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BELÜGYMINISZTÉRIUM S Z IG O R Ú A N  TITK O S!

10- 22/6/1967. Hatályon kívül helyezve: 10/1973. min. ut.

tOv-*- L) • (/'

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség központi és megyei vizs
gálati szervei ez elmúlt években jelentős eredményeket értek el az állam 
elleni bűncselekmények nyomozása során. Munkájukat a szocialista tör
vényesség alapján végezték, érvényesítették a  büntető jogalkalmazás 
jogpolitikai elveit, betartották a büntető-eljárásjogi rendelkezéseket, 
s mindezek eredményeképpen emelkedett a vizsgálati munka színvonala.

A BM III. Főcsoportfőnökség vizsgálati szerveinek munkáját a  009/
1960. sz. belügyminiszteri parancs szabályozta. Tekintettel arra, hogy 
az azóta megjelent jogszabályok (Btk., Be.) a  fenti parancsban foglal
takat módosították, és mert a III. Főcsoportfőnökség vizsgálati szervei
nek munkájában, a hatáskörükbe utalt ügyek jellegéből adódóan olyan 
sajátosságok állnak fenn, melyek szabályozást igényelnek, a nyomozás 
színvonalának további emelése érdekében az érintett szerveket az aláb
biakra

1. A BM III. Főcsoportfőnökség vizsgálati szervei nyomozási tevékeny
ségük során a 10/1966. sz. belügyminiszteri utasításban foglaltak 
szerint alkalmazzák a gyanúsítottak, terheltek, tanúk, védők és szak
értők jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseket, valamint 
a bizonyításra vonatkozó általános eljárási szabályokat, az alábbi 
eltéréssel:

39. pont (8) bek.

A Központi Vizsgálati Osztály fogdájában az őrizetesek, előzetes 
letartóztatottak fogvatartásuk tartama alatti jogaikra és kötelessé
geikre nézve a BM III. főcsoportfőnök által jóváhagyott fogdasza
bályzat rendelkezései az irányadók.

44. pont (8) bek.

A vádemelési javaslatban (összefoglaló jelentés) intézkedni kell az 
olyan elkobzásra kerülő bűnjeleknek a BM Tanulmányi és Kiképzési 
Csoportfőnökség részére történő kiadása iránt, amelyek a bűnüldö
zési (kriminalisztikai) oktatásnál, vagy egyéb operatív célra felhasz
nálhatók.
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59. p o n t(5) bek.

Ha a bűntettek elkövetésének megelőzése érdekében minisztérium, 
vagy más országos főhatóság intézkedése szükséges, e tárgyban 
a BM III. főcsoportfőnökhöz kell részletes javaslatot felterjeszteni.

10-24/6/67
minh. ut.

62. pont (8) bek.

A BM III. Főcsoportfőnökség szervei által a nem magyar állampol
gárral szemben foganatosított személyes szabadságot korlátozó kény
szerintézkedésről a jelentést a BM HE főcsoportfőnöknek kell fel
terjeszteni.

2. Amennyiben a BM III. Főcsoportfőnökség vizsgálati szervei részé
ről nyomozási cselekmények foganatosítása végett baráti állam meg
keresése válik szükségessé, azt az érintett állammal fennálló jogse
gélyegyezmény alapján a BM Nemzetközi Kapcsolatok és Tájékoz
tató Osztálya közreműködésével kell eszközölni. Baráti államok 
állambiztonsági szerveinek hasonló jellegű megkereséseit a BM III. 
Főcsoportfőnökség vizsgálati szerveinek a hazai jogszabályok szerint 
kell foganatosítani.

v 3. A BM III. Főcsoportfőnökséget irányító miniszterhelyettes az alá- 
£ Hr rendeltségébe tartozó vizsgálati szervek számára adjon ki végrehaj

tási utasítást melyben a hatáskörükbe tartozó ügyek sajátosságaiból 
adódó kérdéseket szabályozza.

4. A 10/1966. sz. belügyminiszteri utasítást, valamint a kibocsájtásra 
kerülő végrehajtási utasítást az érintett operatív személyi állomány 
számára tegyék oktatás tárgyává.

A BM III. Főcsoportfőnökség vizsgálati szervei kölcsönösen erősítsék 
munkakapcsolatukat az operatív társszervekkel, a II. Főcsoportfőnökség 
szerveivel és más bűnüldöző hatóságokkal. A munkájuk során támasz
kodjanak a dolgozó tömegek aktív közreműködésére, ezáltal biztosítsák 
az állami és társadalmi rend védelmét, a  szocialista törvényesség to
vábbi megszilárdítását.

Jelen utasításom 1967. március 1-én lép hatályba.
Egyidejűleg a 009/1960. sz. belügyminiszteri parancs és annak mellék
leteként kiadott Vizsgálati Szabályzat hatályát veszti.

BENKEI ANDRÁS s.
belügym iniszter

Kapják: M iniszterhelyettesek, Főcsoportfőnökök,
III. Főcsoportfőnökhelyettesek,
Hőr. Országos Parancsnoka,
II., III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
II/I. Csoportfőnökség osztályvezetői, II/l. Csoport vezetője,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnök helyettesei, önálló és 
beosztott osztályvezetői,
TVlI. Csoportfőnökség 3 példányban.
BM Fegyelmi Osztály vezetője,
Hőr. Felderítő Osztály vezetője,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
politikai vizsgálati alosztályvezetők,
Legf. Ügyészség Politikai Osztály vezetője.

Készült: 190 példányban.
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