni. A július hónapra esedékes prémiumokat 
azonban még ki kell fizetni.

3. Továbbra is érvényben maradnak a gépjárművezetők munkaversenyével, 
sztahánovista cím elnyerésével kapcsolatos rendelkezések.
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4. Utasításom végrehajtásáról a pénzügyi feladatokat illetően a BM. Terv- 
és Pénzügyi Főosztály vezetője, egyebekben pedig a BM. Anyagi és 
Technikai Főosztály vezetője gondoskodik.

TÁRGY: Gépjárművezetők illetményrendezésének végrehajtása

Belügyminiszterhelyettes elvtárs f. évi 47. sz. utasításával (továbbiakban:
Ut.) elrendelte a BM. állományába tartozó gépjárművezetők illetményének 
rendezését. Idézett számú utasítás VI. fejezetének 4. pontjában foglaltak 
alapján az illetményrendezés végrehajtását az alábbiak szerint szabályozom:

1. A  BM. állományába tartozó valamennyi gépkocsivezetőt (polgári állo
mányút is) 1957. május hó 1. hatállyal be kell sorolni.

2. A  besorolást a mellékelt „Besorolási jegyzőkönyv” (továbbiakban: jkv.) 
nyomtatványon kell elvégezni.

3. A  jkv. 1., 2., 3. és 8— 14. hasábját az állományilag illetékes illetmény
számfejtőhely köteles kitölteni, az egyéb hasábokat az az anyagi szol
gálat, amelynek hatáskörébe a gépjárművezető tartozik. Az új illet
mények megállapításánál az anyagi szolgálat vegye figyelembe azon 
szerv parancsnokának a véleményét is. amelynél a gépkocsivezető szol
gálatot teljesít.

4. A  jkv. 4. sz. hasábjába azt a szervet kell feltüntetni, amelynél a gép
kocsivezető ténylegesen szolgálatot teljesít (pl.: BM. ORFK. Bűnügyi 
Osztály).

5. Az 5. hasáb kitöltéséhez a szakmai gyakorlatban, gépjárművezetéssel el
töltött évek számát hiteles okmányok (munkakönyv, állományparancs 
másolat, egyéb kinevezési, megbízási rendelvény) alapján kell meg
állapítani.

6. A  jkv. 7. hasábját az Ut. III. fejezet 2— 7. pontjában foglaltak figye
lembevétele mellett kell kitölteni.

7. A  jkv.-et — kitöltése után — az összeghasábok összeadásával — le 
kell zárni és a besorolást végző parancsnok aláírásával és hivatali bélyeg
zőjével kell ellátni.
Ezután a lezárt jegyzőkönyvek eredeti példányait számfejtés végett az 
illetékes pénzügyi szolgálatnak kell megküldeni, míg a másolati példányt 
irattárba kell helyezni.

8. A  pénzügyi szolgálat a jkv-ek alapján módosítsa az illetményszámfejtő 
kartonok adatait, a gépjárművezetői pótdíjra vonatkozóan fektessen fel
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megfelelő nyilvántartást és legkésőbb f. évi augusztus hó 20-ig gondos
kodjék a visszamenőleges illetmények számfejtéséről, illetve utalványo
zásáról.

9. A  gépjárművezetői pótdíj számfejtéséhez szükséges nyilvántartás a követ
kező hasábokat tartalmazza:

1. Sorszám,
2. Név,
3. Rendfokozat,
4. Gépjárművezetői pótdíj havi összege és az engedélyező ügyirat 

száma,
3— 16. A  folyósítási hónapok,

17. Folyósított gépjárművezetői pótdíj évi összege,
18. Jegyzet.

A nyilvántartást folyamatosan, minden esetben iktatott ügyirat alapján 
kell vezetni, mégpedig az alábbiak szerint:
a) az adott folyósítási hónap hasábjába be kell vezetni az arra a 

hónapra járó gépjárművezetői pótdíj összegét kék tintával,
b) a növedéket új sorba, szintén kék tintával kell feljegyezni.
c) fogyatéknál a soronkövetkező hónap hasábjában piros tintával kell 

eszközölni a feljegyzést,
d) a pótdíj összegének változása esetén

ha a pótdíj összege akár emelkedik, akár csökken, az eredeti be
jegyzésnél a soronkövetkező hónap hasábjában piros tintával kell 
fogyatékolni és a b) alpontnak megfelelő új — emelkedés esetén 
magasabb, csökkenés esetén alacsonyabb — összeggel növedékbe 
venni, a jegyzethasábban történő kölcsönös hivatkozás mellett,

e) a folyósítási hónap hasábot a kék és piros számok egyenlegének, 
illetve a kiutalandó összegnek megállapítása végett havonként le 
kell zárni és a zárás alatt fel kell tüntetni a kiutalásra vonatkozó 
adatokat.

A fizetési jegyzék elkészítése a nyilvántartás alapján történik és azt 
a gépjárművezetők rendes havi illetményeire vonatkozó fizetési jegyzék 
mellett kell megőrizni.

10. A pénzügyi szolgálat a jkv-ek és a számfejtés alapján jelentse 1957. 
augusztus 20-ig a következő adatokat:
1. a besorolással érintett gépkocsivezetők létszáma,

2. a jkv 9—21. hasábjainak végösszegei.
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3. visszamenőlegesen kifizetett illetménykülönbözet a jkv 15—21. 
hasábjainak megfelelő (tehát rendfokozati, beosztási illetmény, stb. ) 
beosztásban.

11. Végül felhívom, hogy az új illetmények megállapításánál a megkívánt 
előfeltételeket (gyakorlati idő. szakmai képzettség, stb.) a legnagyobb 
gondossággal vizsgálja és az illetményeket csak ezek fennállása esetén 
határozza meg az Ut. szerint lehetséges mértékben.

Budapest, 1957. augusztus hó 2-án.

Szára: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

51. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. szeptember hó 15-én

Az ellenforradalom elleni harcban hősi halált halt belügyi dolgozók hozzá
tartozóiról történő fokozott gondoskodás érdekében a BM. vezetői értekezlet 
határozata alapján az alábbiakat rendelem el.
A  hősi halált halt belügyi dolgozók hozzátartozói (feleség, gyermek; nőtle
nek esetében szülők) részére engedélyezem:
1. a BM. egészségügyi intézményei

— Budapesten:
Korvin Ottó Kórház,
Szamuelly Tüdőszanatórium.
Rendelő Intézet;

vidéken:
orvosi rendelők;

2. a BM. valamennyi budapesti és vidéki gyermekintézménye
— bölcsődék, óvodák, iskolás napközi otthonok, bentlakásos intéz

mények, stb.;
3. a BM. üdülői 

igénybevételét, továbbá
4. a BM. Tisztiháza. kultúrotthonai, illetve clubjai látogatását
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ez intézmények, létesítmények működési szabályzatai, illetve az igénybevételt 
szabályozó, érvényben lévő rendeletek, utasítások, stb. előírásai szerint.
A z  1. pontban foglaltak végrehajtására a BM. Egészségügyi osztály veze
tője és a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok vezetői, a 2. és 3. pontra 
vonatkozóan a BM. Üdültetési és Gyermekneveltetési osztály vezetője és 
a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok vezetői, míg a 4. pontra a BM. 
t isztiház parancsnoka és a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok veze
tői a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
A  BM. Szociális Bizottság vezetője gondoskodjék, hogy az 1—4. pontban 
foglaltakról az érintett hozzátartozók tudomást szerezzenek.
Az értesítésben hívják fel az érintetteket, hogy üdülési igényeiket minden év 
december 30-ig jelentsék be a következő évre a BM. Üdültetési és Gyermek
neveltetési osztálynak a helyek biztosítása érdekében.
Tájékoztatásul még az alábbiakat közlöm:
A Minisztertanács határozata értelmében az ellenforradalom elleni harcban 
hősi halált halt belügyi dolgozók hozzátartozóit nemzetgondozottakként kell 
kezelni. Az ezzel kapcsolatos, valamint a nyugdíj kérelmeket a BM. Terv- és 
Pénzügyi Főosztály intézi.
A  Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium értesítése szerint a hősi halált halt 
belügyi dolgozók hozzátartozói (feleség, gyermek; nőtlenek esetében szülők) 
ingyenes vasúti (M Á V ) igazolványt kapnak. Az ezzel kapcsolatban szük
séges intézkedéseket a BM. Szociális Bizottság vezetője tegye meg.

Szám: 11—2014/443— 1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

52. számú UTASÍTÁSA
( M ó d o s í t á s s a l  ! )

Budapest, 1957. szeptember 18-án

Az Országos Rendőrfőkapitányság kistarcsai és tököli Közbiztonsági Őrize
tet Végrehajtó Országos Táborparancsnoksága beosztottai illetményeinek ren
dezésére vonatkozóan a következőket rendelem:
1. Az említett táborok személyi állományába tartozó — ide áthelyezett — 

katonai és irodai rendfokozatú beosztottakat 1957. augusztus 1-i hatállyal, 
tényleges beosztásuk és a mellékelten kiadott beosztási illetményno- 
menklatúra alapján kell besorolni.
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2. A  katonai rendfokozatú beosztottak részére — a további intézkedésig — 
„Közbiztonsági tábori pótlék" folyósítását rendelem el. A pótlék összege 
1958. évi március hó 1-től havi 150,— Ft.

3. Az említett pótlékot az alábbiak szerint kell folyósítani:
a) A  „Közbiztonsági tábori pótlék" csak a tábor személyi állományába 

áthelyezett katonai rendfokozatú beosztottak részére folyósítható az 
áthelyezésüket követő hó 1 napjától, legkorábban azonban 1957- 
augusztus hó 1. napjától.

b) A  pótlékot a beosztási illetményekre vonatkozó szabályok szerint kell 
számfejteni és folyósítani.

c) A  pótlék, a nyugdíjjárulék és egyéb levonások, a nyugdíj összegének 
megállapítása, stb. szempontjából az összilletménybe beleszámít.

4. Nem fizethető pótlék:
a) a vezényelt beosztottak részére, ezek eredeti beosztásuk alapján járó 

illetményüket kapják a vezénylés időtartama alatt.
b) Azon orvosok és egyéb egészségügyi beosztottak részére, akik illetmé

nyüket a 42. sz. utasításomban foglaltak alapján kapták még akkor 
sem, ha a tábor állományába tartoznak.

5. A  jelen utasítás 1. pontjában említett besorolásokat és a 2. pontjában 
szereplő pótlék folyósítását állományparancs útján kell elrendelni.

6. A  „Közbiztonsági tábori pótlék" folyósításával egyidőben az esetleg fize
tett budapesti és a karhatalmi pótdíj folyósítását be kell szüntetni.

7. Fentiekben elrendelt beosztási illetmény módosításokból, valamint a „Köz- 
biztonsági tábori pótlék bevezetéséből eredő illetmény növekedéssel az 
érintettek esetleges személyi pótlékát csökkenteni kell, illetve, ha az emel
kedés összege azt lehetővé teszi, teljesen meg kell szüntetni.

8. A  BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály a BM. ORFK. Kistarcsai, és Tököli 
Közbiztonsági Tábora személyi állományának illetményszámfejtését 1957. 
október hó 1-től központilag végezze.
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Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

53. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. szeptember 19-én

TÁRGY: A Belügyminisztérium Tisztiháza látogatásának szabályozása

A BM. Tisztiháza a BM valamennyi testülete tisztjeinek kulturális intéz
ménye.
Feladata, hogy segítse a BM. tisztjeinek politikai és kulturális nevelését. Biz
tosítson tanulási és szórakozási lehetőséget, fejlessze a társasági életet, segítse 
az elvtársi kapcsolatok kialakítását és elmélyítését. A  Tisztiház látogatását 
az alábbiak szerint szabályozom:

A Tisztiház látogatására jogosultak:

I. Szolgálati igazolványuk felmutatása alapján:
a) A  BM. valamennyi testületének tisztjei;
b) A  BM. irodai állományú, tiszti rendfokozatnak megfelelő irodai rend

fokozattal rendelkező beosztottjai;

II. Állandó látogatási jegy alapján:

a) A  főosztály vagy önálló osztályvezetők által javasolt tiszti beosztásban 
dolgozó tiszthelyettesek és polgári alkalmazottak;

b) A  BM. nyugállományú tisztjei;
c) A  felső párt- és állami szervek vezetői, külön igénylés alapján;
d) A  Partizán Szövetség vezetősége által javasolt szövetségi tagok;
e) Az előző pontokban felsoroltak közeli hozzátartozói; (közös háztartásban 

élő férj, feleség, gyermek),
f) A  Néphadsereg és Munkásőrség vezető beosztású tisztjei és azok közvet

len hozzátartozói, a külön megállapított létszámkereten belül;

A  ,,Látogatási jegy" -et a I l /a ) ,  b) c) d) pontokban felsoroltak díjmentesen, 
a családtagok számára évi 20 forint klubhozzájárulás befizetés mellett a 
t isztiház Parancsnoksága állítja ki. (16 éven aluli gyermekek részére "Láto
gatási jegy”-et kiállítani nem kell.)
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III. Egyszeri belépési engedély alapján:

a) Minden belépésre jogosult belügyi beosztott a "Látogatási jegy”-gyel ren
delkező hozzátartozóin kívül egy, legfeljebb két vendéget hozhat) testvér, 
szülő, menyasszony, stb.) A vendég részére a Tisztiház titkársága, vagy 
az ügyeletes tiszt „Egyszeri belépési engedélyt tartozik kitölteni. A  ven
dégek a Tisztiházat csak a belépésre jogosult belügyi beosztott társasá
gában látogathatják.

b) A  BM. pártalapszervezetei vagy osztályai — előzetes igénylés alapján — 
a Tisztiházban kollektív klub-esteket rendezhetnek. Klubestre a rendező 
szerv által kibocsátott meghívóval — az összes meghívottak beléphetnek.

c) A Tisztiház könyvtárának látogatására a fenti rendelkezések nem vonat
koznak. A könyvtárt minden belügyi beosztott és családtagja rendfoko
zatra és beosztásra való tekintet nélkül igénybeveheti.

IV. A Tisztiház belső rendje:

1. A  BM. Tisztiház belső rendjét a Tisztiház Parancsnoksága által kidol
gozott „H Á ZIR EN D " szabályozza. A „H Á ZIR EN D " betartása min
den látogató számára kötelező.

2. A  Tisztiház tekintélye és belső rendje, a látogatók egymásiránti megbecsü
lése megköveteli, hogy a Tisztiházban megjelenők ruházata a fegyveres 
testületek fegyelmét, tekintélyét ne sértse.
A  látogatók magatartása, egymás iránti figyelmes és minden esetben a leg
messzebbmenőkig udvarias legyen. A családtagok és a vendégek maga
tartásáért a vendéglátó belügyi beosztottak felelősek.

3. Gyermekek a Tisztiházban csak állandó szülői felügyelet alatt tartózkod
hatnak. Színházi és mozi előadásokat — a gyermek előadások kivételével 
— 7 éven aluli gyermekek nem látogathatják. Az előadások alatt a gyer
mekek a gyermekszobában helyezhetők el.

4. A Tisztiház rendezvényeinek zavartalanságát a parancsnokság ügyeletes 
tiszt útján biztosítja. Minden rendellenesség vagy vitás kérdés esetén az 
ügyeletes tiszt intézkedéseit köteles minden látogató végrehajtani. Az 
ügyeletes tiszt intézkedéseivel kapcsolatban a sérelmező a Tisztiház 
Parancsnokságán panasszal élhet.

A  jelen utasítás 1957. október 13-én lép életbe.

A  Tisztiház Parancsnoksága gondoskodjon az utasítás zavartalan végrehaj
tásának előkészítéséről. „Látogatási jegy ”-ek kibocsátásáról. Ezen utasításo
mat a Budapesten szolgálatot teljesítő teljes tiszti állomány előtt ismertetni 
kell.
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Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

57. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. október 29-én.

A  közlekedésrendészeti ellenőrzések tapasztalatai szerint az utóbbi időben 
nagymértékben elszaporodtak a megkülönböztető lámpákkal és szirénával fel
szerelt belügyi gépkocsik. A  megkülönböztető jelzéseket egyes parancsnokok 
egyéni elgondolásuk szerint szereltetik fel és gyakran nemcsak szolgálat 
közben használják. Nem egyszer fordul elő, hogy egyes vezetők és beosztot
tak szirénázva, meg nem engedett sebességgel, a közlekedési szabályokat fi
gyelmen kívül hagyva száguldoznak keresztül a városon.
Hasonló gyakorlat tapasztalható a 6. sz. miniszteri utasításban rendszeresített 
jelzőtárcsákkal is. A  jelzőtárcsák nagymértékű és indokolatlan használata már 
eddig is igen sok dekonspirációt eredményezett és rendkívüli módon veszélyez
teti azt a célt, melynek érdekében rendszeresítettük.
Tarthatatlan az az állapot is, hogy egyesek megkülönböztető jelzéseket a 
közlekedési szabályok kijátszására, a szabálytalan közlekedés legalizálására 
használják fel. Mindezek a visszaélések a fentieken túl nagymértékben ront
ják a Belügyminisztérium tekintélyét és a lakossággal való kapcsolatát.
Ezért ezen a téren fennálló rendellenességek és túlzások felszámolása érde
kében az alábbiak szerint rendelkezem:
1. Megkülönböztető jelzőlámpa és különleges hangjelző berendezés (sziréna) 

felszerelését a felsorolt belügyi gépjárművekre engedélyezem:
— csapatszállító riadógépkocsikra és a
— baleseti helyszínelő járőr-gépkocsikra;
(kék színű lámpa és sziréna):
— a tűzoltóság vonulógépjárműveire 
(piros színű lámpa és sziréna).
A  fentieken kívül minden más gépjárműről a megkülönböztető jelzőlám
pát és a szirénát azonnali hatállyal le kell szerelni.

2. A  különleges jelzőtárcsák számát úgy csökkentettem, hogy azzal csakis 
azok a szervek gépkocsijai lesznek ellátva, amelyeknek a zavartalan köz
lekedését a szolgálat érdekében — adott esetben — feltétlenül biztosí
tani kell.
Utasítom a BM. ORFK. Közlekedésrendészeti osztálya Vezetőjét, hogy 
a jóváhagyott mennyiségen felüli jelzőtárcsákat f. hó 31-ig vonja be.
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3. A  megkülönböztető jelzéseket (lámpa, sziréna, jelzőtárcsa) kizárólag a 
szolgálati feladatok ellátása közben (baleset, rendzavarás, tüzeset helyszí
nére történő kivonulás, stb.) és csak indokolt esetben — amikor az eset
leges késedelemből a feladat ellátása hátrányt szenvedne — lehet hasz
nálni. A megkülönböztető jelzéseket indokolatlanul használókkal szemben 
a jövőben a legszigorúbb felelősségrevonást kell alkalmazni. Ezért az ille
tékes parancsnokok biztosítsák a 6. sz. miniszteri utasítás 6. pontjában 
foglaltak maradéktalan végrehajtását és gondoskodjanak a jelzőtárcsák 
használatának megszigorításáról.

4. Utasítom a BM. ORFK. Közlekedésrendészeti osztálya Vezetőjét, hogy 
a 6. sz. miniszteri és jelen utasításban foglaltak végrehajtását fokozottan 
ellenőriztesse.

jelen utasítás kiadásával egyidejűleg az e tárgykörben korábban kiadott min
den parancs és utasítás ezzel ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.

Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

58. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. november hó 7-énI.
A BM. politikai nyomozó szervek előtt álló feladatok eredményesebb elvég
zése szükségessé teszi, hogy az eddig szakmai oktatásban nem részesült be
osztottak kiképzését meggyorsítsuk és kb. két éven belül elérjük, hogy vala
mennyi politikai nyomozó (beosztott) tiszt a jelenleg működő 6 hónapos 
szakmai tanfolyam tananyagait az iskolai, vagy az iskolánkívüli kiképzés rend
szerének keretén belül sikeresen elsajátítsa.
Mind az iskolai, mind az iskolánkívüli kiképzés rendszerében tanított anya
gok a szakmai alapismeretek anyagát képezik. Ezekből a tananyagokból 
minden beosztott operatív tisztnek és csoportvezetőnek, akik ezidáig a Dzer- 
zsinszkij tisztiiskolán, vagy a Szovjetunióban még nem végeztek egy éves 
tanfolyamot, kötelesek az általam kijelölt vizsgabizottságok előtt sikeres vizs
gát tenni.
Az iskolai oktatás mellett e célkitűzés megvalósításában nagyjelentőségű az 
iskolánkívüli kiképzés. Elvárom, hogy minden operatív tiszt képességeinek és
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lehetőségeiknek teljes kihasználásával vegyen részt az állambiztonsági munká
hoz nélkülözhetetlen szakmai, büntetőjogi és egyéb ismeretek megszerzésében 
és ezeket az ismereteket a legjobb tudása szerint alkalmazza az osztályellen
ség elleni harcban.
A  politikai nyomozó szervek alosztályvezetői, osztályvezető helyettesei és 
osztályvezetői iskolánkívüli oktatásáról később intézkedem.

II.

A  BM . politikai nyomozó szervek operatív beosztottai személyi állománya 
iskolánkívüli kiképzésének megszervezését az alábbiak szerint határozom  meg:

1. Az iskolánkívüli kiképzés 1957. december 1-én kezdődjön és 1959. novem
ber 15-én fejeződjön be. Mindkét oktatási év július és augusztus hónapja 
tanulmányi szünidő.

2. Az oktatás kötött foglalkozásait (előadás, szeminárium, gyakorlati vita) 
havonkénti 8 órás időtartamban munkaidőben, a szükséges egyéni tanu-  
lási időt pedig szabadidőből kell biztosítani.

3. Az oktatásban kötelezően részt kell venni az operatív, főoperatív tisztek
nek és csoportvezetőknek.
Ez alól kivételt képeznek, azok akik:

a) A Szovjetunióban, vagy a Dzerzsinszkij iskolán már egy éves iskolát 
végeztek,

b) jelenleg a Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola operatív tanfolyama nap
pali. vagy levelező tagozatának hallgatói.

c) a BM. 3 éves idegennyelvű iskolája nappali, vagy esti tagozatának 
hallgatói,

d) az állami levelező oktatás keretén belül az egyetemi, főiskolai, közép
iskolai és általános iskolai tagozatok esti, vagy levelező hallgatói,

e) a pártfőiskola, egy éves pártiskola, a BM. 5 hónapos pártiskola leve
lező tagozatainak hallgatói.

(A  d) és az e) pontokban meghatározott iskolák és tanfolyamok hall
gatóinak tanulmányai befejezése után kell a szakmai alapismeretekből 
vizsgát tenni.)

4. A z  iskolánkívüli oktatás szervezeti rendszerét az alábbiak szerint kell k i
alakítani.

a) A  BM. valamennyi központi és megyei politikai nyomozó szervénél 
létre kell hozni egy 3—5 főből álló oktatási és módszertani bizottságot. 
Ezt a bizottságot az eredményes oktató-nevelő munka érdekében olyan 
operatív vezetőkből és beosztottakból kell megszervezni, akik jól isme-
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rik az állambiztonsági munka elméletét és gyakorlatát. A  bizottság ve
zetőjét és tagjait az adott operatív szerv vezetője jelölje ki és bízza 
meg.

Az oktatási és módszertani bizottság a következő feladatokat lássa el:
Alapvető feladata az adott operatív szervnél folyó iskolánkívüli oktatás
tartalmi és az oktató-nevelő munka módszertani kérdésével való foglal
kozás.
— Meg kell határozni, melyek azok az operatív témák, melyeket az adott 

operatív szerv sajátos feladatainak megfelelően alaposabban kell taní
tani.

— Meg kell határoznia, hogyan kell az ügynöki operatív munka alap
elveivel kapcsolatos (a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály által 
megküldött) operatív előadásokat helyi példákkal és a helyi viszonyok
nak megfelelően átdolgozni.

— Ki kell jelölnie az egyes operatív témák előadóit és az előadások át
dolgozásának időpontját. Elvi és módszertani segítséget kell adni a ki
jelölt előadóknak szeminárium és gyakorlati vita vezetőknek.

— El kell bírálnia az átdolgozott tanulmányi anyagokat, hogy az okta
tási és módszertani bizottság részéről meghatározott módon van-e át
dolgozva. helyesen tükrözi-e az adott operatív szerv problémáit, az ope
ratív munka feladatait.

— Ellenőriznie kell az oktatás menetét, minőségét, intézkedéseket kell 
tenni a tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére.

— Az oktatási és módszertani bizottság vezetőjének rendszeres időközön
ként tájékoztatnia kell az adott szerv vezetőjét és a Tanulmányi Osz
tályt az oktatási munka helyzetéről.

— A helyi vitás, vagy elmaradott módszereket elemzi és a szükséges mód
szertani munkát kialakítja.

b) Minden politikai nyomozó szervnél meg kell bízni egy jól képzett ope
ratív tisztet az iskolánkívüli oktatási munka szervezési feladatainak 
végzésével.

A megbízott tanulmányi előadónak az alábbi feladatokat kell elvégezni.
— Elkészíti az operatív továbbképzés tantervét és tematikáját, vitára és 

ezt jóváhagyásra felterjeszti az adott operatív szerv oktatási és mód
szertani bizottságához.

— Elkészíti az operatív beosztottak csoportbeosztását, gondoskodik arról, 
hogy az operatív beosztottak az oktatás foglalkozásain jelen legyenek.

— Nyilvántartja az operatív beosztottak részvételét és szereplését, ellen
őrzi a foglalkozásokra való felkészülésüket.
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— Segítséget nyújt a kijelölt előadóknak, szeminárium és gyakorlati fog
lalkozás vezetőknek a helyi vonatkozású operatív anyagok összegyűj
téséhez és feldolgozásához.

— A rendelkezésre álló saját készítésű és a Tanulmányi és Módszertani 
Osztály részéről megküldött operatív és jogi tananyagokból speciális 
könyvtárat létesít és kezeli a könyvtárat.

c) A  BM. központi és megyei politikai szerveknél az operatív tiszteket 
25—30 fős szemináriumi csoportokba kell szervezni. A  szemináriumi 
csoportokat a lehetőségekhez mérten úgy kell összeállítani, hogy az 
oda beosztott operatív tisztek kb. egyforma operatív ismeretekkel és 
gyakorlattal rendelkezzenek.

A  megyei politikai nyomozó szerveknél a megyei székhelyhez közel eső 
városi és járási osztályok operatív tisztjeit a kijelölt oktatási napokon 
a megyei főkapitányságokra kell összevonni. A  megyei székhelyektől távol 
eső szerveknél, ha a létszámuk megengedi önálló szemináriumi csoporto
kat, ha pedig létszámuk kevés, a szomszédos szervek összevonásával kel! 
a szemináriumi csoportokat kialakítani.
d) A szemináriumi csoportok előadóit, szeminárium és gyakorlati vita 

vezetőit, a Dzerzsinszkij iskolán, vagy a Szovjetunióban egy éves isko
lát végzett operatív tisztekből, vezetőkből kell kijelölni. Ugyancsak 
ezeket az elvtársakat kell megbízni egyénileg, vagy munkaközössége
ket alakítva, az adott operatív szerv speciális feladataival foglalkozó 
operatív témák kidolgozásával.

5. Az iskolánkívüli oktatás tanulmányi folyamata.
Az iskolánkívüli operatív oktatás alapvető tanulási formája az egyéni tanu
lás. A BM. Tanulmányi és Módszertani Osztálynak kell az egyéni tanu
láshoz szükséges operatív és jogi tanyagokat biztosítani. Az operatív tisz
tek egyéni tanulásának megkönnyítése érdekében:
— a meghatározott operatív, büntetőjogi, büntetőeljárási, kriminalisztikai 

tananyagok legfontosabb témáiból előadásokat, szemináriumokat és 
gyakorlati vitákat kell tartani,

— azokból a témákból, melyekből nem lesz előadás, szeminárium, stb. 
jól képzett operatív tisztek, jogi szakemberek és vezetők bevonásával 
konzultációt kell szervezni,

— szemináriumi csoportonként osztálynaplót kell felfektetni és abba be 
kell jegyezni az oktatott témákat és az operatív tisztek feleleteinek 
értékét,

— egy-egy oktatási témakör befejezésekor az adott témából vizsgát kell 
tartani. A tanfolyam befejezése után az oktatott tantárgyakból záró-
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vizsgát kell tartani és bizonyítványt kell kiállítani a hallgatók tanul
mányi eredményéről. Az elért eredményeket a hallgatókkal közölni kell.
Az eredmények kihirdetése után a vizsgabizonyítványt az operatív tiszt 
személyi dossziéjában kell megőrizni.

- Az iskolánkívüli továbbképzés foglalkozásait az adott operatív szerv 
vezetőinek, az oktatás és módszertani bizottság vezetőinek és tagjainak, 
valamint a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztálynak rendszeresen 
ellenőrizni kell. Az ellenőrzés tapasztalatait meg kell beszélni a fog
lalkozásvezetőkkel és be kell jegyezni az osztálynaplóba.

— Az iskolánkívüli operatív továbbképzés menetéért az adott operatív 
szervek vezetői és a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály veze
tője felelős. Kötelesek biztosítani a továbbképzés folyamatosságát. Az 
operatív szervek vezetőinek biztosítani kell a foglalkozások tervszerű 
menetét, a beosztottak fegyelmezett tanulmányi munkáját és pontos 
megjelenését. Azokat az operatív tiszteket, akik hanyagul tanulnak, 
vagy a foglalkozásokról igazolatlanul távolmaradnak, felelősségre kell 
vonni. Igazolt távolmaradást csak az operatív szerv vezetője engedé
lyezhet.

III. 

A BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály feladatai a politikai nyomozó 
személyi állomány operatív oktatásával kapcsolatban:

1. Kidolgozza az iskolánkívüli operatív továbbképzés megszervezésére vonat
kozó irányelveket.

2. Segítséget nyújt a politikai nyomozó szerveknek az operatív továbbképzés 
megszervezéséhez, a tantervek és tematikák elkészítéséhez.

3. Ellátja az operatív szerveket operatív és jogi tananyagokkal, segítséget 
nyújt a speciális szakmai könyvtár létrehozásában.

4. Módszertani segítséget nyújt az oktatási munkába bevont elvtársaknak. 
Kidolgozza az előadások elkészítésének, a szemináriumok, gyakorlati viták 
levezetésének módszertani kérdéseit.
Gondoskodik az oktatási munkába bevont elvtársak szakmai továbbkép
zéséről, részükre a legfontosabb operatív témákból előadást szervez.

5. Figyelemmel kíséri az operatív továbbképzés menetét és a jó tapasztala
tokat általánosítja.

6. Kapcsolatot tart az oktatás és módszertani bizottságok vezetőivel és a 
szervezési feladatokat végző tanulmányi előadókkal.
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IV.

Jelen utasításom végrehajtására tett intézkedésekről az illetékes operatív szer- 
vek vezetői tegyenek jelentést a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály
vezetőjének 1957. november 30-ig.

Szám: 8—585/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

59. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. november hó 14-én 

TÁRGY: Országos Gépjármű-ügyelet működése

A  közlekedési baleseteket előidéző vagy közönséges és politikai bűncselekmé
nyekben szereplő gépjárművek üzembentartóinak megállapítása, valamint a 
gépjárművekre vonatkozó egyes adatok megkérése eddig sok időt vett igénybe. 
A z intézkedés lassú volta miatt körülményessé vált az eljárások megindítása, 
ami sok esetben eredménytelen nyomozásokhoz vezetett.
Nem voltak megfelelően nyilvántartva az ország területén tartózkodó külföldi 
gépjárművek sem.
A fentiek megszüntetése, valamint a gyors adatszolgáltatás biztosítása érdeké
ben november hó 1-i hatállyal a Budapesti Rendőrfőkapitányság Közlekedés
rendészeti Osztályán "Országos gépjármű-ügyelet" felállítását rendelem el. 
Az ügyelet a nap bármely szakában a hozzáforduló rendőri szervek részére 
közli az egyes gépjárművek üzembentartóját, a gépjármű adatait, valamint 
a külföldi és Dt -s forgalmi rendszámú gépjárművek üzembentartójának 
nevét.
Az Országos gépjármű-ügyelet a kért adatokat a hetenként változó jelszó 
megadása esetén közli.
A  hetenként érvényben lévő jelszót a BM. ORFK. Közlekedésrendészeti 
Osztály vezetője állapítsa meg és azt valamennyi rendőrfőkapitányság, vala
mint a BM. illetékes főosztályai és osztályai vezetőjének küldje meg. A  jel
szót a budapesti, kerületi kapitányságok vezetőivel a budapesti rendőrfő
kapitányság közölje.
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A  járási-városi rendőri szervek részére a jelszót megadni nem kell. ezek a 
szervek az ügyeletet csak a megyei rendőrfőkapitányság útján vehetik igénybe. 
Az ügyelettől adatokat kizárólag a 15—69. számú budapesti rendőri, vala
mint belügyi interurbán távbeszélő központ vonalain szabad kérni (hívószám: 
106). Az Országos Gépjármű-ügyelet távbeszélő vonalain, más természetű 
szolgálati, illetve magánjellegű beszélgetést folytatni tilos.

Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

61. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december 4-én.

A Belügyminisztérium nyomozó és vizsgálati szervei a nyomozati és vizsgá
lati munkáról adott jelentésekben, az ezekkel kapcsolatos statisztikákban sok 
esetben nem megfelelően leellenőrzött és így megtévesztő adatokat tüntetnek 
fel az őrizetesek, vagy gyanúsítottak szociális származására vonatkozólag.
Ez a Párt és az állami vezetés esetleges félrevezetésére szolgáltathat alapot. 
Akadályozza a BM. munkájának értékelését, az osztálypolitika helyes érvé
nyesítését, megnehezí ti a munka eredményességének felmérését az ellenséges 
kategóriák elhelyezkedésének és támadási irányuknak meghatározását.
Ezek a téves adatok sok esetben a valóságtól eltérően azt mutatják, hogy 
a köztörvényes és politikai bűnözők nem elsősorban osztályidegen, lumpen
proletár, huligán elemek soraiból kerülnek ki.
A  félrevezető adatok szolgáltatásának alapja, hogy a rendőri és politikai 
nyomozó szervek egyes vezetői és beosztottai nem tartják kötelességüknek a 
gyanúsítottak, őrizetesek valódi osztályhelyzetének tisztázását és sok esetben 
csak bemondás alapján határozzák azt meg. Előfordul, hogy többszörösen 
büntetett huligán elemeket, osztályidegeneket, névleges foglalkozásuk, jelen
legi munkakörük, vagy származásuk alapján munkásnak tüntetnek fel.
A  fenti hibák megszüntetése érdekében az illetékes rendőri és politikai nyo
mozó vezetőket és beosztottakat az alábbiakra

u t a s í t o m  :

1. A  gyanúsítottak és őrizetesek, vagy operatív feldolgozás alá vont szemé
lyek osztályhelyzetét minden esetben mélyrehatóan — ha szükséges, külön 
intézkedések bevezetése útján is — tisztázni kell.
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2. A  BM. felső vezetésének, a BM. 11. Főosztály Tájékoztató Osztá
lyának, vagy bármely előljárónak adott jelentések, párt felé adott tájékoz
tatók ilyen irányú adatait szintén ellenőrizni kell. A jelentésekbe, tájékoz
tatókba, vagy statisztikába csak alaposan leellenőrzött adatok szerepel
hetnek, melynek helyességéért a parancsnok felelős.

3. A  parancsnokok tartsanak eligazításokat beosztottaiknak az osztályhelyzet 
megállapításának alapvető kérdéseiről. Nem lehet munkásnak, vagy pa
rasztnak feltüntetni azt, aki pl. már kétszer büntetve volt, valamint azokat 
az osztályidegen személyeket, akiket a proletárdiktatúra szorított ki pozi- 
cióikból fizikai munkára, stb.

4. Az osztályhelyzet meghatározásánál származást, eredeti és jelenlegi fog
foglalkozást együttesen kell alapul venni. A  parancsnokok ellenőrizzék, 
hogy az osztályhelyzet megállapítása ne sablonosan, hanem minden körül
mény vizsgálata és figyelembevétele után történjék. Az adatok felvételé
nél minden esetben a jegyzőkönyvben és a statisztikában fel kell tüntetni 
a származást, az eredeti és jelenlegi foglalkozást.

Azokat a beosztottakat és vezetőket, akik a jelen utasítás ellenére az osztály
helyzet megállapítása terén hanyagságot, nemtörődömséget tanúsítanak és 
emiatt helytelen adatokat szolgáltatnak, felelősségre kell vonni.
Jelen utasításomat az egész rendőri és politikai nyomozó állománnyal ismer
tetni kell.

Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

62. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december 4-én.

A Belügyminisztérium illetékes szervei több esetben helyeznek rendőri fel
ügyelet alá ügyvédeket. A  rendőri felügyelet alá helyezést egy-két esettől el
tekintve nem közlik az Ügyvédi Kamarával.
Ez a mulasztás azt eredményezi, hogy a rendőri felügyelet alá helyezett ügy- 
védek továbbra is a bíróságok és ügyészségek, valamint más hatóságok felé 
eljárnak az egyes felek képviseletében. Az Ügyvédi Kamara a rendőri fel
ügyelet alá helyezett ügyvédek esetében meg kívánja vizsgálni, hogy ügyvédi 
gyakorlásra rendőri felügyelet alá helyezésük folytán alkalmasak maradtak-e.
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s velük szemben esetleg fegyelmi úton akarnak eljárni. A ref. alá helyezett 
ügyvédek ellen a Kamara, mivel a ref. alá helyezésről tudomása nincs, eljárni 
nem tud.
Ennek megszüntetése érdekében az illetékeseket az alábbiakra

u t a s í t o m  :

Az illetékes rendőri szervek, amennyiben ügyvédet rendőri felügyelet alá he
lyeznek. jelentsék be az illetékes Ügyvédi Kamarának. A ref. alá helyezettel 
kapcsolatos anyagokat az ügyvédi Kamarának kiadni nem szabad. Azon
ban az esetleges fegyelmi eljáráshoz szükséges titkos anyagokról az Ügyvédi 
Kamarát tájékoztatni kell.
Ugyancsak jelezni kell az Ügyvédi Kamara felé. amennyiben ügyvéd köz- 
biztonsági őrizetbe került.

Tájékoztatásul közlöm, hogy az ország területén a következő ügyvédi kama
rák működnek:

1. Budapesti Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Budapest terü
letére, Pest megye, Fejér megye, Komárom megye és Nógrád megye terü
letére;

2. Békéscsabai ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Békés megye 
területére;

3. Debreceni Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Hajdú- és 
Bihar megye területére;

4. Egri Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Heves megye terü
letére;

3. Győri Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Győr-Sopron-Vas 
és Veszrém megye területére;

6. Kaposvári Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Somogy megye 
területére;

7. Kecskeméti Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Bács-Kiskun 
megye területére;

8. Miskolci Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Borsod-Abaúj- 
Zemplén  megye területére;

9. Nyíregyházi Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Szabolcs- 
Szatmár megye területére;

10. Pécsi Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Baranya és Tolna 
megye területére;

11. Szegedi Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Csongrád megye 
területére;
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12. Szolnoki Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Szolnok megye 
területére;

13. Zalaegerszegi Ügyvédi Kamara, melynek hatásköre kiterjed: Zala megye 
területére.

Szám: 6—21/1937.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

63. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december hó 13-án

A  8/105/1957. számú H.T. határozat elrendelte a BM. Országos Futárszol
gálat ellenforradalom előtti állapotnak megfelelő visszaállítását. Eszerint fel
adata a M T., M SZM P., Bm., HM. és valamennyi minisztérium, valamint 
egyéb állami szervek titkos ügykezelés körébe tartozó küldeményeinek továb
bítása. A küldemények megbízható és gyors továbbításával a futárszolgálat 
hathatós segítséget tud nyújtani elsősorban a belügyi szervek munkájához, de 
egyéb más területen is. Ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges, hogy a 
megyei rendőrfőkapitányságok vezetői a megyei futárcsoportok munkájával 
törődjenek.
A megyei futárcsoportok kettős alárendeltségben vannak, ez azonban nem 
hátráltathatja munkájukat és technikai ellátottságukat. A  tapasztalat mégis 
azt mutatja, hogy — kevés kivétellel — a megyei futárcsoportok kézbesí
tése lassú és nehézkes. Ez részben a rendelkezésükre bocsátott gépkocsik 
rossz állapota, részben a gépkocsi hiány miatt van; általános jelenség, hogy 
a futárcsoportok nem részesülnek támogatásban a megyei rendőrfőkapitány
ságok vezetői és illetékes szervei részéről a gépkocsik kicserélésében, javítá
sában, az üzemanyagellátásban, sőt igen gyakran ügyeleti és egyéb szolgálati 
feladatok ellátására veszik igénybe a futár-gépkocsikat.
A BM. Országos Futárszolgálat és különösen a megyei futárcsoportok mun
kájának és technikai ellátottságának megjavítása érdekében

e l r e n d e l e m  :

1. A  BM. Anyagi és Technikai Főosztály folyamatosan biztosítsa az Orszá
gos Futárszolgálat gépkocsi állományának felújítását, zárt felépítményű és 
műszakilag rendben lévő gépkocsikra. Biztosítson továbbá részére havonta 
megfelelő számú cserekeretet.
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2. Valamennyi megyei rendőrfőkapitányság vezetője folyó év december 20-ig
— a gépjármű állománytáblázatban előírt darabszámnak megfelelően 
rendszám szerint jelölje ki a futárcsoport gépkocsiját, a gépkocsi üzem
képes és üzembiztos, zárt felépítményű legyen. A  kijelölt gépkocsik rend
számát fenti határidőre a BM. Anyagi és Technikai Főosztálynak jelent
sék be.
A  kijelölt futárgépkocsit elcserélni vagy a futárszolgálattól eltérő feladatra 
felhasználni tilos. A  futárgépkocsikat javítás és ellátás szempontjából a 
megyei anyagi osztályok különös gonddal kezeljék. Kisebb javítás esetén 
ideiglenes pótlásról a megyei rendőrfőkapitányság köteles gondoskodni. 
(Nagyjavítás esetén a cserekocsiról az Országos Futárszolgálat vezetője 
gondoskodik.)

3. Km-norma és üzemanyag túllépésre csak igen indokolt esetben, akkor is
— a BM. Anyagi és Technikai Főosztály Gépjármű Osztályával egyet
értésben — csak a BM. Országos Futárszolgálat vezetője adhat enge
délyt, a szükséges pótüzemanyag egyidejű biztosítása mellett.

4. Gyakori eset, hogy a megyei futárcsoportok gépkocsivezetőit leváltják, 
cserélgetik. E gyakorlat megszüntetése érdekében a jövőben a futárcso
portok gépkocsivezetőit csak az Országos Futárszolgálat vezetőjével egyet
értésben (hozzájárulás esetén) lehet leváltani (áthelyezni).

5. A megyei futárcsoportok gépkocsijainak célszerű felhasználását és üze
meltetését a jövőben — a megyei rendőrfőkapitányságok vezetői és anyagi 
osztályvezetőkön kívül — az Országos Futárszolgálat Vezetője rendsze
resen ellenőrizze.

6. A  jövőben a megyei futárcsoportok munkáját (ellátottságát, stb.) érintő 
esetleges vitás ügyekben a megyei rendőrfőkapitányságok vezetői az Orszá
gos Futárszolgálat vezetőjével egyetértésben döntsenek.

Jelen utasításom végrehajtásáról a megyei rendőrfőkapitányságok vezetői és
az Országos Futárszolgálat vezetője gondoskodjanak.
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Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

64. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december 27-én

A Belügyminisztérium szigorúan titkos állományú beosztottainak illetmény- 
és egyéb pénzügyi vonatkozású ellátását illetően az alábbiakat rendelem:

I.

A  Belügyminisztérium szigorúan titkos állományú beosztottai, — továbbiak
ban sz. t. állományúak — a Belügyminisztérium költségvetésének terhére a 
Belügyminisztérium egyéb katonai rendfokozatú beosztottaira vonatkozó, min
denkori érvényes rendelkezéseket alapul véve:
a) illetményre,
b) közlekedési pótlékra,
c) külön-pótlékra,
d) ruházati illetményre,
e) szabadságmegváltásra.
f) jutalomra, segélyre, illetményelőlegre, és
g) táppénz-kiegészítésre
jogosultak az alábbi eljárásokat figyelembevéve.

II.

1. Az sz. t. állományúak illetménye a Belügyminisztériumtól egyébként járó 
összilletmény és a munkahelyükön kapott összkereset közötti különbö
zettel egyenlő.

2. A  Belügyminisztériumtól egyébként járó összilletmény kiszámításánál 
figyelembe kell venni:
a) az érintett beosztottak tényleges rendfokozata után járó rendfokozati 

illetményt,
b) az általuk betöltött beosztásokra megállapított beosztási illetményt,

c) a szolgálati időpótlékot,
d) a Budapesten szolgálatot teljesítők esetében a budapesti pótdíjat
az ezekre a juttatásokra vonatkozó érvényes rendelkezésekben foglaltak
nak megfelelően.
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3. A munkahelyen kapott összilletmény meghatározásánál be kell számítani 
az ott rendszeresen kapott havi alapfizetést. Nem szabad azonban be
számítani a kiegészítő fizetéseket és az esetenként kapott juttatásokat, 
nevezetesen:
a) az éjszakai pótlékot,
b) a prémiumot,
c) a jutalmat, segélyt.
d) a családi pótlékot.

4. A  jelen utasítás 1. pontjában foglalt illetményen felül a sz. t. állományúak:
a) amennyiben munkahelyük Budapest közigazgatási területén belül van, 

havi 57,— Ft közlekedési pótlékra és
b) attól függetlenül, hogy munkahelyük mely helységben van, munka

helyükön kapott alapfizetésük 25 százalékának megfelelő összegű 
különpótlékra

jogosultak, a jelenleg fizetett 200,— Ft-os pótlék egyidejű megszüntetése 
mellett.

5. A  sz. t. állományúak — a 105—5014/1956. számú utasítás szerinti — 
I X / 1. ruházati normában meghatározott évi 3000,— Ft ruházati illet
ményre jogosultak. A  ruházati norma, illetve a ruházati illetmény össze
gének esetleges módosítása esetén a sz. t. állományúak abban a ruházati 
illetményben részesülnek, amely a polgári ruha viselésére kötelezett „T" - 
állományú beosztottak részére esedékes.

6. A  sz. t. állományúak részére a Belügyminisztérium egyéb katonai rend
fokozattal ellátott tagjaira vonatkozó rendelkezések szerinti és a munka
helyükön járó évi rendes szabadság közötti különbözetet készpénzben meg 
kell váltani.

7. A szabadság-különbözet megváltásának összege a jelen utasítás 2. pont
jában említett összilletménynek a szabadság-különbözet napjaira eső ará
nyos része.

