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A felszabadulás óta a büntetésvégrehajtás m unkája tarta l
m ában és módszereiben új irányban fejlődött, eredm ényeket ért 
el. A szabadságvesztés-büntetés során alkalm azott m unkáltatás 
egyre inkább m egterem tette a nevelés előfeltételeit. A helyes 
irányú fejlődést azonban eltorzították az ellenforradalom  előtti 
időszakban m utatkozó helytelen módszerek, m elynek nyomán 
nem érvényesült kellően az osztálypolitika, nem volt elég cél
tudatos az elítéltek nevelése.

A fejlődést — amely a hibák dacára jelentős volt —  nagy
m értékben visszavetette az ellenforradalom.

A konszolidáció, a korm ány büntetőpolitikája alapot terem 
te tt az ellenforradalom  által m egszakított fejlődés továbbfoly
tatására. Az 1958-as évben végrehajto tt kategorizálást, az osz
tályidegen, szokásos bűnöző és többszörösen visszaeső, valam int 
a dolgozó osztályhelyzetű elsőbűntényes letartóztato ttak  külön 
börtönben való elhelyezését a büntetésvégrehajtás eredm énye
sen hajto tta  végre.

A büntetésvégrehajtás további, gyorsabb fejlesztése, vala
m int a letartóztato ttak  felé fo lytato tt nevelőm unka elveinek és 
módszereinek m eghatározása érdekében a büntetésvégrehajtás 
szerveit az alábbiakra

u t a s í t o m :
1.

A büntetésvégrehajtás két fő feladata:
— A letartóztato ttak  őrzése.
— A letartóztato ttak  nevelése.
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A nevelésen keresztül érvényesíteni kell egyrészt a börtön 
megtorló jellegét a letartóztato tt és a társadalom  többi tagjának 
a bűnözéstől való visszatartása végett, másrészt biztosítani kell, 
hogy a letartóztato tt szabadulása u tán  törvénytisztelő, hasznos 
tagja legyen a társadalom nak.

A büntetésvégrehajtás tartam a ala tt a letartóztato ttak  döntő 
többségénél osztályhelyzetre, bűncselekm ényre és büntetési 
időre való tekintet nélkül el kell érni, hogy

— bűncselekm ényét m egbánja, *
— legyen fegyelmezett és rendszerető,
— a m unkát megszeresse,
— tartsa  be a törvények és a Szocialista társadalom  

együttélési szabályait, védje és óvja a társadalm i 
tulajdont,

— tisztelje szocialista társadalm i rendünket.

Az osztálypolitikát érvényre kell ju tta tn i a letartóztato ttak  
nevelésénél alkalm azott módszereknél, a világnézeti oktatásnál, 
kedvezményeknél, fenyítéseknél stb.

A nevelésnél az egyes osztálykategóriák figyelembe vétele 
m ellett a személyből, annak társadalm i veszélyességéből, jelle
méből, politikai m agatartásából kell kiindulni. Nevelő m unkával 
— és ha kell — kényszerítő intézkedésekkel is be kell tartatn i 
törvényeinket.

2 .

A büntetésvégrehajtáson belül a fentiek megvalósítása érde
kében szükséges:

I. A jelenlegi szolgálati rendszer m egváltoztatása.

I I. A szabadságvesztés-büntetésben a fokozatosság be
vezetése.

III. A világnézeti nevelés kiszélesítése.

IV. Az elítéltek bérezésének rendezése.

V. A kedvezmények és fegyelmi büntetések jelenlegi rend
szerének szélesítése.

VI. A letartóztato ttak  önkorm ányzati form áinak megszer
vezése.

VII. Az utógondozás intézményes megoldása.
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I. A jelenlegi szolgálati rendszer megváltoztatása
A büntetésvégrehajtás jelenlegi szolgálati rendszere már 

nem felel meg a követelm ényeknek, sem a letartóztato ttak  meg
őrzése, sem a nevelési feladatok megoldása tekintetében.

A hat börtönben bevezetett új szolgálati rendszer tapaszta
latai alapján — amelyek azt bizonyítják, hogy szilárdul a börtö
nök belső rendje és szervezettsége, javul a letartóztatottakkal 
való foglalkozás, a rabfegyelem, a munkafegyelem, amely alkal
mas arra, hogy a letartóztato ttak  belső életét irányítani és be
folyásolni lehessen — a büntetésvégrehajtás többi egységénél is 
a szolgálati rendszert át kell szervezni úgy, hogy:

— erősödjön a börtönök belső biztonsága és szerve
zettsége, 

— m inden száz letartóztato tt nevelésével egy nevelő 
foglalkozzon.

