Belügyminisztérium.

HK: 10/1959 min. ut.

Szám: 10-21/27/1958.

Szigorúan titkos!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
27. számú

PARANCSA

Több esetben előfordul, hogy súlyos bűncselekmények nyomo
zásában a nyomozó tisztek szabálytalanul járnak el, ennek
következtében indokolatlan őrizetbevételek történnek, vagy
pedig súlyos bűncselekmények nem nyernek bizonyítást. Egyes
vezetők sem ellenőrzik eléggé a beosztottak munkáját, nem
kísérik figyelemmel az ügyben tett intézkedéseket.
Ez volt tapasztalható a Szakszervezetek Békés megyei Tanácsának feljelentése alapján Sebestyén Sára adminisztrátor
ellen sikkasztás és közokirathamisítás bűntettének gyanúja
miatt folytatott eljárás során is.
A gyanúsított beismerő vallomása után elmulasztották a ház
kutatás megtartását, az elsikkasztott pénzzel való elszá
moltatást. Így bizonyítékok nem álltak a vizsgáló szervek
rendelkezésére és Sebestyén Sára visszavonhatta vallomását.
Egyidejűleg terhelő vallomást tett az elnökhelyettesre,
akit - anélkül, hogy a vallomást ellenőrizték volna - őri
zetbe vettek.

Súlyosbító körülmény, hogy a felsőbb szervek figyelmezte
tése ellenére sem tették meg a szükséges intézkedéseket,
és csak külön beavatkozásra sikerűit az ügy körülményeit
tisztázni, a bizonyítékokat beszerezni, melynek alapján
az indokolatlanul őrizetbevett Elnökhelyettes elvtársat
szabadlábra kellett helyezni.

A rendőri munkának ilyen felületes, pontatlan végzése, a
vezetők ellenőrző munkájának elmulasztásából keletkező
hiányosságok a rendőrség tekintélyét rontják, a lakosság
igazságérzetét sértik és a rendőrségbe vetett bizalmát
csökkentik.
Ezért
Hidas

Mihály r. alezredest, a B.M. Békés megyei
Rendőr-főkapitányság vezetőjét
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- mert az üggyel kapcsolatban elmulasztotta
az ellenőrzést, aminek következtében egy
személyt jogtalanul tartottak őrizetben Bácsmegei Gábor r. századost, a B.M. Békés me
gyei Rendőrfőkapitányság békéscsabai városi
kapitányságának vezetőjét

- mert Sebestyén Sára ügyében nem ellenőriz
te a nyomozás menetét, nem adta meg a szük
séges utasításokat az ügy előadójának Maláta

Mihály r. őrnagyot, a B.M. Békés megyei Ren
dőr-főkapitányság társ.túl.védelmi osztályá
nak vezetőjét.
- mert a Sebestyén Sára ügyét - részben a
kárérték nagysága miatt, részben, mert me
gyei funkcionáriusról volt szó - nem vette
át a városi kapitányságtól, és nem ellenőriz
te behatóbban a nyomozást,

figyelmeztetésben
részesítem.

Vörös

Gábor r. hadnagyot, a B.M. Békés megyei társ.
túl. védelmi osztály beosztottját
- mert Sebestyén Sára ügyében a vizsgálat
során súlyos mulasztásokat követett el 10

nap

fogdával

fenyítem meg.

Parancsomat a rendőri és politikai nyomozó tiszti állománnyal
megfelelő mértékben ismertetni kell.

Földes László s.k.

Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak

belügy miniszter első
helyettese

II. Főosztály vezetője,
helyettese, osztályvezetői,
ORFK.vez. helyettesei,
ORFK. osztályvezetői
BM. Személyzeti-, fegyelmi osztály
vezetője,
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok vezetői.
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