8. A  nem az évi rendes szabadság keretében kapott szabadságnapokat — 
függetlenül attól, hogy ezt a sz. t. állományúak milyen címen és szervtől 
kapták — megváltani nem szabad.

9. A  sz. t. állományúak részére az érvényes rendelkezések szerint — a jelen 
utasítás 2. pontjában foglalt — összilletményeket alapulvéve kell a segély-, 
jutalom- és az illetményelőleg kereteket megállapítani.

10. A  sz. t. állományúak részére, betegségük esetén táppénzkiegészítés címén, 
a Belügyminisztériumban — ilyen esetben — egyébként járó illetmény 
és a munkahelyükön kapott táppénz közötti különbözetet ki kell fizetni.
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I I I .

 1. A  jelen utasítás szerint járó illetményt, pótlékokat és egyéb juttatásokat 
a BM. II/13. Osztály részére, külön keretben, a "B "-ellátmány terhére 
kell biztosítani.

2. A  számfejtést és a kifizetést a II/13. Osztály végzi. A  különböző címe
ken kifizetett összegeket külön-külön kell naprakészen nyilvántartani. 
A  pénzellátás és ellenőrzés a BM. Külügyi Osztály feladata.

3. A  kifizetések időpontjára vonatkozóan a Belügyminisztérium egyéb kato
nai rendfokozatú beosztottaira vonatkozó rendelkezésekben foglaltakat 
kell alkalmazni, míg:
a) a közlekedési és a különpótlékot havonta az illetményekkel együtt, két 

részletben;
b) a szabadság-megváltása címén járó összegeket a tárgyévet követő 

január hó 16. napján az illetményekkel együtt egy összegben
kell kifizetni.

4. A  sz. t. állományúakkal betöltött beosztások beosztási illetményeit a BM. 
T erv- és Pénzügyi Főosztály vezetője határozza meg.

5. Jelen utasításom 1958. évi január hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg az érintett beosztottakra vonatkozó, utasításommal ellentétes ren
delkezések hatályukat vesztik.

Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

65. számú UTASÍTÁSA

( M ó d o s í t á s s a l  !)

Budapest, 1957. december 17-én

A  külföldi ideiglenes kiküldetések engedélyezése, a kiküldetési díjak felszá
mítása. igénylés, elszámolása és tervezése jelenleg nem egységes eljárás alap
ján történik. Az e téren kialakítandó egységes eljárás biztosítása végett — 
174/1956. (P.K. 32.) PM. sz. utasítással összhangban — az alábbiakat 
rendelem el:
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1. Külföldi kiküldetést (továbbiakban kiküldetést) teljesít az a személy, 
akit hivatalos (szolgálati) ügyben ideiglenes jelleggel külföldre kikül- 
denek.

2. Külföldi hivatalos kiküldetés elrendelésére a Miniszter és Miniszterhelyet
tes elvtársak jogosultak.
Az országos parancsnokságok vezetői — amennyiben nem miniszterhelyet
tesek — a BM. központi főosztályvezetők, önálló osztályvezetők, a buda
pesti és megyei rendőrfőkapitányságok vezetői, a HÖR. kerületek pa
rancsnokai, illetve egyéb BM. szervek vezetői külföldi kiküldetést saját 
hatáskörükben nem engedélyezhetnek. Amennyiben az irányításuk alá 
tartozó szervek, alakulatok részéről kiküldetés szükségessége merül fel. 
úgy annak engedélyezése végett a szolgálati út betartásával a miniszter, 
vagy az illetékes miniszterhelyettes elvtárshoz kell felterjesztéssel élni.

2 . § .

3. Kiküldetés alkalmával a kiküldöttet — az előírt feltételek fennállása ese
tén — az alábbi költségtérítések illetik meg:
a) külföldi napidíj.
b) belföldi napidíj,
c) utazási költség,
d) bérkocsi használati költség.
e) útlevél költség,
f) poggyász költség,
g) egyéb indokolt dologi kiadás megtérítése.

3. §.

4. A  kiküldött a kiküldetés tartama alatt — beleértve az utazással eltöltött 
napokat is — a kiküldetés helye szerint — országonként — meghatá
rozott külföldi napidíjat, és a külföldi utazáshoz csatlakozó belföldi uta
zásban eltöltött időre a belföldi kiküldetésekre vonatkozó érvényes ren
delkezések szerinti belföldi napi díjat számíthatja fel.

3. A felszámítható külföldi napidíjakat a jelen utasítás melléklete tartal- 
mazza, mely I. és II. napidíjcsoportot különböztet meg:
a) Az I. napidíjcsoportba tartoznak a miniszter és miniszterhelyettesek, 

továbbá az 1— 11. beosztási illetménycsoportba tartozók, valamint — 
beosztásra való tekintet nélkül — a küldöttségek vezetői, és az ezre
desi, vagy ennél magasabb rendfokozatúak.
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b) a II. napidíjcsoportba tartoznak azok, akik az I. napdíjcsoportban 
felsorolva nincsenek.

6. A  külföldi napidij — az adott országtól függően — lehet:
a) osztatlan és
b) osztott.
Az osztatlan napidíj magábafoglalja a szállásköltséget is. míg az osztott 
napidíj a szállásköltséget különválasztva tartalmazza.
Osztott napidíj esetén csak megfelelő bizonylatokkal igazolt szálláskölt
séget lehet felszámítani, ami azonban a mellékletben megállapított szál
lásköltség összegénél magasabb nem lehet.

7. A  napidíj mértéke, ha a kiküldött a kiküldetés helyén:
a) díjtalan elszállásolásban részesül, élelmezési költségre és egyéb ki

adásokra;
— osztatlan napidíj esetén a napidíj 60 °/o-át,
— osztott napidíj esetén a szállásköltség nélküli teljes napidíjat szá

míthatja fel;
b) díjtalan elszállásolásban és élelmezésben részesül, költőpénzként fel

számíthatja,
— osztatlan napidíj esetén a napidíj 20 % -át.
— osztott napidíj esetén a szállásköltség nélküli napidíj 30 % -át.

c) a díjtalan elszállásoláson és élelmezésen kívül költőpénzt is kap. azt 
a b) pont alatti költőpénzbe be kell számítani.

8. A  kiküldött részére előre megvásárolt és rendelkezésre bocsátott étkezési 
jegyek értékét a külföldi napidíjból le kell vonni.

9. Ha a kiküldetés olyan országba történik, amelyre a mellékletben napi
díj megállapítva nincs, a felszámítható napidíj összegét a Terv- és Pénz
ügyi Főosztály közli.

4. §. 
10. A  napidíj felszámításának módja:

a) Külföldi napidíj a külföldi határállomásra való érkezéstől a külföldi 
határállomásra történt visszaérkezésig eltelt időre számítható fel, 
amennyiben ez a 6 órát meghaladja.
A külföldi napidíj naptári napok szerint számítandó (0 órától 24 
óráig).

b) Teljes összegű napidíj számítható fel abban az esetben, ha a külföl
dön való tartózkodás az utazási idővel együtt a 12 órai időtartamot 
meghaladja.
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c) 12 óránál rövidebb, de 6 óránál hosszabb időtartam esetén a kül
földi napidíj összegének csak a fele számítható fel.

d) 6 óránál rövidebb időtartamú külföldi tartózkodás esetén külföldi 
napidíjat felszámítani nem lehet, de ezesetben a külföldi tartózkodás 
ideje az esetleges belföldi napidíj felszámításánál figyelembevehető 
belföldi utazási időhöz hozzászámítható.

e) Ugyanabban a helységben 90 napnál hosszabb ideig tartó kiküldetés 
esetén — a 91. naptól kezdődően — a napidíj 80 % -a számítható fel.

A  belföldi kiindulási állomástól a külföldi határállomásig utazással eltelt 
időre és fordítva, — megfelelő időtartam esetén — a belföldi hivatalos 
kiküldetésekre vonatkozó rendelkezések szerint meghatározott belföldi 
napidíj jár.

11. Ha a kiküldött egyik országból a másikba utazik, arra az országra nézve 
megállapított napidíjat kell felszámítani, amely országban aznap hosz- 
szabb ideig tartózkodott.

12. Ha egy napon belül a kiküldött külföldön vasúton három, vagy több 
országban utazott, arra az országra érvényes külföldi napidíjat számít
hatja fel, amely országba odautazásakor először érkezett, illetve, amelyet 
a visszautazáskor utoljára elhagyott.

13. Ha a külföldön történő vasúti utazás 24 órát meghaladó ideig tart. az 
utazással eltöltött napokra az osztatlan napidíj 60 % -át, az osztott napi
díj szállásköltség nélküli teljes összegét lehet csak felszámítani.

14. Ha a kiküldött repülőgépen utazik, az utazás időtartamára azt a napi
díjat kell számítani, mely arra az országra van megállapítva, ahol vég
legesen földreszáll.
Ha a repülőút egyhuzamban 24 óránál tovább tart és a repülőjegy árá
ban az étkezési költségek is szerepelnek, az utazással töltött teljes na
pokra az osztatlan napidíj 25 % -a, az osztott napidíj esetén pedig a 
szállásköltség nélküli összeg 40 % -a számítható fel.

15. Ha a kiküldetés tengerentúli országba történik, arra az országra meg
állapított napidíjat kell felszámítani, ahol a kiküldött véglegesen partra- 
száll. Amennyiben a hajójegy ára az étkezési költségeket is magában- 
foglalja, az utazással töltött teljes napokra az osztatlan napidíj 25 % -át, 
illetve az osztott napidíj szállásköltség nélküli összegének 40 °/o-át lehet 
felszámítani.

5. §.

16. A  kiküldött azon az útvonalon köteles megszakítás nélkül a kiküldetés 
helyére utazni, amelyen az utazás célja a szolgálat sérelme nélkül a leg
gazdaságosabban elérhető.
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17. Vonaton, vagy hajón történő utazás alkalmával az I. napidíj csoportba 
tartozók I. osztályú, a II. napidíj csoportba tartozók II. o s z tályú menet
jegyre jogosultak.

18. I. osztályú menetjegyre jogosult az a II. napidíjcsoportba tartozó kikül
dött is. aki olyan vasútvonalon vesz hálófülkét igénybe, ahol hálófülke 
csak I. osztályú menetjegy váltása mellett kapható.

19. Különleges díjszabás alá eső vasutat, repülőgépet csak a kiküldetés elren
delésére jogosult előzetes engedélye alapján lehet igénybevenni.

6 . §.

20. A kiküldött személy a lakásától a pályaudvarig, repülőtérig, valamint 
megérkezése után a pályaudvartól, vagy repülőtértől lakásáig — illetve 
egyenesen működési helyére megy, a működési helyéig — igénybevett 
bérelt jármű (bérgépkocsi, stb.) használati díját — amennyiben az tény
legesen felmerül — felszámíthatja. Ugyancsak felszámíthatja a bérkocsi 
díjat, ha az utazás folytatása céljából ugyanabban a helységben egyik 
állomásról, illetve repülőtérről a másikra kell átmennie.

21. A külföldi bérkocsidíj mértéke: 
a) Osztatlan napidíj esetén utanként a II. külföldi napidíj csoport sze

rinti napidíj 10 % -a.
b) Osztott napidíj esetében utanként a II. napidíj csoport szerinti szál

lásköltség nélküli napidíj 15 % -a.
Az a) és b) pontokban meghatározott bérkocsidíj külön igazolás nélkül 
felszámítható, azonban az azt meghaladó mértékű bérkocsidíjat nyugtá
val igazolni kell. A  belföldön igénybevett bérkocsi használati díjat a 
belföldi hivatalos kiküldetésekre vonatkozó rendelkezések szerint kell fel
számolni.

22. Ha ugyanarra a helyre egyidőben több kiküldött utazik, egy-egy kikül
dött a közösen igénybevett bérkocsiért a kifizetett összegnek csak az ará
nyos részét számíthatja fel.

23. Nem lehet bérkocsidíjat felszámítani, ha a kiküldött magyar külképvise
leti szerv, hatóság, vagy a BM. közlekedési eszközét veszi igénybe. Nem 
tarthat igényt költségtérítésre az a kiküldött sem. aki saját gépkocsiját, 
vagy motorkerékpárját használja, vagy akinek térítés nélkül biztosíta- 
tanak közlekedési eszközt.

7. §.
24. Az útlevélnek a külföldi ország szervei által történt láttamozásáért (ví

zumért). a határátlépés alkalmával a tartózkodási engedélyért fizetett 
díjat, és az útlevélhez szükséges fényképek árát a kiküldött személy fel -
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számíthatja. ú tlevélköltséget felszámítani nem lehet, mivel a BM. illeté
kes szervei az útlevél kiállítását díjtalanul végzik.

8. §.
25. A  kiküldött a hivatalos poggyász után kifizetett hordár-díjat, mérleg

pénzt, igazolt szállítási díjat, poggyászbiztosítási és poggyászvizsgálati 
díjat felszámíthatja, amennyiben az ténylegesen felmerült.

9. §.
26. Több személy együttes kiküldetése alkalmával a küldöttségek vezetői, 

illetőleg az önálló megbízással kiküldöttek a dologi természetű kiadásaik 
fedezésére a kiküldetés helyétől és természetétől függő mértékben deviza 
előleget kaphatnak. A  küldöttségek tagjai dologi kiadásra devizát nem 
igényelhetnek.
A dologi kiadásra általában adható előleg mértéke:
a) osztatlan napidíj esetén a teljes napidíj járandóság 6 % -a,
b) osztott napidíj esetén a teljes szállásköltség nélküli napidíj járandó

ság 10 % -a.
Amennyiben a kiküldetés előreláthatólag nagyobb összegű dologi kiadá
sokkal fog járni, az előleg a fentiektől eltérő összegben is meghatároz
ható. Ebben az esetben a többlet-igényt részletesen indokolni kell.

27. A dologi kiadásokra nyújtott előlegből kell fedezni a helyközi utazá
sok menetdíját, a hivatalos távirati és távbeszélő költséget, a bérelt gép
kocsi költségét. — ha a bérelt jármű igénybevételére a 6. §-ban foglal
takon túlmenően is szükség van — a nagyobb csomagok szállítási költsé
gét, a kiállítási költségeket, az egyes tárgyalásokra igénybevett tolmács, 
gépíró munkadíját.

10. §.
28. A kiküldött hivatalos, vagy félhivatalos meghívásai alkalmával társa

dalmi kötelezettségeivel kapcsolatban felmerülő kiadásai felszámítására 
jogosult.

29. A miniszter és a miniszter első helyettese a társadalmi kötelezettségeik
kel kapcsolatos kiadásaik fedezésére a teljes szállásköltség nélküli napi
díj járandóság 30 % -át, a miniszterhelyettesek a teljes szállásköltség 
nélküli napidíj járandóság 20 % -át elszámolási kötelezettség nélkül fel
számíthatják. Ahol a napi-díjban a szállásköltség is szerepel, a miniszter 
és első helyettese a járandóság 15 % -át, a miniszterhelyettesek a 10 % -át 
számíthatják fel.
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30. Az önálló tárgyalás vezetésével megbízott küldöttségvezető, vagy az I . 
napidíj csoportba tartozó kiküldött társadalmi kötelezettségeikkel járó 
költségei megtérítéseként — elszámolási kötelezettség mellett — legfeljebb 
a teljes szállásköltség nélküli napidíj járandóság 10 %-át, illetve a szál
lásköltséget is tartalmazó napidíj 6 % -át számíthatja fel.
Amennyiben a társadalmi kötelezettség olyan természetű, hogy annak bi
zonylattal való igazolása semmiképpen sem lehetséges, a felszámított 
összeg elszámolását — büntetőjogi felelősség tudatában tett — nyilatko
zatban kell a BM. Terv és Pénzügyi Főosztálynak bejelenteni. Minisz
terhelyettesek esetében — ha a felmerült kiadások a 29. pontban foglal
taknál magasabb összegűek — ezt a bejelentést a belügyminiszternek kell 
megtenni.

11. §.

31. A  külföldre kiküldött előrelátható költségei fedezésére (napidíj. szállás
költség, dologi kiadások) utielőlegben részesíthető. Az utielőleget minden 
esetben a külföldi kiküldetés elrendelésére jogosult vezetők előzetes enge
délye és a kiküldetési rendelvény alapján — az ezzel megbízott személy
nek — a BM. Terv és Pénzügyi Főosztály Központi Pénzügyi Osztályá
tól kell igényelni. A  Központi Pénzügyi Osztály a BM. devizakerete ter
hére az engedélyezett útielőleg összegéről a Külkereskedelmi Bankhoz 
deviza kiutalására szóló utalványt állít ki.
Az útielőlegre vonatkozó devizautalványt az utazás előtt legfeljebb 10 
nappal, tengerentúli utazás esetén 16 nappal lehet kiadni. H a az utazás 
elmarad, az utielőleget azonnal vissza kell fizetni.

32. A  deviza kiutalási utalvány alapján a Magyar Nemzeti Bank a kikül
döttet effektív valutával, vagy valutacsekkel látja el. A  valutacsekket 
a kiküldött tényleges fizetőeszközre külföldön a csekken megjelölt bank
nál (bankfiókintézetnél) válthatja be. A  külföldi bank (bankfiók) a ki
küldöttnek a valuta kifizetés megtörténtéről ellennyugtát állít ki, melyet 
a kiküldött az elszámolás és esetleges visszafizetésnél való felhasználás 
céljából megőrizni köteles.

33. A  kiküldött a felvett valutából csak a jelen utasítás szerint felszámítható 
díjaknak és költségeknek megfelelő mennyiséget használhatja fel. A fel - 
számíthatónál nagyobbmértékű valuta felhasználás fegyelmi vétséget ké
pez, sőt ha az elszámolási hiány a 200 devizaforintot is meghaladja, az 
1930. évi 30. sz. tvr. rendelkezéseibe ütköző bűncselekmény miatt a bűn
vádi eljárás is megindítható.
Ha a kiküldetés a Szovjetunióba, vagy a népi demokratikus államokba 
történik, a kiküldött a fel nem használt valutát köteles visszautazása 
előtt a külföldi banknál, illetve ha a banknak a kiküldött tartózkodási 
helyén fiókintézete van, annál befizetni. A bank, illetve fiókintézete a be-
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fizetést csak a valuta kifizetésekor kiadott ellen-nyugta ellenében fogadja 
el, és a befizetés megtörténtét nyugtával igazolja.
Kapitalista országok viszonylatában az effektív valutát, vagy a külföldi 
banknak, vagy hazaérkezés után a hazaérkezéstől számított 3 napon belül 
a Magyar Nemzeti Banknak kell visszafizetni.

12. §.

34. A  kiküldetés befejezése után a kiküldött 15 napon belül tartozik a költ
ségeket a "külföldi kiküldetési elszámolás" elnevezésű formanyomtatvá
nyon a Terv és Pénzügyi Főosztálynál elszámolni. Az elszámoláshoz 
csatolni kell a felszámított költségek jogosságának felülbírálásához szük
séges okmányszerű igazolásokat.
Okmányszerűen kell igazolni a szállásköltséget, a bérkocsi használati 
díját, vonaton, hajón, repülőgépen egyik helységből a másik helységbe 
történő utazások díjait, a poggyászszállítási, a távíró használati díjakat, 
valamint a 30. pontban felszámítani engedélyezett költségeket.
Az útiszámlában a külföldön felmerült költségeket abban a pénznemben 
kell feltüntetni, amelyben ténylegesen felmerültek, az egyéb járandósá
gokat (belföldi napidíj, stb.) forintban kell beállítani. A  külföldi pénz
nemek forintban történő átszámításánál a Magyar Nemzeti Banknak a 
Magyar Közlönyben megjelenő hivatalos áruforgalmon kívüli átszámító ár
folyamát kell alkalmazni.

35. Az érvényesített (elszámolt) „külföldi kiküldetési elszámolás" alapján 
mutatkozó járandóságot a kiküldött részére forintban kell kifizetni.

36. A  külföldi kiküldetések elszámolásához szükséges formanyomtatványt a 
Terv és Pénzügyi Főosztály köteles mindenkor beszerezni és az illetéke
seknek az elszámolás elkészítéséhez kiadni.

37. A  teljesített kiküldetésekről és azok költségeiről a BM. Terv és Pénz
ügyi Főosztály köteles szervenként (parancsnokságonként, főosztályon
ként, önálló osztályonként, stb.) a negyedévi költségvetési beszámolójelen
tésben számot adni.

13. §.
38. A jövőben a parancsnokságok, főosztályok és önálló osztályok, melyek 

külföldre kiküldetést terveznek a kiküldetésekkel kapcsolatos deviza szük
ségleti tervüket esetenkénti felhívásra kötelesek elkészíteni és a BM. Terv 
és Pénzügyi Főosztályhoz eljuttatni.

39. A  BM. Terv és Pénzügyi hőosztály a beérkezett deviza szükségleti ter
veket összesíteni és véleménnyel ellátva felülbírálás, illetve jóváhagyás 
végett a Miniszter Elvtárshoz felterjeszteni tartozik.
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A Miniszter Elvtárs által jóváhagyott devizaterveket a BM. Terv és 
Pénzügyi Főosztály a felterjesztő parancsnokságnak, főosztálynak, önálló 
osztálynak köteles visszaigazolni, továbbá köteles a BM összesített deviza 
igényét a Pénzügyminisztérium felé bejelenteni és annak időben való biz
tosításáról gondoskodni.

40. A jelen utasításban foglaltak nem vonatkoznak:
a) a külföldi iskolában tanulmányokat folytató beosztottakra;
b) a külföldi repülőjáratok kísérőire;
c) a külföldre menő vasúti szerelvényt kísérőkre;
d) a határszéli szervek beosztottaira, akik esetleges nyomozásuk során 

külföldre mennek, ha a külföldi tartózkodásuk a 24 órát nem haladja 
meg.

e) A HÖR. FEP-eken szolgálatot teljesítő útlevélkezelőkre, ha rendes 
beosztásuk ellátásával kapcsolatban egy napnál (24 óra) rövidebb 
ideig külföldön tartózkodnak.

Az a), b) pontokban felsoroltak ellátására vonatkozóan külön utasítás 
intézkedik.

41. A  külföldre menő vasúti szerelvényt kísérőket kiküldetésjárandóság szem
pontjából a belföldi kiküldetésekre vonatkozó szabályok szerint kell el
bírálni. Azok pénzügyi szempontból nem minősülnek külföldi kikülde
tésnek.

14. § .
42. Jelen utasítás 1957. december hó 15-től érvényes. Ezzel egyidejűleg az 

utasításomban foglalt kérdésekkel kapcsolatosan kiadott valamennyi ren
delkezés hatályát veszti.
Felhívom a Parancsnok és Vezető Elvtársakat, hogy jelen utasításomat az 
érdekeltekkel a szükséges mértékben ismertessék.
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Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

66. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december 23-án

A  Belügyminisztérium állományába tartozók részére, az illetményeikben be- 
KÖvetkező esetleges csökkenések ellensúlyozására — egyes esetekben — sze
mélyi pótlék engedélyezhető.
A  személyi pótlék engedélyezésének feltételei és a folyósítással kapcsolatos 
eljárás már több esetben szabályozást nyert, azonban a gyakorlatban a sze
mélyi pótlék folyósítása terén még mindig rendellenességek tapasztalhatók.
Ezek megszüntetése és a személyi pótlékok engedélyezése körüli helyes eljárás 
biztosítása céljából a következőket rendelem el:

I.
1. Személyi pótlékot a Belügyminiszteren és helyettesein kívül kizárólag 

csak a BM. Terv és Pénzügyi Főosztály vezetője engedélyezhet a költ
ségvetésben biztosított kereten belül akkor, ha a 3. pontban felsorolt fel
tételek fennállnak.

2. Személyi pótlék — amennyiben a szükséges előfeltételek fennállnak is 
— minden esetben csak meghatározott időre, legfeljebb a folyó költség- 
vetési év végéig engedélyezhető. Amennyiben az engedélyező ügyirat 
időtartamot nem határoz meg, úgy kell tekinteni, hogy az engedély a folyó 
költségvetési év végéig szól. Ha a személyi pótlék engedélyezésének alap
jául szolgáló körülmények az engedélyezés alkalmával meghatározott le
járati időn túl is, illetve az új költségvetési évben is fennállnak, az illeté
kes parancsnok (vezető) a lejárati idő, illetve a költségvetési év befejezése 
előtt legalább egy hónappal részletesen indokolt előterjesztésben kérheti 
a BM. Terv és Pénzügyi Főosztálytól a személyi pótlék újabb engedé
lyezését.

3. Személyi pótlékot engedélyezni, illetve az engedélyezésre javaslatot 
tenni, csak a következő esetekben lehet:
a) H a a beosztottnak a belügyminisztériumi beosztását megelőző mun- 

kahelyén magasabb keresete volt, mint amelyet a Belügyminisztérium
nál számára szabályos besorolással biztosítani lehet, azonban munká
jára, képzettségére a Belügyminisztériumnak feltétlen szüksége van és
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más hasonló képességű, illetve képzettségű és egyéb szempontból is 
megfelelő, de alacsonyabb fizetésű személy nincs.

b) Ha testületi tag beosztása, munkaköre nem változott meg és az illet
ménycsökkenés abból áll elő, hogy az időközben esetleg kiadott mun
kaköri jegyzék (nomenklatura) az adott beosztásra alacsonyabb be
osztási illetményt állapít meg.

c) H a az illetménycsökkenés a fennálló illetményrendszer megváltoztatá
sából, a rendfokozati illetményösszegek módosításából, vagy általá
nos illetményrendezésből adódik.

d) Abban az esetben, ha az illetménycsökkenés változatlan beosztás, 
illetve munkakör mellett a BM. egyes állománycsoportjaiba — irodai 
rendfokozatú állományból katonai, vagy polgári állományba és vi
szont — történő átminősítésből kifolyólag áll elő.

e) Akkor, ha a szolgálat érdekében egy átmenetileg súlyponti beosztás 
ellátásával személy szerint adott, magasabb beosztásban lévő testü
leti tagot kell megbízni, mert más — alacsonyabb illetményű személy
— aki a kérdéses beosztás ellátására alkalmas lenne, nincsen.

f) Abban az esetben, ha valamely különleges indok miatt az egyébként 
járó illetménynél magasabb összegű illetmény folyósítása szükséges.

A személyi pótlék engedélyezésére javaslatot tenni az f) alpontban foglalt
kivételen kívül csak akkor lehet, ha a felsorolt okok miatt nemcsak az
egyes illetményrészekben, hanem az összilletményben keletkezik csök
kenés.

4. Személyi pótlék nem engedélyezhető:
a) Ha az illetménycsökkenés — kivéve a 3. a) pontban említett esetet

— magasabb beosztásból, vagy munkakörből alacsonyabb beosztásba, 
vagy munkakörbe kerülés miatt következett be, még akkor sem, ha 
a beosztásváltozás, illetve az illetménycsökkenés nem fegyelmi okból, 
illetőleg nem büntetésből történt.

b) Ha az illetménycsökkenés fegyelmi okból következett be.
(Pl.: rendfokozatban visszavetés esetén).

c) Ha az illetménycsökkenés havi 50, —Ft, vagy annál kevesebb.

5. A személyi pótlék összege:
a) a b), c) pontokban említett esetekben legfeljebb — az össz-illetmé- 

nyeket alapulvéve — az egyébként bekövetkező illetménycsökkenés 
összegének erejéig terjedhet;

b) az a) és f) pontban foglalt esetekben pedig az alapilletmény össze
gével együtt legfeljebb havi 4500,— Ft lehet.
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II.
Személyi pótlék folyósítása, megszüntetése

6. Az összilletmény bármilyen címen történő emelkedésének (magasabb 
beosztásba kerülés, a rendfokozatban történt előlépés, esetleges nyelvtu
dási-, határ-, stb. pótlék engedélyezés stb.) összegével az engedélyezett 
személyi pótlékot csökkenteni kell illetve, ha az emelkedés összege a sze
mélyi pótlékot eléri, vagy annál több. úgy azt meg kell szüntetni.

7. Ha az illetmény ideiglenes jelleggel emelkedik, a személyi pótlékot az 
illetményemelkedés összegével ideiglenesen csökkenteni kell, azonban az 
emelkedés megszűnése után az eredeti illetmény visszaállásakor a sze
mélyi pótlékot ismét folyósítani kell.

Ideiglenes jellegű illetményemelkedés:
— helyettesítésből (betegség, vezénylés tartamára)
— ideiglenes megbízásból kifolyólag következhet be.

8. Az előző pontban foglaltakon kívül bármely oknál fogva csökkentett, 
vagy megszüntetett személyi pótlékot felemelni, vagy újra folyósítani csak 
a 8. pontban meghatározott újbóli engedélyezés esetében lehet.

9. A  személyi pótlékban részesülő beosztott beosztásának megváltozása 
esetén a személyi pótlékot az illetményemelkedés összegének megfelelő 
mértékben az 5, pontban foglaltaknak megfelelően csökkenteni kell, vagy 
meg kell szüntetni, illetőleg, ha a beosztott illetménye (beosztásának meg
változása, vagy egyéb ok folytán) nem emelkedik, változatlan összeg
ben kell az engedélyezés időtartamára folyósítani. Ha a lejáratkor az 
engedélyezés indokául szolgáló körülmények fennállanak, a 2. pontban 
foglalt eljárást kell követni.

10. Az engedélyezett személyi pótlék a költségvetés 01/21. tételének terhére 
számolandó el.

III.
Vegyes rendelkezések

11. A  személyi pótlékokat — függetlenül attól, hogy az engedélyezés ki által 
és milyen címen történt — a BM. Terv- és Pénzügyi Főosztálynál köz
pontilag nyilván kell tartani.
A  nyilvántartásnak a személyi pótlékban részesülő nevén, rendfokozatán 
és beosztási helyén, valamint az engedélyezett személyi pótlék összegén 
és az engedélyezés időtartamán kívül az engedélyezés okát is tartalmaz
nia kell.
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12. Jelen utasításom 1957. évi december hó 31-ével lép életbe azzal, hogy 
a személyi pótlékok fentiek alapján történő felülvizsgálatát és a 2. pont
ban előírt újbóli engedélyezését további intézkedésig nem kell végrehaj
tani. A  felülvizsgálat végrehajtására vonatkozóan a BM. Terv- és Pénz
ügyi Főosztály vezetője később külön utasításban intézkedjék.

13. Jelen utasítás hatálybaléptével a személyi pótlékok engedélyezésére és 
folyósítására vonatkozó valamennyi korábbi rendelkezés érvényét veszti.

Szám: 6—21/1957.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

67. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december hó 18-án 

(1958. évi 31. sz. min. h. utasítással módosított szöveg)

A Belügyminisztérium állományába tartozó beosztottak rendfokozatuknak 
megfelelően rendszeres, állandó jellegű illetményekre, ún. alapilletményekre 
jogosultak. Az alapilletm ények megállapítására és folyósítására vonatkozó 
szabályok jelenleg több rendelkezésben találhatók és — az illetményrendszer
ben történt változások miatt — részben már időszerűtlenek is. Tekintettel 
arra, hogy ez a körülmény megnehezíti az illetmény megállapító és folyósító 
szervek ezirányú tevékenységét, az alapilletmények megállapításával és folyó
sításával összefüggő kérdéseket a következőkben szabályozom:

I. F E JE Z E T
1. §. A rendelkezés hatálya

1. Jelen utasításban foglaltakat alkalmazni kell:
a) a BM. katonai és irodai rendfokozattal ellátott hivatásos és tovább

szolgáló állományú tagjaira.
b) állandó és időszaki főfoglalkozású polgári állományú alkalmazottaira.

2. Nem vonatkozik jelen utasítás:
a) az orvos-, egészségügyi beosztottakra. (Megjegyzés: akik az 1959. évi

20. sz. min. h. utasítás hatálya alá tartoznak),
b) a BM. testületeinek sorozott állományú tagjaira,
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c) a mellékfoglalkozású, részfoglalkozású, vagy alkalmi munkavállaló
ként alkalmazott polgári személyekre.

II. F E JE Z E T
2. §. Az alapilletmények meghatározása

3. Alapilletmények alatt
a) hivatásos és tsz. katonai, vagy irodai rendfokozatú állománynál

— a rendfokozati illetményt,
— a beosztási illetményt.
— a szolgálati időpótlékot,
— a helyettesítési díjat;

b) az állandó és időszaki főfoglalkozású polgári állománynál
— a munkaköri besorolásnak megfelelő alapilletményt,
— a korpótlékot
— a helyettesítési díjat 

kell érteni.

3. §. Rendfokozati illetmény

4. A rendfokozati illetményt a hivatásos és tsz. állományú katonai, vala
mint az irodai rendfokozatú testületi tagok a mindenkori tényleges rend
fokozatuk után kapják.
Tényleges rendfokozatnak azt a rendfokozatot kell tekinteni, amelybe a 
testületi tagot szabályszerű, személyi állományra vonatkozó paranccsal 
kinevezték, illetve előléptették.

3. A  tényleges rendfokozattól eltérő rendfokozati illetményt folyósítani nem 
szabad.

6. Az egyes rendfokozatok után megállapított illetményösszegck valamennyi 
testületnél, illetve belügyi szervnél azonosak.
A rendfokozati illetmény összegeit az 1958. márc. 21-én kelt 11. sz. min. 
h. utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza.

7. A  rendfokozati illetmény osztható jellegű. Ha a testületi tag szolgálati 
viszonyában a rendfokozati illetményre is kiható változás (előléptetés, 
lefokozás) történik, az illetményt minden esetben egy szolgálati napra 
kell kiszámítani

8. A  nem teljes hónapra járó illetményt olymódon kell kiszámítani, hogy 
az egy havi illetmény összegét el kell osztani (két tizedes pontosságig)
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a tárgyhónapban lévő munkanapok számával és az így kapott hányados
sal meg kell szorozni a szolgálatbalépés napjától a tárgyhónap utolsó 
napjáig lévő munkanapok számát.
Vasárnap kivételével munkanapnak számít a munkaszüneti nap is.
(Pl.: a kinevezés, illetve a szolgálatbalépés napja 1957. évi november 
hó 4. A  kinevezés a X I. fizetési osztályba történt. Havi összege: 570,— 
Ft. November hónapban a négy vasárnapot leszámítva összesen 26 
munkanap van.

570 : 26 =  21,92

November 4-től a hó végéig 24 munkanap van, tehát a kifizetendő összeg 
21,92 x 24 =  526.08 Ft;

kerekítve 526,— Ft.)

9. ú j kinevezés esetén a rendfokozati illetmény a tényleges szolgálatbalépés 
napjától esedékes. A  tényleges szolgálatbalépés napját a testületi tag 
közvetlen parancsnoka tartozik az illetékes pénzügyi szolgálattal közölni.

10. Előlépés esetén a magasabb rendfokozati illetmény az előlépés napjától, 
lefokozás (rendfokozatban történő visszavetés) esetén az alacsonyabb 
illetmény, a lefokozás napjától jár.

11. Illetménynélküli szabadságról történt szolgálatbaállás esetén szintén a 7. 
pont szerint kell eljárni.

12. Elbocsátás hatálytalanítása esetén csak az újbóli szolgálatba állítás nap
jától jár az illetmény. Az elmúlt időre illetményt folyósítani nem lehet.

4. §. Beosztási illetmény

13. A  beosztási illetmény az adott szervre vonatkozó állománytáblázatban 
szervezett és a hivatásos, illetve tsz. állományú katonai, valamint irodai 
rendfokozatú testületi tag (továbbiakban testületi tag) által ténylegesen 
betöltött beosztáshoz (munkakörhöz) igazodik, a rendfokozattól független.

14. A  beosztási illetmény beosztási illetménycsoportokra és az egyes csopor
tokon belül fokozatokra tagozódik.
A  beosztási illetmények összegeit az 1958. március hó 21-én kelt 11. sz. 
min. h. utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza.

15. Az adott beosztásra (munkakörre) vonatkozó legmagasabb beosztási 
illetménycsoportot az állománytáblázat és nomenklatúra (munkaköri jegy
zék, beosztási illetménytáblázat) határozza meg.
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16. Az állománytáblázatban, illetve a nomenklatúrában egyes beosztásokra 
meghatározott beosztási illetmények felső határt jelentenek, vagyis min
denki legfeljebb csak az általa betöltött beosztásra érvényes beosztási 
illetményt kaphatja.
Az adott beosztásra a nomenklatúrában szereplő beosztási illetménycso- 
portnál magasabbat megállapítani akkor sem szabad, ha a testületi tagot 
magasabb illetménnyel járó beosztásból helyezik át alacsonyabb illetmé- 
nyű beosztásba. Vonatkozik ez arra az esetre is, ha a testületi tag be
osztásának megváltozása nem saját hibájából (pl. hanyag munka), hanem 
szolgálati érdekből történik.
Nem lehet a rendszeresítettnél magasabb beosztási illetményt megállapí
tani és folyósítani akkor sem. ha ezt a betöltetlen beosztások folytán meg
takarított béralapból, a globális béralap felemelése nélkül fedezni lehetne.

17. Az állománytáblázatban, illetve nomenklatúrában meghatározott beosz
tási illetménynél a besorolásra jogosult parancsnok a személyszerinti be
sorolás alkalmával alacsonyabbat is megállapíthat.
Nem kell általában a nomenklatúrában előírt beosztási illetménycsopor
tot alkalmazni új kinevezések esetén a kinevezéstől számított egy évig. 
Ez alól egyes esetekben, ha azt az újonnan kinevezett testületi tag BM-en 
kívüli fegyveres testületnél szerzett gyakorlata, munkásmozgalmi múltja, 
stb. indokolja, kivételt lehet tenni.
Nem szabad a nomenklatúrában meghatározott illetménycsoportba beso
rolni azt a beosztottat, aki az állománytáblázatban, vagy egyéb hatályos 
rendelkezésben az adott beosztásra előírt különleges képzettséggel nem 
rendelkezik (pl. mérnöki képzettséget kívánó beosztást technikus tölt be). 
Ezekben az esetekben a beosztásra megállapítottnál legalább két beosz
tási illetménycsoporttal alacsonyabb beosztási illetményt kell megállapí
tani. Ha ugyanazon beosztásra több beosztási illetménycsoport érvényes 
(pl. mérnök I. mérnök II. mérnök III.) akkor a két beosztási illetmény
csoporttal alacsonyabba történő besorolást a legkisebb beosztási illetmény
nyel járó funkcióhoz képest kell megállapítani.

18. A  beosztási illetményt csak egy szolgálati beosztás után lehet felszámí
tani. Két, vagy több beosztási illetményre igénytnyújtó beosztást betöltő 
részére is csak egy, a magasabb beosztás után megállapított illetményt 
lehet folyósítani.

19. Az egyes beosztási illetménycsoporton belüli fokozatok az azonos beosz
tásban lévők ténylegesen végzett munkája, gyakorlata és képzettsége kö
zötti különbség kifejezésére szolgálnak.
A  költségvetés tervezése és a béralap biztosítása, illetve rendelkezésre 

bocsátása a beosztási illetménycsoportok 2. fokozata (csoport átlag) 
alapján történik.
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20. A  beosztási illetmények személyszerinti megállapításának a megállapított 
besorolás megváltoztatásának (besorolásnak) joga azt a vezetőt illeti 
meg, aki a hatásköri lista alapján a testületi tagot az illető beosztás 
(munkakör) ellátásával jogosult megbízni.

21. Az illetménycsoporton belüli fokozat személyszerinti megállapítása első
ízben a beosztási illetménycsoport megállapításával egyidejűleg történik. 
A fokozat megállapításának joga szintén a besorolásra jogosultat illeti 
meg. Az eredetileg megállapított fokozatot azonban egy év eltelte után. 
az illetékes parancsnokok, főosztály és önálló osztályvezetők saját hatás
körükben megváltoztathatják.
A fokozatban történő átsorolás előtt azonban meg kell győződni arról, 
hogy a beosztási átlagbéralap az átsorolásra lehetőséget ad-e. Az átlag- 
béralap túllépését eredményező besorolást a pénzügyi szolgálat nem hajt
hat végre.

22. A már megállapított, illetve folyósított beosztási illetményt fegyelmi fenyí
tésként — leszámítva az alacsonyabb beosztásba helyezés esetét — nem 
lehet csökkenteni. Vonatkozik ez a beosztási illetményfokozatban történő 
visszavetésre is.

23. A besorolásra (beosztási illetménycsoport megállapítására) vonatkozó 
javaslatot az illetékes személyzeti szerv köteles elkészíteni. A javaslat 
helyességéért, vagyis azért, hogy a besorolás az állománytáblázattal és a 
nomenklatúrával összhangban van, a javaslattevő személyzeti szerv veze
tője anyagilag felelős. A  jóváhagyott besorolás helyességét az illetékes 
pénzügyi szerv köteles felülellenőrizni. Helytelen besorolást a pénzügyi 
szerv csak ismételt írásos utasításra hajthat végre az 1957. évi 50. sz. 
utasításom pontjaiban megjelölt jelentés egyidejű megtétele mellett. A be
sorolások felülellenőrzéséért az eljáró pénzügyi szerv vezetője anyagilag 
felelős.

24. Mind a beosztási illetménycsoport, mind a fokozat megállapítását, illetve 
megváltoztatását — még ha külön-külön is történik — minden esetben 
személyi állományra vonatkozó parancsban kell elrendelni. Vonatkozik 
ez az ideiglenes megbízás (helyettesítés) esetére, valamint a beosztás meg
változása nélküli illetményváltoztatásra (átsorolásra) is.
A személyi állományra vonatkozó parancs nélkül a pénzügyi szolgálat 
beosztási illetményt nem folyósíthat, illetve a már folyósítottat nem vál
toztathatja meg.

23. A beosztási illetmény folyósítása új kinevezés és illetménynélküli szabad
ságról való újbóli szolgálatbalépés esetén ugyanúgy történik, mint a rend
fokozati illetménye.
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26. Beosztásváltozás esetén az új beosztásnak megfelelő beosztási illetmény 
a megbízás napját követő hó 1. napjától jár. Ha a változás valamely 
hónap 1. napjára esik, az új beosztási illetmény már annak a hónapnak 
az 1. napjától esedékes.

27. A  helyettesítők részére, amennyiben a helyettesítés időtartama a 30
napot meghaladja, a helyettesítés első napjától kezdődően — tehát 
visszamenőleg is — a helyettesített beosztásra érvényes beosztási illet
ménycsoport 3 fokozata és a helyettesítő beosztási illetménye közötti
különbséget kell helyettesítési díjként folyósítani a helyettesítés idejére. 
A  helyettesítési díj nem osztható, tehát a helyettesítés megkezdésének 
napját követő hó 1-től (ha a helyettesítés a hó 1. napján kezdődött,
úgy ettől a naptól) kezdve kell folyósítani annak a hónapnak a végéig, 
amelybe a helyettesítés utolsó napja esik.
Szervezetszerű helyettes részére helyettesítési díj csak hat hónapot (180 
napot) meghaladó helyettesítés esetén és csak a hatodik hónapot követő 
hó 1. napjától folyósítható, előzőekben foglalt szabályok szerint.
A helyettesítés időtartamába nem szabad beszámítani azt az időt. ame
lyet a helyettesített rendes fizetett szabadságon töltött.
A helyettesítési díj a 01/21. kv. tétel terhére számolandó el.

28. Tartós (30 napnál hosszabb) vezénylés esetén szintén a helyettesí
tésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

29. Mind a helyettesítés, mind a vezénylés eseteiben az illetményt
módosítani csak akkor szabad, ha a helyettesített, vagy a vezénylés helye 
szerinti beosztásra vonatkozó illetmény a helyettesítő, illetve vezényelt 
illetményénél magasabb.

30. A  helyettesítést és a vezénylést személyi állományra vonatkozó parancs
ban elrendelni.
Helyettesítés esetén a személyi állományra vonatkozó parancsban szere
pelni kell a ,, . . . X  beosztás helyetteseként való ellátásával megbí
zom . .. betöltött létszámhelyre történő vezénylés esetén a " . . . vezénye
lem és X beosztás helyettesként való ellátásával megbízom . . .” szöveg
nek.

31. Ideiglenes megbízás esetén a beosztás ellátásával megbízott személy 
részére az új beosztásnak megfelelő beosztási illetmény ugyanazon fel
tételek mellett jár, mint a végleges megbízás esetén. Az ideiglenes meg
bízást személyi állományra vonatkozó parancsban kell elrendelni. 
Ideiglenes megbízást csak betöltetlen létszámhely ellátására szabad adni. 
Betöltött, átmenetileg üres létszámhely ellátására a helyettesítésre vonat
kozó szabályokat kell alkalmazni.
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32. A  tanfolyamra, iskolára vezényeltek illetményét az alábbiak szerint kell 
folyósítani:
a) ú j kinevezés (felvétel) esetén, ha a testületi tagot közvetlenül a kine

vezést (felvételt) követően tanfolyamra (iskolára) küldik, rendfoko
zatának megfelelő rendfokozati és a munkaköri jegyzékben az adott 
iskola hallgatóira meghatározott beosztási illetményt kell folyósítani. 
Azok részére, akik alhadnagynál alacsonyabb rendfokozattal kerül
nek tiszti iskolára, az alhadnagyi illetményt kell folyósítani.

b) Ha az iskolára vezénylés nem közvetlenül, a kinevezést (felvételt) 
követően történt, a vezénylést megelőzően élvezett összilletményt kell 
folyósítani az iskola időtartamára is.
Kivétel ez alól, ha tiszti iskolára alhadnagynál alacsonyabb rendfoko- 
zatúakat vezényelnek. Ebben az esetben a tiszti iskola hallgatóira 
megállapított beosztási illetményt és az alhadnagyi rendfokozati illet
ményt kell a vezényelt részére folyósítani, ha ennek összege a korábbi 
rendfokozati és beosztási illetmény összegét meghaladja.

c) Pártiskolára behívottak részére a pártiskola ideje alatt az iskolára 
vezénylés előtti összilletményt kell folyósítani. Ha a pártiskola öt 
hónapos, vagy ennél hosszabb időtartamú, a pártiskolára küldött illet
ményeit az előbbiek szerinti mértékben és időtartamra a pártiskola 
folyósítja az állományilag illetékes számfejtőhely értesítése alapján.

d) A Szovjetunióba szakmai iskolára vezényelt testületi tagot tanulmányi 
ideje alatt a vezénylést megelőző beosztásban kapott illetmények illetik 
meg. Az illetményeket a legközelebbi hozzátartozónak kell az érde
kelt szabályszerű meghatalmazása alapján — az esedékesség napján 
— megküldeni.

e) Ha a. tanfolyamra (iskolára) vezényeltnek az iskola ideje alatt a ve
zénylést megelőzően betöltött munkakörére vonatkozó beosztási illet
ménye módosul — feltéve, hogy a módosítás emelkedést jelent — 
a beosztási illetményét a változásnak megfelelően módosítani kell. 
Vonatkozik ez az ösztöndíjasokra és a pártiskolán lévőkre is.