Az új szolgálati rendszer bevezetésével bizonyos létszám- 
csökkentést is el kell érni.

II. A szabadságvesztés-büntetésben a fokozatosság bevezetése

A börtön megtorló jellegének kidomborítása és az elítéltek 
bűnözéstől való visszatartása végett be kell vezetni a fokozatos
ság elvét.

A börtönbüntetés ideje a la tt az elítélt dolgozni köteles. A 
m unkába állításnál azonban figyelembe kell venni az osztály- 
helyzetet, az elkövetett bűncselekmény m otívum át, a visszaesést, 
valam int az első esetben tö rtén t büntetést. Ennek megfelelően 
az alábbi fokozatosságot kell bevezetni:

a) Az osztályidegen elítéltnél: a szabadságvesztés-büntetés 
megkezdése u tán a büntetés 1/4 részét zárkán köteles tölteni. Ez 
azonban a 2 évet nem haladhatja  túl. Egyéni m agatartástól füg
gően zárkán töltendő ideje kétszer 6 hónappal meghosszabbít
ható.

b) 5 éven felüli politikai e líté ltné l: a büntetés megkezdése 
u tán  1 1/2 évet köteles zárkán tölteni. Egyéni m agatartásától füg
gően zárkán töltendő ideje 6 hónappal meghosszabbítható.

c) Súlyos visszaeső szokásos bűnöző e líté ltné l: a büntetés 1/4 
részét köteles zárkán tölteni. Ez azonban az 1 évet nem  halad
hatja  túl. Egyéni m agatartásától függően zárkán töltendő ideje 
6 hónappal meghosszabbítható.
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 d) 5 éven felüli elsőbűntényes köztörvényes és 3 éven felüli 
politikai elítéltnél: a büntetés megkezdése után 6 hónapot köte
les zárkán tölteni. Egyéni m agatartásától függően zárkán töl
tendő ideje kétszer 3 hónappal meghosszabbítható.

e) Visszaeső elítéltnél: a büntetés 1/4 részét köteles zárkán 
tölteni. Ez azonban a 6 hónapot nem haladhatja túl. Egyéni 
m agatartásától függően zárkán töltendő ideje kétszer 3 hónappal 
m eghosszabbítható.

Ezekbe a kategóriákba tartozó elítéltek zárkán tö ltö tt idő 
alatt m unkába nem állíthatók, azonban nevelésükkel foglal
kozni kell.

A Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoka — kivételes 
esetekben — a zárkán töltendő időt lerövidítheti.

f) 5 éven aluli köztörvényes, 3 éven aluli politikai, valam int 
fiatalkorú elítéltek jogerős ítélet u tán  azonnal m unkába állít
hatók.

III. A világnézeti nevelés kiszélesítése
A letartóztato ttak  nevelésében fontos szerepet kell, hogy be

töltsön az egyéni foglalkozás, a világnézeti, ism eretterjesztő, 
kulturális nevelőmunka. Ebben az irányban történ tek  kezdemé
nyező lépések, azonban ennek a nevelési form ának nincs meg a 
megfelelő szervezeti kerete, hiányzik az irányítás, a kibontako
zást nehezíti a személyi állomány szemlélete is. A letartóztato t
takkal való egyéni foglalkozás nem  eléggé alapos. A rabkönyv
tárakból hiányoznak a politikai művek, klasszikus irodalmak, 
szakkönyvek. A rádión keresztül való nevelés lehetősége nincs 
kihasználva.

Az eredm ényesebb nevelés érdekében:
a) A letartóztato ttak  világnézeti oktatását szervezettebbé 

kell tenni. Ehhez ki kell dolgozni az oktatás tem atikáját. A rab
könyvtárakat fokozatosan ki kell egészíteni politikai irodalom
mal, szakkönyvekkel. Az előadások m egtartására a személyi állo
mány közül — esetenként külső — előadókat kell biztosítani.

Az ism eretterjesztő előadásokat és a szakoktatást kellő 
ellenőrzés m ellett az er re alkalmas elítéltek is m egtarthatják.

b) A börtönökbe be kell vezetni a vezetékes rádiót, elsősor
ban az 5 éven aluli elsőbűntényeseknél és a fiatalkorúaknál.

c) Azoknak az elítélteknek, akik a szabad életben megkez
dett állami-, vagy szakoktatást tovább akarják folytatni, maga-
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tartásuktól függően engedélyezni kell szakkönyvek beszerzését, 
a nyelvet szándékozni tanulóknak szótárak és nyelvkönyvek vá
sárlását.

