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INTÉZKEDÉSE

a népgazdaság- és társadalmitulajdon-védelmi feladatok 
hatékonyabb végrehajtásáról kiadott 13/1987. számú 

belügyminiszteri parancs rendelkezéseinek a változó gazdálkodási 
körülmények között történő alkalmazásáról

Budapest, 1988. január 11-én.

A népgazdaság- és társadalmitulajdon-védelmi feladatok haté
konyabb végrehajtásáról kiadott 13/1987. számú belügyminisz
teri parancs rendelkezéseinek a változó gazdálkodási körülmé
nyek között történő alkalmazása érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az éves továbbképzések keretében a 13/1987. számú belügy
miniszteri parancsban foglalt rendőri szerveknél (a továbbiak
ban: rendőri szervek) soron kívül oktassák -  differenciáltan, 
a szintnek, illetve a szolgálati ág jellegének megfelelő részle
tességgel -  azokat a jelentősebb új szabályozókat (pénzügyi, 
jogi, közgazdasági, adóügyi stb.) és ismereteket, amelyek a 
jövőben az állami, szövetkezeti és a magángazdálkodásban az 
áru- és pénzkapcsolatokat, a jövedelmek képződését és elosz
tását szabályozzák. Kapjanak nagyobb hangsúlyt azok a ta
pasztalati ismeretek, amelyek az ismertté vált bűncselekmé
nyek elkövetési módszerei vagy a felderítést segítő, illetve 
hátráltató körülmények alapján megállapíthatók.

2. A rendőri szervek alakítsák ki, illetve erősítsék munka- és in
formációs kapcsolataikat az irányító, adó- és pénzügyi ellen
őrző, piacfelügyeleti szervekkel. Közreműködésüket vegyék 
igénybe a feladatok tervezéséhez és végrehajtásához.
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3. A gazdasági folyamatokban, illetve a szabályozó rendszerben 
végbemenő változások kapcsán jelentkező új bűnelkövetési 
formák és módszerek egységes megítélése érdekében a nép
gazdaság- és társadalmitulajdon-védelmi osztályok, illetve a 
szervezetükben működő gazdasági rendészetek vezetői rend
szeresen konzultáljanak az érintett igazságügyi szervekkel és 
az ügyészségekkel.

4. A BM ORFK népgazdaság- és társadalmitulajdon-védelmi 
osztálya értékelő, elemző munkája során tárja fel a negatív 
tendenciákat, gondoskodjék a megelőzési és felderítési tapasz
talatok összegyűjtéséről és gyakorlati hasznosításáról. Az új 
jelenségeket, problémákat, általánosítható tapasztalatokat je
lentse, illetve azokról folyamatosan tájékoztassa a politikai és 
állami irányító szerveket.

5. A rendőr-főkapitányságok szervei a felderítő munka eszkö
zeit, módszereit igazítsák a változó körülményekhez, széle
sítsék információs bázisaikat, operatív pozícióikat, különösen 
a pénzügyi, adóügyi, ellenőrzési területeken a termelési, ér
tékesítési kapcsolatok körében.

Szervezzék meg a nemzetközi gazdasági kapcsolatokkal ren
delkező, külföldi tőkével működő vegyesvállalatok, vállalko
zások bűnügyi operatív biztosítását, a BM III. Főcsoportfő
nökség szerveivel együttműködve, az állambiztonsági érdekek 
figyelembevétele mellett.

6. A hálózati operatív munka súlyponti feladata legyen az 
üzérkedő, árfelhajtó tevékenység felderítése, a fogyasztói ér
dekek védelme, a munkával arányban nem álló, kiugróan 
magas jövedelmek eredetének megállapítása, Fokozottan el
lenőrizzék az idegenforgalomhoz kötődő nemzetközi bűnözés 
alakulását, az áruval és pénzeszközzel -  főként valutával -  
elkövetett üzérkedő tevékenységet.

7. A rendőri szervek kísérjék figyelemmel és derítsék fel az ál
lami, szövetkezeti és magánszektor, valamint különböző kis
vállalkozások, kisszövetkezetek, munkaközösségek, új rend
szerű üzemeltetési formában működő kereskedelmi egységek, 
polgári jogi társaságok stb. kapcsolataiban kialakult munka 
nélküli jövedelemszerzési lehetőségeket, új bűnelkövetési for
mákat, a spekulációs és korrupciós cselekményeket.

8. A felderítési adatok alapján az arra kijelölt rendőri szervek 
kezdeményezzenek differenciált intézkedéseket. Tartózkodja
nak a gazdasági folyamatokba történő beavatkozástól, a rend
őri intézkedést nem igénylő információkat küldjék meg az in
tézkedésre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervek
nek.

9. Az irányító és végrehajtó szervek egyaránt javítsák tájékoz
tató és propagandamunkájukat. A közvéleményt foglalkoztató 
ügyekről adjanak részletes és nyílt információkat a tömeg
kommunikációs eszközök útján. A propagandamunka segítse a

-  2 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/1/1988 /2



tömegkapcsolatok kialakítását, a bűncselekmények megelő
zését, a felderítést aktívan segítő, a társadalomellenes maga
tartást elítélő szemléletmód kialakítását.

10. A rendőr-főkapitányságok szervei javítsák szakirányító ellen
őrző munkájuk hatékonyságát annak érdekében, hogy a rend
őrkapitányságok megelőző, felderítő tevékenysége a népgaz
daság- és társadalmitulajdon-védelem terén erősödjék. Szá
moljanak azzal, hogy a jövőben növekedni fog az önállóan 
gazdálkodó kis- és középméretű termelő, gazdálkodó egységek 
száma, amelyek tevékenységét csak a rendőrkapitányságok 
szervei tudják figyelemmel kísérni.

11. A rendőri szervek tegyék folyamatossá és rendszeressé a kü
lönböző szolgálati ágak közötti együttműködést és információ- 
cserét, az erők és eszközök komplex igénybevételével töreked
jenek a felderítő munka gyorsaságának, eredményességének 
javítására. A közbiztonsági szolgálat információk gyűjtésé
vel és átadásával segítse a népgazdaság- és társadalmitulaj- 
don-védelmi feladatok ellátását.

12. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezé
seit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. altábornagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 600 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
K apják: a 13/1987. számú BM parancs elosztója szerint.

-  3 -

ÁBTL- 4 .2 -  10-27/1/1988 /3