33. Sportolóknak, nemzetek közötti sportversenyen (Európa-bajnokság, 
világbajnokság, stb.) és azzal kapcsolatos edzőtáborban való részvétel 
idejére az illetményeik változatlanul folyósítandók, amennyiben a kikérés 
az MTSH. (Magyar Testnevelési és Sporthivatal) által történt.

34. Testületi tagok betegsége, illetve a testület nő tagjainak szülési szabad
sága idejére folyósítható beosztási illetményt a ,,BM. alkalmazottak be
tegségi biztosítása” tárgyú utasítás vonatkozó pontjai szabályozzák.
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5. §. Szolgálati időpótlék

35. A  szolgálati időpótlék a szolgálati időn alapuló illetmény, mely a rend
fokozattól és beosztástól független.

36. A  szolgálati időpótlék mértéke a következő:
betöltött 3 évi szolgálat után havi 60.— Ft
betöltött 5 évi szolgálat után havi 100,— Ft
betöltött 10 évi szolgálat után havi 200.— Ft
betöltött 15 évi szolgálat után havi 260.— Ft
betöltött 20 évi szolgálat után havi 320,— Ft
betöltött 25 évi szolgálat után és ezen felül havi 400.— Ft

37. A  szolgálati időpótlék összegének megállapításánál és folyósításánál szol
gálati időként a Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti testületet, 
valamint a Néphadsereg hivatásos és továbbszolgáló állományában 1945. 
évi január hó 1-től kezdődően eltöltött teljes naptári éveket szabad be
számítani. A szolgálat megkezdésének éve teljes évnek számít.

38. Ha a folyamatos szolgálatban megszakítás van (leszerelés, újabb kine
vezés, stb.) a szolgálat újrakezdésének éve — többszöri megszakítás 
esetén minden újrakezdési év — teljes évnek számít, míg a szolgálat meg
szakításának éve nem számítható be.

39. Abban az esetben, ha az állományba való visszavétel a korábbi elbo
csátás hatályon kívül helyezésével történt, a kiesett időt úgy kell tekin
teni, mintha a tényleges szolgálati időben megszakítás nem történt volna.

40. A  szolgálati időpótlék kiszámításánál belügyi szolgálatként be kell szá
mítani a Néphadseregben, vagy más katonai alakulatban 1945. január 1. 
után tényleges és tartalékos kiképzésben eltöltött időt is akkor, ha a kato
nai szolgálatra történt behíváskor az érintett testületi tag a Belügymi
nisztérium fegyveres, vagy rendészeti testületeinél, katonai, vagy irodai 
rendfokozatú állományában teljesített, illetve teljesít hivatásos szolgálatot 
és amennyiben leszerelését követő 14, illetve tartalékos kiképzésből lesze- 
relőknél 3 napon belül ismét belügyi szolgálatra jelentkezett, vagy jelent
kezik.

41. A  szolgálati időpótlék szempontjából nem szabad beszámítani a belügyi 
fegyveres testületeknél polgári alkalmazottként eltöltött időt még abban 
az esetben sem. ha valaki polgári alkalmazottként katonai beosztásban 
dolgozott. (Pl.: r. hiv. segédként, r. szakaltisztként, áv. kinev. polg. alkal
mazottként eltöltött időt.)

42. A  szolgálati időpótlék — a pótlékra jogosító előfeltételek fennállása 
esetén — a rendfokozati és beosztási illetményekre érvényes szabályok 
szerint folyósítandó.
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A szolgálati időpótlékot — a szolgálati viszonyban eltöltött idő igazo
lása mellett — a szolgálatba lépéstől számított három hónapon beiül 
kell kérni. A  három hónapon túl beadott kérelmek esetében a szolgálati 
időpótlékot visszamenőleg legfeljebb a kérelem beadását megelőző három 
hónapra lehet folyósítani. Ebbe a három hónapba a kérelem beadásának 
hónapja is beleszámít.

6. §. Az alapilletmények beszüntetése

43. Illetménynélküli szabadság engedélyezése esetén a testületi tag illetmé
nyét be kell szüntetni a szolgálatból történt felmentést követő naptól.

44. Fegyelmi eljárás esetén az illetmények beszüntetésére a következők az 
irányadók:
a) Ha a testületi tagot a fegyelmi eljárás során állásától felfüggesztik, 

részére a felfüggesztést elrendelő határozatban megjelölt illetmény
hányadot kell folyósítani.
A felfüggesztési határozat csak a testületi tag alapilletményeire, 
tehát a rendfokozati (törzs) és beosztási illetményre, valamint a 
szolgálati időpótlékra rendelkezhet. A  felfüggesztett személy részére 
pótlékokat — a családi pótlékon kívül — folyósítani nem szabad, 
ezért ha a felfüggesztő határozat az „illetmény”, vagy „összilletmény" 
meghatározást is használja, ezen minden esetben az alapilletménye
ket kell érteni.
A felfüggesztő határozat — ha a testületi tagot nem helyezik elő
zetes letartóztatásba, vagy vizsgálati fogságba — az alapilletmények 
legfeljebb 50 százalékának visszatartását rendelheti el.
A felfüggesztés ideje alatt kifizetett illetményből a nyugdíj-járulékon 
kívül az illetményt terhelő tartozások és levonások arányos részét le 
kell vonni.

b) Ha a felfüggesztett személy ellen olyan bűncselekmény gyanúja 
merül fel, amely előzetes letartóztatást von maga után, szolgálati 
viszonya — újabb szolgálatba lépéséig, illetve állásának bírói, vagy 
fegyelmi határozat folytán történő elvesztéséig — szünetel. Erre az 
időre illetményt — családi pótlék kivételével, amennyiben arra egyéb
ként is jogosult — teljes egészében vissza kell tartani. Ilyen esetben 
a visszatartott illetményeket csak abban az esetben lehet kifizetni, 
ha az ügyből kifolyólag szabadságvesztés büntetés végrehajtására nem 
kerül sor (pl.: jogerős felmentő ítélet, eljárást megszüntető, vagy 
fegyelmire utaló határozat, szabadságvesztés büntetés végrehajtásá
nak felfüggesztése, büntetés kiszabásának mellőzése, stb.)
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45. A  fegyelmi határozatban intézkedni kell a visszatartott illetményre vonat
kozóan éspedig:
a) elbocsátás esetén a visszatartott illetményt nem szabad kifizetni.
b) egyéb esetekben a visszatartott illetményt ki kell fizetni.
A  visszatartott illetményből az illetményt terhelő tartozásokat a kiutalás
kor le kell vonni.

46. Amennyiben a fegyelmi hatóság a felfüggesztés napjától számított egy 
hónapon (30 nap) belül jogerős határozatot (tehát olyan határozatot, 
amely ellen fellebbezésnek már helye nincs) nem hoz, a felfüggesztett 
személy illetményét a 31. naptól kezdve ismét teljes összegben kell folyó
sítani.
Ha ezen rendelkezés alapján jogtalan kifizetés történik, a mulasztásért 
felelős személyt (személyeket) a Kártérítési Szabályzat vonatkozó ren
delkezései alapján anyagilag felelősségre kell vonni.

47. A  helyőrségi fogdával fenyített testületi tag részére a fogda fenyítés 
tartama alatt alapilletményének 50 százalékát kell folyósítani. A fenyí- 
tettel tartásdíjat — a mindenkori normának megfelelően — a folyósított 
illetményből meg kell téríttetni.

48. Elbocsátás esetén az elbocsátott testületi tag részére a tényleges szolgá
lat alóli felmentésének napját követő naptól számított 15 napra járó 
illetményt (felmondási illetmény) a szolgálat alól történő felmentés nap
ján ki kell fizetni, s ezzel az illetmény folyósítása beszüntetendő.
Nem jár felmondási illetmény, ha elbocsátását a testületi tag maga kérte.
Ebben. az esetben az illetményeket azzal a nappal kell beszüntetni, 
amellyel a testületi tagot a szolgálat ellátása alól felmentik.
H a az elbocsátás nem fegyelmi úton történik, az igénybe nem vett évi 
rendes szabadságnak (továbbiakban: szabadság) a szolgálati viszony
ban töltött teljes naptári hónapokra eső arányos részét pénzben meg kell 
váltani.
Amennyiben a testületi tag a szabadságidő arányos hányadánál többet 
vett ki, emiatt illetményéből levonást eszközölni nem kell, a munkaválla
lási igazolási lapra azonban a többletként kivett szabadságnapok számát 
fel kell jegyezni.
Fegyelmi elbocsátás esetén a ki nem vett szabadságot pénzben meg
váltani nem szabad. A  ki nem vett szabadságnapok számát a munka- 
vállalói igazolási lapra fel kell jegyezni, mert az új munkahely ennek 
a szabadságidőnek felét kiadja.
Ha a fegyelmi úton elbocsátott testületi tag szabadságából az elbocsá
tás napjáig járó arányos résznél többet vett igénybe, az ennek megfelelő

28 —  433 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /446



összeget, amennyiben még illetmény járandósága van, le kell vonni, 
ellenkező esetben a munkavállalói igazolási lapon mint tartozást fel kell 
tüntetni.
Nyugdíjra jogosult irodai rendfokozatú testületi tag elbocsátása esetén:
— ha az elbocsátást a testületi tag kérte, azzal a nappal, amelyen az 

elbocsátás tényét vele közölték, illetve a szolgálat alól felmentették,
— ha az elbocsátást a szolgálati érdek tette szükségessé, az elbocsátás 

közlésének, illetve a munka végzése alól történt felmentésnek napját 
követő 15 naptári nap leteltével.

49. Nyugállományba helyezés esetén a nyugállományba helyezett testületi 
tag részére a nyugállományba helyezés napját követő két hónap eltelte 
után kell az illetmény folyósítását beszüntetni.
Ilyen esetben a nyugállományba helyezett munkáját — munkakörének 
átadása céljából — az említett két hónapon belül igénybe lehet venni. 
A  ki nem vett szabadság a fizetett két hónapba beszámít, azt pénzben 
megváltani nem lehet.

50. Elhalálozás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
Amennyiben az elhunyt testületi tag nem családfenntartó, alapilletményeit 
az elhalálozás napját követő két hónapra számfejteni kell és átfutó tétel
ként az illetékes számadótest pénztárának kell kiutalni. Ezt az összeget, 
illetve ennek szükségszerinti részét a testületi tag temetésére kell fordítani. 
A temetési költségek címén csak a megfelelő számlákkal igazolt költsé
gek fizethetők ki, legfeljebb a fentiek szerint rendelkezésre álló összeg 
erejéig. Amennyiben a keretösszeg teljes egészében nem kerül felhaszná
lásra, a maradványt az illetménytérítményekkel azonos módon térítmé- 
nyezni kell.
Amennyiben az elhunyt testületi tag családfenntartó, alapilletményét az 
elhalálozás napját követő kettő hónap leteltével kell beszüntetni, addig 
az elhalt családtagja részére kell folyósítani.
Ki nem vett szabadság ebben az esetben sem fizethető ki.

51. Az első tényleges katonai szolgálatra bevonult alkalmazott alapilletmé
nyét, a bevonulás napját követő 15 nap letelte után kell beszüntetni.
Ha a bevonulás napját követő időre illetményt valamilyen címen már 
felvett, az az említett félhavi járandóságba beszámítandó.
Ha a bevonulónak legalább egy eltartásra szoruló gyermeke van, az illet
ménye a bevonulás napját követő 30 nap elteltével szüntetendő be, az 
előző bekezdésben foglaltak szemelőtt tartásával.

52. Ha az alkalmazott bármilyen oknál fogva visszatér beosztási helyére 
(munkahelyére), tehát a katonai szolgálat alól mentesítést nyert, a bevo-
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nulási segélyt (15, illetve 30 napi illetmény) visszafizettetni, vagy az illet
ménybe beszámítani nem lehet.

53. Első tényleges katonai szolgálat ideje alatt az alkalmazott részére a csa
ládi pótlékon kívül egyéb illetményt (családi segélyt) folyósítani nem 
lehet.
A  bevonultnak katonai szolgálat alatt született gyermeke után is igénye 
van családi pótlékra.
Amennyiben hozzátartozói ellátásra jogosultak és megélhetésük bizto
sítva nincs, az állandó lakóhely szerint illetékes tanács végrehajtó bizott
ságához fordulhatnak családi segély folyósítása céljából.

54. Tartalékos tiszti, tiszthelyettesi és legénységi kiképzésre (továbbképzésre) 
bevonultak alapilletményeit a bevonulás, illetve a tényleges szolgálat alól 
történt felmentés napjával be kell szüntetni.

55. A  tényleges illetménymegszüntetésének napját követő naptól kezdve a be
vonult alapilletményének, alább feltüntetett % -át kell családi segélyként 
folyósítani:

ha a bevonultnak eltartásra jogosult családtagja nincs 20 %  
ha egy eltartásra jogosult családtagja van 30 %
ha kettő eltartásra jogosult családtagja van 35 °/o
ha három eltartásra jogosult családtagja van 40 °/o
ha négy, vagy ennél több eltartásra jogosult 
családtagja van 50 °/o-át.

56. A családi segély összegének megállapításánál az eltartásra jogosult, ön-
57. A családi segély összegének megállapítása szempontjából eltartott hozzá

tartozónak kell tekinteni:
a) a feleségét (akkor is, ha önálló keresettel rendelkezik),
b) a feleségen kívül azt az önálló keresettel nem rendelkező gyermeket.

szülőt, és nagyszülőt, akit a bevonult tényleg eltartott, vagy
c) akinek tartási igénye a bevonulás után keletkezett, illetve, akinek 

tartási igényjogosultságát a bevonulás után végrehajthatóvá vált bírói 
ítélet állapítja meg a bevonulttal szemben.

58. Azokat a családtagokat (feleségen és 16 éven aluli gyermeken kívül), 
akik után az alkalmazott családi pótlékot nem élvez, a családi segély 
összegének megállapításánál csak abban az esetben lehet figyelembevenni, 
ha a bevonult helyhatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a szóbanlévő 
családtag vele közös háztartásban él, semminemű keresettel, jövedelem
mel nem rendelkezik és eltartásáról minden más támogatás nélkül kizáró
lag a bevonult gondoskodik.
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59. Az illetményeket terhelő tartozások (tüzelő, stb.) — ideértve a letiltá
sokat is — a folyósított családi segélyből csak olyan százalékban von
hatók le, ahány százalékát képezi a folyósított családi segély az  illet
ménynek.

60. A tizedesi, vagy magasabb rendfokozattal tartalékos (póttartalékos) ka
tonai szolgálatra bevonulok részére az esetleges családi pótlékon kívül más 
illetményt — családi segélyt sem — folyósítani nem lehet.

III. F E JE Z E T

10. §. Polgári alkalmazottak munkaviszonya

61. Polgári alkalmazottnak kell tekinteni mindazokat, akik valamely bel
ügyi szervnél állandó, vagy ideiglenes főfoglalkozás szerint szervezetszerű 
létszámhelyet töltenek be és katonai, vagy irodai rendfokozattal nem ren
delkeznek.

62. A polgári alkalmazottak munkaviszonya határozott, vagy határozatlan 
időre — esetleg meghatározott munkára — szóló írásbeli alkalmaztatási 
szerződéssel keletkezik.

Az alkalmaztatási szerződésnek többek között feltétlenül tartalmazni kell:
a) azt, hogy az alkalmaztatás határozott, vagy határozatlan időre, ille

tőleg meghatározott munka elvégzésére szól,
b) határozott, vagy határozatlan időre szóló munkaviszony esetén azt. 

hogy a munkaviszony első 30 napja próbaidőnek számít, amely alatt 
a munkaviszonyt bármelyik fél felmondási idő nélkül megszüntetheti:

c) az alkalmazott munkakörét és kötelezettségét arra vonatkozóan, hogy 
a munkaköréhez tartozó feladatokat a belügyi szerv vezetőjének (pa
rancsnokának) utasítása szerint elvégzi;

d) az alkalmazott besorolás szerinti alapilletményét és a BM. kötelezett
ségét arra vonatkozóan, hogy a munkaviszony fennállása alatt az alap- 
illetményt és a munkaviszonnyal járó egyéb juttatást, stb. az érvényes 
jogszabályok alapján rendszeresen folyósítja;

e) a BM.-nak az alkalmazott betegségi biztosításra vonatkozó kötelezett
ségét.

63. A BM. és az alkalmazott között fennálló munkaviszony — akár meg
határozott időre, akár határozatlan időre szól — kölcsönös megegyezés 
alapján a felek által meghatározott időpontban megszüntethető.
Az erről szóló megegyezést írásba kell foglalni.
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64. A BM. a határozatlan időre szóló munkaviszonyt írásbeli felmondással 
megszüntetheti, ha
a) a szerv (parancsnokság) megszűnik,
b) a felmondást a szerv (parancsnokság) átszervezése indokolja.
c) a dolgozó munkáját ismételten nem végzi el megfelelően, vagy annak 

ellátására nem alkalmas,
Ezen a jogcímen a munkaviszony csak akkor szüntethető meg, ha a 
dolgozót a felmondás előtt legalább kétízben figyelmeztették arra. 
hogy munkáját megfelelően lássa el.

d) a dolgozó által betöltött munkakörbe az egyeztető bizottság, vagy 
a bíróság határozata alapján a korábban ott foglalkoztatott dolgozót 
kell visszahelyezni, feltéve, hogy ennek lehetőségét a szerződés meg
kötésekor az alkalmazottal írásban közölték.

65. A  munkaviszony megszüntetése ellen az alkalmazott a Belügyminisztérium 
Egyeztető Bizottságához fellebbezéssel élhet.

66. Nem szüntetheti meg felmondással a Belügyminisztérium az alkalmazott 
munkaviszonyát, a következő esetekben:
a) első tényleges, vagy tartalékos katonai szolgálata, vagy az annak be

fejezésétől számított 30 nap alatt.
b) keresőképtelenség alatt és az azt követő 15 nap leteltéig, azonban leg

feljebb a keresőképtelenség első napjától számított egy évig, tbc-s 
megbetegedés esetén két évig,

c) a külföldi tanulmányút és az esetleges előzetes tanfolyam ideje alatt.
d) olyan iskola, vagy tanfolyam ideje alatt, amely alatt az alkalmazott 

a munka alól felmentést kapott,
e) a terhes- és szoptató nőalkalmazottnak a terhesség ideje alatt, illetve 

a szülést követő hatodik hónap végéig,
f) annak a nőalkalmazottnak akit beteg gyermekének ápolása céljából 

táppénzes állományba helyeztek, vagy aki ilyen célból illetménynélküli 
szabadságot kapott, a táppénzes állomány, illetve az illetménynélküli 
szabadság ideje alatt és az azt követő tizenöt napon belül.

A fentiekben felsorolt, felmondást kizáró okok elbírálásán szempontjá
ból a felmondás időpontja irányadó.
Jelen pont b) alpontjában foglalt esetekben az alkalmazottnak munka
viszonyának fennállása ellenére sem jár illetmény, még akkor sem. ha 
táppénzt már nem kap.

67. A  meghatározott munkára, vagy határozott időre szóló munkaviszonyt 
felmondással csak abban az esetben lehet megszüntetni, ha a dolgozó
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munkáját ismételten nem végzi el megfelelően, vagy annak ellátására nem 
alkalmas.
Az Ut. 64. pontjának c) alpontjában foglaltakat ez esetben is alkal
mazni kell.

68. A meghatározott munkára, vagy határozott időre szóló munkaviszony a 
meghatározott munka befejeztével, illetőleg a határozott idő elteltével fel
mondás nélkül megszűnik.

69. A  polgári alkalmazott felmondással megszüntetheti a határozatlan időre 
szóló munkaviszonyt, ha
a) a társadalombiztosítási szabályok szerint öregségi nyugdíjra (járu

lékra) rokkantsági, illetőleg ideiglenes rokkantsági nyugdíjra, vagy 
baleseti járadékra szerzett igényt,

b) középfokú, illetve felsőfokú tanintézet nappali tagozatára vették fel.
c) alacsonyabb fizetéssel járó munkakörbe helyezték, kivéve, ha ez fe

gyelmi határozattal történt, vagy az alapbér csökkenés 10 % -kal 
kevesebb,

d) házastársát más helységbe helyezték és annak új lakóhelyére kíván 
költözni,

e) áthelyezték, s az áthelyezést követő hat hónap alatt új munkahelyén 
lakást nem kapott,

f) családi viszonyára, egészségi állapotára más személyi körülményére 
tekintettel, vagy egyéb okból fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy 
a munkaviszonyt megszüntesse.

A felmondás elfogadásáról, illetve megtagadásáról az alkalmazottat a fel
mondás benyújtásától számított 8 napon belül értesíteni kell. ellenkező 
esetben a felmondás elfogadottnak tekintendő.

70. A felmondási idő 15 naptári nap.
Ha az alkalmazott bontja fel munkaviszonyát felmondással, a felmon
dási idő alatt is köteles munkakörét ellátni. Kérelmére azonban — elhe
lyezkedése érdekében — a szerv vezetője (parancsnoka) a szolgálattel
jesítés alól részben, legfeljebb 5 napra felmentheti. Ha azonban a fel
mondás a BM. részéről történt, az alkalmazott a felmondási idő alatt 
munkát végezni nem köteles.

71. A  polgári alkalmazottól munkaviszonyba lépésekor az alkalmaztatási 
szerződés megkötésével egyidejűleg be kell kérni:
a) munkakönyvét,
b) előző munkahelyéről kapott munkavállalói igazolási lapját,
c) a társadalombiztosítási szolgáltatásokról szóló igazolványát.
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d) családi pótlék átjelentő lapot (amennyiben családi pótlékban ré
szesült).

A  munkaviszony keletkezésével kapcsolatos adatokat (munkáltató meg
nevezése, munkába lépés napja, munkakör, és illetmény a munkába lé
péskor) a munkaviszony létesítésére vonatkozó szerződés megkötésének 
napján legkésőbb azonban a munka tényleges megkezdésének napján a 
a munkakönyvbe be kell vezetni.

72. Az átvett munkakönyvét és egyéb okmányokat a munkaviszony tartama 
alatt annál a szervnél kell megőrizni, ahol az alkalmazott illetményeit 
számfejtik.
Az átvett, illetve kiadott munkakönyvekről "munkakönyv nyilvántartás” -t 
kell vezetni.
A  nyilvántartás rovatai:
Az alkalmazott neve (esetleges előbbi név, asszonyoknál leánykori név) 
Születési helye;
Születési ideje (év, hó, nap);
Anyja neve;
Állandó lakcíme;
Munkába lépés napja (év, hó, nap);
Kilépésének napja (év, hó, nap);
A  munkaviszony megszünésének módja;
Munkakönyvének sorozata és sorszáma;
A  munkakönyv átvételének elismerése (a dolgozó aláírása, vagy a postai 
feladóvevény száma).

73. A  munkakönyv kezelése:
a) Katonai szolgálatra bevonult alkalmazott munkakönyvét kiadni nem 

szabad. A  munkakönyvét azoknak a dolgozóknak a munkakönyvével 
kell együtt kezelni, akiknek munkaviszonya szünetel.

b) Elhalálozott alkalmazott munkakönyvét minden egyes oldal átlyu
kasztásával érvényteleníteni kell. A  nyilvántartásban a ,,munkaviszony 
megszűnésének módja” rovatban "meghalt" bejegyzést kell feltün
tetni.

74. A polgári alkalmazott munkaviszonyának megszűnésekor részére ki kell 
adni:
a) munkakönyvét,
b) munkavállalói igazolási lapot,
c) a társadalombiztosítási szolgáltatásokról szóló igazolványt,
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d) családi pótlék átjelentő lapot (amennyiben családi pótlékra igény- 
jogosult volt).

A  munkakönyvbe a munkaviszony megszüntetésének módját az elbocsá
tás okának megfelelően — az alábbiak szerint kell megjelölni:
a) „áthelyezve",
b) „felmondás a vállalat részéről”,
c) „szerződése lejárt”,
d) „azonnali hatállyal elbocsátva”,
e) „hozzájárulással kilépett”.

A  munkakönyv átvételét a munkakönyvekről vezetett nyilvántartásban 
az alkalmazottal való aláíratással el kell ismertetni.
A  munkaviszony megszűnésekor a munkakönyvét semmilyen címen nem 
szabad visszatartani. Az alkalmazottat fel kell szólítani a munkakönyv 
átvételére, ha a dolgozó a munkakönyvét a felszólítás ellenére nem veszi 
át. úgy azt ajánlott postai küldeményként az alkalmazott címére ki kel! 
küldeni.

75. A  polgári alkalmazott munkaviszonyával összefüggő kérdéseket a Munka
Törvénykönyve alapján kell elbírálni.

11. §. A l a p i l l e tm é n y .

76. A  polgári alkalmazott a szerződésben feltüntetett munkakör ellátása után 
a szerződésben meghatározott havi alapilletményre jogosult.

77. Az egyes munkakörökre vonatkozó alapilletmény mértékét a "BM. 
polgári alkalmazottak munkaköri jegyzéke" határozza meg.

78. A  munkaköri jegyzék minden munkakörre megállapítja az alsó és felső 
bérhatárt és ezek számtani átlagában (azaz az alsó és felső bérhatár 
közötti különbség 50 °/o-a) a bérátlagot.
Az alkalmazott alapilletménye az alsó, és felső bérhatár között bármilyen 
összegben meghatározható a szerv tényleges polgári alkalmazotti létszáma 
után számított globális béralap (az egyes munkakörökben lévő tényleges 
létszám szorozva az adott munkakörökre vonatkozó bértétel átlagával) 
betartása mellett.

79. A munkaköri jegyzéktől eltérő alapilletményt megállapítani nem lehet.

80. Az alkalmaztatási szerződésben meghatározott besorolás szerinti alap- 
illetmény:
a) felvétel és illetménynélküli szabadság letelte esetén a tényleges 

munkábaállás napjától.
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b) a bérhatáron belüli átsorolás esetén az átsorolást követő hó 1. nap
jától,

c) munkakör megváltoztatása miatt előálló átsorolás esetén szintén az át
sorolást követő hó 1. napjától folyósítható.

Az a) alpont alatti esetben az alapilletményeket munkanapokra kell ki
számítani és folyósítani a jelen utasítás 8. pontjában meghatározott módon.

81. A  polgári alkalmazott szerződés szerinti munkakörének megváltoz
tatására csak az alkalmazásra jogosult vezető intézkedhet abban az eset
ben, ha betöltetlen létszámhely van.
A betöltött, de betegség, illetménynélküli szabadság, stb. miatt átmeneti
leg üres állások ellátását, helyettesítő beállításával kell megoldani.
A  helyettesítő vagy külső, vagy állományba tartozó személy lehet.
A  külső (állományon kívüli) helyettesítő díjazására a 11—2009/1 — 
1957 és a 29/42— 1958. BM. sz. utasítások vonatkoznak.
Az állományba tartozó polgári alkalmazott részére a helyettesített 
munkakörre vonatkozó bértétel 60 százalékos átlagának összege és a 
helyettesítő alapilletménye közötti különbséget kell helyettesítési díjként 
folyósítani. Az állományba tartozó polgári alkalmazottak helyettesítési 
díjának folyósítására az Ut. 27. pontjában foglaltakat kell értelemszerűen 
alkalmazni.

82. Amennyiben a polgári alkalmazott fegyelmi vétséget követ el, állásából 
— írásbeli rendelkezéssel — egy hónapnál nem hosszabb időre felfüg
geszthető.
A felfüggesztés ideje alatt az alapilletmény legfeljebb 50 °/o-át vissza 
lehet tartani.

83. A jogerős (másodfokú) fegyelmi határozatot négy héten belül meg kell 
hozni.

A határozatban intézkedni kell a visszatartott illetményekre vonatkozóan:
a) azonnali hatályú elbocsátás esetén a visszatartott illetményt nem sza

bad kifizetni,
b) esetleges alacsonyabb munkakörbe helyezés esetén a felfüggesztés ideje 

alatt visszatartott illetményből csak az új, alacsonyabb besorolás 
szerinti illetményhányadot,

c) egyéb esetekben a teljes illetményt kell kifizetni.
84. Amennyiben a fegyelmi hatóság a felfüggesztéstől számított négy héten 

belül nem hozná meg a jogerős fegyelmi határozatot, az illetményt újból 
folyósítani kell, kivéve, ha az alkalmazott előzetes letartóztatásban van. 
vagy börtönbüntetését tölti. A négyheti visszatartott illetményt azonban 
nem kell kifizetni.
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85. Ha a polgári alkalmazott ellen olyan súlyos bűncselekmény gyanúja me
rül fel, amely előzetes letartóztatását vonja maga után, munkaviszonya
— újbóli munkába állásáig, illetőleg munkaviszonyának bírói ítélet, vagy 
fegyelmi határozat folytán történő végleges megszűnéséig — szünetel. 
Erre az időre az alkalmazott illetményét — a családi pótlék kivételével
— teljes egészében vissza kell tartani.

86. A  visszatartott illetményt abban az esetben, ha az ügyből kifolyólag sza
badságvesztés végrehajtására nem kerül sor (pl. jogerős felmentő ítélet, 
megszüntető, vagy fegyelmire utaló határozat, stb.) ki lehet fizetni. 
Egyéb esetekben a visszatartott illetmény nem fizethető ki.

12. §. Korpótlék

87. A  polgári alkalmazottakat beszámítható szolgálati idejük alapján korpót
lék illeti meg.

88. A korpótlék mértéke minden betöltött 5. szolgálati év után az alapillet
mény összegének 2 °/o-a.
A  korpótlékot csak az alapilletmény után lehet számítani, egyéb pótlékot 
figyelembevenni nem szabad.

89. A  korpótlék alapját képező szolgálati idő beszámítását — az előírt iga
zolások mellett — a szolgálatba lépéstől számított 3 hónapon belül kell 
kérni.

90. A  folyósítandó korpótlék százalékának megállapításánál a beszámítás 
évét figyelmen kívül kell hagyni, viszont a szolgálati idő első évét (ki
nevezés, alkalmaztatás, stb.) teljes évnek kell számítani.

91. A  korpótlékra igénytadó szolgálati időként be kell számítani:
a) azt az időt, amelyet az alkalmazott a BM. szolgálatában töltött,
b) ezenkívül be kell számítani mindazt az időt, amelyet az alkalmazott 

egyéb közszolgálatban főfoglalkozású minőségben eltöltött.

92. Közszolgálatban eltöltött időnek kell tekinteni és ennek megfelelően 
beszámítani az 1945. január 1. után tényleges katonai szolgálatban eltöl
tött időt. ha a közszolgálatot megelőző katonai szolgálat és a közalkal
mazásba lépés között hat hónapnál hosszabb megszakítás nincs, illetve 
közszolgálati helyéről történt katonai bevonulás esetén pedig ha az alkal
mazott a katonai szolgálatból történt elbocsátástól számított 30 nap alatt 
közszolgálatra ismét jelentkezett.

93. Annak az alkalmazottnak, aki először 1945. január 1. (felszabadulás) 
után került a BM-hoz, illetve egyéb közszolgálatba, a 91. pontban fog-
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laltakon kívül be kell számítani a közszolgálaton kívüli munkaviszony- 
ban eltöltött szolgálati idejét is.

94. Be kell számítani továbbá azt az időt is. amit az alkalmazott
a) képesítő oklevél alapján értelmiségi munkakörben önálló tevékenység 

folytatásában eltöltött,
b) tudományos, irodalmi és művészeti tevékenységben töltött.
c) mindazt az időt, amely az alkalmazott forradalmi (szocialista, anti

fasiszta) tevékenysége miatt kereső foglalkozást nem folytathatott.

95. A közszolgálaton kívüli munkaviszonyból azonban csak a 18. életév 
után munkaviszonyba eltöltött idő és legfeljebb 20 év vehető figye
lembe.

96. Nem kérhetik közszolgálaton kívüli munkaviszonyban eltöltött idejük 
beszámítását azok, akik a felszabadulást megelőzően is közszolgálat
ban állottak.

97. Az esetben, ha az alkalmazott felszabadulás után munkaviszonyában 
egy évnél hosszabb megszakítás van. a megszakítás előtti munkavi
szony idejét beszámítani nem lehet.

A  felszabadulást megelőző időben a munkaviszonynak egy évnél 
hosszabb időtartamú megszakítása nem zárja ki a korábbi szolgálati 
idő beszámítását.

98. A korpótlékra igénytadó szolgálati idő beszámításánál minden időt csak 
egyszeresen lehet beszámítani. Valamely címen már beszámított ugyan
azon időt más címen, vagy címeken mégegyszer, vagy többszörösen be
számítani nem szabad.

Ha az alkalmazott több munkahelyen dolgozott, a szolgálati idő ki
számításánál az egyes munkaviszonyban töltött idők között csak a 30 
napnál hosszabb időtartamú megszakításokat nem lehet a korpótlék meg
állapításának alapját képező időbe beszámítani. A 30 napnál kisebb 
időtartamú megszakítások a szolgálati időbe beszámítanak.

A. beszámítható szolgálati időket össze kell adni és az így jelentkező 
időpontot kell a szolgálati idő kezdetének tekinteni. A betegség, terhes
ség, szülés folytán igazoltan mulasztott időket a korpótlék szempontjá
ból tényleges szolgálati időként kell figyelembe venni.

99. A korpótlék folyósítására — amennyiben az igénytadó előfeltételek 
fenállanak — a besorolás szerinti alapilletmény folyósítására vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni.
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100. Be kell szüntetni az alkalmazott illetményeit: 
a) felmondás (elbocsátás) esetén:

— ha a felmondás a BM. részéről történt azzal a nappal, amikor 
a felmondásról szóló határozat kézbesítése, illetve a tényleges 
szolgálat alól történt felmentés napját követő 15 naptári nap 
letelt,

— ha a felmondás az alkalmazott részéről történt azzal a nappal, 
amikor a felmondás elfogadását az alkalmazottal közölték, 
illetve amely nappal munkakörének ellátása alól felmentették.

b) nyugdíjra jogosult alkalmazott elbocsátása esetén:
— ha az elbocsátást az alkalmazott kérte, azzal a nappal, amelyen 

az alkalmazottal az elbocsátás tényét közölték, illetve a munka 
végzése alól felmentették,

— ha az elbocsátást a szolgálati érdek tette szükségessé, az el
bocsátás közlésének, illetve a munka végzése alól történt felmen
tésnek napját követő 15 naptári nap leteltével.

c) elhalálozás esetén az elhalálozás napjával.
d) állástól történt felfüggesztés esetén azzal a nappal, amikor az illet

ménycsökkenést elrendelő felfüggesztési határozatot kézbesítették.
e) bűnvádi, vagy fegyelmi eljárás során hozott közügyektől való eltil

tást, vagy állásvesztést kimondó ítélet (határozat) esetén azzal a 
nappal, amikor a tényleges szolgálattól felmentették,

f) előzetes letartóztatásba, vizsgálati fogságba vételt, továbbá szabad
ságvesztés büntetésre jogerős elítélés esetén a fogságbavétel nap
jával, illetőleg azzal a nappal, amikor az elítéltet szabadságvesztés 
büntetés letöltése céljából a tényleges szolgálat alól felmentették.

g) illetménynélküli szabadság engedélyezése esetén a szolgálatteljesítés 
alóli felmentés napjával.

h) katonai szolgálatra történt bevonulás esetén a tényleges szolgálat 
alól történt felmentés napjával, illetve az első tényleges katonai szol
gálatra való bevonulásnál az egyedülálló, vagy nős esetében a tény
leges szolgálat alól történt felmentés napjától számított 15, a leg
alább egy 16 éven, továbbtanulás esetén 18 éven aluli gyermekkel 
rendelkező esetében 30 nap elteltével.

i) a polgári alkalmazottak elbocsátása miatt előálló illetmény-beszün
tetések esetén az igénybe nem vett arányosan járó szabadságok 
megváltására vonatkozóan az Ut. 48. pontjában foglaltak az irány
adók
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101. A  tartalékos tiszti, tiszthelyettesi és legénységi kiképzésre (továbbkép
zésre) bevonultak illetményeinek folyósítására, stb. vonatkozóan a jelen 
utasítás 54—60.) pontjaiban foglaltakat kell alkalmazni.

IV. F E JE Z E T
14. §. Vegyes rendelkezések

102. Jelen utasítás 1957. december hó 31-én lép hatályba. Ezzel egyidejű
leg az alapilletmények megállapítását, folyósítását szabályozó rendelke
zések — különösképpen a 105/6500— 1953. a 105/6501 ——1953. számú 
utasítások és az 1954., valamint az 1955. évi 18. számú miniszterhe
lyettesi utasításoknak az alapilletményekkel foglalkozó részei — hatá
lyukat vesztik.

103. Jelen utasítás maradéktalan végrehajtásáról az illetékes pénzügyi és 
személyzeti szervek kötelesek a legmesszebbmenően gondoskodni.

Szám: 6—4 /1 — 1957.

A BELÜGYMINISZTER ÉS A KÜLÜGYMINISZTER
1. számú közös u T A SíTÁSA  

az 1957. évi 24. számú tvr. végrehajtására

( M ó d o s í t á s s a l  ! )

Budapest, 1957. április 13-án

1. Azokról a személyekről, akik a tvr. 3. §. alapján a magyar külképvise
leti hatóságnál hazatérésre jelentkeznek és mentesítésüket kérik a tiltott 
határátlépés miatt indítandó büntető eljárás alól, a külképviseleti hatóság 
kérdőívet tölt ki és azt két darab fényképpel együtt a hazatérési engedély, 
illetve a mentesítés megadása érdekében megküldi a Belügyminisztérium 
ú tlevél osztályának.

2. Az engedély, illetve a mentesítés megadásáról a Belügyminisztérium álta
lában a kérdőív beérkezésétől számított két hét alatt dönt.
Rendkívüli esetekben, amikor a kérelmező hazatéréséhez fontos állami 
vagy politikai érdek fűződik (ismert művész, vagy értékes s z a k e m b e r )  

hazatérési engedély megadása távirati úton is kérhető. Ilyen esetben az 
engedély megadása felől a Belügyminisztérium 72 órán belül dönt.
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Szám: 456/1957. IM. I/2.

A BELÜGYMINISZTER, A Z  IGAZSÁGÜGYMINISZTER  
ÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZ 

18/1957. Legf. ü . számú
közös utasítása a helyi igazságügyi és belügyi szervek vezetőinek időszakos

értekezlete tárgyában

Budapest, 1957. április 15-én

A tervszerű és eredményes bűnüldözés legfontosabb biztosítéka a bűnüldöző 
szervek munkájának összehangolása, kölcsönös egyetértésük és támogatásuk.
A  feltételek megvalósítása érdekében a múltban igen jó eredménnyel működ
tek a helyi bűnüldözési szervek vezetőinek a részvételével megtartott opera
tív értekezletek.
Az 1956. évi október hó 23-át követő ellenforradalmi cselekmények után az 
operatív értekezletek túlnyomó többségükben megszakították a működésüket.
Az ellenforradalmi események azonban megzavarták az országban a közbiz
tonságot és a rendet. A  börtönökből kiszabadult bűnözők és az ellenséges 
elemek erőszakos cselekményekkel, kártevéssel, államellenes szervezkedések
kel és egyéb bűncselekményekkel tovább zavarják a közrend és a közbizton
ság megszilárdulását.
Az így kialakult helyzetben tehát a tervszerű bűnüldözés jelentősége fokoza
tosan előtérbe lépett, s az operatív értekezletek munkájára még inkább szük
ség van.
Ezért a következőket rendeljük el:
1. A  megyei és járási rendőrhatóság, ügyészség és bíróság (továbbiakban 

bűnüldözési szervek) vezetői a bűnözés elleni tervszerű küzdelem feladatai
nak, elvi és gyakorlati kérdéseinek megbeszélése céljából rendszeresen érte
kezleteket tartsanak.

2. Az értekezlet összehívásáról a megyei (járási) ügyész gondoskodik. Az 
értekezlet előtt kellő időben közli a résztvevőkkel a megtárgyalandó leg
fontosabb kérdéseket (tárgysorozat), gondoskodik róla, hogy a hozott 
határozatról feljegyzés készüljön s arról, hogy a határozat végrehajtására 
kijelölt felelős személy az értekezletnek beszámoljon.

3. Az értekezleten foglalkozni kell a terület közbiztonsági helyzetével, a 
bűnözés megelőzését célzó teendőkkel, a közbiztonsági és nyomozó köze
gek munkájának törvényességével, szakmai színvonalával. Elsőrendű fel
adat az ellenforradalomban vezetőszerepet játszott elemek felelősségre- 
vonása. Meg kell tárgyalni a bűnüldözési szervek munkája elleni kifogá-
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sokat, panaszokat. Állandóan figyelemmel kell kísérni a terület dolgozó 
népének hangulatát s ha a helyzet nem kielégítő, mindent el kell követni 
a bizalmatlanság okának a felderítésére és kiküszöbölésére.

4. Az értekezletre meg kell hívni szükség esetén az M SZM P megyei (járási, 
városi kerületi) vezetőségének illetékes tagját, valamint a megyei, stb. 
Tanács Vb. elnökét. Egyes értekezletekre — a tárgy természetéhez képest 
mások is meghívhatok.

5 Arra kell törekedni, hogy az értekezlet gyakorlatias, operatív jellegű legyen, 
idejét és figyelmét az igazán fontos és időszerű feladatokra összpontosítsa. 
Ha a bűnüldözési szervek munkájában súrlódás vagy ellentét mutatkozik, 
az értekezleteknek fontos feladata, hogy azt megszüntessék és — személyi 
szempontokra vagy szakmai sovinizmusra tekintet nélkül — a közös célt 
legjobban szolgáló megoldást találjanak.

6. A  legközelebbi értekezletet 1957. május 15-ig kell megtartani.

A Z IGAZSÁGÜGYMINISZTER, A BELÜGYMINISZTER  
é S A LEGFŐBB ÜGYÉSZ 135/1957. (I. K. 24.) I. M. számú együttes

UTASÍTÁSA
a büntető eljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok kezeléséről 

és értékesítéséről szóló 14/1957. (XII. 5.) I. M. számú rendelet végrehajtásáról

A büntető eljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok kezeléséről 
és értékesítéséről szóló 14/ 1957. (X II. 5.) I. M. számú rendelet 1. §-a alap
ján, a rendelet végrehajtása tárgyában — a honvédelmi miniszterrel, a 
pénzügyminiszterrel, a könnyűipari miniszterrel, a földművelésügyi miniszter
rel, a külkereskedelmi miniszterrel, a belkereskedelmi miniszterrel, az 
élelmezésügyi miniszterrel, a művelődésügyi miniszterrel, az egészségügyi 
miniszterrel, a munkaügyi miniszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével 
és a Szövetkezetek Országos Szövetsége Igazgatóságának elnökével egyet
értésben — a következő utasítást adjuk ki.

Az 1954. évi V. törvénnyel módosított 1951. évi III. törvény (büntető 
perrendtartás; a továbbiakban: Bp.) 119. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján — az érdekelt miniszterekkel, a legfőbb ügyésszel, 
valamint az érdekelt országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben — 
a következőket rendelem:
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I. A BÜNTETŐ ELJÁRÁS SORÁN LEFO G LA LT DOLGOK 
K E Z E L é SE ÉS N YILVÁNTARTÁSA.

1. § .

A  büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezelésére és nyilvántartására 
vonatkozó részletes szabályokat — ideértve a jelen rendelet végrehajtására 
vonatkozó rendelkezéseket is — az érdekelt miniszterekkel és az érdekelt 
országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben az igazságügyminiszter, 
a belügyminiszter és a legfőbb ügyész együttes utasítással állapítja meg.

Jegyzőkönyv készítése bűnjel lefoglalása esetén.

Ut. 1. §. ( 1 )  Ha a büntető eljárás során a nyomozást lefolytató ható
ság [rendőrség, ügyészség (Bp. 89. §.), valamint az az államigazgatási szerv 
(pénzügyőrség, vámőrség, stb.), amely külön jogszabály rendelkezésénél 
fogva nyomozási cselekményeket végezhet (Bp. 89/A. §.); a továbbiakban 
együtt: nyomozóhatóság] olyan dolgot foglal le, amely az ügyben tárgyi 
bizonyítékul szolgál [Bp. 65. §. (2) bek.], illetőleg amely a törvény értel
mében elkobzás alá esik, más bűncselekmény tárgyi bizonyítéka, vagy amely
nek birtoklása jogszabályba ütközik (Bp. 117. §.). a felsorolt dolgok (a 
továbbiakban: bűnjel) lefoglalásáról a nyomozóhatóság köteles — két pél
dányban — jegyzőkönyvet készíteni és abban a bűnjeleket — mennyiségük, 
minőségük és különös ismertetőjeleik feltüntetésével — felsorolni. E jegyző
könyvben fel kell tüntetni továbbá a bűnjel esetleges hiányosságait (pl. 
kerékpárnál: a nyereg hiányzik), valamint a bűnjel esetleges tárolására, 
csomagolására, stb. szolgáló eszközöket (zsák, hordó, tartály, láda, stb.), 
még abban az esetben is, ha ezek bűnjelnek nem tekinthetők.

(2) A jegyzőkönyvet a nyomozóhatóság részéről hivatalosan jelenlévő 
személy, továbbá a lefoglalt bűnjel birtokosa (tulajdonosa, használója, keze
lője, stb., illetőleg ezek megbízottja; a továbbiakban: érdekelt személy), 
valamint a lefoglalásnál jelenlévő két tanú [Bp. 121. §. (2) bek.] írja alá. 
A  jegyzőkönyvben a tanúk lakcímét fel kell tüntetni.

(3) A nyomozóhatóság a jegyzőkönyv egyik példányát a nyomozati 
iratokhoz csatolja, másik példányát pedig — a lefoglalt bűnjel átvételének 
elismerése céljából — az érdekelt személy részére adja át.

(4) A lefoglalt bűnjel értékét (minőségét) a lefoglaláskor, illetőleg a 
lefoglalást követő 24 órán belül — szükség esetén szakértő (becsüs) útján 
— pontosan meg kell állapítani.
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Bűnjeljegyzék.

Ut. 2. §. (1) A  lefoglalt bűnjelekről a rendőrség három példányban, 
az. ügyészség pedig két példányban — a lefoglalásról készített jegyzőkönyv 
adatainak megfelelően — bűnjeljegyzéket állít ki.

(2) Olyan állat lefoglalása esetén, amelyet jogszabály értelmében járat
levéllel kellett ellátni, a nyomozóhatóság az állat járatlevelét magához veszi 
és azt a bűnjeljegyzékekhez csatolja. Ha a járatlevél átvételére nincs lehető
ség, ezt a körülményt a lefoglalásról készített jegyzőkönyvben, valamint 
a bűnjeljegyzéken fel kell tüntetni. A  lefoglalásról készített jegyzőkönyv
ben fel kell tüntetni azt az okot is. amely miatt a járatlevelet nem lehetett 
átvenni.