Nyelvtanulást, illetve továbbtanulást osztályidegen elítél
tek nem folytathatnak.

d) A rendőri szervek készítsenek jellem zést mindazokról a 
személyekről, akiket a vizsgálat során előzetes letartóztatásba 
helyeztek, valam int azokról az elítéltekről, akiket pótnyomo
zásra, operatív célra a börtönökből kikértek és oda visszaszállí
tanak. Ezeket a feljegyzéseket küldjék meg az illetékes börtön
parancsnokságoknak, ahová a letartóztato tt kerül. A büntetés
végrehajtás szervei a rendőri szervektől kapott feljegyzéseket, 
jellemzéseket, valam int a bírói ítéletnek az elítélt jellemzésére 
vonatkozó m egállapításait kötelesek felhasználni az elítéltek 
nevelésénél.

IV. Az elítéltek bérezésének rendezése
A jelenlegi bérezési és levonási rendszer nem segíti kellően 

a m unkára való nevelést és az egyéb nevelési célokat. A szaba
duló elítélt sok esetben a hosszú börtönbüntetésben eltöltött 
m unka után sem rendelkezik olyan minimális pénzösszeggel, 
amely részére némi k itartást jelentene, amíg ism ét beilleszkedik 
a szabad életbe. Ezen túlm enően a dolgozó elítéltnek jóformán 
semmi lehetősége nincs arra, hogy keresményéből családját tá
mogassa, m ert a házim űhelyekben foglalkoztatottak bére napi 
átlagban (2,50 forinttól 4 forintig), a vállalati rendszerben fog
lalkoztatottak bére a szabad m unkavállalók legalacsonyabb bér- 
kategóriáinak megfelelően van megállapítva.

A rabtartási költség jelenlegi százalékos levonási rendszere 
nem megfelelő, m ert rabtartási költség címén 80 % -ot vonnak 
le az elítéltek keresetéből.

A követelm ényeknek megfelelő bérezési- és levonási rend
szert úgy kell kialakítani, hogy

a) A letartóztato ttak  kötelesek rabtartási költséget fizetni. 
A rabtartási költség összegét nem  a keresm ény százalékához vi
szonyítva, hanem  m eghatározott összegben kell levonni.

b) Az elítéltnek, ha önhibáján kívül nem dolgozik — nincs 
részére munkalehetőség, beteg stb. — rabtartási költséget fel
számítani nem  kell.

Az önhibájából nem dolgozó elítéltnek — m egtagadja a
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m unkát, öncsonkítást követ el stb. — a rabtartási költséget fel 
kell számolni és szabadulása u tán  tőle közadók m ódjára be kell 
hajtani.

A fokozatosság elve alapján a m unkától eltilto tt elítéltek 
m unkába állításuk után kötelesek a zárkán tö ltö tt időre eső rab
tartási költséget m egtéríteni.

Abban az esetben, ha az elítélt a fokozatosság elve alapján 
zárkán letöltött ideje u tán  m unkába lesz állítva és szociális kö
rülm ényei ezt indokolttá teszik, úgy a kötelezően zárkán töltött 
időre szóló rab tartási költséget felszám ítani nem kell. Ennek el
bírálását a börtöntanács hatáskörébe kell utalni.

c) A vállalati rendszerben foglalkoztatott elítélteknél — vál
tozatlanul — a szabad m unkavállalókra vonatkozó legalacso
nyabb bérkategóriákat kell alkalmazni.

A rabtartási költség levonása u tán fennm aradó összeg 
50 % -át intézményesen családja részére kell elju ttatn i, 30 % -ot 
tartalékolni kell szabadulási idejére és 20 % -ot az elítélt felhasz
nálhat saját szükségleteire.

d) A házim űhelyekben foglalkoztatott elítéltek napi bérét 
úgy kell m egállapítani, hogy az foglalja m agában az eltartás 
költségeit, valam int becsületes m unka m ellett — az eltartási 
költségeken felül — m integy 150— 180 F t jutalom hoz jussanak.

A jutalom  összegéből az elítélt 50 % -ot felhasználhat saját 
szükségletére, 50 % -ot elhatározásától függően tartalékolni kell 
szabadulási idejére, vagy családjának kell elju ttatn i.

