BELÜGYMINISZTÉRIUM
II/I. CSOPORTFŐNÖKSÉG
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A Belügyminiszterhelyettes elvtárs 07/1972. sz. uta
sításában foglaltak végrehajtása.

A II. Főcsoportfőnökség 1974. évben megvizsgálja a Belügymi
niszterhelyettes elvtárs 1972. március 31-én kelt 07 sz. uta
sításában foglaltak végrehajtását a vasút területén végzett
rendőri munkával kapcsolatban.
Erről Főkapitány elvtárs az 50-7/12/1973. sz. körlevélben tá
jékoztatást kapott azzal, hogy e kérdésben a főkapitányságnak
is van értékelő feladata.
A vizsgálat lefolytatásánál és a jelentés elkészítésénél az
alábbiakat vegyék alapul:
1./ Hogyan érvényesül a MÁV Igazgatóságok székhelyén lévő
rendőrfőkapitányságok II/I-1. osztályainak az egész vas
úti igazgatóság területére kiterjedő hatásköre a népgaz
daság és a társadalmi tulajdon kárára elkövetett bűncse
lekmények megelőzése és a hálózati operatív munka tekin
tetében.
a./ Milyen tapasztalatok vannak az egyes MÁV Igazgatósá
gok területén lévő rendőrfőkapitányságok együttműködése
és a felderítő tevékenység tekintetében.
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b./ Vannak-e olyan tényezők, amelyek megakadályozzák a
hatékonyabb együttműködést.Mik ennek az okai?
c./ Milyen konkrét eredményeket értek el az együttmű
ködés során /nagyobb ügyek ismertetése, közös ügynö
ki szervezések, közös ellenőrzések, stb./
2./ A megyei rendőrfőkapitányságok II/I-1. osztályai hány
olyan ügynökkel rendelkeznek, akiknek hírszerzési lehető
sége az igazgatóság területére, egészére, vagy nagy ré
szére kiterjed. Hogyan oszlik meg a hálózat a MÁV egyes
vonalain /pft., anyaggazdálkodás, vasúti lopás, stb./
3./ Hogyan folyik az egyes MÁV Igazgatóságok területén lévő
megyék /társmegyék/ közötti híranyagcsere. Megküldik-e
minden esetben a társmegyéket is érintő nyílt, vagy háló
zati úton szerzett híranyagokat az illetékes megyéknek,
történik-e ezekben intézkedés, értesítés, válaszadás. Az
elmúlt 2 évben hány híranyagot adtak át, milyen jellegűe
ket és milyen intézkedések történtek.
4./ Hogyan oldották meg a megyei II/I-1. osztályok a hivata
los és társadalmi kapcsolattartást az egyes MÁV Igazgató
ságoknál, azok osztályaival. Milyen konkrét eredményei
vannak az igazgatóságok különböző osztályaival való
együttműködésnek.
5./ Milyen tapasztalatok vannak az évenkénti táj értekezletek
kel, munkaterv egyeztetésekkel kapcsolatban.
6./ Hogyan hajtották végre a megyei főkapitányságok II/I-1.
osztályai a speciális szakmai oktatással kapcsolatos fel
adatokat. Hogyan kapcsolódtak be az oktatásba a járási,
városi /kerületi/ kapitányságokon kijelölt vasúti vonal
tartó operatív munkások.
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- 3 7./ Hogyan kapcsolták be a városi, járási rendőrkapitánysá
gokat, rendőrőrsöket a vasút területén végzendő rendőri
munkába. A városi, járási kapitányságok tartanak-e szál
lítási vonaladon hálózatot, a hálózat irányítása, foglal
koztatása szakszerűen történik-e.
8./ Milyen a vasúti lopásokkal kapcsolatos rendőri tevékeny
ség?
- A rendőrkapitányságok, őrsök hogyan végzik a lopások
tetteseinek, elkövetési helyének behatárolását.
- Milyen konkrét intézkedéseket tesznek a járási rend
őri szervek.
- Évenként a megye rendőri szerveihez a MÁV-tól hány
"Rendőrségi bejelentés” érkezik, ezek hogyan oszlanak
meg, milyen leterhelést jelentenek az egyes szervek
nek, személyeknek /kapitányság, őrs, kmb., stb./
- Milyen gyakori a "Rendőrségi bejelentéseknek” más
szervekhez - intézkedés nélküli - küldözgetése.
- Hálózati jelzések vagy behatárolás alapján az utóbbi
két évben hány operatív feldolgozást, operatív adat
gyűjtést kezdeményeztek. Folytattak, milyen eredmény
nyel és hány esetben folytattak nyílt rendőri vizsgá
latot vasúti lopási ügyekben.
- Hogyan történik az egyes rendőri szerveknél a bejelen
tések regisztrálása és milyen tapasztalatok vannak
ezen a téren.
9./ Hogyan történik a vasúti balesetek helyszíni szemléje és
nyílt vizsgálata, különös tekintettel a rendőrkapitány
ságok és őrsök ezirányú tevékenységére.
Történt-e indokolatlan vonatvisszatartás, ezek megelőzé
se érdekében milyen intézkedések történtek.
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10./ Milyen a kapcsolat és az együttműködés a politikai
nyomozószervekkel, a társosztályokkal, a vasutőrség
gel, stb..
11./ J a v a s l a t o k .

Javaslom, hogy Főkapitány elvtárs az értékelő jelentést
- felterjesztése előtt - parancsnoki értekezleten beszél
je meg, az 1973. szeptember 25-én kiadott 50-9/59/1973 .
körlevelemben foglaltak végrehajtásáról készítendő jelen
téssel együtt.

Dr. Rudas György s.k.
r.vezérőrnagy
főcsoportfőnökhelyettes
A kiadmány hiteles

Lovasi Ferenc r .zls.
Ügyk.Csop.vez.

Nyt.sz. : 705/71/1974.
Készült: 30 példányban
Kapják: elosztó szerint
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