A  bűnjelek megőrzése és csomagolása.

Ut. 3. §. (1) A  nyomozóhatóság a bűnjelet köteles — lehetőleg be
csomagolva — a nyomozás befejezéséig megőrizni [bűnügyi letétbe helyezni, 
Bp. 118. §. (1) bek.]. A  rendőrség az általa lefoglalt bűnjelet általában 
a rendőri bűnjelkezelőnél őrzi a nyomozás befejezéséig.

(2) A  bűnjelcsomag burkolatán fel kell tüntetni a csomag tartalmát, 
valamint a büntető ügyre vonatkozó leglényegesebb adatokat (az ügy számát, 
a terhelt nevét, a bűncselekmény megjelölését).

(3) Az olyan bűnjelekre, amelyeknek csomagolása nehézségbe ütközik
— lehetőleg kemény papírból — cédulát kell erősíteni, és a (2) bekezdésben 
felsorolt adatokat erre kell rávezetni; a cédulán fel kell tüntetni továbbá a 
bűnjel esetleges hiányosságait.

Bűnjelnek egyes szervek őrizetében hagyása.

Ut. 4. §. (1) Ha a bűnjel valamely hatóság, illetőleg más állami szerv, 
intézmény, vállalat, társadalmi szervezet vagy szövetkezet birtokában van,
— amennyiben ez a felsorolt szervek működéséhez szükséges — a bűnjelet 
a lefoglalás után is a szerv őrizetében lehet hagyni [Bp. 117. §. (3) bek.;.

(2) Bármely bűnjelet a lefoglalás helye szerint illetékes (helyi) állami 
szerv, intézmény, vállalat, társadalmi szervezet, illetőleg szövetkezet meg
őrzésére lehet bízni, ha a bűnjelnek a nyomozóhatósághoz vagy a bűnjel
kezelőhöz (Ut. 8. §.) való beszállítására a bűnjel terjedelme, súlya, jellege 
vagy rendes kezelési (tartási, tárolási) módja miatt nincs lehetőség.

(3) A  jelen §-ban említett esetekben a bűnjelnek megőrzés céljából 
való átvételét a bűnjelet őrző szerv külön jegyzőkönyvben ismeri el; e
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jegyzőkönyvet Károm példányban kell elkészíteni és abban a bűnjel tárolási 
(őrzési, tartási) helyét, az esetleges használat módját és a bűnjel megóvásá
hoz esetleg szükséges különleges teendőket pontosan fel kell tüntetni. Az Ut.
3. §. (3) bekezdése szerinti cédulát a jelen §-ban említett esetekben nem kell 
a bűnjelre erősíteni.

(4) Ha a bűnjel annak a szervnek az őrizetében marad, amely a bűn
jellel kapcsolatban sértettnek tekintendő, a bűnjelnek a szervhez való eset
leges szállításáról a sértett köteles gondoskodni; egyéb esetekben az átszállí
tás tekintetében az Ut. 30. §-ának rendelkezései irányadók.

Bűnjel bírói letétbe helyezése.

Ut. 5. §. (1) A  bűnjelként lefoglalt készpénzt, ha azt természetben 
(eredetben, vagyis ugyanazokban a pénzdarabokban vagy pénzjegyekben) 
kell megőrizni, továbbá azokat a lefoglalt értéktárgyakat, amelyek az el
járás folyamán azonosítás vagy megvizsgálás tárgyául szolgálnak — a letétek 
kezeléséről szóló 3/1954. (I. K. 2.) I. M. számú utasítás 9. §-ának meg
felelően — a büntető eljárásra illetékes bíróságnál a tárgyletétekre vonatkozó 
szabályok szerint bírói letétbe kell helyezni, feltéve, hogy a felsorolt bűn
jeleket a nyomozás befejeztével nem kell az érdekelt személy részére vissza
adni

(2) A  nyomozóhatóság az arany vagy platina felhasználásával készült 
tárgyat (ideértve a törtaranyat és a törtplatinát is), a drágakövet (ideértve 
az igazgyöngyöt is), az ezüstöt és az ezüsttárgyat, valamint az értékpapírokat 
(ideértve a magyar állam által 1945. január 1. után kibocsátott kölcsön- 
kötvényeket és a belföldi fizetőeszközökre szóló takarékbetétkönyveket is) 
bírói letétbe köteles helyezni, feltéve hogy a felsorolt bűnjeleket a nyomozás 
befejeztével nem kell az érdekelt személy részére visszaadnia. Az érvény
telenített vagy nyilvánvalóan hamis értékpapírokat — a bűnjeljegyzékkel 
együtt — az ügy iratainál kell kezelni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett bűnjeleket — a bírói letétekre 
vonatkozó szabályoknak megfelelően — a bíróság székhelye szerint illetékes 
bírósági gazdasági hivatal (a továbbiakban: BGH), illetőleg a bíróság 
bírói letétkezelője kezeli.

(4) A lefoglalt arany, platina, külföldi fizető- vagy pénzhelyettesítő 
eszköz és mindenfajta aranyérme tekintetében a R. 16. §-ában és az Ut. 
114— 115. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

Ut. 6. §. (1) Ha a bűnjelként lefoglalt készpénz nem esik az Ut. 5. §.
(1) bekezdésében foglalt rendelkezés alá. a rendőrség az általa lefoglalt 
készpénzt a nyomozati iratoknak az ügyészség részére való megküldését
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megelőzően, az ügyészség pedig az általa lefoglalt készpénzt a vádirat 
benyújtását megelőzően — postai befizetési lapon — köteles a bírói letéti 
számlára befizetni, feltéve hogy a pénzt a nyomozás befejeztével az érdekelt 
személy részére nem kell visszaadnia.

(2) A  bűnjelként lefoglalt készpénzt ügyenként külön postai befizetési 
lapon kell a bírói letéti számlára befizetni. A  nyomozóhatóság a befizetés 
alkalmával köteles a befizetési lap „Értesítés" szelvényének hátoldalán fel
tüntetni a „Bűnjelpénz" megjelölést, a terhelt nevét, a nyomozóhatóság 
ügyszámát, továbbá azt a hatóságot, amelyhez az ügy iratait előreláthatólag 
továbbítani fogja.

(3) A  postai befizetési lap elismervény-szelvényét a rendőrség, illetőleg 
az ügyészség a saját irataihoz csatolja.

(4) A  rendőrség a bűnjelként lefoglalt készpénzre vonatkozó bűnjel
jegyzék mindhárom példányát, az ügyészség pedig a bűnjeljegyzék mindkét 
példányát — a bírói letéti számlára történt befizetéssel egyidejűleg — a 
befizetés időpontjának közlésével köteles megküldeni az illetékes BGH-hoz.

Ut. 7. §. (1) A  lefoglalt készpénz bírói letétbehelyezésével kapcsolat
ban a bírói letétekre vonatkozó utasítások [a 3/1934. (I. K. 2.) I. M. 
számú utasítás és a 108/1955. (I. K. 8.) 1. M. szánni utasítás] rendelkezései 
irányadók.

(2) Az Ut 5—6. §-ában felsorolt értékekei (értéktárgyakat, készpénzt) 
a letétekről vezetett nyilvántartásban [a BGH-nál letéti naplóban és főkönyv
ben (számlalapon), a bűnjelkezelést önállóan végző bíróságnál (Ut. 16. §.
(3) bek.) pedig költségvetésen kívüli pénznaplóban és letéti főkönyvben j 
kell nyilvántartani.

(3) A  BGH a nyomozóhatóságot a letéti adatokról a bűnjeljegyzék 
egy példányának visszaküldésével értesíti.

A  bűnjelkezelő.

Ut. 8. §. (1) A  bűnjeleket a megyei bíróság székhelyén működő bíró
ságok tekintetében az illetékes BGH bűnjelkezeléssel megbízott dolgozója, 
a megyei bíróság székhelyén kívüli bíróságok tekintetében pedig az illetékes 
járásbíróság (városi bíróság) bűnjelkezeléssel megbízott dolgozója (a továb
biakban együtt: bűnjelkezelő) kezeli.

(2) Azok a budapesti kerületi bíróságok, amelyek nem a Budapest,
V. kerület, Markó utcai épületekben vannak elhelyezve, a bűnjelkezelést 
önállóan látják el; a fővárosi bíróság, valamint a többi budapesti kerületi 
bíróság bűnjelkezelését a fővárosi bíróság gazdasági hivatala végzi.
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Bűnjelnek valamely szerv őrizetében hagyása, illetőleg előzetes értékesítése 
esetén a bűnjelkezelőhöz megküldendő iratok.

Ut. 9. §. (1) A  nyomozóhatóság azoknak a bűnjeleknek a lefoglalásá
ról, amelyeket valamely szerv őrizetében hagyott (Ut. 4. §.), ha a bűnjelek 
előzetes értékesítése iránt nem intézkedett, a bűnjelkezelőt a bűnjel őrzéséről 
felvett jegyzőkönyv [Ut. 4. §. (3) bek.] egy példányának csatolásával és
az őrzés esetleges különleges módjának feltüntetésével, haladéktalanul érte
síteni köteles.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetben, ha a lefoglalást a rendőrség 
végezte, a rendőrség a bűnjeljegyzék három példányát, ha pedig a lefog
lalást az ügyészség végezte, az ügyészség a bűnjeljegyzék két példányát is 
megküldi a bűnjelkezelőnek.

(3) Állat lefoglalása esetén — feltéve hogy az állat előzetes értékesítése 
iránt (Ut. 42—46. §.) intézkedés nem történt — a bűnjelkezelőnek meg
küldött bűnjeljegyzékhez kell csatolni az Ut. 2. §-ának (2) bekezdése alapján 
átvett járatlevelet is.

Ut. 10. §. (1) Ha a lefoglalt bűnjel előzetes értékesítése (R. 2— 11. §.) 
iránt a rendőrség intézkedett, a rendőrség a bűnjeljegyzék három példányát, 
ha pedig az ügyészség vagy a bűnjelkezelést önállóan végző bíróság intéz
kedett, az ügyészség a bűnjeljegyzék két példányát — az átvételi elismer
vény (vételi jegy, felvételi jegy) két példányával, élelmiszer értékesítése 
esetén pedig az átvételi jegyzék három példányával együtt (Ut. 51 — 56. § ) 
— nyomban az. értékesítés után az illetékes BGH-nak küldi meg. Az értéke
sítés megtörténtét a bűnjeljegyzéken fel kell tüntetni.

(2) A BGH a bűnjeljegyzék adatait a bűnjel őrzéséről 1 elvett jegyző
könyv, illetőleg az átvételi elismervény (vételi jegy, átvételi jegyzék, felvételi 
jegy) adataival egyezteti, az eltéréseket, valamint a bűnjel-nyilvántartókönyv 
(Ut. 14. §.) tételszámát a bűnjeljegyzék valamennyi példányán feltünteti, 
majd a bűnjeljegyzéknek a nyomozóhatóság részére visszaadásra kerülő pél
dányán (Ut. 12. §.) a bűnjel őrzéséről felvett jegyzőkönyv, illetőleg az 
átvételi elismervények (vételi jegyek, átvételi jegyzékek, felvételi jegyek) 
átvételét elismeri.

A  bűnjelnek a bűnjelkezelőhöz szállítása.

Ut. 11. §. (1) Ha a nyomozás befejeztével a lefoglalt bűnjelet az 
érdekelt személy részére nem kell visszaadni, a bűnjelet a nyomozóhatóság 
a bűnjelkezelőhöz (Ut. 8. §.) szállítja; kivéve a bűnjel előzetes értékesí
tésének (R. 2— 11. §. és Ut. 33—78. §.). pénzintézethez, illetőleg fegyveres 
testülethez való beszállításának (R. 16— 17. §. és Ut. 114— 117. §.), bírói
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letétbe helyezésének (Ut. 5—7. §.), illetőleg valamely szerv őrizetében 
hagyásának (Ut. 4. §.) esetét.

(2) Ha a nyomozást a rendőrség folytatta le, a bűnjelet a rendőrség 
— az ügy iratainak az ügyészséghez való továbbítása után — a bűnjel
jegyzék mindhárom példányával, ha pedig az ügyészség nyomozott, a bűn
jelet az ügyészség a bűnjeljegyzéknek az ügyészségi ügyszámot is tartal
mazó két példányával együtt köteles — a nyomozás befejezése után — hala
déktalanul a bűnjelkezelőhöz szállítani. A  rendőrség a bűnjeljegyzéken fel
tünteti. hogy az ügy iratait melyik ügyészséghez továbbította.

A  bűnjelek átvétele.

Ut. 12. §. (1) A  bűnjelkezelő a hozzá beszállított bűnjeleket átveszi, 
azokat kísérő bűnjeljegyzékkel egyezteti, az esetleg észlelt minőségi vagy 
mennyiségi eltéréseket, a bűnjel-nyilvántartókönyv (Ut. 14. §.), illetőleg a 
letétekről vezetett nyilvántartás [Ut. 7. §. (2) bek.] bevételezési tételszámát, 
valamint az átvétel keltét a bűnjeljegyzék valamennyi példányán feltünteti, 
majd a bűnjeljegyzéket az átadó személlyel aláíratja és sajátmaga is aláírja.

(2) A  bűnjelkezelő köteles a bűnjeljegyzék egy példányát a bűnjelet 
átadó nyomozóhatóság részére visszaadni (visszaküldeni).

Ut. 13. §. (1) Ha a lezárt bűnjelcsomag postán érkezett, a küldemény 
tartalmát a bűnjelkezelő két tanú (a bíróság, illetőleg a BGH másik két 
dolgozója) jelenlétében köteles megállapítani. Azt a körülményt, hogy a 
bűnjelcsomag tartalma azonos a kísérő bűnjeljegyzékben felsorolt bűnjelek
kel, a bűnjelkezelő és a tanúk a bűnjeljegyzéknek a bűnjelkezelőnél maradó 
példányán aláírásukkal igazolják.

(2) A  postán érkezett sérült vagy hiányos bűnjelcsomagot a posta ille
tékes dolgozójának jelenlétében kell felbontani és a bűnjelcsomag tartalmának 
a kísérő bűnjeljegyzéktől való esetleges mennyiségi vagy minőségi eltérései
ről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(3) Ha a bűnjelet tartalmazó postai küldemény bűnjeljegyzék nélkül 
érkezett, a bűnjeljegyzéket — két példányban — a bűnjelkezelő állítja ki; 
ebben az esetben a bűnjeljegyzéket a bűnjelkezelőn kívül az (1) bekezdésben 
említett két tanú is aláírja. A  bűnjelkezelő köteles a postai küldeményre 
vonatkozó eredeti bűnjeljegyzék utólagos beszerzése iránt intézkedni.

(4) A  jelen §-ban említett tanúk aláírása mellett pontos lakcímüket is 
fel kell tüntetni.
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Bűnjel-nyilvántartókönyv.

Ut. 14. §. (1) A  bűnjelkezelő a bűnjeleket — a bírói letétbe helyezett 
bűnjelek kivételével [Ut. 7. §. (2) bek.] — a hozzá érkezett bűnjeljegyzék 
alapján a bűnjel-nyilvántartókönyvbe vezeti be (I. számú bűnjel-nyilvántartó
könyv).

(2) A  bűnjel-nyilvántartókönyvet össze kell fűzni, lapszámozással kell 
ellátni és a bíróság elnökének, illetőleg — ha a bűnjelkezelő a BGH kere
tében működik — a BGH vezetőjének aláírásával, továbbá a bíróság, ille
tőleg a BGH pecsétjével kell hitelesíteni.

(3) Az ugyanazon bűnjeljegyzékkel érkezett bűnjeleket — részletesen 
felsorolva — egy tételszám alatt kell a bűnjel-nyilvántartókönyvbe bejegyezni.

Ut. 15. §. (1) A bűnjel-nyilvántartókönyv tételszámát a terhelt nevé
nek, több terhelt eseten pedig az első helyen megnevezett (I. r.) terhelt 
nevének feltüntetésével a bűnjelre vagy az ahhoz erősített cédulára fel kell 
jegyezni. Ha az eljárás ismeretlen tettes ellen folyik, a bűnjelre (cédulára) 
az „ismeretlen tettes” szavakat kell írni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a letétekről vezetett 
nyilvántartás [Ut. 7. §. (2) bek.] tekintetében is irányadó.

Ut. 16. §. (1) Ha a nyomozóhatóság a bűnjelet valamely szerv őrize
tében hagyta (Ut. 4. §.) vagy a nyomozóhatóság, illetőleg a bűnjelkezelést 
önállóan végző bíróság a bűnjel előzetes értékesítése iránt intézkedett (R. 
2— 11. §. és Ut. 33—78. §.). az ilyen, bűn jeljegyzékbe foglalt bűnjelet — 
amennyiben a bűnjelkezelő a BGH keretében működik — külön bűnjel
nyilvántartókönyvbe kell felvenni (II. számú bűnjel-nyilvántartókönyv).

(2) A II. számú bűnjel-nyilvántartókönyvet az Ut. 14. §-ában meg
határozott szabályok szerint kell elkészíteni, hitelesíteni és vezetni.

(3) A  megyei bíróság székhelyén kívüli járásbíróságoknál és városi 
bíróságoknál, valamint a bűnjelkezelést végző budapesti kerületi bíróságok
nál [Ut. 8. §. (2) bek.; a továbbiakban: a bűnjelkezelést önállóan végző 
bíróság] valamennyi bűnjelet az Ut. 14. §-a szerinti I. számú bűnjel-nyilván- 
tartókönyvbe kell bevezetni.

Ut. 17. §. (1) A  fővárosi bíróság gazdasági hivatala az elkobzott bűn
jelekről külön bűnjel-nyilvántartókönyvet vezet (,,Elkobzott bűnjelek nyilván- 
tartókönyve" ).

(2) Az „Elkobzott bűnjelek nyilvántartókönyvét'' az Ut. 14. §-ában 
meghatározott szabályok szerint kell elkészíteni, hitelesíteni és vezetni.

Ut. 18. §. (1) A  bűnjel-nyilvántartókönyvekbe csak a megfelelő okiratok 
(bűnjeljegyzék, bírósági határozat, stb.) alapján lehet bármit bejegyezni.
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(2) A  bűnjelekkel kapcsolatos iratokat a bűnjel-nyilvántartókönyv 
bevételezési tételszámával kell ellátni, és a bevételezési tételszám sorrendjé
ben — a nyilvántartás mellékleteként, bizonylatként — meg kell őrizni.
 (3) A  jelen §-ban foglalt rendelkezések a letétekről vezetett nyilván

tartás [Ut. 7. §. (2) bek.] tekintetében is irányadók.
Ut. 19. §. A  bűnjelkezelő a bűnjel-nyilvántartókönyvet minden év ápri

lis és október hónapjában köteles átvizsgálni, és minden olyan bűnjelre 
vonatkozólag, amely hat hónapnál hosszabb idő óta van a bűnjelraktárban, 
köteles érdemi intézkedést kérni attól a bíróságtól (ügyészségtől), amelynél 
az eljárás — a rendelkezésre álló adatokból következtethetően — folyamat
ban van, illetőleg befejeződött.

Ut. 20. §. (1) A  bűnjel-nyilvántartókönyvet minden év végén le kell 
zárni és a következő év elején új bűnjel-nyilvántartókönyvet kell nyitni.

(2) A  bűnjel-nyilvántartókönyv lezárása úgy történik, hogy a bűnjel
kezelő az utolsó bejegyzés alá vízszintes vonalat húz, feltünteti a lezárás 
időpontját és a lezárásra vonatkozó bejegyzést mind maga. mind pedig a 
bíróság elnöke, illetőleg a BGH vezetője aláírja.

(3) A  bűnjel-nyilvántartókönyv lezárása után a bűnjel-nyilvántartó
könyvben üresen maradó helyre a tételszámok sorrendjében át kell vezetni 
azokat a tételeket, amelyeket a lezárt évet megelőző év végéig vettek nyilván
tartásba, amelyekkel kapcsolatban azonban még nem történt intézkedés. Az 
előző évi bűnjel-nyilvántartókönyvben az átvezetett tétel tételszáma mellett 
fel kell jegyezni, hogy a tételt melyik év bűnjel-nyilvántartókönyvének 
hányadik oldalára vezették át. A tételek nyilvántartása így minden évben 
— bűnjel-nyilvántartókönyv típusonként — két bűnjel-nyilvántartókönyvben 
történik: a folyó évi bűnjel-nyilvántartókönyvben a folyó évben érkezett téte
leket, az előző évi bűnjel-nyilvántartókönyvben pedig az előző évben érke
zett, de még el nem intézett (be nem fejezett), valamint a korábbi években 
érkezett, de még el nem intézett (be nem fejezett) tételeket kell nyilvántartani.

(4) A  fővárosi bíróság elnöke a fővárosi bíróság gazdasági hivatala 
számára a (3) bekezdésben foglalt tétel-átvezetési kötelezettség alól felmen
tést adhat, ez esetben azonban köteles egyéb megfelelő módon gondoskodni 
a bűnjel-nyilvántartás áttekinthetőségéről.

A  bűnjelek őrzése.

Ut. 21. §. (1) A  bűnjelkezelő a bűnjel-nyilvántartókönyvbe bejegyzett 
bűnjeleket jól elzárható helyen — lehetőleg a bűnjel-nyilvántartókönyv tétel- 
számainak sorrendjében — köteles megőrizni.
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(2) A  bűnjeleket úgy kell megőrizni, hogy azok változatlanul meg
maradjanak, a bűncselekmény esetleges nyomai róluk el ne tűnjenek, a bűn
jeleket kicserélni ne lehessen, és azonosságukat könnyen meg lehessen 
állapítani.

Ut. 22. §. (1) A  bűnjelet — a bűnjel kiadására, illetőleg elkobzására 
vonatkozó érdemi döntés előtt — csupán szemle céljára és csak az olyan 
személy részére szabad — elismervény ellenében — kiadni, aki az erre vonat
kozó jogosultságát az ügyben eljáró ügyésznek vagy bírósági tanács vezető
jének az aláírásával ellátott engedéllyel igazolja.

(2) Ha a bűnjelre a szemle céljából már nincs szükség, az (1) bekez
désben említett személy köteles a bűnjelet haladéktalanul visszaadni a bűnjel
kezelőnek. A  szemle céljából kiadott bűnjelekre vonatkozó ügyészi (bírósági) 
engedélyt a bűnjelkezelő köteles megőrizni.

Ut. 23. §. (1) Lőfegyvert megtöltve sem lefoglalni, sem így őrizni 
(kezelni) nem szabad.

(2) A megtöltött lőfegyverből a töltényt el kell távolítani, a töltény 
minőségét meg kell állapítani, majd külön dobozba helyezve a fegyverhez 
kell erősíteni.

(3) A  (2) bekezdésben szabályozott eljárás megtörténtét a lőfegyver 
lefoglalásáról készült jegyzőkönyvben (Ut. 1. §.) fel kell tüntetni.

Ut. 24. §. (1) Robbanóanyagot (robbanószert, robbantóeszközt, stb ; 
a továbbiakban együtt: robbanóanyagot) a bűnjelkezelő nem vehet át.

(2) A  lefoglalt robbanóanyagot a nyomozóhatóság minden esetben a 
lefoglalás után haladéktalanul a rendőrség legközelebbi szervéhez köteles- 
szállítani. [R. 17. §. (3) bek., Ut. 116. §. (1) bek.].

Ut. 25. §. (1) A  méreg vagy méregtartalmú tárgy tárolására szolgáló 
edényre vagy tartályra (burkolatra) a "Mé REG" szót feltűnő módon rá 
kell írni.

(2) A  mérget vagy méregtartalmú tárgyat magában foglaló edényt 
vagy tartályt (burkolatot) — ha ez lehetséges — le kell pecsételni.

(3) A  méreg vagy méregtartalmú tárgy megőrzésénél a mérgek forga- 
lombahozatalával és felhasználásával kapcsolatos előírásokat is meg kell
tartani [62/1953. (X II. 20.) M. T. sz. r., 68/1957. (X I. 5.) M. T. sz. r., 
4/1957. (X I. 5.) Eü. M. sz. r., Vegyipari Balesetelhárító és Egészségvédő 
ó vórendszabály].
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A  nyomozószerveknek és az igazságügyi szerveknek a bűnjelekkel kapcsolatos 
egyes ügyviteli feladatai.

Ut. 26. §. (1) Ha a nyomozást a rendőrség folytatta le, és ennek 
során a bűnjelkezelőnek bűnjelet, illetőleg bűnjeljegyzéket adott át, a bűnjel
kezelő (Ut. 8. §.) a rendőrségtől kapott bűnjeljegyzéknek a bűnjel-nyilván
tartókönyv (a letétekről vezetett nyilvántartás) bevételezési tételszámával el
látott egy példányát a bűnjel, illetőleg a bűnjeljegyzék (egyéb iratok) át
vételének elismeréseként a rendőrségnek visszaadja [visszaküldi, Ut. 12. §. 
(2) bek.], egy példányát bevételi bizonylatként megőrzi, egy példányát 
pedig az ügyben eljáró ügyészségnek adja át (küldi meg) az ügy irataihoz 
való csatolás végett. Az esetleges előzetes értékesítés megtörténtét a bűnjel- 
jegyzéken fel kell tüntetni.

(2) Ha az ügy ügyészségi számát a bűnjelkezelővel bármely okból 
nem közölték, a bűnjelkezelő köteles a bűnjeljegyzéknek az (1) bekezdés 
értelmében az ügyészséghez való megküldésével egyidejűleg az ügyészséget 
felhívni az ügy ügyészségi számának közlése végett. Az ügyészségi iroda
kezelő a felhívás — az (1) bekezdés értelmében hozzá megküldött bűnjel
jegyzék — kézhezvétele után. a bűnjel bevételezési tételszámára hivatkozással 
köteles az ügy ügyészségi számát a bűnjelkezelővel haladéktalanul közölni.

(3) A  bűnjelkezelő az ügy ügyészségi számát köteles a bűnjel-nyilván
tartókönyvben feljegyezni.

Ut. 21. §. (1) Ha a büntető eljárás során a nyomozóhatóság nem foglalt 
le bűnjelet, ezt a körülményt a rendőrség a nyomozati iratokat az ügyészség 
részére megküldő átiratában (illetőleg a kísérő iratjegyzéken), az ügyészség 
pedig a vádiratban röviden feltünteti (pl. „bűnjel nincs” ).

(2) Ha az ügyben a nyomozás során bűnjel lefoglalására került sor, 
az ügyészségi irodakezelő a vádiratnak a bíróság részére szóló kiadmányán 
köteles a „BŰNJEL" szót bélyegzővel feltüntetni.

(3) Az ügyészség az ügyészségi iratoknál lévő bűnjeljegyzéket a vád
iratnak a bíróság részére megküldött példányához minden esetben csatolni 
köteles.

(4) Ha az ügyben bűnjel lefoglalására került sor, az ügyészség azon
ban a vádirat benyújtását mellőzte, az erre vonatkozó határozatáról és az 
ügyben lefoglalt bűnjelek felőli rendelkezéséről a bűnjelkezelőt haladéktalanul 
értesíti.

Ut. 28. §. (1) A  bírósági irodakezelő köteles az iratborítékon a 
„BŰNJEL" feliratot bélyegzővel feltüntetni minden olyan esetben, amikor 
az ügyben bűnjel került lefoglalásra.
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(2) Ha a bírósági irodakezelő az iratok lajstromozása során meg
állapítja, hogy az ügyben bűnjel is lefoglalásra került, a lajstromszámot a 
bűnjelkezelővel — a bűnjel-nyilvántartókönyv (a letétekről vezetett nyilván
tartás) bevételezési tételszámára való hivatkozással — közli. Nagyobb ügy
forgalmú bíróságoknál a közlés több ügyre vonatkozólag együttesen is tör
ténhetik, az irodakezelő ilyenkor hetenként legalább egy alkalommal köteles 
a lajstromszámokat a bűnjelkezelővel közölni.

Ut. 29. §. (1) Az ügyészség és a bíróság a hozzá érkezett iratok alap
ján minden esetben vizsgálja azt a körülményt is, hogy aZ ügyben lefoglalt 
bűnjelekről kiállított bűnjeljegyzéket a bűnjelkezelőnek megküldték-e.

(2) Ha a bűnjeljegyzék megküldése bármilyen ok miatt nem történt meg, 
az ügyben eljáró ügyész, illetőleg bírósági tanács vezetője a szükséges intéz
kedéseket megteszi, illetőleg haladéktalanul intézkedik a megküldés iránt.

Ut. 30. §. (1) Ha az ügyészség, illetőleg a bíróság az ügyet más 
ügyészséghez, illetőleg bírósághoz teszi át, az áttételről a bűnjelkezelőt 
értesíti.

(2) Ha az áttett üggyel kapcsolatos bűnjel kezelésére a bűnjelet koráb
ban kezelő bíróság (B G H ) már nem illetékes, a bűnjelkezelő gondoskodik 
a bűnjelnek az illetékes szervhez való szállításáról.

(3) A  (2) bekezdésben említett esetben a bűnjelkezelő a nála lévő 
eredeti bűnjeljegyzék alapján három példányban újabb bűnjeljegyzéket köte
les kiállítani és a bűnjellel együtt az illetékes szervhez továbbítani; e bűnjel- 
jegyzéknek az átvevő bíróság (BGH) bűnjelkezelője által aláírt és a nyilván
tartási tételszámmal ellátott egyik példánya az átvevő bíróság (B G H ) bűnjel
kezelőjénél marad, második példányát vissza kell küldeni az átadó bűnjel- 
kezelőnek, harmadik példányát pedig az ügyészségi (bírósági) iratokhoz kell 
csatolni.

(4) Ha az áttett ügyben lefoglalt bűnjelet előzetesen értékesítették 
(R. 2 -1 1  . §. és U. 33—78. §.). pénzintézethez, fegyveres testülethez 
szállították be (R. 16— 17. §. és Ut. 114— 117. §.), bírói letétbe helyezték 
(Ut. 5—7. §.), vagy valamely szerv őrizetében hagyták (Ut. 4. §.). az 
átadó bűnjelkezelő a bűnjelre vonatkozó átvételi elismervényt (átvételi jegy
zéket, vételi jegyet, felvételi jegyet, őrzéssel kapcsolatban felvett jegyzőkönyvet, 
egyéb iratot, stb.) a bűnjeljegyzéknek a (3) bekezdés értelmében az átvevő 
bíróság (BGH) bűnjelkezelőjénél maradó példányához csatolja; az átvevő 
bíróság (BGH) bűnjelkezelője a jelen bekezdésben említett iratok átvételét 
a bűnjeljegyzéknek az átadó bűnjelkezelő részére visszaadásra kerülő példá
nyán elismeri.

Ut. 31. §. (1) Ha az eljáró bírósági tanács vezetője azt észleli, hogy 
az ügy iratai között bűnjelnek tekintendő dolog (pl. takarékbetétkönyv, érték -
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papír, stb.) van, haladéktalanul köteles — a (2) bekezdésben foglalt kivéte
lekkel — a dolognak a bűnjelkezelő részére való átadása (bírói letétbe 
helyezése), valamint a dolog bűnjelként történő kezelése iránt intézkedni.

(2) A  bűnjelként lefoglalt munkakönyv tekintetében az Ut. 120— 121. 
§-ában foglalt rendelkezések, a bűnjelként lefoglalt és érvénytelenített vagy 
nyilvánvalóan hamis értékpapírok tekintetében pedig az Ut. 5. §. (2) be
kezdésében foglalt rendelkezések irányadók.

Ut. 32. §. (1) Ha a lefoglalt bűnjel előzetes értékesítése (R. 2— 11. §. 
és Ut. 33—78. §.) iránt nem a nyomozóhatóság, hanem a bíróság intéz
kedett, a bűnjelkezelő gondoskodik arról, hogy az értékesítés megtörténte az 
iratok között lévő bűnjeljegyzéken feljegyzésre kerüljön.

(2) A  bűnügy iratait csak akkor szabad irattárba tenni, ha a bűnjelről 
intézkedés történt. Ha a bűnjel tekintetében az intézkedés megtörtént, az irat
borítékon lévő "BŰNJEL" feliratot át kell húzni.

II. A  BÜNTETŐ ELJÁRÁS SORÁN LEFO G LA LT DOLGOK 
ELŐ Z E T E S é R Té K E SíT é SE

Általános rendelkezések

2. §.

A büntető eljárás során lefoglalt, de a bíróság határozatával el nem 
kobzott dolog előzetes értékesítése iránt a nyomozóhatóság, a vádirat be
nyújtása után pedig a bíróság csak akkor intézkedhet, ha a lefoglalt dolog

a) gyors romlásnak van kitéve;
b) huzamosabb tárolásra alkalmatlan, vagy
c) kezelése (tartása, tárolása, őrzése) a dolog értékével arányban nem 

álló költséggel jár.
Ut. 33. §. (1) Az előzetes értékesítés iránt intézkedő nyomozóhatóság 

(bíróság) — ha ez a további eljárás érdekében szükségesnek látszik és lehet
séges — az előzetes értékesítésre kerülő bűnjelből mintát köteles visszatartani.

(2) A  mintát úgy kell megőrizni, hogy állagában — a lehetőséghez 
képest — meg ne változzék és ne lehessen kicserélni.

(3) Azt a körülményt, hogy a bűnjelből mintát tartottak vissza — a 
minta mennyiségének és lényeges tulajdonságainak megjelölésével —, a bűnjel
nyilvántartókönyv „Megjegyzések" rovatában fel kell tüntetni. Ebben a 
rovatban kell feltüntetni a mintával kapcsolatos további intézkedéseket is. 
A  minta kezelése és esetleges értékesítése (megsemmisítése) az egyéb bűn
jelekre vonatkozó szabályok szerint történik.

-  4 5 9  —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 1131 /1959 - II kötet /472



Ut. 34. §. Az előzetes értékesítés iránt intézkedő nyomozóhatóság 
(bíróság) — ha ez a további eljárás érdekében szükségesnek látszik — az 
előzetes értékesítésre kerülő bűnjelről fényképet vagy részletes leírást tartal
mazó jegyzőkönyvet köteles készíttetni.

Ut. 35. §. (1) Az előzetes értékesítés iránt intézkedő nyomozóhatóság 
(bíróság) a R. 2. §. a )—c) pontjában foglalt valamely feltétel megállapí
tása érdekében az előzetes értékesítés elrendelése előtt — szükség esetén — 
szakértő közreműködsét veheti igénybe.

(2) A  szakértő személyére és működésére vonatkozólag a R. §. (2) — 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.

3. §.

A  büntető eljárás során lefoglalt dolgok előzetes értékesítése
a) állami vállalatnak, illetőleg szövetkezetnek vagy szövetkezeti válla

latnak (a továbbiakban együtt: szövetkezetnek) eladás,
b) bizományi értékesítés vagy
c) árverés 

útján történik.

4. §.

(1) Az értékesítendő dolog ellenértékeként a következő árat kell meg
állapítani:

a) az értékesítés során az állami vállalatnak (szövetkezetnek) eladott
élő állatnál, továbbá mezőgazdasági és állati terménynél és termék
nél — a vállalat (szövetkezet) által megjelölt tájegységnek meg
felelő, az átvételkor érvényes — állami szabadfelvásárlási árat;

b) az értékesítés során az állami vállalatnak (szövetkezetnek) eladott
egyéb — az a) pontban fel nem sorolt — dolognál a kiskereske
delmi haszonnal csökkentett fogyasztói árat;

c) bizományi értékesítésre átadott dolognál a bizományi (kezelési) 
díjjal csökkentett eladási árat;

d) árverésen értékesített dolognál az árverésen befolyt vételárnak a 
költségek levonása után fennmaradó részét.

(2) Ha az értékesítésre kerülő dolog ellenértéke az (1) bekezdés alap
ján nem határozható meg, ellenértékként a dolog forgalmi (piaci) árának a 
kiskereskedelmi haszonnal csökkentett összegét kell megállapítani.

Ut. 36. §. (1) Ha a központi árualapból származó vagy ahhoz hasonló 
jellegű bűnjelet kell értékesíteni, és a bűnjel minősége nem felel meg a köz-
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ponti árualapból származó hasonló áru minőségének, az átvételi árat ará
nyosan csökkenteni kell.

(2) Ha a tenyészállat értékesítése során a Tenyészállatforgalmi Gazda
sági Iroda (a továbbiakban: T E G I) által elért vételár és a R. 4 §. (1) 
bekezdésének a) pontja szerint megállapított ellenérték közti különbözet 
nagyobb, mint az ellenérték 10 százaléka, a t E G i köteles a R. 4. §. (1) 
bekezdésének a) pontja szerint megállapított ellenérték és a ténylegesen elért 
vételár közti teljes különbözetet átutalni az illetékes BGH számlájára. A 10 
százalékot meg nem haladó vételárkülönbözetet nem kell átutalni.

(3) A  R. 4. §. (1) bekezdésének a) pontjába említett állami szabad
felvásárlási ár fogalma alá tartozik a Szövetkezetek Országos Szövetsége 
által megállapított szabadfelvásárlási ár is.

5 . §•

(1) Ha az átadó és az átvevő között az ellenérték vagy a dolog osztá
lyozása (minőségi meghatározása) tekintetében vita van, a gyors romlásnak 
kitett dolog áraként az átvevő által megjelölt árat és osztályozást (minőségi 
meghatározást) kell az ellenérték megállapításánál alapul venni és az át
vételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi jegyen; 7. §.) feltüntetni.

(2) Az olyan dolgokkal kapcsolatos vita esetén, amelyek nincsenek 
gyors romlásnak kitéve, az ellenérték megállapításánál a községi (városi, 
városi kerületi) tanács végrehajtó bizottsága megfelelő szakigazgatási szerve 
által közölt árat és osztályozást (minőségi meghatározást) kell alapul venni 
és az átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi jegyen) feltüntetni.

(3) Az eljáró szakigazgatási szerv szakelőadóját a (2) bekezdésben 
említett működésért munkadíj nem illeti meg.

Értékesítés állami vállalatnak (szövetkezetnek) történő eladással

6. § .

(1) Az előzetesen értékesítendő dolgot a dolog forgalombahozatalával. 
feldolgozásával, illetőleg felvásárlásával foglalkozó — központi gazdálkodás 
alá vont ipari termék esetében pedig a tanács végrehajtó bizottságának ille
tékes szerve által kijelölt — állami vállalatnak, illetőleg szövetkezetnek kell 
megvételre átadni.

(2) A  vállalat (szövetkezet) köteles a dolgot megvenni, ha a dolog 
az általa történő forgalombahozatalra (feldolgozásra, felvásárlásra) alkalmas.
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(3) Az előzetesen értékesítendő dolog megvételre átadása az átvevő 
vállalat (szövetkezet) telepén történik; az átszállítás költségeit az átadó 
szerv viseli.

(4) Ha nincs olyan vállalat (szövetkezet), amely az előzetesen értéke
sítendő dolog megvételére köteles volna, továbbá ha a dolognak az átvevő 
telepére való átszállítása a dolog értékével arányban nem álló költséggel 
járna, vagy akadályba ütközik, illetőleg ha a dolognak a vállalat (szövet
kezet) útján történő értékesítése bármilyen okból meghiúsult, az átadó szerv 
a dolgot a bírósági végrehajtó útján árverésen (11. §.) értékesíti.

é lelmiszerek értékesítése.

Ut. 37. §. Az élelmiszerek megvételére a következő kereskedelmi egy
ségek jogosultak és kötelezettek:

a) Budapesten az egyes kerületi K ö Z é RT élelmiszerértékesítő válla
latok által kijelölt átvevőhelyek;

b) más városokban az ott működő állami kereskedelmi vállalat által 
kijelölt átvevőhelyek;

c) olyan városokban, ahol állami kereskedelmi vállalatnak székhelye 
nincs és földművesszövetkezet sem működik, a városi tanács végre
hajtó bizottságának kereskedelmi osztálya (csoportja) által kijelölt 
kereskedelmi egységek;

d) községekben a földművesszövetkezet.

Ut. 38. §. (1) Az Ut. 37. §. b), illetőleg c) pontjában említett átvevő
helyen (kereskedelmi egységen) azt az átvevő helyet (kereskedelmi egységet) 
kell érteni, amely — a 13/1956. (K. É. 4.) Bk. M. számú utasítás 2. §-ának
(2 )— (3) bekezdése értelmében történt korábbi kijelölés alapján — a bírósági 
végrehajtási eljárás során lefoglalt élelmiszerek átvételére is jogosult és 
kötelezett.

(2) A  BGH az Ut. 37. §. b), illetőleg c) pontjában említett, kijelölt 
átvevőhelyekről (kereskedelmi egységekről) — a bíróságoktól bekért adatok 
alapján — köteles jegyzéket készíteni és azt megküldeni a megyei (fő
városi) ügyésznek továbbá a megyei (fővárosi) rendőrkapitányságnak.

(3) Az élelmiszerek megvételére jogosult és kötelezett kereskedelmi 
egységekről a nyomozóhatóságok részére — szükség esetén — a BGH ad 
tájékoztatást.

Ut. 39. §. (1) A  gyárilag vagy házilag készített élelmiszert (hús- és 
tésztaféleséget, befőttet, stb.), valamint a gyümölcsöt, ha minősége, állapota
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és jellege szerint forgalombahozatalra alkalmas, az Ut. 37—38. §-ában meg
jelölt illetékes kereskedelmi egység köteles az átadó szervtől megvenni.

(2) Egészségügyi szempontból aggályos, házilag készített élelmiszert a 
kereskedelmi egység csak akkor köteles megvenni, ha az átadó szerv a tanács 
illetékes egészségügyi szerve (közegészségügyi-járványügyi állomás, állat
orvos, stb.) által kiállított tanúsítvánnyal igazolja, hogy az élelmiszer köz
fogyasztásra alkalmas.

(3) A  kereskedelmi egység nem köteles megvenni az olyan gyári készít- 
ményű élelmiszert, amelynél a megvételre való felajánláskor a szavatossági 
idő fele lejárt.

Ut. 40. §. (1) Ha az előzetesen értékesítendő élelmiszer megvételét a 
kereskedelmi szerv az Ut. 39. §. (2) vagy (3) bekezdése alapján megta
gadja, az élelmiszert árverésen kell értékesíteni; ha pedig ez sem vezetett 
eredményre vagy az árverés megtartásáig az élelmiszer előreláthatólag telje
sen hasznavehetetlenné válnék, az élelmiszer egyéb módon való hasznosítását 
kell megkísérelni (pl. ipari feldolgozás, takarmányozás céljára való fel- 
használás, stb.).

(2) Ha az egyéb módon való hasznosításra sincs lehetőség, és az 
élelmiszer a büntető eljárás befejezéséig — előreláthatólag — teljesen meg- 
romlana. illetőleg huzamosabb tárolása egészségügyi vagy más szempontból 
aggályos volna, az élelmiszer megsemmisítése iránt kell intézkedni (Ut.
122— 123. §.).

Termény és bor értékesítése.

Ut. 41. §. (1) Az előzetesen értékesítendő terményeket (kenyérgabonát, 
takarmánygabonát, kukoricát, rizst, napraforgómagot, gazdasági magvakat, 
stb.) a terményfelvásárló vállalatnak, a bort pedig az állami pincegazdaság
nak kell megvételre átadni.

(2) Ha az átadó szerv székhelyén a terményfelvásárló vállalatnak nincs 
kirendeltsége (megbízottja, bizományosa), illetőleg az állami pincegazdaság
nak nincs pincészete, a terményt (bort) az átadó szerv székhelyéhez legkö
zelebb eső kirendeltségnek (megbízottjának, bizományosának) kell meg
vételre átadni. Ha az állami pincegazdaság a lefoglalt bor sürgős átvételét 
nem tudja biztosítani, a bort a foglalás helye szerint illetékes földműves
szövetkezetnek kell megvételre átadni.

(3) A  jelen §-ban említett vállalatok (földművesszövetkezet) kötelesek 
a nekik átadott terményt (bort) minden esetben megvenni.
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Á lla to k  értékesítése.

Ut. 42. §. (1) A  megyei állatforgalmi vállalat a lefoglalt állatok közül 
köteles az átadó szervtől megvenni a nem tenyésztési célokra szolgáló

126 kg-on felüli sertést és 30 kg-on felüli továbbtartásra alkalmas sertést,
tinót, ökröt, bikát, bikaborjút és bivalyt,
lovat, öszvért, szamarat és csikóikat.

(2) A megyei állatforgalmi vállalat 30 kg-on aluli sertést, üszőborjút 
és bármilyen egyéb állatot is megvehet az átadó szervtől.

Ut. 43. §. (1) A  vemhes kocát a sertéstenyésztő és hizlaló vállalat, 
a juhot a gyapjú- és textilnyersanyagforgalmi vállalat, a baromfit pedig a 
baromfiipari vállalat (illetőleg községekben a földművesszövetkezet) köteles 
az átadó szervtől megvenni.

(2) A  tenyészállatokat a TEGI [Ut. 36. §. (2) bek.] köteles az átadó 
szervtől megvenni.

Ut. 44. §. (1) Olyan állat lefoglalása esetén, amelyet jogszabály értel
mében járatlevéllel kellett ellátni, a lefoglalást foganatosító személy köteles 
a lefoglalt állat járatlevelét magához venni. Ha járatlevél nincs, illetőleg 
nem lelhető fel, ezt a körülményt a lefoglalásról készített jegyzőkönyvben, 
valamint a bűnjeljegyzéken — az Ut. 2. §. (2) bekezdésének megfelelően — 
fel kell tüntetni.

(2) Az Ut. 42—43. §-ában említett vállalatok az állatokat az átadó 
szervtől járatlevéllel, ennek hiányában pedig a lefoglalásról szóló jegyző
könyvnek az átadó szerv által készített másolatával veszik át.

Ut. 45. §. (1) Az Ut. 42. §-ában említett állatforgalmi vállalat és az 
Ut. 43. §. (1) bekezdésében említett vállalatok az állatokat csak az általuk 
kijelölt napokon és helyeken veszik át.

(2) Az (1) bekezdésben említett vállalatok (illetőleg járási kirendelt
ségek) kötelesek járásonként a járás területén kijelölt állat-átvételi napokat 
és helyeket havonta a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig a működési 
helyük szerint illetékes BGH-val közölni.

(3) A kijelölt átvevő-napokról és helyekről a bíróságokat, az ügyész
ségeket és a rendőrkapitányságokat — kérésükre — a BGH tájékoztatja; 
a vállalatok azonban — az átadó szervek megkeresésére — kötelesek e 
szervekkel közvetlenül is közölni az átvevőnapokat és helyeket.

Ut. 46. §. (1) Az átadó szerv köteles a tenyészállat értékesítésére irá
nyuló szándékáról a TEG I legközelebbi körzeti kirendeltségét értesíteni.
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(2) A  körzeti kirendeltség a megvételre felajánlott tenyészállatot az 
értékesítéstől számított tizenöt nap alatt köteles a lefoglalás helyén (illető
leg az átadó szerv által megjelölt helyen) átvenni.