V. A kedvezmények és fegyelmi büntetések 
jelenlegi rendszerének szélesítése

A kedvezmények, fenyítések jelenlegi rendszerében és gya
korlatában nem  tükröződik megfelelően az osztálypolitika és 
nem segíti el éggé az elítéltek nevelését.

a) A feltételes szabadságra bocsátás kedvezm ényének gya
korlata nem mindenben felel meg büntetőpolitikánk elveinek. 
Évenként átlag 20—22.000 em ber kerül ki a börtönökből és eb
ből csak 1/4 részesül e kedvezményben. Ennek oka, hogy a bör
töntanácsok nem abból a szempontból kiindulva vizsgálják a le
tartóztato tt m agatartását, hogy a letöltött büntetési idő elérte-e 
célját, hanem sok esetben a bűncselekmény m otívum át veszik 
alapul és nem  a személy társadalom ra való veszélyességét.
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A helyes szemlélet kialakítása m ellett a feltételes szabad
ságra bocsátás kedvezményének gyakorlatát az alábbiak szerint 
kell érvényesíteni:

1. Negyed kedvezményben kell részesíteni azokat, aki
ket a bíróság jogerősen 3 hónapnál hosszabb időre 
ítélt, büntetésük 3/4 részét kitöltötték és büntetésük 
ideje alatt
— a megjavulás jeleit m utatták,
— betarto tták  a m agatartási szabályokat,
— a kedvezmény m egadásának időpontja előtt 6 hó

nappal fegyelmileg büntetve nem voltak.

2. Negyed kedvezményben nem részesíthetők:
— a szokásos és a súlyosan visszaeső bűnözők,
— a m unkát megtagadók,
— az öncsonkítást elkövetők.

3. Fél kedvezményben lehet részesíteni azokat, akiket 
a bíróság jogerősen 3 hónapnál hosszabb időre ítélt, 
büntetésük fele részét kitöltötték és büntetési idejük 
alatt
— bűncselekm ényüket láthatóan megbánták,
— betarto tták  a m agatartási szabályokat,
— fegyelmileg büntetve nem voltak,
— büntetésük ideje a la tt kiváló m unkát végeztek, 

vagy kimagasló érdem eket szereztek (például: 
népgazdasági szempontból jelentős újításuk volt, 
rendkívüli eseménynél, szökés, kitörés, tűzeset stb. 
kimagasló m agatartást tanúsítottak),

— letartóztato tt társaik nevelésében eredményesen 
közreműködtek.

4. Fél kedvezményben nem részesíthetők:
— az osztályidegenek,
— a háborús, vagy népellenes, a népi demokratikus 

államrend, vagy a népköztársaság megdöntésére 
irányuló cselekmény, ilyen mozgalom, vagy szer
vezkedés kezdeményezése, vezetése, vagy annak 
lényeges anyagi tám ogatásban részesítése, hűtlen
ség bűntette m iatt elítéltek,

— a szokásos és súlyosan visszaesők,
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— a visszaeső bűnözők,
— a m unkát megtagadók,
— az öncsonkítást elkövetők.

5. A kedvezmény iránti kérelem  elutasítása esetén a le
tartóztato ttak  negyed tekintetében csak 2 hónap, fél 
tekintetében 6 hónap u tán  kérhetik hátralevő bünte
tési idejük elengedését.
Az előfeltételeknek hivatalból való megvizsgálását 
azonban a határidő letelte előtt is lehetővé kell tenni.

b) A letartóztato ttak  levélírási, látogatási kedvezményeinek 
rendszere tekintetében — figyelembe véve, hogy az érvényben 
levő szabályzat csak a büntetési időt veszi alapul — az alábbi 
rendszer alkalm azását kell bevezetni:

1. 5 éven felüli büntetésre 
ítéltek

Látogatás 

3 havonként 2

Levél

havonként
2. Szokásos és visszaeső 

bűnözők 3 2
3. 5 éven aluli büntetésre 

ítéltek 2 1 "
4. Elsőbűntényes elítéltek 

(5 éven alul) 1 2 hetenként
5. Fiatalkorú elítéltek 1 korlátlan

c) Jelenleg valam ennyi elítélt családjával és hozzátartozójá
val csak rácson keresztül beszélhet. A beszélőre 14 éven aluli 
gyerm ekek nem mehetnek.

