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Tárgy: a nyomozói portyaszolgálat szabályozása,

A rendőrség bűnügyi szolgálatának elsőrendű feladata a büncselekmé - 
nyek megelőzése. E feladat teljesítése megköveteli a rendelkezésre 
álló bűnügyi taktikai és technikai eszközök együttes felhasználását,
A bűncselekmények megelőzésének, felderítésének, a bűncselekményeket 
előidéző okok feltárásának, az osztályidegen deklasszált elemek,szo
kásos bűnözők, költekezők, költekező gyanús elemek rendszeres ellen
őrzésének és tevékenységük figyelés alá vételének egyik módszere a 
bűnügyi portyaszolgálat.
Megállapítottam, hogy a városok nyomozói portyaszolgálata - az 1957 
október 3o-án kiadott 5. sz. Bűnügyi Főosztályvezetői utasitás alap
ján - tartalmilag nem kielégítő. Több helyen - ezt felesleges munká
nak minősítve - önkényesen felszámolták a nyomozói portyaszolgálatot, 
A nyomozók határozott feladatokat nem kaptak és az éjszakai órákban 
gyakran céltalanul kószáltak a város területén. a vezetők nem ellen
őrizték és nem készítették elő a nyomozói portyaszolgálatot, felada
tait nem határozták meg, ez a körülmény azt mutatja, hogy sok esetben 
ők maguk sem értették meg e szolgálat jelentőségét a bűncselekmények 
megelőzésében,
A bűncselekmények megelőzése, a társadalmi tulajdon hatékony védelme, 
a közrend, közbiztonság további megszilárdítása érdekében

m e g p a r a n c  s o l o m :

1./ A fővárosban, a megyeszékhelyi városokban, valamint Komló, ózd, 
Baja, Gyula, Kazincbarcika, Hódmezővásárhely, sztálinváros, Sop
ron, oroszlány, Cegléd, várpalota, Dorog, Nagykanizsa kiemelt 
városokban az esti, éjszakai, illetve hajnali órákban nyomozói 
portyaszolgálatot kell ellátni.
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A nyomozói portyaszolgálatot a rendőrfőkapitányhelyettes /Bu
dapesten, Borsod és pest megyékben a bűnügyi helyettes/ szer
vezze meg. a megyei rendőrfőkapitányság társadalmi tulajdon - 
védelmi és bűnügyi osztályainál szolgálatot teljesítő nyomo - 
zók általában a megyeszékhelyi város nyomozói portyaszolgála
tában vegyenek részt, azonban szükséges, hogy a központi állo
mány esetenként - központi értékelés alapján - a megye bűnügyi- 
leg legfertőzöttebb területein is részt vegyen nyomozói portya
szolgálatban.
A nyomozói portyaszolgálatba naponta az állomány 3o át kell 
bevonni. A portyaszolgálat után következő napon az éjszakai, 
illetve hajnali órákban portyaszolgálatot ellátó elvtársak 
részére 5 óra pihenőt kell biztosítani.  
A Budapesti Rendőrfőkapitányság központi osztályai a portyaszol
gálatot úgy szervezzék meg, ahogy azt a szakcsoportok hatáskö
rébe tartozó feladatok megkövetelik.

2. / A nyomozói portyaszolgálatra való beosztást és a feladatok meg
határozását egy hónapra előre kell elkészíteni. a portyaszol
gálat megkezdése előtt a bűnügyi osztály /alosztály/ vezető 
tartson részletes eligazítást és szabja meg az aznap végrehaj
tandó feladatokat.

3. / A nyomozói portyaszolgálat elsőrendű jelentősége-a bűncselek
mények megelőzése és az aktív bűnüldöző munka megteremtése. a 
portyaszolgálat során a következő feladatokat kell megvalósí
tani.

a. / Fokozott figyelemmel kell lenni a társadalmi tulaj -
dont képező gyárak, üzemek, építkezések, raktárak, 
kereskedelmi objektumok, központok és környékének el
lenőrzésére, Igen hasznos az éjjeli őrökkel, portá - 
sokkal, üzemi tűzoltókkal a portya alkalmával elbe - 
szélgetni a társadalmi tulajdon biztonságos kezelé - 
sóvei, tárolásával, őrzésével kapcsolatos kérdések
ről, ugyanakkor ellenőrizni kell, hogy szolgálatukat 
éberen látják-e el. 

