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9. számú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1958. július hó -n.

Tárgy: A megyei rendőrfőkapitányságoknál üzérkedési csoportok 
szervezése és a bűnüldözési egységektől vezényelt nyo
mozók beállítása a társadalmi tulajdonvédelmi munkára.

I. 

A tavaszi száraz időjárás következtében a tavalyinál 
gyengébb terméseredményekre van kilátás. Ez a körülmény erősen 
aktivizálta a spekulánsokat. Országos viszonylatban emelkedik 
az üzérek tevékenysége. Terménnyel, szemes takarmánnyal, élő
állatokkal, baromfival, tojással, borral, gyümölccsel és zöld- s
égfélékkel folyik az üzérkedés. A mezőgazdasági jellegű vidé

keken a keresettebb iparcikkekkel, - mint például faárukkal, 
bőrökkel, építőanyagokkal, egyes textilféleségekkel - keres
kednek törvénytelenül.

A rendőri szervek igyekeznek intézkedéseket tenni a 
spekuláns személyek ellen, azonban ezek nem szervezett táma
dások, hanem csupán helyi intézkedések, amelyek-rendszerint 
nem hozzák meg a kívánt eredményt, a spekuláció felszámolását.

Szükséges, hogy megfelelő egységes intézkedések végre
hajtásával támadó akciót szervezzünk. Biztosítanunk kell, hogy 
a lakosság ellátásában, az árak alakulásában, az állami fel
vásárlás ütemében káros jelenségek ne mutatkozhassanak,

Ennek a feladatnak eredményes megoldása érdekében
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1. valamennyi megyei rendőrfőkapitányságon, a társadalmi 
tulajdonvédelmi osztályon belül ideiglenes jelleggel

három-négy nyomozóból álló csoportot kell szervezni.

2. A létrehozandó csoport feladata, hogy a megye területén 
felderítse és feldolgozza a spekulációs tevékenységet, ki- 
vizsgálja a jelentősebb üzérkedési ügyeket, szervezzen 
hatásos megelőző intézkedéseket, továbbá az osztályidegen 
gazdasági kártevők rendőrhatósági őrizet alá helyezésére
 készítsen javaslatot, az ORFK Vezetőjének 2-es számú 
Utasításában előírtak alapján. 

3. Az üzérkedési csoportok létszám-kérdésiét ideiglenes 
vezénylésekkel oldják meg a parancsnokok. Gondos körül- 
tekintéssel mérjék fel az állományt, s a bűnüldözési, 
közrendvédelmi, vagy. közlekedésrendészeti egységek be
osztottaiból vezényeljék az üzérkedési csoporthoz az

. erre a feladatra legjobban megfelelő elvtársakat úgy, 
hogy egy-egy szakágból egy-egy fő nyerjen vezénylést.

4. A csoportok felső irányítását, segítését, ellenőrzését 
az ORFK társadalmi tulajdonvédelmi osztály üzérkedési 
és területi alosztályai látják el.

II.

Az ellenséges kategóriáknak a társadalmi tulajdon ellen 
kifejtett, nagy károkat okozó, aknamunkája következtében, e 
területen a feladatok megnőttek, az elkövetett bűncselekmé- 
nyek számaránya és súlya emelkedett.

A társadalmi tulajdonvédelmi munka eredményesebbé tétele 
érdekében;

1. A megyei főkapitányságok társadalmi tulajdonvédelmi 
osztályait és a városi kapitányságok társadalmi tulajdon
védelmi csoportjait /alosztályait/ egy-egy fő nyomozóval 
meg kell erősíteni. A megyei bűnüldözési állomány lét
számából vezényeljék a nyomozókat a társadalmi tulajdon
védelmi egységekhez.