Ezen változtatni kell úgy, hogy a M árianosztrai, Sopron
kőhidai, Sátoraljaújhelyi és Váci Országos Börtönöknél — az 
előzetes letartóztato ttak  kivételével — el kell törölni a rácson 
keresztüli beszélőt. A többi börtönben ku ltu rá lt beszélőhelyisé
geket kell létrehozni a biztonság m egtartása m ellett.

Engedélyezni kell, hogy a gyerm ekek is meglátogathassák 
közeli hozzátartozóikat.

d) Több esetben előfordul, hogy az elítélt önmagában kárt 
okoz azért, hogy kedvezőbb körülm ények közé kerüljön. Az ilyen 
elítéltet kórházba kell szállítani, orvosi kezelésben kell része
síteni.
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Az öncsonkítást elkövető elítélttel — a fegyelmi büntetés 
kiszabása m ellett — az orvosi, kórházi, szállítási, kezelési költ
ségeket meg kell téríttetn i, vagy tőle közadók m ódjára azt be kell 
hajtatni.

VI. A letartóztatottak önkormányzati formáinak megszervezése
A letartóztato ttak  nevelésében fel kell használni az önneve

lés módszerét, be kell vezetni az önkormányzati rendszert. A 
börtönökön belül társaik nevelésében m ár eddig is eredm énye
sen működő kultúr-, szalag- és brigádvezetők m ellett fegyelmi-, 
verseny-, egészségügyi- és sportbizottságokat kell alakítani.

Ezeket a bizottságokat a börtönparancsnok irányításával a 
letartóztatottak önkorm ányzati tanácsa fogja össze és irányítja. 
Ezek a tanácsok határozatokat, döntéseket nem hozhatnak, csak 
javaslattal élhetnek. A bizottságok tag jait a letartóztato ttak  vá
lasszák meg a börtönparancsnok jóváhagyásával.

VII. Az utógondozás intézményes megoldása
Az elítéltek nevelésében elért eredm ényeket lerontja, hogy 

a szabadulok egy része nem tud m unkába elhelyezkedni. A válla
latok sok helyütt idegenkednek a szabadulok m unkába állításától. 
Rendezetlen a betegen szabadulok orvosi ellátása is.

Ennek rendezésére m inisztertanácsi előterjesztést kell tenni, 
amely foglalja magában, hogy:

a) Az 1 évig terjedő szabadságvesztés-büntetésre íté lt sze
m élyeket a vállalatok, üzemek, intézmények, szövetkezetek, 
állami gazdaságok stb. szabadulásuk után  kötelesek legyenek — 
nem vezető m unkakörbe — visszavenni és term előm unkával 
foglalkoztatni.

b) A tanácsok végrehajtó bizottságai, munkaerőgazdálkodási 
szervei a büntetésvégrehajtási szervek előzetes megkeresése 
alapján helyezzék el m unkába a szabaduló elítélteket.

c) A tanácsok szociális osztályai gondoskodjanak a börtön
ből szabaduló idős, m agatehetetlen, hozzátartozók nélküli felnőt
tek és fiatalkorúak elhelyezéséről a büntetésvégrehajtási szer
vek megkeresése alapján.

d) Azt a szabaduló letartóztato ttat, aki büntetésének meg
kezdése előtt is SZTK biztosított volt és szabadulása u tán  ön
hibáján kívül nem tud azonnal elhelyezkedni, megbetegedése 
esetén az SZTK 6 hétig részesítse ingyenes betegellátásban.
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Az utasítás végrehajtását az alábbi ütemezésben kell végre
hajtani:

1. A börtönökben és a mezőgazdasági m unkahelyeken be 
kell vezetni az új szolgálati rendszert.

A felállítandó nevelési apparátus illetm ényét a büntetés
végrehajtás állom ánytáblázatában rendezni és ennek megfele
lően módosítani kell.

Határidő: 1960. január 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka, 

Terv- és Pénzügyi Főosz
tály  Vezetője.

2. A rabnevelők politikai és szakmai továbbképzése érdeké
ben 6 hónapos időtartam ú tanfolyam ot kell szervezni. Az is
kola befejezése u tán  az eredm ényesen végzett hallgatókat a szol
gálati törvény figyelembevételével tisztekké kell előléptetni.

Határidő: 1960. január 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

3. A Büntetésvégrehajtási Parancsnokság — a Legfőbb 
Ügyészség és az illetékes szervek bevonásával — készítsen 
m inisztertanácsi előterjesztést a szabaduló letartóztato ttak  utó
gondozásának intézményes megoldására.

