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I. SZÁMÚ BELÜGYMINISZTERI PARANCS.

Az elmúlt napok miskolci eseményei mindenki előtt ismere
tesek:

Július 30-án fasiszta ügynökök lázítása folytán a tömegtün
tetésnek egy halálos áldozata lett.

Augusztus 1-én a tömegtüntetés megismétlődött. A felizga
tott tömeg egy része - a fasiszta provokátorok megismétlődő bujtoga-
tására betörte a főkapitányság kapuját, behatolt az épületbe, halá
lát okozta a politikai rendészeti osztály egy tagjának, a főkapitány
ság fogdájából kiengedte a demokráciával ellenséges politikai és gaz
dasági őrizeteseket és kikényszerítette az internáltak szabadonbocsáj- 
tását,

A Miskolcon történtekért a fasiszta provokátorok a felelősek. 
Fel fogjuk fedni őket. A tettesek pedig elnyerik méltó büntetésüket,

A vizsgálat megállapította azt is, hogy a miskolci főkapi
tányság személyzete sem állotta meg helyét,

A főkapitányság személyzete, főleg az intézkedésre elsősor
ban hivatott tisztikar tagjai, s részben az őrszemélyzet tagjai nem 
álltak hivatásuk magaslatán és esküjükben - fogadalmukban vállalt hi
vatali kötelességükről megfeledkezve ott hagyták azt az őrhelyüket, 
ahová feletteseik bizalma állította őket.

Gyáva magatartásuk elősegítette a fasiszta provokátorok mun
kájának sikerét.

Aki gyáva, fegyelmezetlen, vagy kötelességének nem tud ele
get tenni, nem való a rendőrség kötelékébe,

Megállapítást nyert az is, hogy az augusztus 1-i tüntetés 
egyik indítóoka az volt, hogy rendőrségi közegeink az őrizetbe vettek, 
közül néhányat bántalmaztak.

Aki hatáskörével visszaél aziránt nincs kímélet. Nem való 
a rendőrség kötelékébe.

Ezért elrendeltem:
a miskolci városi főkapitányság I., II./a és II./b. állomány- 

csoportjához tartozó tisztikara valamennyi tagjának az állásától va
ló azonnali felmentését, illetve a vizsgálat eredménye szerint a rend-
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őri testület kötelékéből való elbocsájtását,
a rendőrőrszemélyzet tagjai egy részének azonnali leszerelé

sét, mások azonnal más állomáshelyre átvezénylését,
végül mindazoknak letartóztatását és átadását az ügyészség

nek, akik az őrizeteseket bántalmazták.
Elrendelem valamennyi rendőrhatóság vezetőjének, hogy a je- 

len parancsomban foglaltakat az alájuk beosztott személyzet előtt 
ismertessék. Nyomatékosan hangsúlyozzák ki, hogy az őrhely elhagyá
sát vagy bármely más kötelességszegést, minden hatásköri túlkapást 
a jövőben is kíméletlen szigorral fogok megtorolni. És elsősorban 
mindezért a tisztikart teszem felelőssé,

Budapest, 1946. augusztus 5-én,

a kiadmány hiteléül:
 Rajk László s.k

rendőr irodai százados.
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