(3) A  TEGI körzeti kirendeltségeinek címe:
Budapest, V., Arany János utca 10.;
Békéscsaba, Sztálin út 18.;
Győr, Jedlik Ányos utca 9.;
Kaposvár. Május 1. utca 53.;
Debrecen. Bajcsv-Zsilinszky út 8.

Központi gazdálkodás alá vont ipari termék értékesítése.

Ul. 41. §. (1) A központi gazdálkodás alá vont ipari termék átvételére 
a járási (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságának ipari osztálya 
tcsoportja) által kijelölt állami vagy szövetkezeti vállalat, illetőleg szövet
kezet köteles.

(2) A  központi gazdálkodás alá vont ipari termékek felsorolását az 
Országos Tervhivatal elnökének a termékgazdálkodás rendjéről szóló utasítása 
tartalmazza [15/1957. (Tg. £. 18.) O. T. számú utasítás].

(3) A  központi gazdálkodás alá vont ipari termékekre vonatkozólag 
a nyomozóhatóság, illetőleg a bíróság részére a járási (városi, városi kerületi) 
tanács végrehajtó bizottságának ipari osztálya (csoportja) ad felvilágosítást.

Gyógyszerek és gyógyászati eszközök értékesítése.

Ut. 48. §. (1) A  bűnjelként lefoglalt gyógyszert (kötszert, stb.; a 
továbbiakban: gyógyszert) minden esetben előzetesen értékesíteni kell [R. 
2. §. a) és b) pont]; a gyógyászati segédeszközök (felszerelések, stb.) és 
orvosi műszerek előzetes értékesítésére a nyomozóhatóság, illetőleg a bíróság 
mérlegelésétől függően kerülhet sor.

(2) A  gyógyszert a megyei (fővárosi) tanács Gyógyszertári Központja 
részére kell megvételre átadni.

(3) A. gyógyászati segédeszközöket (felszereléseket, stb.) és orvosi mű
szereket az Orvosi Műszer és Fogászati Cikkek Vállalatnak (Budapest. V., 
Bajcsy-Zsilinszky ut 24.) kell megvételre átadni.

Értékesítés a Melléktermék- és Hulladékgyűjtő Vállalat ( M É H )  útján.

Ut. 49. §. Azt az előzetesen értékesítendő bűnjelet, amelyet az egyébként 
megvételre hivatott vállalat (szövetkezet) azért nem vett meg, mert a bűnjelet 
értéktelensége miatt a forgalombahozatalra alkalmatlannak tartotta —
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ha a bűnjel árverésen történő értékesítése (R. 11. §.) sem vezetett vagy 
előreláthatólag nem vezetne eredményre — a Melléktermék- és Hulladék- 
gyűjtő Vállalatnak (M £ H ) kell megvételre átadni.

A z  átszállítás költségei.

(Jt. 50. §. (1) Az előzetesen értékesítendő dolognak az átvevő részére 
való átadása az átvevő vállalat (szövetkezet) telepén történik. Az előzetesen 
értékesítendő dolognak az átvevő vállalat (szövetkezet) telepére történő át
szállításáról — az Ut. 46. §-ában a tenyészállatokra vonatkozólag megálla
pított kivételtől eltekintve — az átadó szerv köteles gondoskodni.

(2) Az átszállítás költségeit az átadó szerv a rendelkezésre álló hitel- 
fedezet (javadalom, ellátmány) terhére fizeti ki.

(3) A  jelen §. rendelkezései a bizományi úton és áz árverés útján 
történő értékesítés esetén is irányadók.

7. §•

(1) Az átvevő vállalat (szövetkezet) az átvett dologról átvételi elismer
vényt (átvételi jegyzéket, vételi jegyet) köteles kiállítani és az átadónak 
kiszolgáltatni.

(2) Az átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi jegyen) fel 
kell tüntetni

a) az átadásra kerülő dolog részletes megjelölését, mennyiségét és 
minőségét;

b) az átvett dolog egységárát, értékét, valamint az átvételi elismervényen 
(átvételi jegyzéken, vételi jegyen) felsorolt valamennyi dolog össz
értékét és az ennek alapján kiszámított, az átvevő vállalat (szövet
kezet) által fizetendő ellenértéket (4—5. §.);

c) az ügy számát, a terhelt nevét és lakcímét;
d) annak a bírósági gazdasági hivatalnak a megnevezését, amelyhez 

az ellenértéket át kell utalni, valamint a bírósági gazdasági hivatal 
letéti (bevételi) számlájának számát;

e) az átvevő vállalat (szövetkezet) bankszámlájának megnevezését és
számát (a számlát vezető pénzintézet fiókjának jelzőszámát);

f) az átvevő vállalat (szövetkezet), valamint az átadó szerv bélyegző
jének lenyomatát.

(3) Az átvételi elismervényt (átvételi jegyzéket, vételi jegyet) az át
vevő vállalat (szövetkezet) vezetője vagy erre jogosult megbízottja, vala
mint az átadó szerv képviseletében eljáró személy írja alá.
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Ut. 51. §. (1) Az átvevő vállalat (szövetkezet) köteles
a) az átvett terményről (borról) és állatról — három példányban vételi 

jegyet,
b) az átvett élelmiszerről — öt példányban — átvételi jegyzéket,
c) az egyéb átvett bűnjelről pedig — három példányban — átvételi 

elismervényt kiállítani.
(2) A  R. 7. §. (2) bekezdésének c) és d) pontjában felsorolt adatokat 

az átadó szerv közli az átvevő vállalattal (szövetkezettel).
Ut. 52. §. (1) Az Ut. 51. §. (1) bek. b) pontjában említett átvételi 

jegyzék és c) pontjában említett átvételi elismervény kiállításához szükséges 
nyomtatványokat az átadó szerv köteles az átvevő rendelkezésére bocsátani; 
a nyomtatványokat azonban az átvevő köteles kiállítani.

(2) A  nyomozóhatóságot, illetőleg a bíróságot átvételi jegyzék és át
vételi elismervény-nyomtatványokkal — igénylés alapján, térítés nélkül — 
az illetékes BGH látja el.

Ut. 53. §. (1) Egy átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi 
jegyen) — a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve — csak az 
ugyanabban a bűnügyben lefoglalt bűnjeleket szabad feltüntetni.

(2) Az átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi jegyen) külön
böző bűnügyekben lefoglalt bűnjelek is feltüntethetők, ha ugyanazon alkalom
mal több csekély értékű bűnjel kerül értékesítésre (pl. a MÉH útján).

Ut. 54. §. (1) Ha az átvételi elismervényen (átvételi jegyzéken, vételi 
jegyen) nincs elég hely az átadott bűnjelek felsorolására, az átadó szerv 
köteles az átadott bűnjelek felsorolása céljából — az átvételi elismervény 
(átvételi jegyzék, vételi jegy) rovatbeosztásának megfelelően — külön jegy
zéket készíteni és az átvevő rendelkezésére bocsátani; a külön jegyzék kitöl
tése az átvevő feladata.

(2) A  külön jegyzéket — az Ut. 51. §-ának megfelelően — vételi 
jegy és átvételi elismervény esetén három példányban, átvételi jegyzék esetén 
pedig öt példányban kell kiállítani és az átvételi elismervényhez (átvételi
jegyzékhez, vételi jegyhez) kell csatolni.

Ut. 55. §. (1) A  három példányban kiállított átvételi elismervény, ille
tőleg vételi jegy egy-egy példánya az átvevő vállalatnál (szövetkezetnél),
két-két példánya pedig az átadó szervnél marad.

(2) Az öt példányban kiállított átvételi jegyzék két példánya az átvevő 
vállalatnál (szövetkezetnél), három példánya pedig az átadó szervnél marad.

Ut. 56. §. (1) Ha a nyomozóhatóság (a bíróság) a Gyógyszertári
Központnak, illetőleg az Orvosi Műszer és Fogászati Cikkek Vállalatnak 
átadandó bűnjeleket (Ut. 48. §.) az említett szerveknek nem közvetlenül
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adja át, hanem postán küldi meg, a bűnjelek postai megküldése olyan átvételi 
elismervény kíséretében történik, amelyen csupán a bűnjel ellenértéke nincs 
feltüntetve; az átvételi elismervény mindhárom példányát meg kell küldeni 
a Központnak (Vállalatnak).

(2) A Központ (Vállalat) az átvételi elismervényeken az átvett bűnjel 
ellenértékét feltünteti, az átvételi elismervényeket a megfelelő aláírással és 
bélyegzővel látja el. majd az átvételi elismervény két példányát visszaküldi 
az átadó szervnek.

(3) Ha az (1) bekezdésben felsorolt bűnjeleket az átadó szerv közvet
lenül adja át a jelen §-ban említett szerveknek, az átvételi elismervényt — 
az Ut. 52—55. §-ának megfelelően — az átvevő szerv állítja ki és adja át 
két példányban az átadó szervnek.

8. §.

Az átvételi elismervényt (átvételi jegyzéket, vételi jegyet) az átadó 
szerv a dolog átadását követően nyomban megküldi az illetékes bírósági 
gazdasági hivatalnak.

Ut. 57. §. (1) Az átadó szerv az átvételi elismervény és a vételi jegy 
nála maradó mindkét példányát, illetőleg az átvételi jegyzék nála maradó 
mindhárom példányát — az Ut. 10. §. (1) bekezdésének megfelelően — 
köteles nyomban az értékesítés után megküldeni az illetékes BGH-nak.

(2) Ha a bűnjel értékesítés céljából való átadása iránt a BGH bűnjel
kezelést végző dolgozója intézkedett, az átvételi elismervényt (átvételi jegy
zéket, vételi jegyet) — az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés megfelelő 
alkalmazásával — a BGH-nak az azonnali beszedési megbízással összefüggő 
teendők ellátására kijelölt dolgozójához kell eljuttatni.

9. §•

(1) A bírósági gazdasági hivatal — az átvevő vállalat (szövetkezet) 
által kiállított átvételi elismervény, illetőleg vételi jegy alapján — nyomban 
azonnali beszedési megbízást nyújt be a 6. §. alapján megvett dolog ellen
értékének az átvevő számlájáról a bírósági gazdasági hivatal számlájára tör
ténő átutalása érdekében.

(2) A  kereskedelmi szervnek (földművesszövetkezetnek) eladott élelmi
szer ellenértékét — a bírósági gazdasági hivatal és a kereskedelmi szerv 
(földművesszövetkezet) által a vállalati központhoz (földművesszövetkezeti 
központi irodához) beküldött átvételi jegyzékek alapján — a vállalati köz
pont (földművesszövetkezeti központi iroda) köteles átutalni a bírósági 
gazdasági hivatal számlájára.
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Ut. 58. §. (1) Az állami vállalatok, a szövetkezeti vállalatok és a 
szövetkezetek által kiállított átvételi elismervény, illetőleg vételi jegy alapján 
a BGH a letéti (bevételi) számláját vezető Magyar Nemzeti Bank–fiókhoz 
az átvevő ellen — összeghatárra tekintet nélkül — nyomban azonnali besze
dési megbízást köteles benyújtani.

(2) Az átvételi elismervény (vételi jegy) egy példányát az azonnali be
szedési megbízáshoz kell csatolni.

Ut. 59. §. Élelmiszer előzetes értékesítése esetén az átvevő kereskedelmi 
egység (földművesszövetkezet) az átvételi jegyzék nála maradt két példánya 
közül az egyiket, a BGH pedig az átvételi jegyzék hozzáérkezett három 
példánya közül az egyiket (tértivevénnyel) köteles haladéktalanul megküldeni 
a kereskedelmi egység vállalati központjának (a földművesszövetkezeti köz
ponti irodának).

Ut. 60. §. (1) A  vállalati központ (a földművesszövetkezeti központi 
iroda), a kereskedelmi egység (földművesszövetkezet), illetőleg a BGH 
által beküldött átvételi jegyzékek egyeztetése (párosítása) után az átvételi 
jegyzéken feltüntetett összeget a BGH által beküldött átvételi jegyzék 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles átutalni a BGH letéti 
számlájára.

(2) Ha a vállalati központ (a földművesszövetkezeti központi iroda) 
az (1) bekezdésben előírt kötelezettségét elmulasztja, az ellenérték átutalása 
céljából a BGH — összeghatárra tekintet nélkül — az átvételi jegyzék máso
dik példányának felhasználásával újabb nyolc napon belül azonnali beszedési 
megbízást köteles benyújtani az átvevő ellen a BGH letéti (bevételi) szám
láját vezető Magyar Nemzeti Bank–fiókhoz.

B izo m á n y i értékesítés

10. §.
(1) Ha kivételesen, indokolt esetben olyan dolog előzetes értékesítésére 

van szükség, amelyet a jelen rendelet 6. §–a alapján állami vállalatnak 
(szövetkezetnek) történő eladással értékesíteni nem lehet, a dolgot — ha 
az egyébként is az állami bizományi vállalat tevékenységi körébe (üzlet
körébe) tartozik — az állami bizományi vállalat útján kell előzetesen érté
kesíteni; az állami bizományi vállalat köteles a neki átadott — forgalomba– 
hozatalra alkalmas — dolgot bizományi értékesítés céljából átvenni.

(2) A  bizományi ügyletben megbízóként az illetékes bírósági gazdasági 
hivatalt kell tekinteni.
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(3) Ha a bizományba átvett dolog értékesítése az átvételtől számított 
harminc napon belül nem sikerült, az átvevő a dolgot újrabecsli és erről a 
bírósági gazdasági hivatalt értesíti.

(4) Ha a dolog az új becsértéken sem értékesíthető, azt az átvevő 
szerv az átvételtől számított kilencven napon belül a bírósági gazdasági hiva
tal rendelkezésére bocsátja; az átvételtől számított kilencven nap elteltével 
a bírósági gazdasági hivatal a dolgot nem veszi vissza.

(5) A  bírósági gazdasági hivatal a dolog visszavétele esetében a dolgot 
a bírósági végrehajtó útján árverésen értékesíti; ugyanígy kell értékesíteni a 
jelen §. (1) bekezdésében említett dolgokat akkor is, ha a bizományi válla
lat átvevőhelyére való szállításuk a dolgok értékével arányban nem álló költ
séggel járna, vagy akadályba ütközik.

(6) A  bizományi vállalat köteles a dolog ellenértékét [4. §. (1) bekez
dés c) pont] az értékesítést követően haladéktalanul, illetőleg — ha a dol
got sem el nem adta, sem a bírósági gazdasági hivatalnak vissza nem adta 
•— a dolog bizományi díjjal csökkentett becsértékének megfelelő összeget az 
átvételtől számított kilencven nap eltelte után haladéktalanul átutalni a bíró
sági gazdasági hivatalnak; ellenkező esetben a bírósági gazdasági hivatal 
a becsértéknek megfelelő összeget azonnali beszedési megbízással érvénye
sítheti.

Ut. 61. §. A  R. 10. §. (1) bekezdésében említett állami bizományi 
vállalaton a Bizományi Áruház Vállalatot és a Műszaki Anyag– és Gép
kereskedelmi Vállalatot (a továbbiakban együtt: bizományi vállalat) kell 
érteni.

Ut. 62. §. (1) A  bizományi értékesítésre kerülő bűnjeleket átadó szerv 
Budapesten a Bizományi Áruház Vállalat szakosított átvevőhelyeire, vidéken 
pedig a Bizományi Áruház Vállalat legközelebbi vegyesiparcikk (különféle 
szakmához tartozó áru) átvevőhelyére, illetőleg — ha az átvételre a Műszaki 
Anyag– és Gépkereskedelmi Vállalat jogosult és köteles — a vállalat meg
felelő átvevőhelyére köteles beszállítani. A  szállítás költségei tekintetében 
az Ut. 50. §. (2) bekezdésében foglalt rendelkezés irányadó.

(2) A Bizományi Áruház Vállalat budapesti szakosított, valamint 
vidéki vegyesiparcikk átvevőhelyeit a jelen utasítás 4. sz. melléklete tartal
mazza.

Ut. 63. §. (1) A  bizományi ügyletben az értékesítésre átadott bűnjelek
kel kapcsolatban megbízóként — tekintet nélkül arra. hogy az értékesítésre 
való átadást a nyomozóhatóság vagy a bűnjelkezelést önállóan végző bíróság 
bűnjelkezelője foganatosította–e — azt a BG H –t kell tekinteni, amely a bizo
mányi értékesítésre kerülő bűnjel ellenértékének bevételezésére jogosult.
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(2) A  bizományi ügyletbe a bizományi vállalat önszerződőként beléphet.
Ut. 64. §. (1) A  bizományi vállalat a bizományi értékesítés céljából 

átvett bűnjelről három példányban felvételi jegyet állít ki.
(2) A  felvételi jegyen fel kell tüntetni a R. 7. §. (2) bekezdésének

a )—f) pontjaiban felsorolt adatokat (bélyegzőlenyomatot); ellenértékként 
— egyelőre — a bizományi vállalat által megállapított becsértéket kell fel
tüntetni.

Ut. 65. §. Az Ut. 53—54. §–ainak az egy átvételi elismervényen (átvé
teli jegyzéken, vételi jegyen) feltüntethető bűnjelekre és az ún. külön jegy
zékre vonatkozó rendelkezései a felvételi jegy tekintetében is irányadók.

Ut. 66. §. (1) A  felvételi jegy egy példánya a bizományi vállalatnál, 
két példánya pedig az átadó szervnél marad.

(2) Az átadó szerv — ha az nem a BGH — köteles a felvételi jegy 
mindkét példányát — az Ut. 10. §. (1) bekezdésének megfelelően — hala
déktalanul megküldeni a BGH–nak. Az Ut. 57. §. (2) bekezdésében foglalt 
rendelkezés a bizományi értékesítésre átadott bűnjelek tekintetében is meg
felelően irányadó.

(3) Ha a bizományba átvett bűnjel értékesítésének sikertelensége esetén 
a bizományi vállalat a bűnjelet újrabecsli, erről a BGH–t — a R. 10. §. (3) 
bekezdése értelmében — két példányban megküldött értesítéssel köteles 
értesíteni.

(4) A  BGH az új becsértékről szóló értesítés példányait a nála lévő 
felvételi jegyekhez csatolja.

Ut. 61. §. (1) Ha a BGH a bizományi értékesítésre átadott bűnjelet 
a R. 10. §. (4) bekezdése értelmében visszaveszi, köteles a felvételi jegy 
és az új becsértékről szóló értesítés nála lévő példányait visszaadni a bizo
mányi vállalatnak.

(2) Ha a bizományi vállalat a bizományi értékesítésre átvett bűnjelet 
az átvételtől számított kilencven nap alatt a BGH rendelkezésére bocsátja, 
a bűnjelnek a bizományi vállalattól való visszaszállításáról és árverés útján 
történő értékesítéséről a BGH gondoskodik; a szállítással felmerülő költsé
geket a BGH a rendelkezésére álló javadalom terhére viseli.

(3) Ha a bizományi vállalat a bizományi értékesítés eredménytelensége 
miatt a bűnjelet a R. 10. §. (4) bekezdése értelmében a BGH rendelkezé
sére bocsátotta, bizományi (kezelési) díj felszámításának helye nincs.

Ut. 68. §. (1) A  bizományi vállalat a bizományi értékesítésre átvett 
bűnjel eladása során befolyt vételárat — a jogszabályban előírt bizományi 
(kezelési) díj levonása után — az értékesítést követően haladéktalanul köte
les átutalni a BGH letéti (bevételi) számlájára.
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(2) Ha a bizományi vállalat a bizományi értékesítésre átvett bűnjel 
ellenértékét az átvételtől számított harminc nap elteltével, illetőleg újrabecslés 
esetén [R. 10. §. (3) bek.] kilencven nap elteltével a BGH letéti (bevételi) 
számlájára nem utalta át, vagy az átvett bűnjelet az átvételtől számított 
kilencven napon belül nem bocsátotta a BGH rendelkezésére, a BGH a 
harminc, illetőleg a kilencven napot követő nyolc napon belül a felvételi 
jegy, ha pedig a bűnjelet a bizományi vállalat újra becsülte, ezenkívül az 
új becsértékről szóló értesítés egy–egy példánya alapján köteles a letéti 
(bevételi) számláját vezető Magyar Nemzeti Bank–fióknál a bizományi vál
lalat ellen összeghatárra tekintet nélkül azonnali beszedési megbízást be
nyújtani.

(3) Az azonnali beszedési megbízással a felvételi jegyen feltüntetett 
becsértéknek megfelelő összeget, illetőleg — ha újrabecslés történt — az áj 
becsértékről szóló értesítésben feltüntetett becsértéknek megfelelő összeget 
kell érvényesíteni.

A z  értékesített bűnjel ellenértékének átutalása és beszedése.

Ut. 69. §. Ha a bűnjel ellenértékét az átvevő vállalat (szövetkezet) át
utalással egyenlíti ki, az átutalást ügyenként külön–küiön teljesíti.

Ut. 70. §. (1) Ha a bűnjel ellenértékét a BGH a jelen utasítás alapján 
foganatosítható azonnali beszedési megbízással szedi be [Ut. 38. §., 60. §. 
(2) bek.. 68. §. (2) — (3) bek., 84. §. (2) bek., stb.], a BGH letéti (be
vételi) számláját vezető Magyar Nemzeti Bank–fiók köteles a BGH–nak 
a bűnjel értékesítésével kapcsolatos azonnali beszedési megbízásában fel
tüntetett összeget a BGH letéti (bevételi) számlájára minden esetben átutalni.

(2) Ha az átvevő vállalat (szövetkezet) az (1) bekezdés szerinti át
utalást egészen vagy részben alaptalannak tartja, igényét (az átutalt összeg
nek vagy az összeg egy részének visszatérítését, stb.) az illetékes BGH 
ellen indított per útján érvényesítheti.

Ut. 71. §. (1) A  bűnjel értékesítés céljából történő átadását követően 
az átadó szerv és az átvevő között keletkezett vita esetén a jogerős bírósági 
határozattal megállapított összeget a jogosított fél — összeghatárra tekintet 
nélkül — azonnali beszedési megbízással szedi be (Vht. 173. §.). Ha a 
jogosított fél magánszemély vagy nem a beszedési megbízási rendszerbe 
tartozó szerv, a BGH a jogerős bírósági határozattal az átadó szerv terhére 
megállapított összeget a jogosított fél részére haladéktalanul átutalja.

(2) Az (1) bekezdésben említett azonnali beszedési megbízáson a 
„Bírósági határozat" jelzést fel kell tüntetni, és a beszedési megbízáshoz
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csatolni kell a jogerősítési záradékkal ellátott határozat egy példányát. Az 
ilyen beszedési megbízást a Magyar Nemzeti Bank Jogügyi Osztályához 
(Budapest, V., Szabadság–tér 8.) kell megküldeni.

(3) A  jelen §. szerinti azonnali beszedési megbízás esetén az Ut. 70. §. 
(2) bekezdésében említett per indításának helye nincs.

Értékesítés árverésen

11. §•

(1) A  büntető eljárás során lefoglalt és előzetesen értékesítendő dolgot 
a bírósági végrehajtó útján, árverésen kell értékesíteni.

a) ha nincs olyan vállalat (szövetkezet), amely az értékesítendő dolog 
megvételére köteles volna, vagy ha a dolognak a vállalat (szövet
kezet) útján történő értékesítése bármilyen okból meghiúsult 
[6. §. (4) bekezdés],

b) ha a bizományba átvett dolgot — az értékesítés eredménytelensége 
miatt — az átvevő visszaadta a bírósági gazdasági hivatalnak 
[10. §. (5) bekezdés] és

c) ha a dolognak a megvételre, illetőleg a bizományi értékesítés céljá
ból történő átvételre kötelezett vállalat (szövetkezet) telepére való 
szállítása a dolog értékével arányban nem álló költséggel járna vagy 
akadályba ütközik [6. §. (4) bekezdés, illetőleg 10. §. (3) bek.].

(2) A  bírósági végrehajtó az árverésen értékesítendő dolgot végrehajtási 
jegyzőkönyvben összeírja, e jegyzőkönyv egy–egy példányát az átadó szervhez 
és az illetékes bírósági gazdasági hivatalhoz továbbítja, ezt követően a dol
got a bírósági végrehajtásról szóló 1955. évi 21. számú törvényerejű rendelet 
(a továbbiakban: Vht.) szabályai szerint — a jogszabályokban foglalt ki
egészítések. illetőleg módosítások figyelembevételével — árverésen értékesíti, 
az árverésen befolyt vételárat pedig a bírósági gazdasági hivatal számlájára 
utalja át.

Ut. 12. §. A központi gazdálkodás alá vont ipari terméket csak abban 
az esetben lehet árverésen értékesíteni, ha a járási (városi, városi kerületi) 
tanács végrehajtó bizottságának ipari osztálya (csoportja) az átadó szerv 
felszólításától számított nyolc napon belül nem jelöli ki azt a vállalatot 
(szövetkezetet), amelynek a központi gazdálkodás alá vont ipari terméket 
át kell adni.

Ut. 13. §. A R. 11. §. (2) bekezdésében említett végrehajtási jegyző
könyvet az „Általános jegyzőkönyv végrehajtási ügyben" elnevezésű nyomtat–
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ványon [a 307/1956. (I. K. 6.) I. M. 1/1. számú igazságügyminisztériumi 
közlemény mellékletében foglalt „bírósági nyomtatvány–jegyzék"  523. sz.] 
kell elkészíteni; ha az árverésre kerülő dolgok száma nagy, a „Betétív 
foglalási jegyzőkönyvhöz" elnevezésű nyomtatványt (nyomtatvány–jegyzék 
530. sz.) is fel kell használni.

Ut. 74. §. Az árverésre vonatkozólag a Vht. 95— 105. §–ai irányadók 
az Ut. 75. §–ában foglalt kiegészítésekkel, illetőleg módosításokkal.

Ut. 75. §. (1) Az árverést általában a büntetőügy elintézésére illetékes 
bíróság vagy a bűnjel őrzésének helye szerint illetékes járásbíróság (városi, 
kerületi bíróság) székhelyén kell megtartani; az árverés foganatosítása az ár
verés helye szerint illetékes bírósági végrehajtó feladata.

(2) Az árverés alá kerülő ingóságok becsértékét az árverés helye szerint 
illetékes bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) állapítja meg; az 
ingóságok becsértékének megállapításánál a végrehajtó köteles — a Vht. 63. 
§–ának megfelelően — a hatósági kiskereskedelmi árat (hivatalos árat vagy 
árfolyamot) ennek hiányában pedig a forgalmi árat alapul venni.

(3) Az árverési hirdetményt általában az árverést megelőzően legalább 
tizenöt nappal ki kell függeszteni; gyors romlásnak kitett bűnjel árverése 
esetén vagy más indokolt esetben azonban ezt a határidőt le lehet szállítani, 
sőt árverési hirdetmény kibocsátásának mellőzésével is lehet árverést tartani; 
ilyenkor azonban gondoskodni kell az árverés egyéb megfelelő módon való 
közhírré tételéről.

(4) A  végrehajtó az árverés alá kerülő bűnjel kikiáltási árát — a Vht. 
100. §. (2) bekezdésétől eltérően — a dolog becsértéke kétharmad részének 
megfelelő összeg alá is leszállíthatja.

Ut. 76. §. Az árverésen előzetesen értékesített bűnjel ellenértékének 
a költségek levonása után fennmaradó részét a végrehajtó a BGH letéti 
(bevételi) számlájára köteles befizetni (átutalni).

Ut. 77. §. (1) Az árverést foganatosító végrehajtót a R. 11. §–ában 
előírt árverésen befolyt összeg után prémium illeti meg.

(2) A prémium mértékére és kifizetésére vonatkozólag „A bírósági 
végrehajtók prémiumának újabb szabályozásáról" szóló 121/1956. (I. K. 
18.) I. M. számú igazságügyminiszteri utasítás 2., illetőleg 4—8. pontjai 
irányadók; ennek megfelelően a prémium a befolyt összeg két százaléka, 
a prémiumot a megyei (fővárosi) bíróság elnöke utalványozza, és a prémium
ban kizárólag az eljáró végrehajtó részesül.
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Ut. 78. §. (1) A  bűnjel előzetes értékesítése során befolyt összeget 
(az előzetes értékesítésből eredő bevételt) bírói letétbe kell helyezni.

(2) Ha az előzetesen értékesített bűnjel ellenértéke a BGH letéti szám
lájára befolyt, erről a BGH a nyomozóhatóságot, ha pedig az eljárás már 
a bíróság előtt folyik, a bíróságot a letéti adatok közlésével értesíti.

(3) A  bűnjelkezelő a bűnjel előzetes értékesítésének megtörténtét a 
bűnjel–nyilvántartókönyvben feljegyzi. A  BGH bűnjelkezelője ezenkívül az 
értékesítés eredményeként a letéti (bevételi) számlára befolyt ellenérték ösz– 
szegét és bevételezési adatait is feljegyzi a bűnjel–nyilvántartókönyvben.

A  bűnjel előzetes értékesítéséből eredő összeg kezelése.

III. A Z  ELK O B ZO TT DOLGOK £R T £K E SIT £SE .

12. §.

(1) A büntető eljárás során lefoglalt és utóbb elkobzott dolog értékesí
tésére — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — az előzetes értékesítés szabá
lyait (3— 11. §.) kell alkalmazni.

(2) A  büntető eljárás során lefoglalt és elkobzott értéktárgyak értéke
sítésére, illetőleg ellenértékének megfizetésére vonatkozólag a vagyonelkob
zás esetében követendő eljárás szabályai irányadók azzal az eltéréssel, hogy 
az elkobzott dolog ellenértékét nem a bírósági végrehajtói letéti számlára, 
hanem az illetékes bírósági gazdasági hivatal bevételi számlájára kell befizetni.

A z  elkobzott bűnjelek értékesítését megelőző intézkedések.

Ut. 79. §. (1) A  bíróság a bűnjel elkobzásáról a bűnjelkezelőt a 
29/1954. (I. K. 15.) számú együttes utasítás 53. §–ában előírt „egységes 
értesítés” (bírósági nyomtatvány–jegyzék 256. sz.) egy külön példányával 
vagy az elkobzásról szóló jogerős határozat eredeti bírói aláírással ellátott 
egy példányával [65/1954. (I. K. 23.) I. M. számú utasítás 54. §. (4) 
bekezdés] értesíti.

(2) A  bűnjelkezelő a bűnjel elkobzását az I. számú, illetőleg — az 
Ut. 16. §. (1) bekezdésében említett esetben — a II. számú bűnjel–nyilván
tartókönyvben feljegyzi; a fővárosi bíróság gazdasági hivatala a bűnjel el
kobzásának megtörténtét az I. számú, illetőleg a II. számú bűnjel–nyilván
tartókönyvben feljegyzi és az elkobzott bűnjelet az „Elkobzott bűnjelek 
nyilvántartókönyvében (Ut. 17. §.) — új tételszám alatt — nyilvántar
tásba veszi.
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Ut. 80. §. (1) A  bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője 
az elkobzott bűnjeleket — a bűnjel–nyilvántartókönyvből történő kivezetés 
mellett — köteles alkalmilag, de legalább hat havonként két példányban 
készített, összevont (tehát ügyenként nem külön–külön kiállított) bűnjeljegy
zékkel a BGH bűnjelraktárába beszállítani, kivéve ha a szállítás a bűnjel 
ellenértékével arányban nem álló költséget okozna.

(2) A  csekély értékű bűnjelet is be kell szállítani a BGH bűnjelraktá
rába, ha a szállítással kapcsolatban felmerülő költségtöbblet az egyéb (érté
kesebb) bűnjelek szállítási költségét lényegesen nem növeli.

(3) A  beszállításnál különösen ügyelni kell arra, hogy a szennyező és 
más káros hatású bűnjelek a küldemény egyéb tartalmának épségét ne veszé
lyeztessék.

Ut. 81. §. (1) Ha a bíróság az Ut. 4. §–a értelmében valamely szerv 
őrizetében hagyott, előzetesen nem értékesített bűnjel elkobzását mondta ki, 
erről a bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője a BGH–t köteles 
haladéktalanul értesíteni.

(2) A  BGH értesítése a bűnjeljegyzék két példányának megküldésével 
történik. A  bűnjeljegyzékhez kell csatolni az őrzéssel kapcsolatban felvett 
jegyzőkönyvet [Ut. 4. §. (3) bek.] és a rendelkezésre álló egyéb iratot 
(pl. járlatlevelet) is.

(3) A  BGH az Ut. 80. §–ának (1) bekezdése és a jelen §. (2) be
kezdése alapján kézhez kapott bűnjeljegyzékek egy példányát — a bűnjelek, 
illetőleg a jegyzőkönyv és egyéb irat átvételének elismerése, valamint a 
bűnjelek nyilvántartásba vétele után — a bűnjelkezelést önállóan végző 
bíróság bűnjelkezelőjének visszaküldi.

(4) A (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően visszaküldött bűnjel
jegyzék alapján a bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője a 
bűnjel, illetőleg az őrzéssel kapcsolatban felvett jegyzőkönyv és egyéb irat 
átadását a bűnjel–nyilvántartókönyvben feljegyzi.

(3) Az elkobzott bűnjeleket a többi bűnjeltől elkülönítve kell kezelni.

A z  elkobzott bűnjelek értékesítésének általános szabályai.

Ut. 82. §. (1) A  BGH bűnjelraktárában lévő, valamint az Ut. 4. §–a 
értelmében valamely szerv őrizetében hagyott és előzetesen nem értékesített, 
elkobzott bűnjelek értékesítése iránt — az előzetes értékesítés szabályai 
szerint (R. 3— 11. §. és Ut. 36—78. §.) — a BGH intézkedik.

(2) Ha a bűnjelkezelést önállóan végző bíróság bűnjelkezelője az általa 
őrzött bűnjelet az aránytalanul magas szállítási költségek miatt nem szállí–
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totta be a BGH–hoz, a bűnjelkezelő köteles az elkobzott bűnjel értékesítésé
ről a bűnjel őrzésének helyén lévő kereskedelmi szerveknek való eladás 
(bizományi értékesítés), illetőleg a bűnjel őrzésének helyén foganatosított 
árverés útján gondoskodni.

A z  elkobzott értéktárgyak értékesítése.

Ut. 83. §. (1) A  bírói letétbe helyezett (Ut. 5. §. (2) bek.), majd 
elkobzott arany vagy platina felhasználásával készült tárgy (ideértve a tört
aranyat és a törtplatinát is), drágakő (ideértve az igazgyöngyöt is), ezüst, 
ezüsttárgy, óra. valamint értékpapírok értékesítéséről az illetékes BGH gon
doskodik.

(2) A  lefoglalt arany, platina, külföldi fizető– vagy pénzhelyettesítő 
eszköz és minden fajta aranyérme tekintetében a R. 16. §–ában és az Ut. 
114— 115. §–ában foglalt rendelkezések az irányadók.

Ut. 84. §. (1) Az arany vagy platina felhasználásával készült tárgyat 
(ideértve a törtaranyat és a törtplatinát is), a drágakövet (ideértve az igaz
gyöngyöt is), az ezüstöt, az ezüsttárgyat és az órát a Budapesten működő 
RGH–k az ó ra– és é kszernagykereskedelmi Vállalatnak (Budapest, V., 
Vörösmarty tér 2.), a vidéki megyei bíróságok mellett működő BGH–k 
pedig a legközelebbi Országos Kultúrcikk Kiskereskedelmi Vállalatnak 
vagy ó ra– és é kszerkereskedelmi Vállalatnak adják át megvételre; e válla
latok kötelesek ezeket az értéktárgyakat megvenni.

(2) A  BGH az (1) bekezdésben felsorolt értéktárgyak ellenértékét — 
összeghatárra tekintet nélkül — a saját számláját vezető bankfióknál be
nyújtott azonnali beszedési megbízással szedi be.

Ut. 85. §. (1) A  magyar állam által 1945. január 1. után kibocsátott 
kölcsönkötvényeket, valamint a belföldi fizetőeszközökre szóló takarékbetét
könyveket a BGH értéklevélben, szám jegyzékkel az Országos Takarékpénz
tárhoz (Budapest, V., Nádor u. 16.) köteles továbbítani.

(2) Az Országos t akarékpénztár a hozzá eljuttatott kölcsönkötvényeket 
közvetlenül állami letétbe veszi át és azokért ellenértéket nem térít.

(3) Az Országos Takarékpénztár a belföldi fizetőeszközre szóló 
takarékbetétkönyvben feltüntetett követelés összegét — a takarékbetét után 
egyébként járó esetleges kamatokkal együtt — a takarékbetétkönyv kézhez
vételétől számított nyolc napon belül a BGH bevételi számlájára utalja át.

Ut. 86. §. (1) A  külföldi pénzintézet által kiállított takarékbetét
könyveket a BGH értéklevélben a Magyar Nemzeti Bank Központjához 
(Budapest, V.. Szabadság tér 8.) köteles továbbítani.
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(2) A  Magyar Nemzeti Bank Központja az (1) bekezdésben említett, 
hozzá eljuttatott takarékbetétkönyveket letétként kezeli, értékesítésük esetén 
pedig ellenértékűket haladéktalanul átutalja a BGH bevételi számlájára.

Ut. 87. §. (1) A  belföldi pénzintézet által kiállított külföldi pénzértékre 
szóló takarékbetétkönyveket, valamint az Ut. 85—86. §–aiban fel nem sorolt 
egyéb értékpapírokat a BGH értéklevélben a Pénzintézeti Központhoz 
(Budapest, V., Dorottya u. 7.) köteles továbbítani.

(2) A  Pénzintézeti Központ az (1) bekezdésben említett, hozzá eljut
tatott takarékbetétkönyveket és értékpapírokat az állam javára a Pénzügy
minisztérium letétekként veszi át és kezeli, értékesítésük esetén pedig ellen
értékűket haladéktalanul átutalja az illetékes BGH bevételi számlájára.

A z  engedély alapján birtokban tartható, 
elkobzott lőfegyver és lőszer értékesítése.

Ut. 88. §. Az engedély alapján birtokban tartható, elkobzott lőfegyvert 
és lőszert a forgalombahozatalával foglalkozó állami vállalat vagy a Bizo
mányi Áruház Vállalat útján kell — a R. 6—9. §–ában, illetőleg 10. §–ában 
és az Ut. 50—58. §–ában, illetőleg 61— 71. §–ában foglalt rendelkezéseknek 
megfelelően — értékesíteni.

A z  elkobzott bűnjelek értékesítése esetén kiállítandó átvételi elismervény.

Ut. 89. §. (1) Az Ut. 84. és 88. §–ában említett vállalatok kötelesek 
az elkobzott és általuk értékesítésre átvett bűnjelről — három példányban — 
átvételi elismervényt, illetőleg — ha az engedély alapján birtokban tartható 
lőfegyver és lőszer értékesítése a Bizományi Áruház Vállalat útján történik 
— felvételi jegyet kiállítani.

(2) Az átvételi elismervény, illetőleg a felvételi jegy egy példánya a 
vállalatnál marad, két példányát pedig a vállalat köteles az átvételt követően 
nyomban átadni (megküldeni) a BGH–nak–.

Ut. 90. §. (1) Az Ut. 85—87. §–ában említett pénzintézetek kötelesek 
az elkobzott és általuk értékesítésre átvett bűnjelről — két példányban — 
az általuk rendszeresített átvételi elismervényt kiállítani.

(2) Az átvételi elismervény egy példánya a pénzintézetnél marad, egy 
példányát pedig a pénzintézet köteles az átvételt követően nyomban átadni 
(megküldeni) a BG H –nak.

Ut. 91. §. (1) Az Ut. 89—90. §–a alapján kiállítandó átvételi elis
mervényt, illetőleg felvételi jegyet a R. 7. §–ának, illetőleg az Ut. 64. §–ának 
megfelelően kell kiállítani.
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(2) Ha a bűnjelet a pénzintézet az értékesítésig letéti kezelésre vette 
át, az átvételi elismervényen erre a körülményre utalni kell, és — a lehető
séghez képest — fel kell tüntetni azt is, hogy a letéti kezelés előreláthatólag 
meddig tart.

Eljárás a bírói letéti számlán kezelt összeg elkobzása esetén.

Ut. 92. §. (1) A  BGH letéti számláján bírói letétként kezelt összeg 
(Ut. 6. és 78. §.) elkobzása esetén az összeget a bírói letéti számláról a 
BGH bevételi számlájára kell átutalni.

(2) Az átutalást — ha a letét összege bűnjel előzetes értékesítéséből 
ered — a BGH az „egységes értesítés" (bírósági nyomtatvány–jegyzék 256. 
sz.) alapján teljesíti és az átutalással egyidejűleg az átutalásról az illetékes 
bíróságot értesíti [108/1955. (I. K. 8.) I. M. sz. utasítás 9. §.].

A z  elkobzott bűnjelek értékesítésének feljegyzése.

Ut. 93. §. (1) A  bűnjelkezelő az elkobzott bűnjelek értékesítésének 
megtörténtét a bűnjel–nyilvántartókönyvben feljegyzi. A BGH bűnjelkezelője 
ezenkívül az értékesítés eredményeként a bevételi számlára befolyt ellenérték 
összegét és bevételezési adatait is feljegyzi a bűnjel–nyilvántartókönyvben.

(2) Ha az elkobzott bűnjel valamely szerv részére térítés nélkül kerül 
átadásra (R. 17— 18. §. és Ut. 116— 119. §.), a bűnjel–nyilvántartókönyvben 
(a letétekről vezetett nyilvántartásban) ezt a körülményt kell feljegyezni.

Ut. 94. §. (1) Ha az Ut. 86—87. §–ában említett takarékbetétkönyve
ket (értékpapírokat) a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg a Pénzintézeti Köz
pont — azok értékesítéséig — letétként kezeli, a bűnjel–nyilvántartókönyvben 
(a letétekről vezetett nyilvántartásban) — a letétként történő átvételről szóló 
elismervény (Ut. 90. §.) alapján — a letétbehelyezés tényét fel kell jegyezni.

(2) A  bűnjel–nyilvántartókönyv (a letétekről vezetett nyilvántartás) 
vezetése szempontjából az (1) bekezdésben említett ügyeket mindaddig folya
matban lévőknek kell tekinteni, amíg a pénzintézet által letétként átvett bűn
jelek ellenértéke a BGH bevételi számlájára be nem folyt.

IV. A LEFO G LA LT DOLOG VISSZAADÁSA 
A  JOGOSULT RÉSZÉRE.

13. §.
(1) A  lefoglalás megszüntetése esetén a lefoglalt dolgot a Bp. 123. 

§–a értelmében az arra jogosult személy részére kell visszaadni, illetőleg 
kiadni.
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(2) Olyan esetben, amikor a lefoglalást meg kell szüntetni, de a dolog 
természetben már nem adható vissza, a nyomozóhatóság, illetőleg a bíróság 
rendelkezése alapján az értékesítés során befizetett ellenértéket (4—5. §.) 
kell a jogosultnak kiadni [Bp. 119. §. (3) bekezdés],

A  bűnjel visszaadása (kiadása).

Ui. 95. §. (1) A  bűnjelkezelőnek átadott és nem bírói letétként kezelt 
bűnjelnek a jogosult részére való visszaadása (kiadása) iránt a bíróság, 
illetőleg az ügyészség határozattal intézkedik.

(2) A  határozatot mind a jogosulttal, mind a bűnjelkezelővel közölni 
kell; a határozatnak a bűnjelkezelő részére szóló kiadmányát eredeti aláírással 
kell ellátni.

(3) A  bírói letétként kezelt bűnjelnek a jogosult részére való vissza
adására (kiadására) csak a bíróság határozata alapján kerülhet sor. E bűn
jelekkel kapcsolatban a bírói letétről szóló utasítások [3/1954. (I. K. 2.) 
í. M. számú utasítás és 108/1955. (I. K. 8.) I. M. számú utasítás] szerint 
kell eljárni.

Ut. 96. §. A  bűnjel visszaadását (kiadását) elrendelő határozatban 
figyelmeztetni kell a jogosultat, hogy ha a bűnjelet a határozat kézbesíté
sétől számított 30 napon belül nem veszi át, a bűnjel értékesítése iránt tör
ténik intézkedés, és ebben az esetben csupán az értékesítés során befolyt 
ellenértéket utalja ki részére a BGH.

Ut. 91. §. (1) Ha a bíróság a büntető ügyben hozott ítéletben rendel
kezik a bűnjel visszaadása (kiadása) felől, rendelkezését a bűnjelkezelővel 
a 29/1954. (I. K. 15.) számú együttes utasítás 53. §–ában előírt "egységes 
értesítésben" (bírósági nyomtatvány–jegyzék 256. sz.), vagy a jogerős ítélet 
egy példányának megküldésével [65/1954. (I. K. 23.) I. M. számú utasítás 
34. §. (4) bek.] közli.

(2) Az ítélet rendelkező részében az átvétel elmulasztásának következ
ményeire (Ut. 96. §.) nem kell utalni.

(3) Ha a bűnjel visszaadásának (kiadásának) elrendelése a bíróság 
ítéletében történt, és a jogosult a bűnjel átvétele céljából még nem jelent
kezett, a bűnjelkezelő — az értesítés, illetőleg a jogerős ítélet kézhezvételé
től számított harminc nap elteltével — felhívja a jogosultat a bűnjel át
vételére, és egyben figyelmezteti őt az átvétel elmulasztásának következ
ményeire.

Ut. 98. §. A  bűnjelkezelő az Ut. 95. §–ában említett határozat, illető
leg az Ut. 97. §. szerint értesítés alapján a visszaadás elrendelését a bűnjel
nyilvántartókönyvben feljegyzi.
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Ut. 99. §. (1) Ha a bűnjelet az eljáró bírósági tanács vezetője a 
b űnjelkezelőtől a tárgyalásra (egyéb eljáráshoz) bekérte, és a bíróság a 
bűnjelnek a jogosult részére való visszaadása iránt hozott határozatot, az 
ilyen bűnjelet a tárgyaláson (egyéb eljárásnál) jelenlévő jogosult részére 
a tanács vezetője — elismervény ellenében — kiadja.

(2) A  bűnjelnek az (1) bekezdésben említett közvetlen kiadása esetén 
ezt a körülményt a tanács vezetője köteles a bűnjelkezelőnek megküldött 
határozatban (értesítésen) feltüntetni, köteles továbbá az (1) bekezdésben 
említett elismervényt a határozathoz (értesítéshez) csatolni.

(3) A  bűnjelkezelő a határozat (értesítés) alapján a bűnjel kiadásá
nak megtörténtét a bűnjel–nyilvántartókönyvben feljegyzi.

