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AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK

3. sz. utasítása.

Budapest, 1958. január hó 22.-én.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítottam, hogy egyes ren
dőri és bűnügyi vezetők a "B" ellátmányt lazán kezelik. Nem követelik 
meg a pontos elszámolásokat és ez a körülmény lehetőséget ad visszaé
lésekre, megnehezíti az ellenőrzést.

A rendőri szervek a "B" ellátmánynak csak egy részét fordítják opera
tív célra, a tekintélyesebb részét egyéb költségek fedezésére használ
ják fel. viszonylag magas az az Összeg, amelyet különböző razziák, ak
ciók, éjszakai portyázások költségei címén számolnak el. Egyes szer- 
veknél pl. Budapesten és Miskolcon olyan elképzelés alakult ki, hogy 
a nyomozók a portyaszolgálat esti, éjszakai részét kizárólag csak mula
tókban, nyilvános helyeken tölthetik el. Borsod megyében 1957. júliu
sától - novemberig elköltött "B" ellátmányból csak 25 %-ot fordítottak 
kimondottan az ügynökségi munkára.

Egyes szerveknél a "B" pénzt, ellátmányként, elszámolási kötelezettség 
nélkül adták ki a nyomozóknak. Így pl. Baranya megyében az augusztus 
20.-i vidám vásár biztosítására kiküldött nyomozóknak 50-50 forintot 
adtak költségeik fedezésére,ugyanakkor elszámolták a kint eltöltött 
időre járó napi díjat is. Előfordult a pénznek a bűnügyi munkától 
egészen eltérő célra való felhasználása is. pl. Nógrád megyében 300.- 
Ft-ot használtak fel értekezlet tartására /: téliszalámi, zsemlye, 
szódavíz, stb.:/, a Budapesti főkapitányságon a "B" ellátmány egy ré
szét reprezentatív jellegű kiadásokra fordították. Tapasztalható, hogy 
osztályvezetők magas összegeket számolnak fel egy-egy éjszakai ellen
őrzés, tanulmányozás költségeire.

Az operatív célokra fordított pénzek elszámolása laza. A nyomozók 
a találkozásokkal kapcsolatos kiadásokról rendszeresen kerek összegek
kel /: pl. 15.- 20.- 30.- Ft.:/ számolnak el. A Budapesti főkapitány
ságon az a rendszer alakult ki, hogy 50 Ft-ig nem kell részletesen el
számolni az elköltött pénzről, csak a nyomozó ír nyugtát.

Tapasztalhatók visszaélések is. - Békés megyében 210.- Ft-ról hamis 
elszámolást készítettek; a Budapesti főkapitányságon 500.- Ft-os ju
talmat számoltak el az egyik ügynök részére, de ezt a pénzt az ügynök 
nem kapta meg.
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A rendőrség bűnügyi szervei elhanyagolják a T. lakások szervezését, a 
találkozások túlnyomó többsége nyilvános helyen történik. Ezek - amel
lett, hogy az operatív célt sem érik el teljes mértékben - emelik az 
operatív munka költségeit.

Mindezek a hiányosságok azt mutatják, hogy a rendőri vezetők egy része 
"nagyvonalúan" használja fel a "B" ellátmányt, nem takarékoskodik meg
felelően és bőkezű az állam pénzéből.

E hiányosságok megszüntetése érdekében az ORFK. Bűnügyi Főosztályának 
Vezetőjét és a főkapitányságok vezetőit az alábbiakra

utasítom;

1. - A "B" ellátmány kezelését, felhasználását és elszámolását az
1957. évi január 29-én - e tárgyban kiadott - 9. sz. Miniszter
helyettesi Utasítás előírásainak pontos betartásával végezzék. 
Csak az ebben engedélyezett célokra használhatják a pénzt; 
követeljék meg a felhasznált legkisebb összegről is a részle
tes elszámolást és szüntessék meg az "ellátmány" jellegű "B" 
pénz kiutalást.

2. - Rendszeresen ellenőrizni kell a "B" ellátmány felhasználását.
A nyomozók által készített részletes elszámolásokat, nyugtákat 
a bűnügyi alosztály, osztályvezetők láttamozni kötelesek. A ren
dőri szervek vezetői legalább negyedévenként személyesen is el
lenőrizzék a "B" ellátmány felhasználását. A visszaélések elkö
vetőit - a pénz visszafizetésére kötelezés mellett - fegyelmi- 
leg, bűnvádi úton is felelősségre kell vonni.

A találkozási költségek csökkentése és egyúttal a konspiráció 
fokozottabb biztosítása érdekében a bűnügyi szervek nagyobb 
számban szervezzenek T. lakásokat.

4.- Az ORFK. Bűnügyi Főosztály vezetője a "B" ellátmánya felhaszná
lásának rendszeres ellenőrzésére szervezzen bizottságot.
A "B" ellátmány felhasználásáról, az ellenőrzés tapasztalatai
ról a Bűnügyi Főosztály vezetője negyedévenként nekem tegyen 
jelentést.

Utasításomat a rendőri vezetők és a bűnügyi szolgálat érintett beosz
tottai előtt - megfelelő mértékben - ismertetni kell. A vezetők hívják 
fel az állomány figyelmét, hogy az állam pénzével e téren is a legna
gyobb mértékben takarékoskodjanak.

Garamvölgyi Vilmos r. vezérőrnagy sk.
 Miniszterhelyettes.

A kiadmány hiteléül:  

/: Hornok János r.fhdgy.:/ 

Készült: 45 pl.
Kapják: elosztó szerint. 
Gépelte: Koskáné.
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