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PARANCSA

a külföldiek illegális kereskedelmi tevékenységének 
visszaszorítását célzó rendőri intézkedések végrehajtásáról

Budapest, 1989. április 19-én

A külföldiek illegális kereskedelmi tevékenységének visszaszorítását célzó rend
őri intézkedések végrehajtása érdekében

megparancsolom:

1. A közterületeken árusítást megkísérlő vagy folytató külföldiek tevékeny
ségét az egyéb közbiztonsági feladatok ellátásába beillesztve, folyama
tos, nyílt rendőri jelenléttel és intézkedésekkel kell korlátozni.

2. A parancsnoki feladat-meghatározások, eligazítások során rendszeresen 
és visszatérően fel kell hívni az állomány figyelmét, hogy intézkedése
ik törvényesek, szakszerűek és kultúráltak legyenek. Ezt gyakoribb 
helyszíni parancsnoki ellenőrzésekkel is biztosítani kell.

3. A piacokon elsősorban operatív eszközökkel és módszerekkel kell felde
ríteni azokat a külföldi és magyar állampolgárokat, akik rendszeresen 
nagy mennyiségű vámáruval üzérkednek, vagy folyamatosan és szerve
zetten követnek el jogsértést.
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4. Szélesíteni és elsősorban a piacok területére, azok környékére kell össz
pontosítani az operatív erőket.

5. Az operatív és nyílt intézkedésekkel a jogsértő tevékenység megelőzését, 
a bűncselekmények elkövetőinek, irányítóinak, szervezőinek kiszűrését 
kell elérni.

6. Az operatív és nyílt eljárások során felderített külföldi jogsértőkkel, kü
lönösen a bűncselekmények szervezőivel, irányítóival szemben fokozottab
ban kell alkalmazni az idegenrendészeti kényszerintézkedéseket.

7. A rendőr-főkapitányságok a bűnügyi operatív helyzet és e parancsban 
foglaltak alapján pontosítsák intézkedési terveiket, melyeket az illetékes 
tanácsi szervekkel történő egyeztetést követően a rendőr-főkapitánysá

gok vezetői hagyjanak jóvá.

8. Ez a parancs a kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a BM 
országos rendőrfőkapitány 1/1987. intézkedése és a BM ORFK Bűnügyi 
Csoportfőnöksége által 1987. május 20-án kiadott intézkedési terv ha

tályát veszti.
A parancs rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni 

kell.

FÖLDESI JENŐ s.k.
r. altábornagy 

belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 30 példányban
Felterjesztve: miniszter elvtársnak
Kapják: közbiztonsági miniszterhelyettes

ORFK csoportfőnökei
rendőrfőkapitányok
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