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A MAGYAR KÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

18. számú UTASÍTÁSA.
Budapest, 1958. május hó 19-én.

A Néphadsereg, a BM. Határőrség és a Karhatalom sorállományá
nak rendes évi kiegészítése előtt - az előző évekhez hasonló
an - szükséges a sorkötelesek rendőri ellenőrzése,

A katonai kiegészítő parancsnokságok az ez évben behívásra 
kerülő sorkötelesek közül törlik azokat, akik

- az ellenforradalmi cselekményekben fegyveresen vagy 
más aktív módon részt vettek,

- az ellenforradalmi események alatt, vagy után kapitalis
ta országokba szöktek és onnan visszatértek,

- államellenes bűncselekmény gyanúja miatt ügynöki bizalmas 
nyomozás alatt álló személyek,

- akiktől állampolgári jogaik gyakorlását megvonták /az 
állampolgári jogok megvonásának időtartama alatt,/

- a megrögzött bűnözőket, többszörösen bűntetetteket, köz
veszélyes munkakerülőket stb., «

- nagybirtokosok, tőkések, a horthysta államapparátus ve- 
zető tisztviselői, horthysta erőszak szervek tisztjei, 
volt fasiszta pártok, egyházi személyek gyermekei.

A rendőri szervek részéről az ellenőrzés a Bűnügyi Nyilvántar- 
tó Osztályon és a BM. II/11. osztályon történő priorálásból
álljon. 

A hadkötelesek osztályhelyzetéről, magatartásáról a kiegészítő 
parancsnokságok az illetékes helyi tanácsoktól fognak felvi
lágosítást kérni.

A sorköteleseknek a fenti szempontok alapján történő ellenőr
zése céljából

elrendelem:
1./ Az 1958 évben behívásra kerülő sorkötelesek ellenőrzését 

Budapesten a kerületi, vidéken a járási politikai nyomozó 
alosztályok végzik,
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Ahol politikai nyomozó kirendeltség nincs, a feladat elvég
zésével a bűnügyi alosztályt kell megbízni.
Az ellenőrzés elvégzéséért..a „járási /kerületi/ rendőrkapi
tány felelős.

2./ A járási /kerületi/ katonai kiegészítő parancsnokságok a 
sorkötelesek névsorát 1958 június 1-ig a járási /kerületi/ 
rendőr-főkapitányoknak adják át.

Az ellenőrzést a névsorok alapján 1958 június 30-ig kell 
befejezni és a névsorokat a kiegészítő parancsnokságoknak 
visszaadni.

3./ A járási /kerületi/ rendőrkapitányságok minden sorköteles- 
ről töltsenek ki a II/11. osztály által rendszeresített fe-hér kérdőjegyeket. A kérdőjegy jobb felső sarkán piros
irónnal "S" jelzést kell alkalmazni.

Az ORFK. bűnügyi nyilvántartó a személyek priorálása után 
a kérdőjegyeket továbbítja a II/11. osztályhoz. A II/11 osztály 
nemleges válasz esetén közvetlenül a járási /kerületi/.ka- 
pitanyság címére amennyiben a személyre terhelő adat van, 
elbírálás céljából az illetékes megyei politikai nyomozó osztálynak küldi vissza.

A bűnügyi, illetve a politikai nyomozó főosztály nyilván-
tartójában szereplő személyek ügyében az illetékes megyei
/budapesti/ politikai nyomozó osztály vezetője vagy az 
általa megbízott alosztályvezető dönt, figyelembe véve az 
előbb felsorolt kizáró okokat. A döntésről a kérdőjegy és az esetleges iratok visszatartása mellett értesíti a 

prioráló járási /kerületi/ kapitányságot.
Akiknek katonai szolgálatra való behívásával a politikai 
nyomozó szervek nem értenek egyet a járási /kerületi/ kapi
tányságok rendelkezésére bocsátott névsorból áthúzással töröl

- ni kell.
4./ Vitás esetben vagy amennyiben a II/11 osztály válasza alap

ján az illetékes megyei /budapesti/ politikai nyomozó osz
tály dönteni nem tud, az anyagot a II. Főosztály titkárságá
ra mell megküldeni.



- 3 -

A Néphadsereg, a Határőrség és a Karhatalom sorállományá
nak erkölcsi és politikai szilárdsága érdekében elvárom a 
vezető elvtársaktól, hogy a fenti feladatok végrehajtását 
körültekintően irányítsák és ellenőrizzék,

Földes László sk.
a belügyminiszter I. helyettese.

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

II. Főosztály vezetője,
II/11 osztály
BM. Titkárság
ORFK. főosztály, osztály és önálló

* alosztályok vezetői,
Megyei/budapesti/ rendőr-főkapitányságok, 
járási, városi, kerületi kapitányságok, 
Ugrai Ferenc vezérőrnagy ,
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Belügyminisztérium /
Titkárság________

10-24/18/1958

Az 1958 május 19-i 18. számú miniszterhelyettesi utasítás
2. oldal 2. pont második bekezdésében a helyes dátum /1958 június 
50 helyett/ 1958. július 30.

Budapest, 1958. május 22.
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