Ut. 100. §. (1) Ha a bűnjel valamely hatóság, szerv vagy vállalat 
őrizetében maradt (Ut. 4. §.) és a bíróság (ügyész) elrendelte a bűnjelnek 
a jogosult részére való visszaadását, a bíróság (ügyész) a jogosult értesíté
sével (a bűnjel átvételére való felhívásával) egyidejűleg a bűnjel őrzését 
ellátó hatóságot (szervet, vállalatot) arra hívja fel. hogy a bűnjelet a bíró
ság (ügyész) határozata alapján jelentkező jogosultnak — jegyzőkönyv fel
vételével — adja át és a jegyzőkönyv egy példányát küldje meg a bíróságnak 
(ügyésznek).

(2) A  bíróság (ügyész) a jegyzőkönyvet a bűnjelkezelőhöz továbbítja, 
aki a bűnjel kiadását — a jegyzőkönyv alapján — a bűnjel–nyilvántartó
könyvben feljegyzi.

(3) Az (1) bekezdésben említett esetben a bíróság (ügyész) a jogo
sultat a bűnjel átvételére az Ut. 95—97. §–aiban foglaltak szerint hívja fel.

Ut. 101. §. (1) A  bűnjelet a bíróság (ügyész) határozatában meg
jelölt jogosultnak, vagy a jogosult — írásbeli meghatalmazással ellátott ––– 
meghatalmazottjának lehet kiadni.

(2) A  jogosult, illetőleg a meghatalmazott személyazonosságát személyi 
igazolványával köteles igazolni.

Ut. 102. §. (1) Ha a jogosult jogi személy, a meghatalmazást köteles 
a jogszabályban előírt aláírással (aláírásokkal) és bélyegzővel ellátni.

(2) Ha a jogosult magánszemély, — a (3) bekezdésben foglalt ki
vételtől eletekintve — a meghatalmazáson lévő aláírását a közjegyzőnek, 
a bíróságnak vagy a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó 
bizottsága titkárának (titkársága vezetőjének) kell hitelesítenie. Ha a jogo
sult a szabadságvesztés büntetését tölti (előzetes letartóztatásban van) a 
meghatalmazást a börtön (munkahely) parancsnoka is hitelesítheti.

(3) Ha a bűnjel becsértéke az 500 forintot nem haladja meg, a dolog 
átvételére adott meghatalmazáson szereplő aláírást nem kell a (2) bekezdés 
szerint hitelesíttetni, hanem elegendő, ha a meghatalmazáson két tanú az
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aláírásával igazolja, hogy a jogosult a meghatalmazást előttük aláírta vagy 
aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; a meghatalmazáson a tanúk 
lakóhelyét (lakcímét) is fel kell tüntetni.

Ut. 103. §. (1) A  jogosult, illetőleg a jogosult helyett eljáró meg
hatalmazott a bűnjel átvételét a bűnjel–nyilvántartókönyv 10. rovatában alá
írásával vagy külön átvételi elismervénnyel ismeri el.

(2) A  meghatalmazást a bűnjelkezelő a nála lévő értesítéshez, illetőleg 
a kiutaló határozatnak nála lévő kiadmányához csatolja.

Intézkedések a bűnjel visszavételének elmulasztása esetén.

Ut. 104. §. Ha a bűnjel átvételére jogosult személy ismert ugyan, de 
ismeretlen helyen tartózkodik és így a bűnjel visszaadását (kiadását) el
rendelő határozatot nem lehet vele közölni, az a bíróság (ügyész), amely 
a bűnjel visszaadását (kiadását) elrendelő határozatot hozta, haladéktalanul 
intézkedik a bűnjel átvételére vonatkozó felhívás hirdetményi úton való 
kibocsátása (Bp. 75. §.) iránt, egyúttal a bűnjelkezelőt is értesíti a határozat 
közlésének eredménytelenségéről.

Ut. 105. §. (1) Ha a bűnjel átvételére jogosult személy kiléte nem 
állapítható meg, őt a bíróság (ügyészség) hirdetőtábláján kifüggesztendő 
hirdetmény útján kell az átvétel céljából való jelentkezésre felszólítani [Bp. 
123. §. (2) bek.].

(2) A  bíróság által kibocsátott hirdetményt a bíróság székhelyén lévő 
községi (városi, városi kerületi) tanács hirdetőtábláján, az ügyész által ki
bocsátott hirdetményt pedig az említett tanács hirdetőtábláján felül annak a 
bíróságnak a hirdetőtábláján is közzé kell tenni, amely az ügy bírósági 
tárgyalása esetén elsőfokon eljárna. A hirdetményt kibocsátó bíróság köteles 
a községi (városi, városi kerületi) tanács végrehajtó bizottságát, az ügyész 
pedig ezenfelül az illetékes bíróságot a közzététel végett megkeresni.

(3) A  hirdetmény útján történő felszólítás jogkövetkezményei a hirdet
ményt kibocsátó bíróság (ügyész) hirdetőtábláján történő közzétételhez 
fűződnek.

Ut. 106. §. (1) Ha az Ut. 104— 105. §–a szerinti hirdetménynek ki
függesztését követő hat hónap alatt a bűnjel átvételére jogosult személy nem 
jelentkezik, a bíróság (ügyész) a bűnjel értékesítését, illetőleg megsemmisí
tését elrendelő határozatot hoz.

(2) A bíróság (ügyész) a hirdetmény kifüggesztését követő hat hónap 
eltelte előtt is hozhat értékesítést (megsemmisítést) elrendelő határozatot, ha 
a bűnjel a hat hónapig való tárolása esetén romlásnak volna kitéve, vagy ha

—  482 —

ABTL – 4.2. – 10 – 1131 /1959 – II kötet /495



a bűnjel kezelése, tartása, tárolása, őrzése) a bűnjel értékével arányban nem 
álló költséggel járna.

(3) A  bíróság (ügyész) hirdetőtábláján kifüggesztett hirdetményt — 
az egyéb szerveknél történt kifüggesztésre és a kifüggesztés időtartamára 
utaló záradékkal ellátva — az értékesítést (megsemmisítést) elrendelő hatá
rozathoz kell csatolni.

Ut. 107. §. (1) Ha a jogosult személy kiléte és tartózkodási helye 
ismert, a bűnjelet azonban a részére kézbesített határozatban, illetőleg bűnjel
kezelői felhívásban (Ut. 93—97. §.) megállapított határidő alatt nem vette 
át, a bűnjelkezelő erről a bűnjel visszaadását (kiadását) elrendelő hatósá
got — az értékesítés, illetőleg a megsemmisítés elrendelése végett — köteles 
haladéktalanul értesíteni.

(2) A  visszaadást (kiadást) elrendelő hatóság az értékesítés (meg
semmisítés) iránt nyomban határozatot hozhat.

Ut. 108. §. (1) A  bíróság (ügyész) által visszaadni (kiadni) rendelt 
bűnjelnek a BGH–hoz való beszállítása és az ilyen bűnjel értékesítése az 
elkobzott bűnjelekre vonatkozó szabályok szerint történik; az értékesítés 
során befolyt ellenértéket bírói letétbe kell helyezni.

(2) Az ellenértékre a jogosult, illetőleg jogutódja a polgári jog szerinti 
általános elévülési határidőn belül igényt tarthat.

Ut. 109. §. Ha a jogosult a bírói letétbe helyezett ellenérték kiadása 
végett a letétbe helyezést követő egy éven belül nem jelentkezett, a BGH 
erről a bíróságot — a letétbehelyezett összegnek a Pénzügyminisztérium 
103 600 számú ,,P. M. Vegyes bevételek bevételi számla, Budapest" elneve
zésű számlájára való átutalása végett — értesíti.

Ut. 110. §. (1) A  jogosult, illetőleg jogutódja a Pénzügyminisztérium 
számlájára átutalt letéti összeg kiutalására vonatkozó igényét az átutaló bíró
ságnál jelentheti be.

(2) A  bíróság az igényét bejelentő személy meghallgatása után végzés
ben határoz afelől, hogy az összeget kinek a részére kell kiutalnia.

(3) A  jogerős végzés egy — eredeti bírói aláírással ellátott — példá
nyát az összegnek a jogosult részére való kiutalása végett meg kell küldeni 
a Pénzügyminisztériumhoz.

A z  előzetesen értékesített bűnjelekkel kapcsolatos eljárás.

Ut. 111. §. (1) Ha a bűnjelnek a jogosult személy részére való vissza
adása (kiadása) iránt kellene intézkedni, a bűnjelet azonban az eljárás során 
már előzetesen értékesítették, a bíróság — a (2) bekezdésben említett ese–
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tét kivéve — a jogosult részére az értékesítés során befolyt és a BGH 
letéti számláján kezelt ellenértéket utalja ki.

(2) Ha a jogosult személy részére visszaadni (kiadni) rendelt bűnjelet 
előzőleg bizományi úton való előzetes értékesítés céljából a bizományi válla
latnak átadták, de az értékesítés még nem történt meg, a BGH a bíróságnak 
(ügyésznek) a bűnjel visszaadását (kiadását) elrendelő határozata alapján 
a bűnjelet a bizományi vállalattól visszakéri. A  bizományi vállalat által ilyen 
esetben esetleg felszámított költséget a BGH viseli.

Pénzbeli juttatás

14. §.

Ha a 13. §. (2) bekezdése szerint járó ellenérték és a dolog kiskeres
kedelmi ára, illetőleg helyi szabadpiaci (szabadforgalmi) ára között olyan 
eltérés van, hogy a dolog visszaadása helyett az ellenérték kifizetése a jogo
sult részére — személyi és vagyoni körülményeinek figyelembevételével — 
súlyos kárt okozna, a jogosultat az állam terhére a kiskereskedelmi, illetőleg 
a helyi szabadpiaci (szabadforgalmi) ár és az általa kapott ellenérték közötti 
különbözet összegéig terjedhető pénzbeli juttatásban lehet részesíteni.

Ut. 112. §. Nincs helye pénzbeli juttatásnak, ha a bűnjel értékesítése 
az Ut. 107. §–a értelmében abból az okból történt, mert a jogosult a bűnjelet 
a részére kézbesített határozatban, illetőleg felhívásban megállapított határ
idő alatt nem vette át.

15. §.

(1) A pénzbeli juttatás iránti kérelmet — a dolog kiadását, illetőleg 
az ellenérték kifizetését elrendelő jogerős határozatnak a jogosult részére 
való kézbesítésétől számított hat hónap alatt — a büntető ügyben elsőfokon 
eljárt bíróságnál, illetőleg — ha a bűnjel kiadását (ellenértékének kifizetését) 
elrendelő jogerős határozatot a nyomozóhatóság hozta — annál a bíróságnál 
kell benyújtani, amely az ügy bírósági tárgyalása esetén elsőfokon eljárna.

(2) Az (1) bekezdésben említett bíróság — az illetékes bírósági gazda
sági hivataltól beszerzett iratok alapján — szükség esetén az érdekeltek meg
hallgatása, valamint az érdekelt tanácsi szervek megkeresése útján megálla
pítja a jogosult részére ténylegesen kifizetett ellenérték összegét és a kis
kereskedelmi, illetőleg a helyi szabadpiaci (szabadforgalmi) árat, tisztázza 
továbbá a jogosult személyi és vagyoni körülményeit; ezt követően pedig a 
megái lapított adatokat magában foglaló jelentéssel együtt az ügy valamennyi 
iratát felterjeszti az igazságügyminiszterhez.
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(3) A  pénzbeli juttatás kérdésében az igazságügyminiszter határoz.

Ut. 113. §. (1) Az igazságügyminiszter a R. 13. §. (3) bekezdés 
szerinti döntéséről a jogosultat, a felterjesztő bíróságot, valamint a BGH–t 
értesíti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján a BGH intézkedik a 
megállapított pénzbeli juttatás összegének a jogosult részére való kiutalása 
iránt.

(3) A  pénzbeli juttatás összegét — valamint a bizományi vállalat által 
felszámított esetleges költséget (Ut. 111. §.) — annak a rovatnak (tételnek) 
a terhére kell elszámolni, amely rovatról (tételről) a Bp. 234. §–a alapján 
a kártalanítás címén megállapított pénzbeli juttatást fedezni kell.

V. EGYES LEFO G LA LT DOLGOKRA V O N A TK O ZÓ  
REN D ELK EZÉSEK .

16. §.

A  lefoglalt aranyat, platinát, külföldi fizető– vagy pénzhelyettesítő 
eszközt és minden fajta aranyérmét a lefoglalástól számított nyolc napon 
belül a Magyar Nemzeti Bankhoz kell beszállítani.

Ut. 114. §. (1) A  lefoglalt aranyat, platinát, külföldi fizető– vagy 
pénzhelyettesítő eszközt és minden fajta aranyérmét a Budapesten működő 
BGH (nyomozóhatóság) közvetlenül, a vidéken működő BGH (nyomozó– 
hatóság) pedig a Magyar Nemzeti Bank helyi fiókja útján a Magyar 
Nemzeti Bank Központjához (Budapest. V., Szabadság tér 8.) köteles el
juttatni.

(2) Az átadás alkalmával a Magyar Nemzeti Bankkal közölni kell 
a terhelt nevét, valamint a büntető ügy számát.

(3) Az (1) bekezdésben említett átvevő szervek kötelesek az átvett 
értékekről elismervényt kiállítani. Az elismervényben az átvett értékekről 
olyan részletes leírást kell adni, hogy az értékek azonossága kétségtelenül meg
állapítható legyen.

(4) Ha az átadás iránt a nyomozóhatóság intézkedett, az elismervény 
egy példányát — a bűnjeljegyzékkel együtt — a nyomozás befejeztével 
köteles megküldeni a BG H –nak. Ha pedig az átadás iránt a bűnjelkezelést 
önállóan végző bíróság bűnjelkezelője intézkedett, ez az átvételi elismervényt 
— a bűnjel elkobzása után — az elkobzást kimondó jogerős határozat egy 
példányának csatolásával küldi meg a BGH–nak.

— 485 —

ÁBTL – 4.2. – 10 – 1131 /1959 – II kötet /498



Ui. 115. §. (1) A  bíróság a lefoglalt és a Magyar Nemzeti Bank Köz
pontja részére átadott arany, platina, külföldi fizető– vagy pénzhelyettesítő 
eszköz és minden fajta aranyérme elkobzására vonatkozó jogerős határozatát 
a Magyar Nemzeti Bank Központja részére azzal a felhívással küldi meg, 
hogy az elkobzott dolgok forintellenértékét — az elkobzásra vonatkozó hatá
rozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül — utalja át a BGH bevételi 
számlájára.

(2) A Magyar Nemzeti Bank Központja köteles az (1) bekezdésben 
említett felhívásnak eleget tenni, ha azonban a Központ a R. 16. §–ában 
felsorolt, hozzá eljuttatott értékeket az értékesítés lehetőségéig letétként 
vette át. az ellenérték átutalása iránt csak az értékesítés után intézkedik.

(3) Ha a bíróság (ügyész) határozata szerint az (1) bekezdésben 
felsorolt valamely bűnjelet a jogosult személy részére vissza kell adni (ki 
kell adni), a Magyar Nemzeti Bank Központja a bíróság (ügyész) határoza
tának megfelelően intézkedik.

17. §. –

(1) A fegyveres és rendészeti testületek tulajdonába tartozó lefoglalt 
dolgot — a (2) bekezdésben említett kivétellel — lefoglalás után nyomban 
vissza kell adni az illető testület azon szervének, amelynek rendelkezése 
alól a dolgot elvonták. Ha ez a szerv nem állapítható meg. a lefoglalt dol
got az illető testület legközelebbi szervének, a lőfegyvert (a lőfegyver alkat
részét és tartozékát), valamint a lőszert pedig a rendőrségnek kell átadni. 
Ugyancsak a rendőrségnek kell átadni az olyan lefoglalt dolgot is, amelyről 
nem állapítható meg. hogy melyik fegyveres és rendészeti testület tulajdo
nába tartozik.

(2) A fegyveres és rendészeti testület tulajdonába tartozó olyan lefog
lalt dolgot, amelyre a büntető eljárás során még szükség lehet, a büntető 
eljárás jogerős befejezése után kell az (1) bekezdésben meghatározott 
szervnek átadni; ha azonban a dolog előzetes értékesítésére van szükség 
(2. §. a )—c) pont), a dolgot a lefoglalás után nyomban az (1) bekezdés
ben meghatározott szervnek kell átadni.

(3) A  lefoglalt robbanóanyagot (robbanószert, robbantóeszközt, stb.) 
minden esetben a foglalás után haladéktalanul a rendőrségnek kell átadni.

(4) A jogszabály értelmében engedély alapján birtokban nem tartható, 
bűnjelként elkobzott lőfegyvert (lőfegyver alkatrészét és tartozékát), vala
mint lőszert az elkobzást kimondó határozat jogerőre emelkedése után a 
rendőrségnek kell átadni.
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Ut. 116. §. (1) A  honvédség tulajdonába tartozó bűnjelet a legköze
lebbi honvéd helyőrségi parancsnokságnak, a többi fegyveres és rendészeti 
testület tulajdonába tartozó bűnjelet az illetékes fegyveres és rendészeti 
testület legközelebbi szervének, a R. 17. §. értelmében a rendőrség részére 
átadásra kerülő bűnjelet pedig a rendőrség legközelebbi szervének kell átadni.

(2) A  fegyveres és rendészeti testületek a R. 17. §–a alapján nekik 
áladott bűnjelért semmiféle térítést nem fizetnek.

Ut. 117. §. (1) A  R. 17. §–ában említett bűnjeleket a fegyveres és 
rendészeti testület részére átvételi elismervény ellenében kell átadni.

(2) Az átadó szerv az átvételi elismervényben köteles részletesen fel
sorolni az átadott bűnjelre vonatkozó adatokat (pl. lőfegyver, illetőleg alkat
része vagy tartozéka esetén a fajtát, gyártmányt, rendszert, számot, stb.) 
a. R. 17. §. (4) bekezdésében említett elkobzott bűnjel átadása esetén pedig 
az elkobzást kimondó határozat ügyszámát is.

18. §.
Azokat az elkobzott dolgokat, amelyeknek művészeti, történeti, oktatási 

vagy tudományos értéke van — a bíróság intézkedése szerint — a megfelelő 
gyűjteménybe való elhelyezés végett térítésmentesen az illetékes miniszter 
rendelkezésére kell bocsátani.

Ut. 118. §. (1) Ha a bíróság a határozatában elrendelte, hogy a R. 18. 
§–ában felsorolt, elkobzott bűnjelet az illetékes miniszter rendelkezésére kell 
bocsátani, a bűnjelkezelő a bíróság határozatában megjelölt minisztériumot 
értesíti az elkobzott bűnjel őrzési helyéről, valamint arról, hogy a bűnjel 
mikor vehető át. A  jelen bekezdés szerinti értesítésben fel kell tüntetni a bíró
sági határozatnak a bűnjelre vonatkozó részét, valamint a bűnjel részletes 
leírását.

(2) A  minisztérium, illetőleg az általa megbízott szerv kiküldöttje 
az átvételre való jogosultságát az illetékes minisztérium megfelelő igazolá
sával köteles igazolni. A  kiküldött személyazonosságát személyi igazolványa 
alapján kell megállapítani. A  bűnjel átvételéről elismervényt kell kiállítani.

(3) A. R. 18. §–ában felsorolt, elkobzott bűnjelnek az illetékes szervhez 
való szállításával esetleg felmerülő költségek az átvevő szervet terhelik.

(4) Ha a R. 18. §–ában felsorolt, elkobzott bűnjelre az illetékes 
miniszter nem tart igényt, a bűnjelet az általános szabályok szerint kell 
értékesíteni.

E gyes bűnjeleknek az Országos Bűnügyi Múzeum részére átadása.

Ut. 119. §. (1) Az olyan elkobzott bűnjelet, amely a bűnüldözési 
(kriminalisztikai) oktatásnál felhasználható, az Országos Bűnügyi Múzeum
ban kell elhelyezni.
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(2) Az (1) bekezdésben említett bűnjelet a bűnjelkezelő — a bíróság 
határozata alapján — a BM. Országos Rendőrfőkapitányság krimináltech– 
nikai alosztály dokumentációs csoportjának (Budapest, V., Jászai Mari tér 
16.) köteles megküldeni.

(3) Ha a megküldendő bűnjel terjedelménél, súlyánál vagy egyéb 
körülménynél (pl. törékenységénél) fogva nem alkalmas a postai szállításra, 
a bűnjelkezelő e körülményről értesíti a megyei (fővárosi) rendőrkapitány
ságot; ilyenkor a bűnjelnek az Országos Bűnügyi Múzeumba szállításáról 
a megyei (fővárosi) rendőrkapitányság köteles gondoskodni.

A  bűnjelként lefoglalt munkakönyvekkel kapcsolatos eljárás.

Ut. 120. §. (1) A  nyomozóhatóság a bűnjelként lefoglalt munkakönyvét 
— bűnjeljegyzékkel együtt — az ügy irataihoz csatolja.

(2) A bűnjelként lefoglalt munkakönyv kezelése az ügy iratainál tör
ténik; a munkakönyvet tehát a bűnjelkezelő részére nem kell megküldeni.

(3) Az. akinek a munkakönyvét bűnjelként lefoglalták, az illetékes 
nyomozóhatóság (bíróság) igazolása alapján már az ügy jogerős befejezése 
előtt kérheti a munkakönyv kiállítására jogosult szervtől, hogy számára 
munkakönyv–másodlatot állítson ki. Ha a munkakönyv bűnjelként való le
foglalása hamisítás gyanúja miatt történt, a nyomozóhatóság (bíróság) a 
jelen bekezdés szerinti igazolásban ezt a körülményt (a hamisnak látszó 
adatokra utalással) feltünteti.

Ut. 121. §. (1) Ha a bíróság megállapítása szerint valamely munka
könyvét meghamisítottak, a bíróság a meghamisított munkakönyv tulajdo
nosát arra utasítja, hogy az illetékes szervnél kérjen munkakönyv–másodlatot.

(2) A meghamisított, bűnjelként lefoglalt munkakönyvét a bíróság a 
büntető ügy jogerős befejezése után — a jogerős határozat egy példányának 
csatolásával — a Munkaügyi Minisztérium munkakönyv–csoportjának 
(Budapest, V., József Attila u. 8.) küldi meg.

(3) A Munkaügyi Minisztérium munkakönyv–csoportja — a szükséges 
adatok nyilvántartásba vétele után — a meghamisított munkakönyvét meg
semmisíti.

(4) Ha a bűnjelként lefoglalt munkakönyv tulajdonosa az Ut. 120. 
§–ának (3) bekezdése alapján már a büntető ügy jogerős befejezése előtt 
a munkakönyv–másodlat kiállításához szükséges igazolást kapott a nyomozó
hatóságtól (bíróságtól), a bíróság a büntető ügy jogerős befejezése után — 
a jogerős határozat egy példányának csatolásával — a bűnjelként lefoglalt
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munkakönyvét akkor is köteles megküldeni a Munkaügyi Minisztérium 
munkakönyv–csoportjának, ha a lefoglalt munkakönyv nem bizonyult meg– 
hamisítottnak. A munkakönyv–csoport a továbbiak felől az ügy körülményei
nek és a bíróság határozatában foglaltaknak figyelembevételével intézkedik.

Egyes bűnjelek megsemmisítése.

Ut. 122. §. (1) Meg kell semmisíteni:
a) azt a bűnjelet, amelynek megsemmisítését a bíróság vagy az ügyész

ség a határozatában kifejezetten elrendelte;
b) azt az elkobzott bűnjelet, amelynek megsemmisítését ugyan nem 

rendelték el, de eredeti állapotban való értékesítése a közbiztonsá
got, közrendet, közegészséget vagy közerkölcsöt sértené, illetőleg 
veszélyeztetné (pl. álkulcs, véres ruhadarab, pornográf kép. stb.);

c) azt a bűnjelet, amelynek értékesítése nem vezetett sikerre (pl. Ut.
40. §. (2) bek.), illetőleg amellyel kapcsolatban — a bűnjel értéktelenségére 
tekintettel — az értékesítés megkísérlése sem mutatkozott indokoltnak.

(2) Lőfegyvert (lőfegyver alkatrészét és tartozékát), lőszert és robbanó
anyagot megsemmisíteni nem szabad, ezek tekintetében minden esetben a R. 
17. §–ának és az Ut. 116— 117. §–ának, illetőleg az Ut. 88. §–ának rendel
kezései szerint kell eljárni.

Ut. 123. §. (1) A  megsemmisítés — az erre a célra kijelölt bizottság 
jelenlétében — elégetés, összetörés útján vagy más alkalmas módon történik.

(2) A  bizottság — amely a bűnjelkezelőből, továbbá az illetékes bíró
ság elnökének és az illetékes ügyésznek egy–egy kiküldöttéből áll — a bűn
jelek megsemmisítéséről jegyzőkönyvet készít.

(3) A  jegyzőkönyv alapján a megsemmisítés megtörténtét a bűnjel– 
nyilvántartókönyvben fel kell jegyezni.

Ut. 124. §. (1) Ha a Gyógyszertári Központ (Ut. 48. §. (2) bek.) 
a hozzá megküldött bűnjelet felhasználásra alkalmatlannak találja, a bűn
jelet megsemmisítheti.

(2) A Gyógyszertári Központ a bűnjel megsemmisítéséről köteles 
jegyzőkönyvet készíteni és a jegyzőkönyv egy példányát haladéktalanul meg
küldeni annak a szervnek, amelytől a bűnjelet értékesítés céljából átvette 
(az átadó szervnek).

(3) Az átadó szerv a bűnjel megsemmisítéséről készített jegyzőkönyvet 
a bűnjelet nyilvántartó bűnjelkezelőhöz (Ut. 8. §.) továbbítja.
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Vegyes rendelkezések.

Ut. 125. §. Ha a bűnjel értékesítése iránt a katonai nyomozó szerv, 
illetőleg a katonai bíróság intézkedett, a befolyt ellenértéket — a BGH letéti 
(bevételi) számlája helyett — az illetékes katonai bíróság által megjelölt 
számlára kell befizetni.

U t. 126. §. Ha a bűnjel államtitkot tartalmaz, vagy ha a bűnjelet 
titkosnak minősített ügyben foglalták le, a bűnjel kezelésénél — a jelen utasí
tás rendelkezései mellett — az államtitok megőrzését biztosító külön rendel
kezések is megfelelően irányadók.

Ut. 127. §. Ha a jogszabály szerint a bűncselekmény felfedezőjét (a 
feljelentőt, stb.) a bűnjel értékének bizonyos hányada szerint kiszámított 
jutalomban kell részesíteni, a jutalom mértéke és kiadása felől a bíróság 
külön határozatban rendelkezik.

VI. A PÉNZÜGYI ÉS VÁM Bű N T E T T E K  ESETÉBEN 
IRÁNYADÓ SZABÁLYOK.

19. §.

(1) A  jelen rendelet 2— 18. §–aiban foglalt rendelkezéseket a pénzügyi 
és vámbűntettek esetében a következő eltérésekkel kel! alkalmazni:.

a) a jövedéki tárgyak értékesítése a pénzügyi szervek, a vámáruk érté
kesítése pedig a vámszervek feladata: az ilyen dolgokat lefoglalás 
után a pénzügyi, illetőleg a vámszervek rendelkezésére kell bocsátani 
(őrizetében kell hagyni), feltéve, hogy a dologra a büntető eljárás 
során nincs szükség;

b) ha a bíróság elkobzást mondott ki. az értékesítésből befolyt ellen
értéket pénzügyi bűntett esetében a Pénzügyminisztérium, vámbűn
tett esetében pedig a Külkereskedelmi Minisztérium bevételeként kell 
elszámolni;

c) ha a dolgot vagy annak ellenértékét a jogosultnak vissza kell adni, 
a pénzügyi, illetőleg a vámszervek a bíróság jogerős határozata alap
ján a dolgot vagy annak ellenértékét — vámáru esetében a vám
hatóság igényétől függően — közvetlenül a jogosultnak adják ki;

d) jövedéki tárgyak esetében a pénzügyminiszter, vámáruk esetében 
pedig a külkereskedelmi miniszter a Pénzügyminisztérium, illetőleg 
a Külkereskedelmi Minisztérium költségvetése terhére részesítheti a 
jogosultat a 14. §. szerinti pénzbeli juttatásban. A kérelmet ilyen
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esetben a bíróságnál kell benyújtani, a bíróság pedig a 15. §. (2) 
bekezdése szerinti eljárás lefolytatása után az iratokat a pénzügy
miniszterhez, illetőleg a külkereskedelmi miniszterhez terjeszti fel.

(2) Tekintet nélkül arra, hogy az eljárás milyen bűncselekmény miatt 
indult, mind a nyomozóhatóságnak, mind pedig a bíróságnak vizsgálnia 
kell, hogy a lefoglalt dolog nem vámáru–e; a vámáruk tekintetében a vám
bűntett tárgyaként lefoglalt dolgokra vonatkozólag az (1) bekezdésben meg
állapított szabályok szerint kell eljárni.

Jövedéki tárgy és vámáru.

Ut. 128. §. A jövedéki tárgy fogalma alá tartoznak a jövedéki rendel
kezések értelmében elkobzandó belföldi származású dohány– és szeszféle
ségek (pl. leveles és vágott dohány, szivar, cigaretta, nyers– és finom szesz, 
pálinka, rum. likőr, stb.), valamint az előállításukra szolgáló készülékek és 
egyéb eszközök (pl. dohányvágógép, szeszfőző készülék, stb.).

Ut. 129. §. A vámáru fogalma alá tartoznak a vámkülföldről szabály
talanul behozott, meg nem vámolt (vámtartozással terhelt) áruk (pl. kül
földi eredetű dohányféleségek, tűzkő, szivarkapapír, mesterséges édesítő 
szerek, stb.).

Eljárási rendelkezések.

Ut. 130. §. (1) Ha a lefoglalt, de előzetes értékesítésre nem kerülő 
jövedéki tárgyra (vámárura) a büntető eljárás során még szükség lehet, azt 
csak az elkobzásra vonatkozó határozat jogerőre emelkedése után kell az 
illetékes pénzügyi szerv (vámszerv) részére átadni.

(2) A bíróság a lefoglalt jövedéki tárgy (vámáru) felől rendelkező 
határozatát köteles minden esetben megküldeni az illetékes pénzügyi szerv
nek (vámszervnek).

Ut. 131. §. (1) Ha a bíróság olyan jövedéki tárgyat (vámárut) koboz 
el, amely nem a pénzügyi szervek (vámszervek) őrizetében van. a bíróság 
az elkobzásról a bűnjelkezelést végző igazságügyi szerv bűnjelkezelőjét az 
Ut. 79. §–ában foglaltaknak megfelelően értesíti; egyben közli a bűnjelkezelő
vel, hogy a jövedéki tárgyat (vámárut) melyik pénzügyi szerv (vámszerv) 
részére kell kiadni.

(2) A bűnjelkezelő a bíróságtól kapott értesítés alapján a jövedéki 
tárgyat (vámárut) — elismervény ellenében — átadja az illetékes pénzügyi 
szervnek (vámszervnek) és ezt a körülményt a bűnjel–nyilvántartókönyvben 
feljegyzi.
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Ut. 132. §. Ha a lefoglalt, a pénzügyi szervek részére át nem adott 
és előzetesen nem értékesített jövedéki tárgy (vámáru) elkobzására nem kerül 
sor, hanem azt a jogosult részére vissza kell adni, a visszaadás iránt a 
bíróság, illetőleg az ügyészség határozata alapján a bűnjelkezelő intézkedik.

V II. HATÁLYBALÉPÉS.

20. §.

(1) Jelen rendelet 1958. évi január hó 1. napján lép hatályba; ezzel 
egyidejűleg a büntető eljárás során lefoglalt dolgok előzetes értékesítéséről 
szóló 30/1953. (I. K. 2.) I.M . számú utasítás valamint az ezt módosító 
224/1953. (I. K. 7.) I. M. számú utasítás hatályát veszti.

(2) A jelen rendeletet — a 14— 15. §–ok kivételével — a már folya
matban lévő ügyekben is alkalmazni kell: a 14— 15. §–ok rendelkezéseit csak 
olyan esetekben lehet alkalmazni, amikor a dolog lefoglalása a jelen rendelet 
hatálybalépése után történt.

A  végrehajtási utasítás (U t . )  hatálybalépése.

Ut. 133. §. Ez az utasítás az 1958. évi január hó 1. napján lép 
hatályba; ezzel egyidejűleg hatályát veszti

a belügyminiszternek, a honvédelmi miniszternek, az igazságügyminiszter
nek és a legfőbb ügyésznek a büntetésvégrehajtás során a bíróságokra háruló 
feladatokról szóló 29/1954. (I. K. 15.) számú együttes utasítása 65—69. §–a, 

a büntető eljárás során elkobzott lőfegyvereknek az államrendőrséghez 
áttételéről szóló 66.642/1948. (I. K. 6.) I. M. számú közlemény,

a lefoglalt és még használható gyógyszerek azonnali értékesítéséről szóló 
12/1953. (I. K. 10.) I. M. V 1. számú közlemény,

a jogerősen elkobzott értékek elszámolásáról szóló 25/1954. (I. K. 14.)
I. M. IV/1. számú közlemény,

a büntető eljárás során letétbe helyezett vagy elkobzott bűnjeltárgyak 
nyilvántartásának újabb szabályozásáról szóló 2022/V —25/1951. I. M. 
t itk. számú intézkedés,

a múzeális értékű bűnjelek elkobzásáról szóló 9911/78/1/1952. I. M. 
III/1. számú intézkedés.,

a bűnjelként lefoglalt, meghamisított munkakönyvek tekintetében köve
tendő eljárásról szóló 9913/57 1/1952. I. M. III/1. számú intézkedés,
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a bűnvádi eljárás során lefoglalt külföldi fizetési eszközöknek, arany
nak és drágaságoknak a Magyar Nemzeti Bank részére való átadásáról 
szóló 31.911/3— 1/1952. I. M. V/2. számú intézkedés,

az elkobzott bűnjelek ellenértékének jogerős bírói határozat alapján való 
beszedéséről szóló 3162/43—4/1954. I. M. IV/2. számú intézkedés.

az elfekvő, elkobzott bűnjelek feltárásáról, értékesítéséről és a bevételi 
hátralékok behajtásának szorgalmazásáról szóló 3162/46— 1/1954. I. M. 
IV/2. számú intézkedés és

az elkobzott motorkerékpároknak az ügyészségek részére való átadásáról 
szóló 3162/13— 1/1955. I. M. IV/1. számú intézkedés, valamint a 3162/ 13. 
— 2/1955. I. M. IV/1. számú intézkedés.

Átmeneti rendelkezések.

Ut. 134. §. (1) A  jelen utasítást — az Ut. 113. §–ában foglalt rendel
kezése kivételével — a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell; az u t. 
113. §–ában foglalt rendelkezést csak olyan esetben lehet alkalmazni, amikor 
a bűnjel lefoglalása a jelen utasítás hatálybalépése után történt.

(2) A  jelen utasítás hatálybalépésének időpontja előtt a korábbi szabá
lyoknak megfelelően foganatosított eljárási cselekmények hatályukat meg
tartják.

(3) Ha a jelen utasítás a korábban hatályban volt rendelkezésektől 
eltérő előírásokat tartalmaz, a hatálybalépés időpontja előtt a korábbi szabá
lyoknak megfelelően elvégzett cselekményeket a folyamatban lévő ügyekben 
visszamenőlegesen megváltoztatni vagy pótolni nem kell.

(4) A  jelen utasítás hatálybalépése előtt a Magyar Nemzeti Banknál 
letétbehelyezett bűnjelek értékesítéséről a Bank gondoskodik és az értékesítés 
során befolyó ellenértéket az illetékes BGH–hoz utalja át.
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Szám : 8 — 2 0 /1 /1 9 5 7 .

A LEGFŐBB ÜGYÉSZNEK
ÉS AZ ORSZÁGOS RENDő RFŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK

8—20/1957. számú, valamint az ezt módosító 8—20/1/1957. számú közös 
utasítás egységes szerkezetbe foglalt szövege

Budapest, 1957. március 9–én

1. Az 1956. évi 31. sz. tvr. 1. §. alapján közbiztonsági őrizetbe lehet he
lyezni azokat, akik:
a) lakóhelyükön olyan cselekményeket követnek el, illetve olyan maga

tartást tanúsítanak, amelyek a közrend, a közbiztonság helyreállítását 
vagy megszilárdítását az érintett területen gátolják, a lakosság nyu
galmát zavarják, (pl.: rémhírterjesztők, falragasz–tépők, stb.)

b) a kormánynak vagy a hatóságnak a rend helyreállítására tett intéz
kedései ellen bujtogatnak, vagy ellenszegülést szerveznek.

c) a termelés vagy a közlekedés folyamatosságát zavarják azért, hogy 
abban fennakadás álljon elő (pl. a munka abbahagyására hívnak fel. 
közhasználatú járműveket fenyegetéssel vagy csoportosan megállíta– 
tanak, a közlekedés megzavarására szándékosan valótlan híreket ter
jesztenek. stb.).

d) a közbiztonságot más rendellenes tevékenységükkel folyamatosan ve
szélyeztetik és ezáltal a közbiztonság helyreállítását akadályozzák (pl. 
keresetszerű kéjelgést űznek, tiltott találkahelyeket tartanak fenn, a 
bejelentési szabályok megszegésével az ellenforradalmi, vagy más 
bűnöző elemeknek rendszeres szállást adnak, rendszeresen garázdál
kodnak, stb.),

e) az 1956. október 23. napját követő időben a közrendet és a közbiz
tonságot veszélyeztető olyan cselekményt követtek el, illetve olyan 
magatartást tanúsítottak, melynek megismétlésétől — a közrendnek és 
a közbiztonságnak a lakóhelyükön az őrizetbevétel időpontjában 
fennálló állapotra figyelemmel — alaposan kell tartani.

2. őrizetbe helyezésre a városi (városi kerületi) és járási rendőrkapitány
ságok, valamint a megyei (budapesti) főkapitányságok osztályai tehet
nek javaslatot.

3. A közbiztonsági őrizetbehelyezésre vonatkozó javaslatot a tényállás tel
jes tisztázása és a bizonyítékok beszerzése után szabad megtenni. A ja
vaslatban a tényálláson kívül valamennyi bizonyítékot fel kell sorolni, 
és a javaslatot meg kell indokolni. Az irathoz csatolni kell az eljárás
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alá vontnak a tényállással és a bizonyítékokkal kapcsolatos jegyzőkönyvbe 
foglalt nyilatkozatát is.

4. A  javaslatot és az összes iratokat két példányban kell elkészíteni és 
24 órán belül a határozat elkészítése végett a megyei (budapesti) főka
pitányság igazgatásrendészeti osztályának kell megküldeni.
Minden személy ügyét külön kell kezelni. Amennyiben azonos ügyben 
több személy ellen indult őrizetbe helyezési eljárás, valamennyi ügyirat
nál a kapcsolatos ügyiratokra utalni kell.

5. Azt a személyt aki ellen közbiztonsági őrizetbe helyezésre javas
latot tettek, előállításától számított 72 órai időtartamra — az őrizet alá 
helyezést elrendelő határozat ügyészi jóváhagyásáig — ideiglenesen őri
zetben lehet tartani.
Amennyiben a megyei (fővárosi) ügyész az elrendelést nem hagyja jóvá. 
úgy az ideiglenes őrizetben tartás addig tart, amíg az O R FK –hoz felter
jesztett iratok alapján (15 pont) a Legfőbb Ügyész dönt. őrizetben lévő 
személy ellen hozott javaslatot minden esetben az előállítástól számított 
24 órán belül — futár útján — kell a megyei (budapesti) főkapitányság 
igazgatásrendészeti osztályának megküldeni.

6. Minden javaslatot a vonatkozó iratokkal együtt a megyei (budapesti) 
főkapitánysághoz történő megküldés előtt az illetékes városi (városi kerü
leti. járási) ügyésznek véleményezés végett be kell mutatni. Az ügyész 
véleményét köteles az iratokhoz írásban csatolni.

7. Nem szabad őrizetbe helyezését javasolni:
a) 18 éven alulinak,
b) terhes állapotban lévő nőnek és szoptató anyának (orvosi igazolás 

alapján),
c) rendőrorvosi (hatósági orvosi) vélemény szerint elmebetegnek,
d) olyan súlyos betegnek, akinek állapota rendőrorvos (hatósági orvos) 

megállapítása szerint az őrizet foganatosítása során rosszabbodna.
e) süket, vak, vagy egyébként teljesen nyomorék személynek,
f) olyan nőnek, akinek legalább egy 5 éven aluli vagy két 10 éven aluli 

gyermeke van és ezeket kizárólag maga gondozza.

8. Ha a közbiztonsági őrizetbe helyezett személy alaposan gyanúsítható 
bűncselekmény elkövetésével, vele szemben büntető eljárás lefolytatható. 
A büntetőeljárás megszüntetése a közbiztonsági őrizetbe vételnek nem 
akadálya, ha az 1956. évi 31. sz. tvr. 1. §–ában meghatározott okok 
fennforognak.

9. Csak rendkívül súlyos esetben szabad őrizetbe helyezésre javasolni 50 
éven felüli személyt.
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10. Az igazgatásrendészeti osztály feladata az iratok megvizsgálása után a 
határozat–tervezet elkészítése. A határozatot négy példányban kell elké
szíteni. A határozat–tervezet elkészítéséhez aszerint, hogy a javaslat poli– 
litikai, vagy köztörvényes ügyben keletkezett, az iratokat véleményezés 
végett a politikai nyomozó, illetőleg a bűnügyi osztályvezetőnek kell be 
mutatni. Az említett osztályvezetők véleményüket írásban kötelesek meg
adni. Mellőzni kell a vélemény kikérését akkor, ha az őrizetbe helye
zésre tett javaslatot az említett osztályvezetők egyike írta alá.

11. A  határozat–tervezetet döntés végett a megyei (budapesti) főkapitány, 
vagy akadályoztatása esetén helyettese elé kell terjeszteni.

12. A  határozatnak tartalmaznia kell az eljárás tárgyát, a közbiztonsági őri
zetbe helyezett személy családi és utónevét (leánykori nevét), születési 
helyét és idejét, anyja nevét, személyi igazolványának számát, jelenlegi 
és korábbi foglalkozását, szociális származását, pontos lakcímét, vala
mint az őrizetbe vétel (esetleges előzetes letartóztatás) napját. Le kell 
írni a határozatban a közbiztonsági őrizetbe helyezés alapjául szolgáló 
tényállást és fel kell sorolni a bizonyítékokat. A  határozatot indokolni 
kell. A  záradékban figyelmeztetni kell a közbiztonsági őrizetbe helyezet
tet panaszjogára.

13. A közbiztonsági őrizetet elrendelő határozatot a megyei (fővárosi) 
ügyésznek jóváhagyás végett haladéktalanul be kell mutatni, egyúttal meg 
kell küldeni a határozat további és az iratok egy példányát is. Az ügyész 
a jóváhagyott határozat egy példányát visszatartja, a másik példányt és 
az iratokat 48 órán belül döntésével a rendőrfőkapitányságnak vissza
küldi.

Az ügyész közbiztonsági őrizetes ügyben felvilágosítás adás céljából az 
arra jogosult személyekkel csak a közbiztonsági őrizetet elrendelő hatá
rozat tartalmát ismertetheti.

14. Az ügyész által jóváhagyott határozatot azonnal végre kell hajtani. 
Evégből az őrizetbe helyezett személy előtt a határozatot fel kell olvasni, 
meg kell magyarázni, panaszjogára fel kell világosítani és az erre vonat
kozó záradékot vele alá kell Íratni. A határozatot az őrizetbe helyezett 
személynek nem kell kiadni.

15. Amennyiben a megyei (fővárosi) ügyész a közbiztonsági őrizetbe helye
zésre vonatkozó határozatot nem hagyja jóvá és a megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányság véleménye szerint a közbiztonsági őrizet elrendelé
sére szükség van, az összes iratokat véleményes jelentéssel az Országos 
Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti osztályához kell haladéktalanul 
felterjeszteni. Az ORFK. ilyen esetben az iratokat javaslatával együtt 
döntés végett haladéktalanul a Legfőbb Ügyésznek továbbítja.
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16. Az ügyész által jóváhagyott határozat kihirdetése után haladéktalanul 
intézkedni kell az őrizetbe helyezett személynek a közbiztonsági őrizetet 
végrehajtó országos parancsnoksághoz (továbbiakban Országos Parancs
nokság), történő szállítása iránt. ú tbaindítása előtt azonban engedélyezni 
lehet, hogy közvetlen hozzátartozójával vagy jogi képviselőjével beszél
hessen és részére szükséges ruházati és tisztálkodási eszközöket magához 
vehesse.

17. Az Országos Parancsnoksághoz történő kísérés kellő őrizet alatt kizáró
lag gépkocsival történhet. Ezzel egyidejűleg a Parancsnokságnak kézbe
síteni kell az őrizet elrendeléséről szóló határozat egy példányát, az őri
zetbe helyezett személy okmányait és esetleges nála lévő értékeit.

18. Az őrizetbe helyezésről szóló határozat egy példányát ügyészi jóváhagyás 
után haladéktalanul meg kell küldeni az Országos Rendőrfőkapitányság 
Bűnügyi nyilvántartó osztályának nyilvántartás céljából. Egyidejűleg az 
őrizetbe helyezett állandó lakóhelye szerinti tanács végrehajtóbizottságát 
a lakás kiutalásának megakadályozása érdekében átirattal értesíteni kell.

19. A  közbiztonsági őrizetre vonatkozó iratokat az igazgatásrendészeti osztá– 
lyok az Országos Parancsnokság átvételi elismervényének beérkezése után 
helyezik irattárba.
Ha a közbiztonsági őrizet ideje alatt vagy megszüntetése után az őrize
tes ellen büntető eljárást indítanak, az irattárban lévő bizonyítási anya
got — az elrendelő határozat egy példányának, a közbiztonsági őrizet
bevételi utasításnak és az Országos Parancsnokság átvételi elismervényé
nek kivételével — az illetékes nyomozó hatóság rendelkezésére kell bocsá
tani.
A  közbiztonsági őrizetbevétel ellen a rendőrségen benyújtott esetleges 
panaszokat elintézés végett haladéktalanul továbbítani kell, a határozatot 
jóváhagyó ügyésznek.

20. Az ügyész által jóváhagyott határozat alapján foganatosított őrizetbe 
helyezés esetén a határozatot, valamint az iratok egy példányát — a 
panasztól függetlenül is — hivatalból történő felülvizsgálat céljából a 
Legfőbb Ügyészhez kell felterjeszteni úgy, hogy azok az ügyészi jóvá
hagyást követően 72 órán belül beérkezzenek.