b. / Az üzértevékenysóg megakadályozása érdekében a szük
séges üzérek ellenőrzésére, mozgásuk, tevékenységük 
figyelésére, továbbá a népgazdaságra káros tevékeny
séget kifejtő osztályidegen, deklasszált személyek 
tevékenységének figyelésére, személyes megismerésére, 
a gyorsan gazdagodé osztályidegen, spekuláns elemek 
illegális jövedelemforrásainak felderítésére, mozgásuk
nak, költekezésüknek és kapcsolataiknak megállapítá
sára, a portyaszolgálatot végző nyomozó gyüjtsön adatok 
kat. Beszélgessen el a szórakozóhelyek, szállodák ve
zetőivel, megbízható alkalmazottaival, építsen ki 
ezekkel jé hivatalos kapcsolatot és az általuk közöl
teket használja fel a spekulánsok leleplezésére.
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c. / Ellenőrizni kell a szokásos bűnözőket, a rendőri felü
gyeleteseket, a tömeglakásokat, a munkásszállásokat,az 
ágyrajárókat tartó bérlők lakásait, pályaudvarokat és 
azok környékét, zugszállásokat, illegális borkimérő - 
helyiségeket és egyéb helyeket, ahol bűnöző személyek 
fordulhatnak meg.

d. / Ellenőrizni kell. a körözött személyeket, valamint a
rendőrség által keresett egyéb személyeket rokonainak, 
kapcsolatainak lakhelyein, elfogásuk céljából.

e. / Ellenőrizni kell a város bűncselekményektől és bűnö
zőktől fertőzött területeit, szórakozóhelyeit, ipari 
és üzletnegyedeinek környékét és az éjszakai órákban 
mozgó gyanús személyeket gyanús csomag, áruszállitás 
észlelése esetén igazoltatni kell és ha szükséges,in
tézkedni.

f./ A portyaszolgálat alatt fokozott éberséggel figyelni 
kell az ellenséges cselekményeket, falfirkálásokat, 
röpcédulaszórást. Ezek elkövetőit lehetőleg tettené
réssel, vagy egyéb gyors, öntevékeny intézkedéssel 
kell ártalmatlanná tenni.
Figyelemmel kell kisérni a külföldiek mozgását, a dip
lomáciai gépkocsik utasainak kapcsolatait és erről azon- 
nal jelentést kell adni a politikai nyomozó osztály 
ügyeleténe. Amennyiben a nyomozó a portyaszolgálat 
alatt ilyent észlel, fel kell jegyeznie - konspiráltan 
- a gépkocsi rendszámát és azon személyeknek adatait, 
akikkel a diplomata gépkocsin utazók érintkeztek, tár
gyaltak, akár szórakozóhelyen, akár lakóházban törté
nik ez. 

g. / A portyaszolgálat során a bűnügyi ügyiratokban előfor
duló egyes feladatok, mint pl. gyanúsítottak és tanok, 
esetleg sértettek felkutatása, beidézése, vagy az ügy
iratokkal kapcsolatban egyes személyek lakáson való 
megkérdezése megvalósíthatóak.

h. / Az esti, vagy az éjszakai órákban találkozni lehet
azokkal az ügynökökkel, akik feladataikat az éjszaká
ban megforduló bűnözők között végzik. az ügynökökkel 
való találkozás során alkalom nyílik ellenőrizni azok 
gyakorlati munkáját, társaságát, mozgását az éjszakai 
életben, sőt az ügynök által titkosan bemutatott sze
mélyek megismerése is előnyös a nyomozók számára.

i. / A portyázó nyomozók találko zzanak a rendőr járőrrel, a
körzeti megbízottal, cseréljék ki észleleteiket, hív
ják fel egymás figyelmét a kiemelkedő eseményekre. Úgy
szintén a portyázott terület illetékes rendőrőrsét lá
togassák meg, hogy megismerjék az őrs területen tör - 
tént azon eseményeket, melyekről az őrs tudomást szer
zett.
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j./ A portyaszolgálat során egyes, a rendőrséget ér
deklő személyek figyelése, ellenőrzése, vagy eset- 
leges környezése is megvalósítható. Itt természe- 
tesen figyelembe kell venni a dolgozók felesleges 
zaklatásának elkerülését.