Határidő: 1959. december 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

4. A Büntetésvégrehajtási Szabályzatot a határozatnak 
megfelelően — a Legfőbb Ügyészség és az Igazságügyminiszté
rium  bevonásával — át kell dolgozni.

Határidő: 1960. január 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

5. A letartóztato ttak  nevelése érdekében be kell vezetni a 
vezetékes rádiót, elsősorban az 5 éven aluli elsőbüntényeseknél, 
a fiatalkorúaknál, m ajd fokozatosan a többi büntetésvégrehajtási 
intézményben.

Határidő: 1962. január 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

6. A rendőri szervek készítsenek jellemzést azokról a sze
mélyekről, akiket előzetes letartóztatásba helyeztek, valam int 
azokról az elítéltekről, akiket a börtönökből pótnyomozásra, vagy

3 .
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operatív célból kikértek és visszaszállítanak. Ezeket a feljegyzé
seket küldjék meg az illetékes börtönök parancsnokainak.

A büntetésvégrehajtási szervek ezeket használják fel az el
ítéltek nevelésénél.

Határidő: 1959. szeptember 1.
Felelős: ORFK. Vezetője,

Bv. Országos Parancsnoka.

7. A Legfőbb Ügyészséggel, a Pénzügyminisztériumm al, a 
BM. Terv- és Pénzügyi Főosztályával együtt ki kell dolgozni és 
meg kell állapítani az elítéltek tartásdíjának reális, m eghatáro
zott összegét. A m egállapított összeget kell az elítéltek keresmé
nyéből levonni.

A jelenleg fennálló rab tartási költség-tartozásokat törölni
kell.

Határidő: 1960. január 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka, 

Terv- és Pénzügyi Főosz
tály  Vezetője.

8. A büntetésvégrehajtás azokkal a letartóztato ttakkal szem
ben, akik önmagukban kárt tettek , köteles m egtéríttetn i a fel
m erült orvosi és egyéb költségeket.

Határidő: 1959. augusztus 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

9. Minden letartóztato ttat m unkába állítása előtt orvosi vizs
gálatnak kell alávetni. Az orvosi vizsgálat által m egállapított 
munkaképességi százalékot a kedvezmények megadása tekinte
tében 100 % -os teljesítm énynek kell elfogadni.

Határidő: 1959. augusztus 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

10. A szabadságvesztés-büntetésben a fokozatosság beveze
tését az 1959. október 1-e után befogadott letartóztato ttakra kell 
alkalmazni.

Határidő: 1959. október 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

11. A letartóztato ttak  nevelésében fel kell használni az ön
nevelés módszerét. Be kell vezetni az önkormányzati rendszert. 
A fiatalkorúaknái és az 5 éven aluli elsőbűntényes elítélteknél
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m ár az 1960. év folyamán meg kell szervezni az önkormányzati 
bizottságokat.

Határidő: 1960. december 31.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

12. A határidőkkel meg nem  jelölt intézkedéseket 1959. 
szeptember 1-től kell alkalmazni.

Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

13. A Bv. Parancsnokság 1960. II. félévében a kollégium elé 
terjesszen jelentést az utasítás végrehajtásáról, a bevezetett szol
gálati rendszer tapasztalatairól, a letartóztato ttak  nevelésében 
elért eredm ényekről.

H atáridő: 1960. szeptember 1.
Felelős: Bv. Országos Parancsnoka.

14. A Büntetés végrehajtás Parancsnoka az utasítás alapján 
készítsen végrehajtási utasítást. Az utasítást a büntetésvégrehaj
tás személyi állománya előtt ism ertetni kell. Az egységek pa
rancsnokainak az utasításban foglaltak m egértetése és végrehaj
tása érdekében értekezletet kell tartan i 1959. július 20-ig, az 
egységeknél a személyi állomány részére 1959. július 31-ig.

Az utasítás m egértetésére fel kell használni a Bv. Szemlét 
és az elítéltek részére készülő „Heti H íradó“ című újságot.

BISZKU BÉLA sk.
belügym iniszter

Kapják: m iniszterhelyettes elvtársak,
ORFK. vezetőjének helyettesei, önálló osztályvezetői, 
II. Főosztály vezetője, helyettese, osztályvezetői,
BM. Terv- és Pénzügyi Főosztály vezetője,
BM. Anyagi és Technikai Főosztály vezetője, 
Büntetésvégrehajtási Parancsnokság 60 példány, 
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, 
Igazságügyminisztérium  25 példány,
Legfőbb Ügyészség 25 példány.
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