2. A járási kapitányságok bűnügyi alosztályainál egy-egy
nyomozót kell kijelölni, akik a járások területén lévő 
állami és szövetkezeti szektorokat biztosítják, objektumi 
elv alapján. Ezek a nyomozok tehát kizárólagosan a társa
dalmi tulajdon vonalam végeznek felderítő és nyomozati 
munkát. 
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Ezen utasításom végrehajtásáról a megyei rendőrfőkapi- 
tányságok vezetői, 1958. augusztus 15-ig tegyenek je
lentést.

Horváth István s.k. 
rendőralezredes 
az ORFK. Vezetőjének 
Bűnügyi Helyettese. 

Készítette: T/P. 
Készült: 45 pld-ban. 
Kapják: Elosztó szerint.
Nyt.szám: 239/228/1958.  

A kiadmány hiteléül: 

/ Hornok János r.szds./
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LK. 

Eredeti példányt Címnek exp. utána 
Társ. tul. Osztálynak az ü gyiratot 
helyezze határidőbe.

H.i: 1958. augusztus 25.
Starján, 1958. aug.13.

Osztályvez.
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B.M. Nógrád megyei Rendőrfőkapitányság
Társadalmi Tulajdonvédelmi Osztály "Szigorúan titkos "!"

0815/1958.  Tárgy: Üzérkedési csoport és
 t.t. Osztály megerősíté-

 sével kapcs. jelentés.
H.sz: 50-8/9/1958.

B.M. ORFK Vezető Bűnügyi Helyettesének

Budapest .

A fenti tárgyra és számra való hivatkozással jelen
tem, hogy a 9. számú utasítása alapján a megyei Rendőrfőkapitány
ság Társadalmi Tulajdonvédelmi Osztályán 3 fős üzérkedési cso
portot hoztam létre, mely csoport az alábbiakból tevődik összes

A társadalmi Tulajdonvédelmi Osztály üzérkedési és 
kereskedelmi vonalvezető, mint csoportvezető, a bűnüldözési osz
tályról Majkuth Ferenc r.fhdgy. elvtárs és a szécsényi járási 
rendőrkapitányságról Cservenák József r.hdgy. elvtárs a csoport 
tagjai.

A csoport az 1958. augusztus 4.-i értekezlet alapján 
3 nyílt akciót hajtott végre, melyről szóló külön jelentésemet 
az üzérkedési alosztálynak terjesztettem fel. A csoport a me-
 gye területén a nagyobb ügyekben a felderítés mellett vizsgála- 

ti munkát végez. Részt vesz a megye területén szervezett nagyobb 
nyílt akciókban.   

 A 9. számú utasítás II. 1.pontja alapján a megyei 
Társ.tul.véd.Osztály a Bűnüldözési Osztályról 1 fővel erősítet
tem meg Majkuth Ferenc r.fhdgy. elvtárssal, aki addig lesz az 
üzérkedési csoportnál, amíg a közrendvédelemtől 1-2 napon belül 
az üzérkedési csoporthoz vezényelt nyomozó tiszt helyettes szol
gálattételre jelentkezik.

A salgótarjáni járási rendőrkapitányságon a bűnül
dözési létszámproblémák miatt a szabadságokról történő bevonu
lás után az utasításnak megfelelően fog megtörténni a megerősí- 
tés. 

Az utasítás II.2.pontja alapján valamennyi járási 
rendőrkapitányságon személyes eligazítás utján eligazítást tar
tottam és kijelölték az 1-1 nyomozót az állami és szövetkezeti 
szektorok biztosítására. E pont konkrét végrehajtását folyama
tosan ellenőrizni fogom, mivel a 2 fős létszám miatt problémák 
merülnek fel.

Az utasítás végrehajtását úgy kívánom végrehajtani, 
hogy a 3 fős alosztályoknál 1 főt e feladatok végrehajtására ki
jelöltünk és a járási vezető segítéségével oldja meg e feladatot. 
Szabadságolások esetén, illetve beiskoláztatások esetén e merev 
kettéválasztás nehezen oldható meg, így a nyomozók valamennyi 
bűnügyi feladatot látnák el.

Salgótarján, 1958. augusztus 13.-án. 

/: Nagy István r.alezr :/ 
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