21. Amennyiben az őrizetbevétel napjától számított 6 hónap eltelt és a köz– 
biztonsági őrizet tartamának további meghosszabbításáról a Belügyminisz
térium a Legfőbb Ügyész jóváhagyásával nem intézkedett, az Országos 
Parancsnokság minden külön határozat nélkül a közbiztonsági őrizetbe he
lyezett személyt haladéktalanul köteles elbocsátani.
u gyanígy jár el az Országos Parancsnokság akkor is. ha az őrizet meg
hosszabbított időtartama lejárt.
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A közbiztonsági őrizet meghosszabbítását minden esetben a Belügy
minisztérium közli az Országos Parancsnoksággal.

22. A közbiztonsági őrizet 6 hónapon túli meghosszabbítását az őrizetet el
rendelő rendőri és ügyészi szerv vagy az Országos Parancsnokság javas
latára az ORFK. vezetője, vagy helyettesei, illetve a BM. Politikai Nyo
mozó Főosztály vezetője, vagy helyettesei a Legfőbb Ügyész jóváhagyá
sával rendelik el, ha:
a közbiztonsági őrizetbe helyezett személynek a közbiztonsági őrizet el
rendelése alapjául szolgáló tevékenysége, illetőleg magatartása a közren
det, a közbiztonságot különösen a termelő munka és a közlekedés zavar
talanságát a közbiztonsági őrizet 6 hónapos időtartamának eltelte után 
is veszélyezteti.

23. A  közbiztonsági őrizet 6 hónapon túli meghosszabbítására vonatkozó 
javaslatát az Országos Parancsnokság és a megyei (budapesti) főkapi
tányság vezetője az Országos Rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti 
osztályára, a megyei (budapesti) politikai nyomozó osztály vezetője pedig 
a BM. Politikai Nyomozó Főosztálya vezetőjének küldi meg úgy, hogy 
az legkésőbb a közbiztonsági őrizet időtartamának lejárta előtt 30 nap
pal oda megérkezzék. A javaslathoz csatolni kell a közbiztonsági őrizetet 
elrendelő alapiratokat és a megyei ügyésznek a meghosszabbítással kap
csolatos véleményét.
Az ORFK. igazgatásrendészeti osztályára, illetve a Belügyminisztérium 
Politikai Nyomozó Főosztályára így beérkezett javaslatokat az ORFK. 
vezetője, vagy helyettesei, illetve a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 
vezetője, vagy helyettesei a javaslatok figyelembe vételével hozott hatá
rozatukat az iratokkal együtt a Legfőbb Ügyészhez továbbítják jóvá
hagyás céljából úgy, hogy azok a közbiztonsági őrizet tartamának lejárta 
előtt legalább 15 nappal oda megérkezzenek.
H a a Legfőbb Ügyész a Belügyminisztérium által a közbiztonsági őrizet 
meghosszabbítása iránt tett előterjesztést nem hagyja jóvá, az Országos 
Parancsnokság a 21. pontban foglaltak szerint jár el.

24. A Legfőbb ügyész, az ORFK., a BM. Politikai Nyomozó Főosztály 
vezetője vagy a közbiztonsági őrizetbe helyezést elrendelő megyei (buda
pesti) rendőrfőkapitány az eljárás alá vont kérelmére vagy a javaslat 
tevő rendőri szerv indítványára, vagy saját kezdeményezéséből köteles a 
közbiztonsági őrizetet indokolt határozattal nyomban megszüntetni, ha az 
elrendelés alapjául szolgáló okok megszűntek.
A közbiztonsági őrizetbe helyezés megszüntetéséről szóló határozat 1 pél
dányát haladéktalanul meg kell küldeni az Országos Parancsnokságnak 
végrehajtás, egy–egy példányát pedig a Legfőbb Ügyészség Államigaz
gatási és Polgári Jogi Főosztályának, az ORFK. Bűnügyi nyilvántartó
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osztályának, a Fővárosi ügyésznek és az elrendelést jóváhagyó megyei 
ügyésznek nyilvántartás céljából.

25. A  Legfőbb Ügyész az 1936. évi 31. sz. tvr. 3. §.–a alapján, a közbiz
tonsági őrizet esetleges megszüntetését az Országos Parancsnokságnál köz
vetlenül rendeli el és erről az ORFK. és az elrendelő főkapitányt értesíti.

26. A  közbiztonsági őrizetet az Országos Parancsnokság részére kiadott 
„rendtartás” szabályai szerint kell végrehajtani.

27. A  fegyveres erők és a közbiztonsági ügyek miniszterének 1/1957. (I. 13.) 
számú rendelete 8. §–ában meghatározott panaszok intézésére a fővárosi 
ügyész illetékes.

Szám: 8— 102/1957.

A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK  
ÉS AZ ORSZÁGOS RENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK  

1. számú PARANCSA

Budapest, 1957. március 9–én

TÁRGY: Munkásőrség egységei, rendőri szervek és karhatalmi alakulatok
együttműködése

A munkáshatalom megvédése, dolgozó népünk nyugalmának biztosítása, szük
ségessé teszi a munkásőrség egységei, rendőri szervek és karhatalmi alakula
tok szoros együttműködését a március és április hónapokban végrehajtandó 
feladatokban.

A szoros együttműködés érdekében megparancsoljuk:
1. Az országos–, a budapesti– és megyei rendőrfőkapitányságokon szervezett 

operatív bizottságokba a munkásőrség országos–, budapesti–, megyei pa
rancsnokát be kell vonni.

2. A munkásőrség egységeit szükség szerint fel lehet használni az 1957. évi 
13. sz. tvr. 111/10. alapján karhatalmi, őrzési feladatokra. A  végrehaj
tandó feladatokat úgy tervezzék meg, hogy az egységek elsősorban párt
házakat, fontos objektumokat, ipari üzemeket őrizzenek, biztosítsák a párt 
és állami rendezvények zavartalanságát.
Karhatalmi feladatok végrehajtása esetén a munkásőrség egységei csak 
csapatalakulatokban használhatók fel. rendőri és karhatalmi egységekkel 
közösen.
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3. A  munkásőrség egységeinek esetleges riadóztatására a szükséges intézke
déseket tegyék meg.

4. Utasítjuk a budapesti– és valamennyi megyei főkapitányt, hogy valamennyi 
rendőri és karhatalmi beosztottnak tegyék oktatás tárgyává a munkásőrség 
egységeinek megalakulását, az egységek feladatát, működésük területét, 
valamint ismertessék annak ruházatát, karszalagját, jelvényét és igazol
ványát.
Hozzák a személyi állomány tudomására, hogy a munkásőrség tagjai, úgy 
csapatalakulatban, mint egyénileg is fegyverviselésre jogosultak.

5. A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterhelyettesének 5. sz. parancsa 
fegyverhasználatra vonatkozó rendelkezéseket ismertetni kell a munkásőrség 
egész személyi állományával.
Utasítom a budapesti–, megyei főkapitányságok vezetőit, hogy ezen pa
rancsomat a budapesti kerületi és megyei városi és járási kapitányságokon 
is hajtsák végre.

Elvárjuk, hogy a munkásőrség egységei, a rendőri szervek és a karhatalmi 
alakulatok dolgozó népünk nyugalma, szocialista rendünk megvédése érde
kében szorosan együttműködjenek.

Szám: 8—2 5 /6 /1 9 57.

BM. ORSZÁGOS RENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
6. számú PARANCSA

Budapest, 1957. június hó 29–én

TÁRGY: ú j „Nyílt parancs” kiadása ellenőrzési feladatok végzéséhez.

Az Országos Rendőrfőkapitányság Vezetőjének 0355/7— 1953., 9. számú 
ORK. belső parancsában (1953. V III. 24.) elrendelt, valamint a 00475/ 1 — 
1953. 2. számú országos parancs IV. pontjában (1953. V III. 28.) közölt 
és használatra kiadott — BM. Országos Rendőrfőkapitányság feliratú, átló
san keskeny kék sávval ellátott, sorszámozott ,,Nyílt parancs"–okat 1957. 
július hó 15–vel érvénytelenítem és azok bevonását elrendelem.
1957. július hó 15–től az ORFK. beosztottai részére az alsóbb szerveknél 
tartott mindennemű ellenőrzés, kivizsgálás, stb. foganatosításához új — ugyan
csak egységes — nyílt parancs használatát rendelem el.
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Az új nyílt parancsok kiadását, felhasználását, az alábbiak szerint szabá
lyozom:
1. Az új Nyílt parancs –nyomtatvány 50 lapos tömbökben, kiadást ellen

őrző tőszelvénnyel készül.
2. A  nyomtatvány központi kezelését — nyilvántartás, osztályoknak való 

kiadás, visszavétel, megsemmisítés, — továbbra is az ORFK. T ü K. 
végezze.

3. A  főosztályok (osztályok) részére nyílt parancs–nyomtatványt a vezető 
elvtársak, vagy helyetteseik által aláírt szolgálati jegyen kell az ORFK. 
T Ü K –től igényelni.

4. Az osztályoknál lévő nyílt parancs–tömböt a titkárnők kezeljék. A titkár
nők kötelesek a nyílt parancs kiadását ellenőrző tőszelvényt pontosan ve
zetni és a nyílt parancsot érvényességi idejének lejártával használójától 
bevonni.
A  bevont nyílt parancsokat egyeztetni kell az ellenőrző tőszelvénnyel. H a 
a tömbből felhasználásra kiadott valamennyi (50 db) nyílt parancs visz– 
szaérkezett, akkor azt az ORFK. T ü K–nek megsemmisítés végett vissza 
kell adni.

5 Az ORFK. azon beosztottai részére kiadott nyílt parancsot, akik állandóan 
egy meghatározott szakterületen tartanak ellenőrzést, vagy vizsgálatot, ne
gyedéves időtartamra kell érvényesíteni. Külön nyilt parancsot csak egy– 
egy konkrét ügy vizsgálatánál kell kiadni meghatározott időre, azonban 
érvényessége nem haladhatja meg a negyedévet (három hónapot).

6. Nyílt parancsot az osztályvezetők, önálló alosztály és csoportvezetők ré
szére az ORFK. Vezetője, illetve az illetékes helyettesei, a beosztot
tak részére pedig az osztályvezetők, illetve helyetteseik aláírásával lehet 
csak kiadni.
Szükség esetén az ORFK. Központi ügyelet vezetőjének is joga van nyílt 
parancsot kiadni, de csak egy konkrét ügy k iv izsgálására és azt használója 
a vizsgálat befejezése után azonnal köteles az ügyelet vezetőjének vissza
adni. Bűnügyi operatív munka ellenőrzésére nyilt parancsot kizárólag az 
ORFK. vezetője. Bűnügyi helyettese valamint a bűnügyi és tár
sadalmi tulajdonvédelmi osztály vezetője adhat ki, — utóbbiak csak saját 
beosztottaik részére.
Más szervek beosztottai részére nyíltparancsot csak az ORFK. Vezetője, 
illetve az illetékes helyettesei adhatnak ki.

7. A  nyiltparancs nyomtatványt a rovatoknak megfelelően pontosan kell ki
tölteni. Meg kell határozni pontosan azt. hogy az ellenőrző személy mely 
vonalon, vagy ügyben tart ellenőrzést, illetve vizsgálatot, valamint, hogy 
mely iratokba tekinthet be.
A nyiltparancs kitöltéséért az aláíró elvtársat teszem felelőssé.
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8. A nyiltparancsot használó személyek a parancs érvényességi idejének le
jártakor, vagy egyéb bekövetkezett változás esetén kötelesek nyiltparancsai 
kat haladéktalanul bevonás végett leadni annak az osztálynak, akitől azt 
kapták.

9. Az ellen, aki a részére kiadott nyiltparancsot elvesztette — jegyzőkönyv 
felvétele mellett — fegyelmi úton kell eljárni.

Utasítom, az ORf K. főosztály és osztályvezetőit, valamint azokat a szer
veket, akiknél érvénytelenített ,,BM. Országos Rendőrkapitányság" feliratú 
régi nyiltparancs van használatban, vagy használaton kívül, hogy azokat 
1957. július hó 15–ig az ORFK. T Ü K –nek megsemmisítés végett adják le. 
Utasítom az ORFK. alárendelt szervek vezetőit, hogy ezen parancsomé; 
ismertessék területükön lévő valamennyi szerveik összes beosztottaival. Hív
ják fel figyelmüket, hogy a BM. Országos Rendőrfőkapitányságnak csak a 
minta szerinti nyíltparanccsal megjelenő beosztottai jogosultak ellenőrzésre. 
Az ORFK. vezetőjének helyettesei nyiltparancs nélkül ellenőrizhetnek.
Az ORFK. alárendelt szervek az általuk hatósági területükön tartott ellen
őrzéséhez saját hatáskörükben készíttessenek minta szerint nyiltparancsot. 
jelen parancsnak megfelelően.
Utasítom az ORFK. T ü K. vezetőjét, hogy a nyiltparancsok kezelését rend
szeresen ellenőrizze.
Jelen parancsom kiadásával az eddig kiadott, a nyiltparancsok kezelésére ás 
felhasználására vonatkozó rendelkezések hatályukat vesztik.
Jelen parancsomat ismertetni kell valamennyi beosztottal.

Szám: 8—99/1957

BM. ORSZÁGOS RENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK  
2. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. március 20–án

1957. március hó 19–én kelt 1088/1957. számú Bűnügyi Statisztikai Utasí
tás IV. fejezetében elrendeltem havi, szöveges operatív jelentés készítését.
E jelentéseket az alábbi kérdőpontok szerint kell összeállítani:
1. Az ügynökség által végzett megelőző munka. E kérdőpontnál röviden és 

konkrétan (névvel, ügyiratszámmal) le kell írni a hálózat munkájának 
eredményeképpen tett fontosabb megelőző intézkedéseket, továbbá a meg
előzött bűncselekményeket.
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2. Az ügynökség által végzett felderítő munka. Itt röviden és konkrétan (név
vel, ügyiratszámmal) leírandók azok a bűncselekmények, amelyeknek meg
történtét, vagy amelyeknek tettesét az ügynökségi munka eredményeként 
állapították meg.

3. Dekonspiráció.
E kérdőpontnál leírandó a dekonspiráció körülményei, következményei, 
továbbá a tett intézkedés.

4. Az ügynökségi munka egyéb fontos tapasztalatai.
3. A bűnözés helyzetében, alakulásában szerzett konkrét tapasztalatok.

E kérdőpontban a gyakorlati munka során szerzett — véleményük szerint 
— a helyi jelleget meghaladó tapasztalatok írandók le. így pl. jellegze
tes módszerek, új elkövetési, értékesítési formák, mozgó bűnözőkkel, cigá
nyokkal kapcsolatos problémák, stb.

6 . Javaslatok.

Szám: 8—99/3 /1957.

BM. ORSZÁGOS R ENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
3. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. március hó 26–án 

TÁRGY: A  rendőrség egyes bűnügyi szerveinek hatásköre

Az 1936. október 23–át követő események következtében az országban nagy
mértékben meglazult a közrend és a közbiztonság. A  bűnöző elemek veszé
lyeztetik a lakosság életét, testiépségét, vagyonbiztonságát. Emelkedett a tár
sadalmi tulajdon elleni bűncselekmények száma is.
A  közrend és a közbiztonság biztosítása a rendőrség bűnügyi munkájának 
megjavítását teszi szükségessé. Ezt szolgálja a rendőrség bűnügyi szerveze
tének új megállapítása is.
Annak érdekében, hogy eredményesebb harc folyik a bűnözők ellen, szük
séges a bűnügyi munka irányelveinek átmenetileg történő meghatározása. 
Az irányelvek meghatározásánál főszempont, hogy:

a megyei rendőrfőkapitányságok bűnügyi osztálya elvi, irányítási, 
ellenőrzési munkát végezzen,
hogy növeljük a rendőrőrsök bűnügyi hatáskörét, s ezzel egyidejűleg 
egyszerűsítsük eljárásunkat.

—  303  —

ÁBTL – 4.2. – 10 – 1131 /1959 – II kötet /516



Addig is, míg a bűnügyi hatáskört véglegesen meghatározzuk, a rendőrség 
bűnügyi tevékenységét az alábbi irányelvek szerint végezze:

I. A rendőrőrsök bűnügyi munkája:
A  legsúlyosabb bűncselekmények — gyilkosság, szándékos emberölés, rablás, 
ismeretlen tettes által elkövetett betöréses lopás, nagyobb kárt okozó egyéb 
lopás, a társadalmi tulajdon kárára elkövetett bonyolult, vagy nagy kárt okozó 
sikkasztás, csalás, stb. — kivételével a rendőrőrs, a területén elkövetett és 
az 1. számú mellékletben felsorolt valamennyi bűncselekmény esetében lefoly
tatja a nyomozást.
A  rendőrőrs beosztottai leghamarabb értesülnek a területükön elkövetett bűn– 
cselekményekről és így azonnal meg tudják tenni a szükséges intézkedéseket. 
A  rendőrőrs beosztottai — az őrsparancsnok kijelölése alapján — amint tudo
mást szereznek a területükön elkövetett bűncselekményekről, késedelem nél
kül felkutatják a bűncselekmény sértettjeit, a tanúkat, biztosítják a feltalál
ható bűnjeleket, elfogják a bűncselekmény elkövetőit, szükség esetén házku
tatást, személymotozást foganatosítanak. Az előzőekben felsorolt helyszínes 
bűncselekmények elkövetése esetén a szemlebizottság, illetve a járási nyomozó 
megérkezéséig biztosítják a helyszínt, felkutatják a tanúkat, illetve a gyanú
sítottat. Ez utóbbit — ha erre lehetőség van — elfogják.
A rendőrőrsök területén előfordult valamennyi bűncselekményben az őrs
parancsnok intézkedik a halasztást nem tűrő nyomozati cselekmények azonnali 
foganatosításáról. A  jelen utasításomban az őrsök hatáskörébe utalt bűncse
lekményeknél az értesítés vétele után az őrsparancsnok a nyomozás elrende
léséről határozatot hoz. A  nyomozás elrendeléséről szóló határozatot az ügy
irat külzetén kell feltüntetni, az őrsparancsnok aláírásával. Az őrsök által 
készített nyomozást elrendelő határozat szövege a következő:

„H a t á r o z a t , 
a benti ügyben a nyomozást elrendelem.

Albertirsa, 1957. március hó 2.

Tóth Károly r. őrm.”

A nyomozást elrendelő határozat meghozatalának szükségessége nem érinti 
az őrsparancsnok azon kötelezettségét, hogy a halaszthatatlan nyomozati cse
lekményeket (a helyszín és a bűnjelek biztosítása, házkutatás, személymoto– 
zás, terhelt elfogása) még a nyomozást elrendelő határozat meghozatala előtt 
foganatosítja.

A .  körzeti megbízottak, vagy rendőrjárőrök napi szolgálatteljesítésük során 
észlelt, vagy tudomásukra jutott bűncselekményekben azonnal intézkedni kö
telesek. Az ennek során kifejtett ténykedésük halaszthatatlan nyomozati cse–
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lekménynek tekintendők. Az intézkedések megtétele után a nyomozást elren
delő határozatot az őrsparancsnok az őrsre való bevonulás után késedelem 
nélkül készítse el.

Azokat az ügyeket, amelyekben az őrsparancsnok nyomozást rendelt el, az 
őrs iktatókönyvében, az iktatószámnál, piros karikával jelölje meg. hogy az 
egyéb ügyektől meg lehessen különböztetni.
A  bűnüldözés eredményessége szükségessé teszi a gyorsaság fokozását. Ennek 
érdekében elrendelem, hogy a bűncselekményben szereplő személyeket, a ter
helteket és a tanúkat egyaránt a nyomozó járőr, járőrszolgálata során a hely
színen, a terhelt vagy a tanú lakóhelyén halgassa ki. Az őrsre való beidé– 
zésre csak indokolt esetben kerülhet sor.
A  nyomozó járőrszolgálatba való indulása előtt a járőrtáskába helyezzen el 
megfelelő mennyiségű gyanúsított és tanúkihallgatási jegyzőkönyvet, valamint 
indigópapírt és tintaceruzát. A tanúkihallgatási jegyzőkönyveket indigópapír 
használatával két példányban készítse el.
A  gyanúsított kihallgatása minden esetben csak hivatalos helyen, a gyanúsí
tott lakóhelye szerinti tanácsházán, a körzeti megbízotti irodahelyiségben, 
vagy a rendőrőrsön történhet.
A  gyanúsított kihallgatásának megkezdését megelőzően az 1956. 8. sz
R U T –ban foglaltaknak megfelelően a terheltté nyilvánítást eszközölni kell. 
Az őrs által eredményesen lenyomozott ügyekben az őrsparancsnok a nyo
mozás befejezéséről határozatot készít.

A  határozat szövege a következő:

,,H a t á r o z a t ,
A  nyomozást a Bp. 135. §. alapján befejeztem.

Albertirsa, 1957. március hó 6.

Tóth Károly r. őrm.”

A nyomozást befejező határozat meghozatala után az ügyiratokat a terhelt
tel ismertetni kell és módot kell számára nyújtani, hogy a nyomozás anya
gával kapcsolatos észrevételét, indítványát megtehesse. Amennyiben az észre
vétel, vagy indítvány alapján a nyomozás kiegészítése válik szükségessé, úgy 
annak teljesítése érdekében az őrsparancsnok saját hatáskörében intézkedjen.
Az őrsök által nyomozott valamennyi ügyben az eljáró nyomozó járőr nyo
mozásának befejezése során készítsen összefoglaló jelentést. Az összefoglaló 
jelentésben részletesen és konkrétan tüntesse fel, hogy milyen intézkedéseket 
tett a nyomozás során a bűncselekmény tettesének felderítése érdekében. Ez
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a jelentés — eredménytelen nyomozás esetén — semmi körülmények között 
sem szorítkozhat a rendőri gyakorlatból jól ismert ,,a széles körben kifejtett 
nyomozásom során a tettes kilétét megállapítani nem sikerült" fogalmak rög
zítésére. Az összefoglaló nyomozati jelentést a terhelttel ismertetni nem sza
bad. Két példányban készítendő, s egy példányát az őrs irattárában kell 
őrizni.

A  rendőrőrsök őrizetbevételt nem foganatosíthatnak. Amennyiben ennek szük
ségessége valamely eljárás során felmerült, úgy a járási rendőrkapitányság 
bűnügyi alosztálya vezetőjét — az ügy átvétele miatt — haladéktalanul érte
sítik.

Amennyiben a rendőrőrsökön folyamatban lévő bűnügy jelentősége vagy 
bonyolult volta, illetve az őrs felkészültségének hiánya miatt eredmény nem 
várható, úgy a járási rendőrkapitányság bűnügyi alosztályvezetőjét haladék
talanul értesíteni kell. aki megfelelő felkészültséggel rendelkező nyomozó ki
küldésével, — az őrsbeosztott bevonásával — lefolytatja a nyomozást.

A  városi rendőrőrsök bűncselekmény észlelése esetén csak a halaszthatatlan 
nyomozati cselekményeket foganatosítják. (Helyszínbiztosítás, bűnjelek lefog
lalása, elfogás, stb.)

II. A járási rendőrkapitányságok bűnügyi munkája:
A  bűnügyi alosztály vezetője — a közrendvédelmi parancsnokkal együtt és 
közösen — az őrsök által felterjesztett, bűnüggyel kapcsolatos iratokat meg
vizsgálja, megállapítja, hogy a rendőrőrsök az ügy felderítéséhez szükséges 
minden feladatot elvégeztek–e. Amennyiben hiányosságot tapasztal, úgy meg
felelő írásbeli utasítással visszaküldi az iratokat. Az utasításban konkrétan 
meghatározza, hogy az őrsbeosztottnak pótlólag még milyen intézkedéseket 
kell tenni az ügy sikeres felderítése, illetve elbírálása érdekében.

Az őrs által felterjesztett ilyen iratok átvizsgálása után a bűnügyi alosztály– 
vezető dönt az ügynek az illetékes ügyészséghez történő átadásáról, illetve 
a nyomozás megtagadásáról, vagy megszüntetéséről, esetleg más nyomozati 
cselekmény lefolytatásáról.

A  járási rendőrkapitányság bűnügyi alosztálya folytatja le a nyomozást azok
ban az ügyekben, amelyek jelentőségüknél, bonyolultságuknál fogva meg
haladják az őrs felkészültségét és melyeket jelen utasításom sem az őrs, sem 
a megyeszékhelyi városi és járási bűnügyi osztály hatáskörébe nem utalt.

A  legsúlyosabb bűncselekmények elkövetése esetében, a legszükségesebb 
intézkedések megtételével egyidőben értesítik a megyeszékhelyi városi és járási 
rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjét, aki a nyomozás lefolyta
tás iránt intézkedik.
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I I I .  A megyeszékhelyi városi és járási rendőrkapitányságok bűnügyi munkája:
A megyeszékhelyi városi és járási rendőrkapitányságokon szervezett bűnügyi 
osztály a megye területén elkövetett és a 2. sz. mellékletben felsorolt bűn– 
cselekmények nyomozását végzi. A  bűnügyi osztályok két alosztályra — bűn
üldözési és társadalmi tulajdonvédelmi alosztályokra — tagozódnak és célsze
rűségi szempontból az alábbi szakcsoportok szerint működnek:

1. életbiztonsági csoport,
2. betörési csoport,
3. vegyes csoport,
4. termelési csoport,
3. üzérkedési csoport.

A  fenti szakosításban a bűnügyi osztály megyei hatáskörrel is rendelkezik, 
a többi bűncselekményekben városi és járási hatáskörrel működik. Az osztály 
működésének irányításánál figyelemmel kell lenni arra, nehogy csupán a 
megyeszékhelyi város és járás területén elkövetett bűncselekmények nyomo
zását tartsa elsőrendű feladatának.
A  bűnügyi osztály — szükség esetén — átveheti az egyes bonyolult, vagy 
jelentős bűncselekmény nyomozását a járási bűnügyi alosztályoktól, ha azok 
felkészültsége nem kielégítő, vagy célszerűségi szempontok ezt megkívánják.
Ilyen esetekben azonban — lehetőleg kiküldött nyomozók útján — az adott 
járás területén folytassák le a nyomozást a helyi erők bevonásával.

I V .  A megyei rendőrfőkapitányságok bűnügyi munkája:
A megyei rendőrfőkapitányságok bűnügyi osztálya gyakorlati munkát — 
általában — nem végez. Feladata a megyei rendőri szervek bűnügyi munká
jának rendszeres irányítása, ellenőrzése. A  bűnügyi osztály állandó figyelem
mel kíséri a megye területén elkövetett bűncselekmények alakulását, s ennek 
értékelése alapján határozza meg az alsóbb szervek bűnügyi munkájának 
irányát.
Az Országos Rendőrfőkapitányságtól kapott parancsok és utasítások végre
hajtását segíti és határozza meg az ezekből adódó helyi feladatokat. 
Időnként átfogó jellegű ellenőrzést végez egy–egy járás területén, kapcsolatot 
tart az ügyészi, bírósági szervekkel.
A  bűnügyi osztály figyelemmel kíséri a bűnügyi szakoktatást és módszerbeli 
segítséget nyújt annak gyakorlatiasabbá tételéhez.
Egyes bűncselekmények nyomozásának irányítását, — melyeknek felderítése 
tanulságul szolgálhat a megye bűnügyi munkásainak — a bűnügyi osztály 
átveheti, melyet az alsóbb szervek területén, a helyi nyomozók bevonásával 
végez.
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1–es sz. melléklet:

 azokról a bűncselekményekről, melyek nyomozása a rendőrőrsök (ide nem 
értve a városi belterületi őrsöket) hatáskörébe tartoznak.
A  társadalmi tulajdonban lévő vagyontárgy elsikkasztása, jogtalan elsajátí
tása. szándékos megrongálása, valamint a társadalmi tulajdonba lévő va
gyonban kárt okozó csalás. (1956. évi 11–es sz. tvr. 3. §.)
Társadalmi tulajdon kárára készülő, illetve elkövetett bűncselekménnyel kap
csolatos feljelentési kötelezettség elmulasztása. (1956. évi 11–es sz. tvr. 7. §.) 
Társadalmi tulajdonban kárt okozó hanyag kezelés, valamint a társadalmi 
tulajdon gondatlanságból eredő megrongálása. (1956. évi 11–es sz. tvr. 8. §. 
(1) bek.)
A társadalmi tulajdon kárára elkövetett szabálysértések. (1956. évi 11. tvr. 
9. §. (2) bekezdése, illetve 1956. évi 16–os tvr.)
Közveszélyes munkakerülés (BHÖ. 257—260.)
Árucikk árának nem szükséges közbeeső kereskedéssel történő drágításával 
elkövetett árdrágító visszaélés. (BHÖ. 265. pontjának c) alpontja.)
Testi sértés. (BHÖ. 360—361.)
Rágalmazás. (BHÖ. 390.)
Lopás. (422—423., 1956. évi 16–os tvr. 2. §.)
A  temetőben, továbbá a házközösségben elkövetett és a szolgálati lopás, vala
mint a betörés, amennyiben az okozott kár 1000 forintot nem halad meg. 
(BHÖ. 427., b). c), g) és h) alpont.)
Jogtalan elsajátítás. (BHÖ. 438—439.)
Sikkasztás. (BHÖ. 442—443.)
A  dolog jogtalan megszerzésével elidegenítésében való közreműködéssel, vala
mint a dolog jogtalan elsajátításával elkövetett szabálysértések. (1956. évi 
16–os sz. tvr. 3—4. §§–ai.)
Orgazdaság. (BHÖ. 459—460.)
Dologrongálás. (1956. évi 16–os sz. tvr. 2. §.)

2. sz. melléklet:

azokról a bűncselekményekről, melyek nyomozása a megyeszékhelyeken fel
állított bűnügyi osztályok hatáskörébe tartozik.
A Bp. 23. §–nak a )—h) pontjaiban meghatározott megyei bírósági hatás
körbe tartozó bűncselekmények. így
a népek békéje elleni bűntett, valamint a Népköztársaság elleni — törvény
ben meghatározott — bűncselekmények (BHÖ. 80., 13—25., 35—47., 49.). 
A  háborús és népellenes bűntettek (BHÖ. 81 — 88.)
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A tervgazdálkodás érdekeit sértő, az árdrágítással elkövetett a közellátás 
érdekét veszélyeztető bűntettek, amennyiben azokra a törvény halálbüntetést 
állapít meg, végül azok a bűncselekmények, melyek elbírálása gyorsított eljá
rás alá tartozik. (BHÖ. 239. (1) bek. 272. pont (4) bek. és 1957. évi 
4–es tvr.)
A devizagazdálkodást sértő bűntettek. (1950. évi 30–as tvr.)
A  pénzhamisítás és hamis pénzzel elkövetett visszaélés, (BHÖ. 280—293.) 
Gyilkosság és szándékos emberölés. (BHÖ. 349—353.)
Az állam belső biztonsága elleni bűncselekmények. (BHÖ. I. fej.)
Az állam külső biztonsága elleni bűncselekmények. (BHÖ. 35—47.)
Az állam és hivatali titok megsértésével elkövetett bűntettek. (BHÖ. 107— 
115.)
A  hivatali bűncselekmények. (BHÖ. 116— 143.)
Gyújtogatás. (BHÖ. 162— 167.)
Vízáradásokozás. (BHÖ. 168— 170.)
Közlekedés veszélyeztetése és közveszélyű rongálás. (BHÖ. 172— 173., 
175— 178. és az 1957. évi 4–es sz. tvr.)
Kuruzslás. (BHÖ. 188.)
Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények. (BHÖ. IX. fej.)
A  társadalmi tulajdon kárára elkövetett, különösen nagy kárt okozó bűncse
lekmények. (1956. évi 11–es tvr. 5. §. (1) bek. és 8. §. (2) bek.)
A társadalmi tulajdonban lévő vagyon szándékos felgyújtása, felrobbantása, 
valamint a különösen nagy kárt okozó társadalmi tulajdont képező vagyon
tárgy elrablása. (1956. évi 11–es sz. tvr. 6. §.)
Tervbűncselekmények. (BHÖ. 237., 252.)
Bélyeghamisítás. (BHÖ. 294—301.)
Pénzügyi bűntettek. (BHÖ. XVI. fej.)
Nemi erőszak. (BHÖ. 326—334.)
A  halálos kimenetelű magzatelhajtás. (BHÖ. 359. (2) bek.)
Halált okozó súlyos testi sértés. (BHÖ. 365.)
A  lopás minősített esetei közül a betörés, amennyiben az okozott kár 1000 
forintot meghalad. (BHÖ. 427. pont, c) alpont.)
Rablás. (BHÖ. 433—437.)
Zsarolás. (BHÖ. 455. pont.)
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BM. ORSZÁGOS RENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
5. számú UTASÍTÁSA

az állami felvásárlás biztosítására 

Budapest, 1957. július 1–én

A  Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1956. évi 21. sz. törvényerejű, 
rendeletével megszüntette a mezőgazdasági termények és termékek kötelező 
beadását és ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezte az állami begyűjtéssel 
kapcsolatos valamennyi törvényerejű kormány– és miniszteri rendeletet, uta
sítást. Kormányzatunk dolgozó népünk élelmiszerrel való ellátását az állami 
szabadfelvásárlás és a szerződéses termeltetés útján biztosítja.

Az állami felvásárlás sikerét különböző spekuláns, üzérkedő elemek, ipariga
zolvánnyal rendelkező magánkereskedők, nagykereskedői tevékenységükkel 
veszélyeztetik. De veszélyezteti egyes ellenforradalmi elemek izgatása is, akik 
dolgozó parasztságunk körében a békés életet megzavarni és a parasztságot 
rémhírekkel, rábeszélésükkel a kormánnyal szembeállítani igyekeznek és az 
állami felvásárlás ellen izgatnak. Veszélyeztetik az állami felvásárlást az 
állami felvásárlási apparátusba befurakodott kétes egyének is. akik a saját 
egyéni hasznuk érdekében a dolgozó parasztok és az állam sérelmére egy
aránt. kisebb–nagyobb csalásokat követnek el. A  szervezett közellátást meg
zavarja és veszélyezteti az olyan jelenség is, amikor egyes terményraktárak
ban a felvásárolt terménykészletek megromlanak, vagy azokból kisebb– 
nagyobb mennyiséget a raktár– és telepvezetők elsikkasztanak. Mindezek a 
törvényellenes megnyilvánulások rendőri szerveink előtt nem lehetnek közöm
bösek és ezeket meg kell akadályozni.
Az állami felvásárlás sikere, a lakosság jobb ellátása érdekében a Forra
dalmi Munkás–Paraszt Kormány felhívással fordult a dolgozó parasztsághoz, 
hogy felesleges terménykészleteit az államnak adja el, állampolgári kötelezett
ségének. a földadó természetbeni beadásának tegyen eleget. Ugyanakkor a 
spekulánsok és üzérek távoltartása érdekében korlátozta a kenyér — és takar
mánygabona forgalmát. A  Forradalmi Munkás–Paraszt Kormány 1957. június 
23–án rendeletet adott ki, mely szerint kenyérgabonát és szemes takarmányt 
továbbeladás céljára csak az állam és annak bizományosai (terményforgalmi 
vállalatok, földműves szövetkezetek és erre kijelölt malmok) vásárolhatnak.

Az állami felvásárlás biztosítása érdekében utasítom valamennyi rendőri szerv 
vezetőjét és érintett beosztottját, hogy:
1. utasításom kézhezvétele után azonnal vegye fel a kapcsolatot a helyi 

tanács– és az állami felvásárlást lebonyolító szervekkel. Megyeszékhelyén

Szám: 8—99/1957.
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a terményforgalmi vállalatokkal, míg járásokban a terményforgalmi válla
lat telepvezetőivel és felvásárlóival, valamint a szövetkezeti központokkal.
Az állami felvásárlásban résztvevő szerveknek nyújtson segítséget úgy, 
hogy akadályozzon meg minden olyan jogellenes megnyilvánulást, amelyek 
törvényeink szerint sértik és gátolják az állami felvásárlás eredményes le
bonyolítását. Az állami felvásárlásban résztvevő szervekkel, az ügyészség 
bevonásával időszakonként tartsanak közös megbeszéléseket, értekezleteket 
az állami felvásárlás menetéről és az ezt akadályozó körülményekről, a 
megbeszéléseken konkrét intézkedéseket dolgozzanak ki az akadályok el
hárítására.

2. Fokozott gondot fordítsanak a lakosság hangulatának tanulmányozására 
és amennyiben az állami felvásárlással szembeni hangulatkeltést, izgatást 
észlelnek, úgy az izgató személyek ellen a legszigorúbban lépjenek fel.

3. A felvásárlást akadályozó üzérkedő, spekuláns elemeket, iparigazolvány– 
nyal rendelkező kiskereskedőket és a felvásárlás sikerét veszélyeztető ele
meket vonják fokozott ellenőrzés alá. Ennek érdekében:
a) piacokon operatív úton és nyomozók útján ellenőrizzék a felvásárlást 

és derítsék fel azokat a személyeket, akik továbbeladás céljára a saját– 
és családjuk személyi és gazdasági szükségleteiket meghaladó mérték
ben kenyér– vagy takarmánygabonát vásárolnak fel. A  piacellenőrzé
seket igen óvatosan és körültekintően kell megtartani, hogy ezzel a dol
gozó parasztság szabad értékesítését, vagy a nem termelő falusi lakos
ság saját szükségletére történő vásárlását meg ne zavarják.

b) Az állami felvásárlást veszélyeztető elemeket, közismert üzéreket, 
spekulánsokat, volt termény– és gabonakereskedőket, kupecokat von
ják operatív ellenőrzés alá és gyors realizálással akadályozzák meg, 
hogy nevezettek továbbeladás és spekulatív célokból kenyér és takar
mánygabonát, vagy más, az állami felvásárlás tárgyát képező termény
féleségeket felvásárolhassanak.

c) A magánkereskedők az 1957. évi 17. sz. tvr. értelmében az egész 
ország területén szabadon felvásárolhatják az üzletkörükbe tartozó 
mezőgazdasági terményeket és termékeket — kenyérgabona és nemes 
takarmány kivételével — és azokat értékesítés céljából telephelyükre 
szállíthatják. A felvásárlásra jogosult a magánkereskedő, valamint iga
zolvánnyal ellátott családtagja és alkalmazottja. Magánkereskedők a 
felvásárolt árukat kizárólag telephelyükön (üzletükben) és csakis 
fogyasztók felé hozhatják forgalomba, tehát nagykereskedelmi tevékeny
séget nem folytathatnak.
Egyes magánkereskedők a részükre biztosított jogok túllépésével és az 
iparengedély adta lehetőségek felhasználásával üzérkednek. Ezért 
rendszeresen ellenőrizzék a piacokon és a termelőknél felvásárlást végző
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magánkereskedőket és velük szemben indítsanak eljárást, Ha a hely– 
színen bizonyítható, hogy a felvásárolt áruval üzérkednek vagy üzér
kedni szándékoznak. Erre utal. ha a felvásárolt árut a helyszínen nyom
ban értékesítik, vagy ha azt nem a telephelyre irányítják, vagy szállít
ják, illetőleg, ha a felvásárlást arra nem illetékes személyek közbe
iktatásával (felhajtok) üzérkedésre alkalmas módon végzik. Ha szo
katlanul nagy mennyiséget felvásárló magánkereskedő tevékenységével 
kapcsolatban gyanú van arra, hogy üzérkedik, de ez a helyszínen nem 
bizonyítható, úgy a kereskedő telephelye szerint illetékes rendőrhatóság 
figyelmét rövid úton hívják fel arra, hogy kísérjék figyelemmel a fel
szállított áru sorsát.
Árdrágító visszaélés miatt indítsanak eljárást az olyan magánkereske
dővel szemben, aki az egyes termények és termékek hatóságilag meg
állapított fogyasztói árán felül felvásárlást eszközöl, amennyiben ez a 
helyszínen bizonyítható.
Iparengedéllyel rendelkező magánkereskedőkkel szemben kizárólag a 
felvásárlás ténye miatt eljárást indítani nem szabad, mert az ellenkezne 
a fennálló rendelkezésekkel.

4. A  közúti szállításokat a közlekedésrendészet járőrei vizsgálják meg, hogy 
a teherautóval vagy más járművekkel nagy mennyiségben történő szállí
tások milyen célzattal és ki által történnek. Amennyiben a szállítás egyes 
részkörülményei gyanúsak, vagy indokolatlan nagy mennyiséget szállítanak, 
úgy, a szállítást végző személy lakhelye szerinti rendőri szervet keressék 
meg, az adott személy tevékenységének ellenőrzése végett. Ezeket a sze
mélyeket a megkeresett rendőri szervek vonják operatív ellenőrzés alá s 
ennek során állapítsák meg és derítsék fel. nevezett üzérkedő, spekulatív– 
ténykedéseit

5. Az állami felvásárlás során begyűjtött terménykészletek megvédése érde
kében nyújtsanak segítséget a raktárak és telepek vezetőinek azok őrzési 
szolgálatának megszervezéséhez, az esetleges gyújtogatások, felrobbantá
sok és egyéb romboló tevékenységek elhárításához. Vonják szigorúan el
járás alá azokat a személyeket, akik alkalmatlan (zsizsikes, homokos) 
terményt adnak át, vagy olyan terményt visznek a raktárba, amivel a rak
tárban lévő készleteket kisebb–nagyobb mennyiségben élelmezésre alkal
matlanná teszik.
Ellenőrizzék a felvásárló apparátusban résztvevő felvásárlók tevékenysé–

 gét abból a szempontból, hogy az állam és a dolgozó parasztok sérelmére 
sikkasztásokat, csalásokat ne követhessenek el. Ilyen észlelés esetén az 
elkövető személyekkel szigorúan járjanak el.

6. Az üzérkedés és spekulatív célból továbbeladásra vásárolt gabonát, takar– 
mánygabonát és egyéb mezőgazdasági terményeket az eljárás során őri –
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zetbe kell venni, értesítés végett át kell adni a terményforgalmi vállalat
nak, vagy szövetkezetnek. A  pénzt bűnjelként kell kezelni és a felvásárló 
személyek ellen eljárást kell indítani.

A  jelen utasításom végrehajtásáról az ORFK. Bűnügyi Főosztályhoz 1957. 
augusztus 15–ig tegyen jelentést.

Szám: 8—99/7/1957.

BM. ORSZÁGOS R ENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
7. számú UTASÍTÁSA

az üzérkedés és spekuláció felszámolására 

Budapest, 1957. július 18–án

Az ellenforradalom nagymértékben megzavarta a közellátást. Csak a Szovjet
unió és a népi demokratikus államok segítségével tudtuk a közellátást nehéz
ségek árán biztosítani. A  közellátás nehézségeit üzérek, spekulánsok, törvény– 
ellenesen szabadult gazdasági bűnözők kihasználták, egyéni céljaik elérésére.
A  Közellátási Kormánybiztosság az ellenforradalom alatt és az azt követő 
időben a fővárosi lakosság élelmiszer ellátása érdekében megbízóleveleket 
adott ki kereskedői iparigazolvánnyal nem rendelkező személyeknek, felvásár
lás és árufelszállítás céljából.
Az ellenforradalom és az átmeneti intézkedések következménye lett, hogy 
üzérek és spekulánsok kapcsolódtak be a felvásárlásba és értékesítésbe. Az 
áruellátás normalizálódásával az ideiglenes jelleggel kiadott megbízólevelek 
érvényüket veszítették. Egyes üzérkedéssel foglalkozó személyek, élve a lehe
tőséggel. — néhol az állami közigazgatási és gazdasági szervek tudtával és 
támogatásával — továbbra is felvásárlással és értékesítéssel foglalkoznak.
Az üzérkedés nagymérvű elszaporodásához a rendőri szervek más irányú 
elfoglaltsága, de nem utolsó sorban az üzérkedés iránti közömbösség is hozzá
járult. Nem tettek erélyes intézkedéseket az ilyen jelenségek felszámolására. 
Hatósági területükön nem ismerik a szokásos és közismert üzéreket és nem 
ellenőrzik azok tevékenységét. A piacokon és általában a felvásárlás hely
színén nem kísérik figyelemmel az állami– és szövetkezeti megbízottak, vala
mint engedéllyel nem rendelkező személyek tevékenységét, nem ellenőrzik mű
ködésük jogszerűségét.
Nem fordítanak kellő súlyt a vasúti rendőrség által megküldött üzérkedési 
iratok feldolgozására, nem szervezik meg az üzérkedéssel alaposan gyanúsít–
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ható személyek folyamatos figyeltetését, az általuk feladott teherszállítmá
nyok ellenőrzését.
E feladat fontosságához mérten nem rendelkeznek megfelelő számú és minő
ségű ügynökséggel. Adott esetekben nem igénylik a gazdasági és közigazga
tási szervek támogatását s nem kapcsolják be azokat az üzérkedés elleni 
harcba.

Az 5. sz. utasításon túlmenően az egész ország rendőrségének egységes fel
lépése. az üzérkedés eredményes felszámolása érdekében az alábbi utasítást 
adom ki:

1. Országos Rendőrfőkapitányság Bűnügyi osztálya feladatai:
a) Az országos gazdasági főhatóságok és egyéb irányító szervek vélemé

nyét kikérve, mérjék fel az üzérkedés várható irányát, megjelenési 
formáját, valamint azt, hogy az egyes megnyilvánulási formákon belül 
milyen kategóriába tartozó személyek részéről várható spekulációs 
tevékenység, illetve, hogy az áringadozások folytán fellépő árdiffe
renciálódások következtében az üzérkedés elszaporodásával mely terü
leten kell számolni.
Az így szerzett tapasztalatokra hívják fel az alárendelt szervek figyel
mét s határozzák meg azoknak ezzel kapcsolatos feladataikat. Gon
doskodjanak arról, hogy a gazdasági főhatóságok saját hatáskörük
ben tegyenek intézkedéseket a visszaélések megakadályozására és uta
sítsák a felügyeletük alá tartozó gazdasági szerveket a rendőrség támo
gatására. a gazdasági és rendőri szervek munkájának összehangolására.

b) A több területre kiterjedő, nagyobbjelentőségű szervezett üzérkedés 
és spekuláció felderítése érdekében szervezzenek e feladat megoldá
sára alkalmas fizetett utazó ügynökséget. Ezúton nyújtsanak segítséget 
az alárendelt szerveknek az általuk nem észlelt ügyek felderítéséhez, 
egyes üzérkedő csoportok tevékenységének felszámolásához.

c) A  megyei bűnügyi szervekkel tartson állandó telefonösszeköttetést a 
folyamatban lévő ügyek figyelemmel kísérése céljából. Havonként kér
jen be és minden hó 14–ig hozzám tegyen jelentést az üzérkedés fel
számolásával kapcsolatos rendőri munkáról.

Bonyolultabb, jelentősebb ügyek feldolgozásához az alárendelt szervek
részére nyújtson elvi és gyakorlati segítséget.

