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Tárgy; Gazdasági kártevők, spekulánsok közbiz
tonsági őrizet alá helyezése.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1956. évi 31. számú törvényerejű ren
delete - és az ennek végrehajtásról szóló - a Legfőbb Ügyész és az Or
szágos Rendőrfőkapitányság Vezetőjének 8-20/1957. számú közös Utasítá
sa alapján, de nem utolsósorban az országgyűlésen 1957. decemberében - 
a fentiekkel kapcsolatosan - elhangzott beszámolókból is kitűnik, lehe
tőség van arra, hogy a közbiztonsági őrizetbehelyezést /: internálást:/ 
a gazdaságilag veszélyes elemek elleni védekezésre is felhasználjuk.

Az ellenforradalmi bűncselekmények elleni harc döntő feladatainak meg- 
oldása után a bűnüldözésnek fokozott eréllyel a gazdasági kártevők, - 

üzérkedők és spekulánsok ellen kell fordulnia. Mindenképpen szükséges 
a gazdasági bűnözőkkel szemben fokozottan alkalmazni a közbiztonsági 
őrizet alá helyezést, mint hatékony megelőző intézkedést, annál is in
kább, mert az utóbbi hónapokban a bűnözési formák közül ez a legelter
jedtebb és a legveszélyesebb.

A fentiek alapján

utasítom

az összes rendőri bűnüldöző szerveket az alábbiak végrehajtására;

1.-  Közbiztonsági őrizet alá kell helyezni azokat a gazdaságilag 
veszélyes elemeket, akik terhére népgazdaság elleni bűncse
lekmény /; árdrágítás, üzérkedés, befolyással való üzérkedés, 
csempészés, stb.;/ perrendszerűen nem bizonyítható, azonban

> kétségtelenül megállapítható, hogy huzamosabb időn át kizáró
lag, de legalább is rendszeresen illegális, kétes jövedelmi 

ÁBTL - 4.2 - 50-6/2/1958 /1



- 2 -

forrásokból tartják el magukat, továbbá azokat, akik rend
szeres munkát többnyire egyáltalában nem, vagy pedig csak 
tevékenységük leplezése céljából vállalnak.

2.- Közbiztonsági őrizet alá kell helyezni azokat az osztályide
gen, vagy kupec hajlamú kétes elemeket, akik állandó, vagy ~ 
alkalmi foglalkozást igazolni tudnak ugyan, azonban az ebből 
szármázó jövedelmük nem teszi lehetővé azt a költséges _ élet- 
módot, amelyet ténylegesen folytatnak.

Közbiztonsági őrizet alá helyezendők továbbá azok az egyéb, 
a társadalomra veszélyes személyek akik meg nem engedett 
tevékenységgel rendszeresen jelentős illetéktelen jövedelem- 
forrással rendelkeznek, - Ezek közé tartoznak- - a többi kö - 
zött - azok a magániparosok és magánkereskedők, akik iparjo
gosítványuk leple alatt lényegében vállalkozói, vagy nagyke
reskedői tevékenységet fejtenek ki, s nyilvánvaló, hogy nem 
a lakosság szükségleteinek kielégítése érdekében dolgoznak.

4.- A közbiztonsági őrizet alá helyezés is természetesen szigorú
an a törvényes keretek között hajtható végre. - Éppen ezért 
még a közbiztonsági őrizetbe vétel előtt meg kell szerezni 
mindazokat a bizonyítékokat, amelyek az érintett személynek 
gazdaságilag káros voltát igazolják. Arra tehát nem kerülhet 
sor, hogy a bizonyítékok egybegyűjtése az őrizetbevétel el
rendelése után történjék. Ha a bűncselekmény a Büntető per
rendtartás előírásai szerint bizonyítható, akkor büntető el

járást kell alkalmazni. A közbiztonsági őrizet elrendelésé
hez általában az alábbi bizonyítékokat kell beszerezni:

a. - Először azt kell tisztázni /: munkakönyv, sze
mélyigazolvány, munkáltatói igazolvány, stb. 
alapján;/, hogy az eljárás alá vont személy
nek van-e állandó foglalkozása, vagy nincsen. 
Ha nincsen állandó foglalkozása, vagy foglal

kozásából származó keresete, - figyelembe véve 
a vele együtt áló családtagok jövedelmét is - 
bizonyítékokat kell beszerezni az esetleges 
költekező  életmódjára vonatkozóan, okiratok 
beszerzésével, tanuk kihallgatásával, pontosan 
meg kell állapítani az aránytalan költekezés 
mérvét, bizonyítani kell a jelentősebb tárgyak, 
luxuscikkek vásárlását.

b. - Magániparosoknál, magánkereskedőknél a költsé
ges életmód és a könyveiből kitűnő tiszta jö
vedelem közötti ellentét utalhat káros gazda
sági tevékenységre. az üzleti könyv adatai és 
az életmódra vonatkozó adatok mellett további 
bizonyíték lehet például néhány tanú vallomása 
arra vonatkozóan, hogy törvénytelen nagykeres
kedelmi, illetve vállalkozói tevékenységet foly- 
tat.
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Fontos követelmény a jelen utasításban foglaltak gyors, 
határozott, de körültekintő végrehajtása. A cél nem az, 
hogy néhány száz személy kerüljön ötletszerű kiválasztás 
alapján közbiztonsági őrizetbe, hanem gondos, tervszerű 
előkészítés és bizonyított anyag alapján, azok akiknek 
a társadalom életéből egy időre történő kikapcsolása va
lóban megfelelő megelőző hatást vált majd ki a többi ha
sonló elemmel szemben. ez pedig csak akkor érhető el, ha 
az intézkedések a megfelelő személyeket érintik.

6.- A gazdaságilag veszélyes elemeken túlmenően természete- 
sen a jövőben is fokozottabb mértékben közbiztonsági őri
zetbe kell helyezni más társadalomellenes, munkakerülő, 
huligán elemeket is, akik ugyancsak huzamos időn át ta-  
núsított magatartásukkal bizonyították be, hogy nem haj
landók beilleszkedni a dolgozók társadalmába.

Az Utasítás végrehajtásáról tett intézkedésekről 1958. 
március 10-ig a BM. ORFK. Bűnügyi Főosztálynak jelentést 
kell tenni. - Ezenkívül a havi jelentésekben jelentsék, 
hogy hány személyt helyeztek közbiztonsági őrizet alá. 
A jelentősebb eseteket részletesen kell jelenteni.

Garamvölgyi Vilmos r. vezérőrnagy sk. 
Miniszterhelyettes.

A kiadmány hiteléül:

/:Hornok János r. fhdgy.: /

Készült; pl.
Kapják: elosztó szerint. 
Gépelte: Koskáné.
Nyt.szám: 416/77
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