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PARANCSA
a Békés megyében történt súlyos bűncselekmények
eredményes felderítésében résztvevők munkájának elismeréséről
Budapest, 1978. szeptember hó 6-án.
A Belügyminisztérium közbiztonsági szerveinek irányításával a Bé
Rendőr-főkapitányság
kés megyei
több súlyos bűncselekménysoro
zat tetteseit derítette fel. E bűncselekmények éveken keresztül ne
gatívan befolyásolták a megye közrendjét, közbiztonságát, a lakos
ság körében nyugtalanságot váltottak ki. A parancsnokok követke
zetes irányító munkája, a kapcsolódó megyei rendőr-főkapitánysá
gok és a szolgálati ágak összehangolt tevékenysége, a társadalmi
erők, valamint a lakosság segítsége, a személyi állomány áldozat
kész feladatellátása eredményezte a tettesek felderítését.
1975. október és 1978. január között, Békés és a környező megyék
ben ismeretlen tettes kasszafúrással és más módszerrel sorozatban
betöréses lopásokat követett el.
Kiss Imre 33 éves, büntetett előéletű, segédmunkás, kötegyáni la
kost, — aki alaposan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével
— 1978. február 5-én elfogták. A lefolytatott vizsgálat során, m int
egy 90 rendbeli bűncselekmény vált ismertté, több mint 700 ezer
Ft-ot meghaladó kárértékkel.
1976. augusztus 16-ra virradóra Michnai András orosházi lakos éj
jeliőr sérelmére szolgálata közben ismeretlen tettesek emberölés
bűntettét követték el.
Iglicz Zoltán 20 éves géplakatos és Kokovai János 22 éves gépla
katos orosházi lakosokat, akik az emberölésen kívül társaikkal be
töréses lopásoknak is a tettesei, 1978. június 21-én elfogták.
Iglicz és társai lőfegyverek szerzését és annak felhasználásával to
vábbi súlyos bűncselekmények elkövetését tervezték.
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1973. januárjától 1978. júniusáig Békéscsabán, környékén, vala
mint Szolnok megyében ismeretlen tettes az éjszakai órákban ma
gános nőket tám adott meg, sérelmükre erőszakos nemi közösülést,
vagy annak kísérletét, továbbá betöréses lopásokat követett el. A
több éve tartó operatív felderítő munka, a nagy egységeket moz
gósító figyelő és portyázószolgálat eredményeként a bűncselek
mény tettesét Miskolczi János 35 éves, diszpécser, büntetlen elő
életű, békéscsabai lakost 1978. július 17-én elfogták.
A bűncselekménysorozat eredményes felderítésében részt vett köz
ponti, a Békés és az együttműködő Bács-, Szolnok-, Hajdú megyei
rendőr-főkapitányságok állományának szakszerű, fáradtságot nem
ismerő m unkájáért elismerésemet fejezem ki.
Parancsomat az érintett személyi állomány előtt ismertetni kell.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 60 példányban.
Kapják: államtitkár,
miniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok.
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