2. A  BM. ORFK. Vasúti osztály feladatai:
A  BM. ORFK. Vasúti Osztály Vezetője szervezze meg az alábbi fel
adatok végrehajtását:
a) Az üzérkedés szempontjából leginkább veszélyeztetett területeken (táj

termő területeken) főként piaci napokon ellenőrizzék a vasúti teher–
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áruforgalmat. Az üzérkedés tárgyát képező cikkekből nagy mennyi
séget feladatni szándékozó személyek igazoltatása útján győződjenek 
meg a felvásárlás jogszerűségéről, valamint arról, hogy a feladott 
terménynek mi a rendeltetése. Amennyiben megállapítható, hogy a 
felvásárlás, vagy a szállítás törvényellenes, úgy az illető személlyel 
szemben — a területileg illetékes megyei, vagy járási rendőrkapitány
ság útján — indítsanak büntető eljárást.

b) A  fővárosi és külterületi vasútállomásokon a felérkezéstől függő 
legalkalmasabb időpontban tartsanak ellenőrzést azzal a céllal, hogy 
az "állomáson marad" jelzéssel érkező szállítmányok átvevőinek ki
létét megállapítsák, illetőleg, hogy az áru rendeltetését ellenőrzzék.
Amennyiben a szállítás megállapíthatóan hamis néven történt, vagy 
egyébként alapos a gyanú, hogy üzérkedésről van szó. az érdekelt 
személyekkel szemben — a területileg illetékes megyei, vagy járási 
rendőrkapitányság útján — indítsanak büntető eljárást.

c) A  vonalfelelősök egyes esetenként állomásokon vizsgálják át a fel
adási tőlapokat és az érkezett szállítmányok fuvarleveleit. Állapítsák 
meg, hogy a szállítások terén észlelhető–e üzérkedés, vannak–e erre 
utaló adatok.
A  gyanús szállítmányok fuvarlevélmásolatait, a címzett, illetve a fel
adó lakhelye szerint illetékes járási kapitányságnak küldjék meg elő
zetes ellenőrzés, szükség esetén pedig a büntető eljárás lefolytatása 
végett.

d) Időszakonként ellenőrizzék, hogy a T E FU . fuvarvállalási irodáktól 
üzérkedés tárgyát képező termények szállítására kik rendelnek rend
szeresen tehergépkocsit.
Gyanús esetekben szerezzék be a menetlevélmásolatokat és azokat a 
fuvaroztató személy tevékenységének ellenőrzése végett — a tapasz
talatok közlésével — küldjék meg az illető személy lakhelye szerint 
illetékes rendőrkapitányságnak.

e) Az üzérkedés szempontjából fertőzött területek vasútállomásain fog
lalkoztatott hálózatot igazítsák el az üzérkedéssel gyanúsítható áru
feladók. vagy áruátvevők kilétének megállapítására és tevékenységük 
figyelésére.

Az egyes ügyek természetétől függően — erre alkalmas esetben — a fel
derítésbe vonjanak be alkalmi hálózati személyeket is.
Az egyes ügyek feldolgozásába — a körülményekhez képest — vonják
be a hálózati figyelés alatt tartott személyek lakhelye szerint illetékes
rendőrhatóságot is.
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3. B u d a p e s ti  R e n d őr fő k a p i tá n y s á g  f e la d a ta i :

a) A  társadalmi tulajdonvédelmi osztály a kerületi kapitányságok bűn
ügyi osztályainak bevonásával rendszeresen ellenőrizze a budapesti 
piacokon megjelenő mozgóárusokat.
Az engedéllyel nem rendelkező személyekkel szemben jelentősebb eset
ben eljárást kell indítani.
Kisebb mennyiséget érintő üzérkedés esetében az érdekelt személy– 
lyel szemben szabálysértés miatt kell eljárni.
Nagyobb mennyiségű árut felszállító olyan termelővel szemben, aki
nél gyanú van arra, hogy a birtokában lévő árumennyiség saját ter
melését meghaladja, a helyszínen nem kell eljárást indítani. Ilyen eset
ben a piacfelügyelőségek útján jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet 
kivizsgálás céljából küldjenek meg a lakhely szerint illetékes rendőr– 
hatóságnak.

b) Az álszövetkezeteket, nem létező szövetkezetek elárusítóhelyeit. bor
kiméréseit a helyi tanáccsal együttműködve fel kell számolni. 
Hálózati és nyílt kapcsolat útján vonják ellenőrzés alá a budapesti 
piacokon lévő állami és szövetkezeti áruelosztó és elárusítóhelyeket. 
Meg kell akadályozni, hogy e szervek állami és szövetkezeti áruval 
lássák el a magánkereskedőket. Ha e szervek alkalmazottai a bolt 
részére érkezett áruféleségeket magánkereskedőknek adják át értéke
sítés végett, úgy velük szemben árdrágító visszaélés miatt büntető– 
eljárást kell indítani.

c) Rendszeresen ellenőrizzék az egyes szűk keresztmetszetű iparcikkek 
forgalmát. E célból az áruelosztó szervektől gyűjtsenek adatokai, 
hogy a kérdéses iparcikkekből mely boltok, milyen mennyiségben, 
mikor részesülnek áruellátásban. Az árukiszállítással egyidőben az 
érintett boltokban tartsanak próbavásárlással egybekötött ellenőrzést, 
amelybe vonják be a kereskedelmi felügyelőségek és felügyeleti szer
vek ellenőreit is. Amennyiben a próbavásárlás során valamely cikk 
eladását megtagadják és megállapítható, hogy az eladótérben (bolt
helyiségben) a kérdéses cikk készletezve van, úgy a felelős személy– 
lyel szemben — jelentősebb esetben — áruelvonás miatt indítsanak 
büntető eljárást. Enyhébb esetben a felügyelőségek saját hatáskörük
ben pénzbírságot szabjanak ki. A  próbavásárlások után győződjenek 
meg arról, hogy a kérdéses cikkeket miként raktározzák.
Ha az tapasztalható, hogy az ilyen cikkek már el vannak adva, vagy 
elszállításra elő vannak készítve, úgy tisztázzák az ügyletkötések hát
terét. Indítsanak eljárást az olyan boltvezetővel, vagy bolti előadóval 
szemben, akik az üzletszabályok kijátszásával üzérkednek, vagy 
üzérkedésre alkalmas módon kereskednek. A nagyobb forgalmat le–
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bonyolító, vagy iparcikküzérkedés szempontjából a tapasztalatok sze
rint fertőzött boltokban szervezzék meg az e szempontból gyanús sze
mélyek hálózati figyeltetését.

d) A  budapesti piacokon szervezzenek olyan ügynökséget, mely alkal
mas a piac területén előforduló üzérkedések felderítésére. Ezúton 
kísérjék figyelemmel a piacokon állandó elárusítóhellyel rendelkező 
olyan magánkereskedők tevékenységét, akik más magánkereskedőket 
áruval látnak el. tehát illegálisan nagykereskedelmet folytatnak. Az 
ilyen személyekkel szemben súlyosabb esetben büntető, enyhébb eset
ben szabálysértési eljárást kell indítani.

4. A  megyei rendőrfőkapitányságok feladatai:

a) A megyei rendőrfőkapitányságok és az alárendelt rendőri szervek 
vegyék fel a kapcsolatot a helyi tanácsi, valamint állami és szövet
kezeti felvásárló szervekkel. A  helyi viszonyoktól függően dolgozza
nak ki közös összehangolt intézkedéseket a spekuláció és üzérkedés 
megakadályozására.
A  rendőri szervek támaszkodjanak a felvásárlást végző gazdasági egy
ségek vezetőinek tapasztalataira, helyi és személyi ismereteire.

b) A  járási kapitányságok a társadalmi tulajdonvédelmi osztályok irá
nyításával mérjék fel területüket az üzérkedés szempontjából. A helyi 
sajátosságoktól függően az üzérkedés minden területen más irányban 
hat és más formát ölt. Szabolcs és Somogy megyékben a burgonya. 
Hajdú, Békés és Csongrád megyékben a baromfiak felvásárlása kerül 
előtérbe. Bányavidékeken az iparcikkellátás kielégítő. Ehhez mérten 
az egyes területeken megjelenő üzérek zöme is más és más körbe tar
tozik. E sajátosságok figyelembevételével mérjék fel, hogy hatósági 
területükön mely cikkekből várható nagyobb kínálat és az hol jelent
kezik.
Figyelembe kell venni azt is, hogy mely területeken van hiány bizo
nyos cikkekből, ahol azok iránt nagyobb kereslet mutatkozik.
Az üzérek tevékenységére elsősorban ezeken a helyeken kell fel
készülni.
A  megelőző és felderítő munkát elsősorban a szervezett vagy nagy 
mennyiséget érintő, illetőleg a közellátás érdekeit súlyosan sértő üzér
kedés felszámolására kell összpontosítani.

c) A  megyei rendőrkapitányság a terület sajátos helyzetéhez mérten szer
vezze meg a saját és alárendelt szervei hálózati munkáját az üzérke
dés felderítése és megelőzése érdekében.
A rendőrőrsök, körzeti megbízottak saját észleléseik és tájékoztató 
egyéneik megfigyelésein keresztül állandóan ellenőrizzék a piacokat.
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a magán–, az állami és szövetkezeti felvásárlás menetét. Leplezzék 
le azokat a személyeket, akik törvényellenesen továbbeladás céljára 
eszközölnek felvásárlásokat.
A  megyei és járási szervek hálózatukat — az egyéb feladatok mel
lett — az üzérkedés, spekuláció felderítésére is mozgósítsák. A  helyi 
követelményeknek megfelelően új minőségi hálózati személyek szer
vezésével is fokozzák az üzérkedés elleni harcot. Elsősorban olyan 
iparengedéllyel rendelkező magánkereskedők, illetve állami és szövet
kezeti felvásárlók köréből szervezzenek ügynökséget, akik személyi 
ismereteik, szakmai tapasztalataik, valamint mozgási lehetőségeik bir
tokában alkalmasak e feladatok végrehajtására. E mellett alkalmi 
hálózati személyek bekapcsolásával is biztosítsák a spekuláció és 
üzérkedés elleni harc sikerét.
A  dekonspiráció elkerülése érdekében ügyeljenek arra. hogy az ügy
nökök ne kerüljenek üzleti kapcsolatba a feldolgozás alatt álló sze
mélyekkel.

d) Hálózati és nyílt úton ellenőrizzék a piacokat, az állami– szövetkezeti 
és magánfelvásárlókat, a közúti szállításokat és nagyobb elárusító 
üzleteket, telepeket, hogy ott egyes személyek továbbeladási célra nem 
vásárolnak–e.
Piacok ellenőrzésekor állapítsák meg, hogy kik vásárolnak fel nagyobb 
mennyiségű árut. Ezeket a személyeket feltűnés nélkül igazoltassák 
és indokolt esetben kikérdezés útján tisztázzák, hogy a felvásárlás 
jogszerű volt–e. Ha felvásárolt mennyiség az igazoltatott személy szük
ségletét meghaladja, vagy nyilvánvalóan megállapítható, hogy tovább– 
eladásra vásárolta, úgy ellene árdrágító üzérkedés miatt indítsanak 
eljárást.
Felvásárlásra jogosító megbízóleveleket sem magánszemélyek, sem 
állami– és szövetkezeti szervek nem adhatnak. Ez alól a TN V . által 
foglalkoztatott piaci üzletkötők kivételt képeznek, mint ideiglenes 
alkalmazottak. Az ilyen törvényellenes megbízások alapján vásárló 
személyek ellen súlyos esetekben büntető, kisebb mennyiség esetén 
szabálysértési eljárást kell indítani. A  piacok ellenőrzésekor ügyel
jenek a törvényesség betartására. Kerülni kell a termelők szabad érté
kesítésének és a dolgozók saját szükségletük erejéig történő vásárlásá
nak megzavarását.

e) A  magánkereskedők jogkörét szabályozó 1957. évi 17. sz. tvr. átdol
gozás alatt áll. Amennyiben e téren változások lesznek, annak lényegét 
és a további feladatokat a Bűnügyi Tájékoztatóban ismertetni fogom.

f) Az álszövetkezeteket, amelyek leple alatt üzérkedés ás spekuláció 
folyik, fel kell számolni. Ennek érdekében a megyei rendőrkapitány–
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ság, a megyei tanács és Me S Z Ö V  útján mérje fel a területén mű
ködő termelőszövetkezeti csoportokat, s mezőgazdasági szakcsoporto
kat. Tevékenységüket — a járási tanácsi és JÁSZÖV. útján és a 
járási kapitányságok, őrsök, körzeti megbízottak bevonásával ellen
őrizzék. Mindazon termelőszövetkezeti csoportok és mezőgazdasági 
szakcsoportok eseteibert, ahol — a tagok nem termelő dolgozó parasz
tok és nem a saját munkájukkal termelnek, hanem — üzérkedő és 
spekulatív ténykedést végeznek, tegyenek javaslatot a működési enge
dély megvonására. A  szocialista szektor leple alatt üzérkedő szemé
lyek ellen büntető eljárást kell indítani.

g) A  megyei és járási rendőrkapitányságok vegyék nyilvántartásba a terü
letükön lakó, vagy huzamosabb ideig keresetszerű foglalkozást nem 
űző, volt kereskedőket, kupeceket. kofákat, közismert álőstermelőket.
Hálózati és nyílt úton folyamatosan ellenőrizzék, hogy jelenleg is 
folytatják–e törvényellenes tevékenységüket. Amennyiben megállapí
tást nyer, hogy üzérkednek, úgy ellenük indítsanak büntető eljárást, ha 
pedig ez nem bizonyítható, de a körülmények arra utalnak, hogy 
üzérkedéssel foglalkoznak, úgy javasolják közbiztonsági őrizetbe 
helyezésüket.

h) A megyei rendőrkapitányság társadalmi tulajdonvédelmi osztályán 
az üzérkedési és kereskedelmi vonal–felelősök az üzérkedések felszá
molására szorosan együttdolgozzanak, és egy erőt képezzenek. Fel
adatuk a megyei rendőri szervek üzérkedés elleni harcának irányítása, 
a több járás területére kiterjedő nagyobb jelentőségű üzérkedést foly
tató csoportok felszámolása, ügynökség szervezése és foglalkoztatása.
Tartsanak állandó kapcsolatot a gazdasági szervekkel és rendszeresen 
elemezzék az üzérkedés és spekuláció elleni harc módszereit és tapasz
talatait.
Az üzérkedési vonalfelelős minden héten pénteken az ORFK. T ár
sadalmi Tulajdonvédelmi Osztályára távbeszélő útján tegyen jelen
tést a végzett munka eredményeiről, a helyi üzérkedés irányáról és 
alakulásáról, az esetlegesen fellépő újabb elkövetési módszerekről, 
valamint az olyan jelenségekről, amelyek kedvezően hatnak az üzér
kedésre. A csoport mindaddig dolgozzon, amíg az üzérkedés elleni 
harc azt indolkolttá teszi.

5. A  rendőri szervek vezetői operatív értekezleteken az ügyésszel együtte
sen értékeljék az üzérkedés elleni rendőri munkát. A  rendőrség vasúti 
kapitánysága vezetőjével, vagy az őrsparancsnokkal havonként a terü
leti, megyei (budapesti) kapitányság vezetője az üzérkedés csoportvezetői 
bevonásával tartsanak taktikai megbeszéléseket és az üzérkedés elleni 
munkát hangolják össze.
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6. Az üzérkedés és spekuláció elleni harcot elsősorban az alapvető köz
szükségleti cikkek forgalmában fellépő visszaélések felszámolására kel! 
irányítani, amelyek nagymértékben veszélyeztetik a közellátás érdekeit, 
vagy az állami felvásárlás sikerét. Az üzérkedés jelenleg elsősorban a 
zöldség, gyümölcs, baromfi, tojás, bor és az élőállat forgalmában ölt 
nagy arányokat. Az új felvásárlási rendszer lényegéből eredően számolni 
kell azzal, hogy az üzérkedés a kenyér és takarmánygabona forgalmára 
is kiterjed. Ezért az üzérkedés elleni harcot az ORFK. Vezetőjének 5. sz. 
utasítása szerint a kenyér és takarmánygabona, zöldség, gyümölcs, bor. 
élőállatok és iparcikkek forgalma terén megmutatkozó üzérkedésre kell 
összpontosítani, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a más területen 
jelentkező üzérkedést sem.

7. Az üzérkedés miatt indított eljárások esetében vegyük őrizetbe az üzér
kedés tárgyát képező árut, az értékesítésből származó, továbbá a felvá
sárlásra szánt pénzösszeget, valamint azokat az értékeket, amelyeket az 
üzérkedésből származó pénzért felvásároltak. E tárgyak és értékek fel
kutatására, valamint egyéb bizonyítékok, feljegyzések, levelezések, stb. 
biztosítására az eljárás alá vont személy lakásán házkutatást, személy
motozást kell tartani.
Amennyiben az üzérkedésből származó pénz, vagy más érték valamely

 okból nem vehető őrizetbe, úgy az eljárás alá vont személy ingó és 
ingatlan vagyonára és várható pénzbüntetés mértékéig bűnügyi zárlatot 
rendeljenek el.
Az őrizetbe vett gyorsan romló árukat a legközelebbi állami, vagy szövet
kezeti szervnek adják át elismervény és az ellenérték kifizetése mellett. 
Az áru ellenértékét bűnjelként kezelve, helyezzék értékletétbe. A nem 
romlandó áruféléket, (iparcikkeket) bűnjelként kezelve őrizzék meg a 
bírói eljárás lefolytatásáig.

8. A helyi tanácsokkal tartott szoros kapcsolat során kísérje figyelemmel 
az újonnan megjelenő rendelkezéseket, utasításokat és az üzérkedés elleni 
harcot, ezek. valamint jelen utasításom figyelembevételével a helyzetnek 
megfelelően alakítsa.

9. Az üzérkedés elleni harc során elért eredményeiről a helyi sajtót rendsze
resen tájékoztassa. Kirívó estekben a BM. Sajtó szervén keresztül az 
országos sajtót és rádiót is tájékoztatni kell.

10. Jelen utasításom végrehajtása érdekében tett intézkedéseiről és az üzér
kedés elleni harc eredményeiről a megyei (budapesti) rendőrfőkapitány
ságok, valamint a vasúti rendőrkapitányságok, az ORFK. Bűnügyi 
osztályára 1957. szeptember 3–ig tegyenek részletes jelentést. Ezt köve
tően pedig minden hó 5–ig jelentsék az üzérkedés ellen irányuló rendőri 
intézkedések természetét és eredményeit. A jelentéseket jelen utasításom
nak pontjai sorrendjében készítsék el.
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BM. ORSZÁGOS RENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
8. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. október hó 9–én 

TÁRGY: ügyeleti szolgálat szabályozása

A  megyékben végrehajtott gyakorló riadók tapasztalatai alapján megállapítot
tam, hogy a megyei főkapitányságok ügyeletes tisztjei sok esetben nem meg
felelőek az ügyeletes tiszti szolgálat ellátására. Ügyeletes tisztnek legtöbb 
helyen a hírtiszteket osztják be, akiknek általában kevés a rendőri gyakorla
tuk, alacsony rendfokozatúak, általában polgári ruhában teljesítenek szolgá
latot és nem rendelkeznek megfelelő tekintéllyel a személyi állomány felé.
A  hiányosságok megszüntetése érdekében

e l r e n d e l e m  :

1. Jelen utasításom kézhezvételét követő naptól kezdődően valamennyi megyei 
rendőrfőkapitányságon 3 főből álló ügyeletet kell szervezni. Az ügyelet 
álljon egy ügyeletvezetőből, egy beosztott tisztből és a hírtisztből.

2. Az ügyelet vezetője a főkapitány és helyettesének távolléte, vagy akadá
lyoztatása esetén gyakorolja a főkapitány jogkörét. Ebben a jogkörben az 
egész személyi állomány előljárója.

3. Az ügyelet vezetőjét és beosztott tisztjét havonta előre kiírt vezénylés 
alapján kell szolgálatba beosztani. Ügyelni kell arra, hogy különösen 
munkaszüneti napokon, vagy olyankor, amikor a helyzet a megyében meg
kívánja, olyan ügyeletvezetőt állítsanak be, aki teljes önállósággal tud 
intézkedni (osztályvezető, alosztályvezető, csoportvezető, vagy megfelelő 
gyakorlattal rendelkező beosztott tiszt).

4. Az ügyeletvezető szolgálatát egyenruhában köteles ellátni.

5. Az ügyelet vezetőjét a főkapitány, vagy helyettese szolgálatba lépéskor 
köteles kötelmeire eligazítani és részére a riadó jelszavakat átadni. A  fő
kapitány, vagy helyettese ugyancsak köteles fogadni a lelépő ügyeletvezető 
jelentését.

6. A hírtiszteket ügyeletvezetői, vagy beosztott tiszti szolgálatra beosztani 
nem lehet. A hírtisztek csak a jelentésekkel kapcsolatos feladatokat végez
hetik.

Jelen utasításomat az egész személyi állomány előtt ismertetni kell.
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BM. ORSZÁGOS RENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
10. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. október 29–én 

TÁRGY: Alapfokú Rendőriskola felállítása

A  beosztottak magasabb színvonalú kiképzésének biztosítására Alapfokú 
Rendőriskola felállítását rendelem el.
A  tanfolyamok időtartama 6 hónap.
A  hallgatók létszáma 450 fő.
Az iskola helye: Kistarcsa, Szabadság u. 1.
Az iskola személyi állománya az ORFK. állományába tartozik.
Az Alapfokú Rendőriskola önálló gazdasági számadótest.
Az Alapfokú Rendőriskola kiképzési munkáját a BM. Tanulmányi és Mód
szertani Osztálya irányítja és ellenőrzi.

Szám: 8—99/10/1957.

Szám: 8—99/11/1957.

BM. ORSZÁGOS RENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK  
11. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. október 17–én 

TÁRGY: Rendőrőrsparancsnokképző Iskola felállítása

Az őrsparancsnokok magasabbszínvonalú kiképzésének biztosítására Rendőr
őrsparancsnokképző Iskola felállítását rendelem el.
A  tanfolyamok időtartama 6 hónap.
A  hallgatók létszáma 350 fő.
Az iskola helye: Budapest, X II. ker., Böszörményi út 19—21.
Az iskola személyi állománya a BM. ORFK. állományába tartozik.
A  Rendőrőrsparancsnokképző Iskola önálló gazdasági számadótest.
A  Rendőrőrsparancsnokképző Iskola kiképzési munkáját a BM. Tanulmányi 
és Módszertani Osztálya irányítja és ellenőrzi.
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Szám: 8—99/14/1957.

BM. ORSZÁGOS RENDŐRFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
14. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december 23–án

TÁRGY: A „Rendőrség Ügykezelési Szabályzat” kiadása, 
illetve bevezetésével kapcsolatos rendelkezések

A  Belügyminiszter Elvtárs 47/1957. számú parancsa elrendeli a BM. Ideig
lenes Ügykezelési Szabályzatának hatályon kívüli helyezését és az új Ügy
kezelési Szabályzat kiadását.
Ennek alapján kiadom az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá tar
tozó rendőri szervek ügykezelésére vonatkozó "Rendőrség Ügykezelési Sza 
bályzat"–ot, amely 1958. évi január hó 1–én lép hatályba.
Az Ügykezelési Szabályzat kiadásával egyidejűleg

e l r e n d e l e m  :

1. A  rendőri szervek vezetői gondoskodjanak arról, hogy szervük területén 
az ügyekezelési feladatokat 1958. január 1–től a szabályzat alapján 
végezzék.

2. 1958. január 1–től a titkos és nem titkos iratok kezelését (iratok átvételét, 
iktatását, kiosztását, postázását, irattározását) a budapesti, illetve megyei 
rendőrfőkapitányságoknál, valamint a kerületi, járási, városi rendőrkapitány
ságoknál összevontan a szerv ,,Ügyiratkezelési Csoport, (Segédhivatal) 
a többi rendőri szerveknél pedig az „Ügykezelő" látj a  el.
Az ügyiratkezelési csoporton kívül — szerven belül egyes osztályoknál, 
egységeknél, vagy vezetők titkárságán — titkos és nem titkos iratokat 
iktatni tilos.
Az Ügyiratkezelési Csoport, illetve az Ügykezelő feladata:
— a szerv titkos és nem titkos iratainak átvétele, iktatása, továbbítása, 

irattározása, stb.,
— központi irattári feladatok elvégzése,
— a sokszorosító és zúzógép kezelése,
— ellenőrzi működési területén az ügykezelés és az éberség szabályainak 

megtartását.
A  budapesti, megyei rendőrfőkapitányságoknál, valamint a kerületi, járási 
városi rendőrkapitányságoknál a titkos iratok kezelését az ügyiratkezelési 
csoport vezetője végzi. A  titkos iratok kezelését külön helyiségben kell
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végezni. Ha erre nincs lehetőség, akkor az íróasztalt, lemezszekrényt, a 
helyiség többi részétől korláttal kell elválasztani. 
Az Ügyiratkezelési Csoport, illetve az ügykezelő a szerv titkársága veze
tőjének irányítása alá tartozik.

3. A  rendőri szervek vezetői szervezzék meg az ügykezelési Szabályzat okta
tását. Fordítsanak különös gondot arra, hogy a szabályzat rendelkezéseit 
valamennyi vezető alaposan megismerje.
Az oktatást az alábbiak szerint szervezzék meg:
a) Az ORFK. Titkársága a budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok 

ügykezelési csoportjainak vezetői részére 1957. december 27–ig, és
a budapesti és megyei főkapitányságok, a járási, városi, kerületi kapi
tányságok ügykezelési csoportjainak vezetői részére 1957. december 
30–ig tartsanak egyízben oktatást.

b) 1958. január 10–ig gondoskodni kell arról, hogy valamennyi rendőri 
szerv beosztottja a szabályzatból rávonatkozó részt alaposan elsajá
títsa.

c) Az Ügykezelési Szabályzatot a rendőriskolákban oktatni kell.
4. A  szabályzat II. rész, IV. fejezetit (a bűnügyi iratok kezelésének sza

bályzatát) és a szabályzatban jelzett titkos iratok körét meghatározó ügy
körjegyzéket, később fogom kiadni.

5. Jelen utasítás a rendőrség politikai nyomozó szerveire nem vonatkozik — 
azok ügykezelési munkáját a Belügyminiszter elvtárs 46. –számú parancsa 
szabályozza. A  Szabályzat egyes speciális rendelkezéseit az érintett szer
vek (vasúti kapitányságok, őrsök, stb.) értelemszerűen alkalmazzák.

Jelen utasításomat a személyi állomány előtt teljes egészében ismertetni kell. 
Utasítom Vezető elvtársakat, hogy az új Ügykezelési Szabályzat bevezeté
sével kapcsolatos feladatok végrehajtását folyamatosan ellenőrizzék.
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BM. ORSZÁGOS RENDŐRFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
15. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december hó 24–én

TÁRGY: A „Belügyminisztérium Ügykezelési Utasítása” bevezetésével 
kapcsolatos rendelkezések

Belügyminiszter Elvtárs 1957. évi november hó 11–én kelt 47. számú paran
csával elrendelte a f. évi március hó 15–én 6—60/1957. szám alatt kiadott 
Ideiglenes Ügykezelési Szabályzat hatályon kívül helyezését és helyette a BM. 
központi szervei részére a titkos és nem titkos iratok kezelésére vonatkozó 
új „Belügyminisztérium ügykezelési Szabályzata" kiadását. A  Szabályzat 
1958. január 1–én lép határba.

A Szabályzat végrehajtásával kapcsolatban

e l r e n d e l e m :

1. A  BM. Országos Rendőrfőkapitányságon az osztályoknál, alosztályoknál 
történő iktatásokat f. évi december 31–ével megszüntetem.

2. 1958. január hó 1–től az Országos Rendőrfőkapitányság titkos és nem 
titkos iratainak kezelésére — postaátvétel, iktatás, irattározás, stb. — 
„Központi Ügyiratkezelési Csoport felállítását rendelem el.
Az Ügyiratkezelési Csoporton belül a „szigorúan titkos" iratokat külön 
helyiségben kell kezelni.
Az Ügyiratkezelési Csoporton kívül — szerven belüli osztályoknál, al
osztályoknál, vagy a vezetők titkárságán — titkos és nem titkos iratok 
iktatását, irattározását megtiltom.
Külön ügyiratkezelést csak
a) az ORFK. külső szerveinél,
b) az épületen kívül elhelyezett Országos Karhatalmi Parancsnokságon,
c) az ORFK. Anyakönyvi és Állampolgársági alosztályainál,
d) az ORFK. Bűnügyi Nyilvántartó osztályánál 
engedélyezem.

3. Az ORFK. Központi ügyiratkezelési Csoport az ORFK . Központi 
T ü K. és a központi segédhivatalból tevődik össze.
A  csoport létszámát 1 vezetőben és 7 fő beosztottban állapítom meg.
A  csoport vezetésével Hornok János r. fhdgy. elvtársat bízom meg.
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Az Ügyiratkezelési Csoport az ORFK. Titkárság vezetőjének irányítása 
alá tartozik.
A  csoport vezetőjét a feladatkörébe tartozó ügyekben — közbeeső intéz
kedésekre — kiadmányozási joggal ruházom fel és felhatalmazom arra. 
hogy — szükség esetén — az alsóbb szervektől érkező titkos iratokat 
visszaminősítse.

4. Az ügyiratkezelési csoport feladata:
— kezeli az ORFK. összes titkos és nem titkos iratait (postaátvétel, 

iktatás, kiosztás, postázás, irattározás, központi irattár kezelése)
— feladata az ORFK. irányítása alá tartozó valamennyi rendőri szerv 

ügykezelésének ellenőrzése, e szempontból irányítása, az egységes 
ügyrend, ügyiratkezelés kialakítása, mindezzel kapcsolatban az éber
ség szabályainak betartása, illetve az ezzel kapcsolatos egyéb felada
tok elvégzése.

5. 1958. január hó 1–től az ORFK.–hoz érkező valamennyi levelet, iratot 
csak az Ügyiratkezelési Csoport vehet át, illetve más — az épületen kívül 
lévő — szervekhez iratot, levelet csak az Ügyiratkezelési Csoporton 
keresztül lehet továbbítani.

6. Azoknál az osztályoknál, alosztályoknál, ahol eddig iktatást végeztek, 
az iktatókönyvet az év végén le kell zárni és azt iratokkal együtt 1958. 
április Hó 1–ig jelenlegi helyén kell megőrizni. Ezután további megőrzésre
— a BM. Ügykezelési Szabályzat 26. pontja szerint — az ügyiratkeze
lési Csoportnak kell átadni.
Az ORFK. belső szervei — egymás között — titkos és nem titkos iratok 
készítése esetén (feljegyzések, jelentések, stb.) az e célra rendszeresített 
átadókönyv felhasználásával, annak nyilvántartási számával levelezhetnek.

7. Az Ügyiratkezelési Csoport munkájának tervszerűbbé tétele és zavarta
lanságának biztosítása érdekében a titkos és nem titkos iratok átvételét 
és továbbításra való átadását az alábbiak szerint szabályozom:
a) Mind a titkos, mind a nem titkos iratok átvétele minden nap délelőtt 

10 órától 12 óráig, szombaton 9 órától 1/2 11 óráig történik.
b) Ugyanez az idő vonatkozik a titkos és nem titkos iktatott iratok ki

osztására is.
c) E meghatározott idő előtt vagy után sürgős, azonnalos jelzésű iratok 

átvétele, illetve továbbítása csak az ORFK. Titkárság v eze tőjének 
engedélyével történhet.

d) Titkos iratok átvétele a BM. Jászai Mari téri épület IV. em. 436. sz. 
szobában, nem titkos iratok átvétele a II. em. 212. sz. helyiség
ben történik.
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e) A  BM. Futárszolgálattól csak az ORFK. Ügyiratkezelési Csoport 
vehet át, illetve a Futárszolgálatnak csak az Ügyiratkezelési Csoport 
adhat át küldeményeket.

8. Engedélyt adok az Ügyiratkezelési Csoport vezetőjének arra, hogy az 
ORFK. belső szerveinek „Sajátkezű felbontásra’’ jelzéssel érkező leve
leket felbontsa, az alábbi szervektől érkező levelek kivételével:
a) Az M SZM P. Központi Bizottságtól és az alsóbb pártszervektől.
b) felsőbb szervektől,
c) a BM. Személyzeti Főosztálytól és Fegyelmi osztálytól érkező leve

leket, valamint
d) az esetleges magánleveleket.
Ugyanakkor elrendelem, hogy „Sajátkezű felbontásra jelzéssel csak azo
kat az iratokat szabad ellátni, amelyek tartalma felté tlenül megköveteli, 
hogy csak a címzett vezető láthassa.

9. A  BM. ügykezelési Szabályzatát mellékelten kiadom azzal, hogy azt az 
ORFK. valamennyi vezetője köteles alaposan áttanulmányozni és abból 
az ügyiratkezeléssel foglalkozó beosztottak részére 1957. december hó 
31–ig egy ízben oktatást tartani.

10. Utasítom az Ügyiratkezelési Csoport vezetőjét, hogy az ORFK. vala
mennyi, önálló osztály és alosztály tikárnői részére, valamint az Országos 
Karhatalmi Parancsnokság ügyiratkezelési csoportja részére és a Köz
ponti Lakcím Hivatal ügyiratkezelési csoportja részére december 30–án 
9 órától a Szabályzatból tartson oktatást.

11. Utasítom valamennyi vezető elvtársat, hogy a kiadmányozási és irattáro
zási joggal rendelkező elvtársakról készítsen kimutatást (név, rendfokozat, 
beosztás) és azt az ORFK. Titkárság vezetőjének 1957. december hó 
31–ig küldjék meg.

12. Utasítom az ORFK. Titkárság vezetőjét, hogy az új ügykezelési Sza
bályzat bevezetésével kapcsolatos feladatok végrehajtását folyamatosan 
ellenőriztesse.

13. A mellékelt Szabályzat kiadásával egyidejűleg a 6—60/1957. számú 
hatályon kívül helyezett, BM. Ideiglenes Ügykezelési Szabályzatot 1957. 
december hó 31–ig az ORFK. Ügyiratkezelési Csoportnak megsemmisítés 
végett le kell adni.

14. A  Szabályzat II. részében foglalt, titkos iratok körét meghatározó jegy
zéket később fogom kiadni.
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BM. ORSZÁGOS RENDő RFő KAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
16. számú UTASÍTÁSA

Budapest, 1957. december 28–án

TÁRG Y: Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása

Az 5/1957. (X II. 28.) BM. számú belügyminiszteri rendelet végrehajtása
ként a hatósági erkölcsi bizonyítvány (továbbiakban: erkölcsi bizonyítvány) 
kiadásával kapcsolatos eljárást az alábbiak szerint szabályozom.

1. Az erkölcsi bizonyítvány kérelmezése

Az erkölcsi bizonyítvány megadása iránti kérelmet az e célból rendszeresített 
kéreleműrlapon kell előterjeszteni a kérelmező lakóhelye szerint illetékes járási 
(városi, városi kerületi) rendőrkapitányságon. A  kéreleműrlap a rendőrkapi
tányságon szerezhető be 50 fillérért.
A  kéreleműrlapot és annak II., III. szelvényét a kérelm ezőnek kell kitölte
nie — lehetőleg írógéppel vagy nyomtatott betűvel — úgy. hogy az olvasható 
legyen. Lehetővé kell tenni azt, hogy az erkölcsi bizonyítványért folyamodó 
a megvásárolt kéreleműrlapot a kapitányságon kitölthesse.

A  kérelemhez csatolni kell:
— a szerv (hivatal, intézmény, vállalat, stb.) vezetője (megbízottja) 

által aláírt hivatalos igazolást arról, hogy részére az erkölcsi bizo
nyítvány beszerzése szükséges,

— 20 forintos okmánybélyeget,
— megcímzett és bélyeggel ellátott borítékot (csak abban az esetben, 

ha a kérelmező postán kívánja megkapni az erkölcsi bizonyítványt).

Az erkölcsi bizonyítvány megadása iránti kérelmet a kapitányság igazgatás– 
rendészeti előadójának kell átvennie. A kérelem átvételekor a kérelmező sze– 
mélyi igazolványa alapján az előadó köteles meggyőződni arról, hogy a 
kérelmező által a kéreleműrlapra vezetett adatok megfelelnek–e a valóságnak, 
olvashatóak–e, továbbá, hogy a 20 forintos okmánybélyeg — és a fél pos
tán kéri az igazolványt. — a megcímzett levélboriték a kérelemhez csatolva 
van–e.

A  személyi adatok ellenőrzésének megtörténtét az előadó köteles a kérelem
űrlap e célra rendszeresített helyén aláírásával igazolni.
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Csak a fenti meghatározott rendelkezéseknek megfelelő kérelmet szabad át
venni. Amennyiben a kérelem az előírt feltételeknek bármilyen oknál fogva 
nem felelne meg. úgy a hiányosság pótlása végett a kérelmet vissza kell adni. 
A  kérelem átvételéről átvételi elismervényt kell adni.
A  kérelem átvételével egyidejűleg közölni kell az erkölcsi bizonyítványért 
folyamodóval, hogy az erkölcsi bizonyítvány 21 nap alatt készül el. Az 
erkölcsi bizonyítvány átvehető a kapitányságon vagy kérelemre postán, aján
lott levélben is elküldhető. Ez utóbbi esetben a féltől saját nevére megcím
zett és kellő bélyeggel ellátott borítékot kell kérni.
Az átvett kérelmet az igazgatásrendészeti előadó köteles 24 órán belül beik– 
tattatni. Az iktatószámot fel kell tüntetni a kéreleműrlap II. és III. szelvényén 
is. majd a kapitányság bélyegzőjével le kell pecsételni.
A  bevonástól számított 48 órán belül a kérelmezőt a kapitányság bűnügyi 
iktatójában le kell priorálni 6 hónapra visszamenően annak megállapítása 
végett, hogy az erkölcsi bizonyítványért folyamodó ellen nem folyik–e nyo
mozati eljárás. Ha igen. akkor a II. szelvény hátlapjára ezt a körülményt fel 
kell jegyezni.

A  feljegyzés tartalmazza:
— a nyomozás elrendelésének okát.
— időpontját,
— ügyiratszámát.

Ha a bűnügyi iktatóban nem szerepel, akkor ugyancsak a II. szelvény hát
lapjára kell ezt a körülményt "nem szerepel" megjegyzéssel feltüntetni.
A  feljegyzéseket keltezéssel, a priorálást végző aláírásával kell ellátni.
A  fentiek megtörténte után a kéreleműrlap II. és III. szelvényét a BM. 
Országos Rendőrfőkapitányság Bűnügyi Nyilvántartó osztályának soronkívül 
meg kell küldeni ajánlott küldeményként, Budapest, 53. pf. 212. címre. Ennek 
megtörténte után az ügyiratot 14 napos határidőbe kell tenni.

2. Az erkölcsi bizonyítvány kiállítása
A BM. Országos Rendőrfőkapitányság bűnügyi nyilvántartó osztálya a kapi
tányságtól beérkezett II. és III. szelvény alapján — soronkívül — elvégzi 
a priorálást,

— a priorálás eredményét a III. szelvény hátlapjára rávezeti, majd
— a lepriorált szelvényeket a kapitányságnak postán, ajánlott külde

ményként visszaküldi.
A  kapitánysághoz visszaérkezett, priorálással ellátott szelvények alapján ki 
kell állítani (vegyi anyaggal ellátott írógépszalaggal, vegytintával, nyomtatott 
betűkkel) az erkölcsi bizonyítványt.
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Az erkölcsi bizonyítványra sorrendben a következő adatokat kell rávezetni:
— az erkölcsi bizonyítványt kiállító rendőrkapitányság megnevezését.
— iktatószámot,
— sorszámot (melynek a szigorú számadásos nyomtatvány nyilvántar

tására szolgáló könyv tételszámával azonosnak kell lennie),
— a kapitányság megnevezését,
— annak nevét, születési helyét, idejét, családi állapotát, foglalko

zását, apja és anyja nevét, lakcímét, személyi igazolványa soro
zat– és sorszámát, akinek részére az erkölcsi bizonyítványt kiál
lítják,

— a jogerős büntetésre vonatkozó ítélet számát, mellyel egyidejűleg 
a "bűnügyi nyilvántartásban nem szerepel" nyomtatott szövegből 
a " nem szót ki kell húzni, priusz hiányában annak feljegyzésére 
szolgáló helyét át kell húzni,

— annak megjelölését, hogy az erkölcsi bizonyítványt milyen célból 
állítják ki,

— a kiállítás keltét,
— a kapitányság vezetőjének aláírását.

A  kiállított erkölcsi bizonyítvány első oldalának jobb felső sarkán kell a
20 forintos okmánybélyeget felragasztani majd felülbélyegzéssel ellátni. A  ki
állított és okirati illetékbélyeggel ellátott erkölcsi bizonyítványt a kapitány
ság vezetőjével, vagy akadályoztatása esetén szervezetszerű helyettesével kell 
aláíratni.
A  kapitányság vezetője az erkölcsi bizonyítvány aláírásakor köteles annak 
szabályos és a valóságnak megfelelő kiállításáról meggyőződni.
Amennyiben a kapitányság bűnügyi iktatójának tanúsága szerint a kérelmező 
ellen nyomozás lett elrendelve és a priorálásra a központi nyilvántartási osz
tálynak megküldött szelvények ,,a bűnügyi nyilvántartásban nem szerepel 
jelzéssel érkeznek vissza, tisztázni kell, hogy a folyamodó ellen bűnügyi eljá
rás milyen eredménnyel végződött. Ennek érdekében meg kell keresni az ille
tékes bíróságot, hogy a személy ellen nem szabott–e ki jogerős ítéletet. Ha 
igen, be kell szerezni az erre vonatkozó hivatalos értesítést és annak alapján 
kell az adatokat az erkölcsi bizonyítványon feltüntetni. Az erkölcsi bizonyít
ványban csak a jogerős bírósági ítélet számát szabad feltüntetni. Ha a nyo
mozás még folyamatban van vagy azt megszüntették, az erkölcsi bizonyítvá
nyon terhelő adatokat feltüntetni nem szabad.
Az erkölcsi bizonyítványt a fél részére — a kérelem benyújtásától számított
21 nap alatt — kell kiadni. Az átvételt az ügyiraton a félnek aláírásával el 
kell ismerni. Az erkölcsi bizonyítványt a fél kérelmére postán, ajánlott kül–
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deményként is meg lehet küldeni, ha a részére megcímzett borítékot bélyeg
gel ellátva benyújtotta.
Az erkölcsi bizonyítvány átadása (megküldése) után az ügyiratot irattárba 
kell helyezni.
A  kiadott erkölcsi bizonyítvány a kiállítás napjától számított 3 hónapig 
érvényes.

3. Panasz az erkölcsi bizonyítványban feltüntetett terhelő adatok miatt

Az erkölcsi bizonyítványban foglalt megállapítások ellen a kézhezvételt követő 
13 napon belül panasszal lehet élni a BM. Országos Rendőrfőkapitányságá– 
hoz. (Másodfokon nem a megyei, budapesti rendőrfőkapitányság jár el!)
A  panaszt az erkölcsi bizonyítványt kiállító rendőrkapitányságnál kell be
nyújtani. A panaszkérelem illeték alá nem esik. Ha a panaszból nem álla
pítható meg a panasz oka, akkor ebben a tekintetben a felet jegyzőkönyvileg 
kell kihallgatni és az esetleges bizonyítékait (rehabilitációs okmány, stb.) be 
kell szerezni, majd az összes iratokat (panasz, jegyzőkönyv, bizonyítékok, 
stb.) a terhelő adatokat tartalmazó I. és III. szelvényével együtt a BM, 
Országos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti osztályának kell a be
nyújtástól számított 3 napon belül felterjeszteni. A határidőn túl érkezett 
panaszokat a kapitányságnak el kell utasítani.
A  BM. Országos Rendőrfőkapitányság Igazgatásrendészeti osztálya a panasz
ban, valamint az ahhoz csatolt mellékletekben foglaltakat a beérkezéstől 
számított 14 napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményétől függően új 
erkölcsi bizonyítványt állít ki vagy helybenhagyja a járási (városi, városi 
kerületi) rendőrkapitányság által az erkölcsi bizonyítványba bejegyzett ter
helő adatokat.
A  fentiekhez hasonló módon jár el a BM. Országos Rendőrfőkapitányság 
Igazgatásrendészeti osztálya abban az esetben, ha a panaszos által a Leg
főbb ügyészséghez benyújtott panasz érkezik hozzá.
Amennyiben a kérelmező a priuszos erkölcsi bizonyítvány átvételekor arra 
hivatkozik, hogy az általa elkövetett bűncselekmény csekély jelentőségű és 
ha ezt a bűncselekményt 1953. július 26. után követte el, a kérelmezőt fel 
kell világosítani arról, hogy az Elnöki Tanácsnak módjában áll őt büntetése 
hátrányos jogkövetkezményei tekintetében egyéni kegyelemben részesíteni, mely 
esetben a priusz törlésére kerül sor.
Ilyen esetek elsősorban azok, amikor a kérelmezőt pénzbüntetésre vagy javító– 
nevelőmunkára, vagy felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Sor kerülhet azon
ban egyéni kegyelmezésre olyan esetekben is, amikor a kérelmezőt egy évet 
meg nem haladó börtönbüntetésre ítélték, különösen gondatlanságból elköve
tett bűntettek miatt.
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A  kérelmezővel közölni kell ilyen esetben, hogy az Elnöki Tanácshoz inté
zett kegyelmi kérvényt az Igazságügyminisztériumba kell benyújtania. H e
lyesnek látszik, hogy a kérelmező kegyelmi kérvényéhez olyan iratokat csa
tol, melyekből kitűnik, hogy méltó az egyéni kegyelmezésre. Ilyen pl. a mun
káltató szerv vezetőjének (esetleg pártszervezet titkárának) pártoló javaslata.

4. Egyéb rendelkezések
Az erkölcsi bizonyítvány szigorú számadásos nyomtatvány. Ennek nyilván
tartására hitelesített, lapszámozott nyilvántartókönyvet kell felfektetni. Az 
erkölcsi bizonyítvány sorszámaként a nyilvántartókönyvben feltüntetett meg
felelő tételszámot kell beírni. A tételszámot évenként kell új sorszámmal kez
deni.
Az erkölcsi bizonyítványt kérő lap nem szigorú számadásos nyomtatvány, 
de mivel darabja 50 fillér, darabszámának megfelelő pénzösszeget a pénz
ügyi osztály által adott csekkszámlára kell befizetni.
Negyedévi jelentésben jelenteni kell a negyedév folyamán kiadott erkölcsi 
bizonyítványok számát és, hogy ebből mennyi volt a tiszta és a priusszal ki
adott erkölcsi bizonyítvány.
A  megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztálya részé– 
ről a járási (városi, városi kerületi) rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti 
alosztályain tartott ellenőrzéseik során kötelesek azt is megvizsgálni, hogy 
az igazgatásrendészeti előadó a jelen utasításnak megfelelően intézi–e az 
erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyeket.
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