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BM. Országos Rendőrfőkapitányság Vezetőjének

1. számú 1958. I. 14.
utasítása.

Tárgy: A Vámőrségtől átutalt nyomozási költségmegtérí- 
tés kezelése és felhasználása.

Az 1954. évi 16. tvr., valamint az ezt módosító 1955. évi 7. tvr. és 
az 1/1956. KKM. rendeletben kiadott végrehajtási utasítás szerint a 
vámbűntett, vagy szabálysértés elkövetőinek tettenérőit az elkobzott 
áruk után a belföldi fogyasztási ár 10 %-ának megfelelő összeg nyomo
zási költségmegtérítésként illeti meg.

Eljárás során a rendőrség is számos esetben foglal le csempészésből 
származó értékeket, melyet a vámhatóságnak adnak át. Több rendőri 
egységnél, előfordult, hogy az átadás nem hivatalosan, jegyzőkönyvi
leg történt meg és így az eljáró nyomozók részére utalta át a vámha
tóság az átadott értékek után járó pénzösszeget és azt a nyomozók sa
ját céljaikra fordították.

Az egységes gyakorlat kialakítása végett elrendelem, hogy 1958. janu
ár 1-től a Vámőrségnek átadott csempészáruk után járó nyomozási költ
ségmegtérítés összegét a főkapitányságok jutalmi alapként kezeljék.

A befolyt pénzösszegből jutalomban lehet részesíteni a kimagasló mun
kát végzett nyomozókat, közrendvédelmi és egyéb munkaterületen dolgo
zó rendőröket. - A jutalom kiadásánál a jutalomra javasolt munka ered
ményét kell figyelembe venni.

A jutalom szétosztására a javaslatot a fenti elvek figyelembevételé
vel a parancsnokok, osztály-, alosztályvezetők a szolgálati út betar
tásával tegyék meg a megyei főkapitányság vezetője felé.

Az eljárások során lefoglalt csempészárut az eljáró rendőri egység 
vezetője - osztály, alosztályvezető - adja át a lefoglalási jegyző
könyv és hivatalos átirat kíséretében a vámőrségnek. Az átiraton fel 
kell tüntetni, hogy a nyomozási költségmegtérítésként járó összeget 
milyen számú egyszámlára utalja át a vámhatóság.

Az átadás tényét ügyiratszám és az érték megjelölésével 24 órán be
lül az átadó parancsnok az esti jelentéssel, vagy egyéb közvetlen 
módon a főkapitányság vezetőjének szakmai helyettese felé jelentse.
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A főkapitányság által a vámőrségnek átadott csempészárukról,értékek
ről az ügyiratszám és a napi forgalmi összérték feltüntetésével a 
szakmai helyettes nyilvántartást fektessen fel és kisérje figyelemmel 
hogy a Vámőrségnek átadott értékek után járó 10 % nyomozási költség- 
megtérítés haladéktalanul befolyjon.

A megyei /:budapesti: / főkapitányságok szakmai helyettesei a terüle
tükkel azonos illetékességű vámhatóságok vezetőivel január 1.-ig kö
zöljék egyszámla számukat, melyekre a nyomozási költségmegtérítés 
összegét a vámhatóság átutalja. - Az Országos Rendőrfőkapitányság 
Bűnügyi-, Vasúti Főosztálya által átadott értékek után járó nyomozá
si költségmegtérítés összegét az ORFK. Titkárság Vezetője tartja 
nyilván a fenti elvek szerint.

Felhívom a megyei /:budapesti:/ főkapitányságok vezetőit és az ORFK. 
Bűnügyi-, és Vasúti Főosztályának Vezetőit, hogy ezen utasításom 
betartásáról és végrehajtásáról saját területükön gondoskodjanak.

Ezen utasításomat a rendőri állománnyal ismertetni kell.

Budapest , 1958. január hó 14.-én.

Garamvölgyi Vilmos r. vezérőrnagy 
s. k.

Országos Rendőrfőkapitányság 
Vezetője.

A kiadmány hiteléül:

/: Hornok János : /
r. fhdgy. 
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