4./ A portyaszolgálat során történt eseményekről /megfigyelés, iga
zoltatás, különböző bizalmas értesülések, stb./ a nyomozók ki
merítő jelentést Írnak, melyet a városi rendőrkapitányság bűn
ügyi osztály /alosztály/ vezetője külön dossziéban gyűjt.Min - 
dennap reggel a hivatalos idő megkezdése után értékelni kell a 
nyomozóportyaszolgálat jelentéseit és a szükséges intézkedése
ket meg kell tenni.

5 . / Az 1 . pontban fel nem sorolt városokban, valamint járási szék
helyeken az operatív helyzet, a terület bűnügyi fertőzöttségé- 
nek értékelése alapján hetenként egy-két alkalommal kell a nyo
mozói portyaszolgálatot megszervezni. A portyaszolgálat megszer
vezésénél figyelemmel kell lenni a bérfizetési és vásári napok
ra, Ezeken a helyeken a nyomozói portyaszolgálat feladatai egyéb
ként azonosak a megyeszékhelyi és kiemelt városok szolgálatával,

6 . / A nyomozói portyaszolgálat végrehajtásába - szükség szerint - 
be kell vonni a megyei rendőrfőkapitányság, valamint a megye- 
székhelyi városi és járási rendőrkapitányság és a városi, já
rási, rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti szolgálatot el
látó beosztottait. Ezek az elvtársak minden esetben a nyomozók 
mellé nyerjenek beosztást a portyaszolgálat során.

7./ A vasúti kapitányságokon és azok tiszti őrsein szolgálatot tel
jesítő nyomozók a fentiek alapján rendszeresen végezzenek por
tyaszolgálatot, az utasításnak a vasút területén történő meg
felelő alkalmazásával,

8./ A megyei rendőrfőkapitányságoknál szervezett üzérkedési csopor
tok nyomozói a közlekedésrendészeti szervekkel közösen az éj
szakai és hajnali órákban, piacnapok előtt tartsanak útvonal 
ellenőrzéseket, melyeknek feladata az üzérkedő, spekuláns ele
mek áruszállításainak felderítése, valamint a megyékből kive
zető utak ellenőrzés alá vonása.

A megyei rendőrfőkapitányság helyettes vezetője, osztályvezetői, a 
kapitányság vezetők és bűnügyi alosztály vezetők rendszeresen ellen
őrizzék a nyomozói portyaszolgálat helyes megszervezését és végrehaj
tását. Gondoskodjanak arról, hogy a nyomozói portyaszolgálatot jelen 
parancsom szellemében hajtsák végre.
A bűnügyi portyaszolgálat tapasztalatairól és eredményeiről a havi 
jelentésben kell jelentést adni.
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A megyei rendőrfőkapitányságok vezetői jelen parancsom végrehajtása 
során tegyenek további erőfeszítéseket területükön a bűncselekmények 
megelőzésére, a társadalmi tulajdon hatékony védelmére, a közrend és 
közbiztonság további megszilárditására.
jelen parancsomat a teljes bűnügyi állománnyal, a rájuk vonatkozó 
részeiben pedig a közrendvédelmi és igazgatásrendészeti állománnyal 
ismertetni kell.
jelen parancsommal egyidejűleg az 1957. évi 5. sz. Bűnügyi Főosztály- 
vezetői utasítást hatálytalanitom.

Garamvölgyi Vilmos r. vezérőrnagy s.k . 
b e l ügyminiszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják:  miniszterhelyettes elvtársak,

ORF. vezetőjének h elyettesei, osztályvezetői,
 önálló alosztály vez etői.

őrsparancsnokképző és Alapfokú rendőr– 
iskola parancsnoka,  _
Budapesti Rendőrfőkapitány,helyettesei.
Osztályvezetői, k er. kapitányok. 
Megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
és osztályvezetőik, városi, járási rendőr
kapitányok
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