
Belügyminiszter helyettesének 33 sz .parancsa.

Belügyminisztérium szervei által talált,elkobzott bűnjelként 
lefoglalt,stb.fegyverek és lőszerek kezelése.
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Szám: 5/1486/1957.
Szigorúan titkos!

Tárgy: A Belügyminisztérium szervei által előtalált, elkob
zott, bűnjelként lefoglalt, stb. fegyverek és lősze
rek kezelése.-

Megállapitottam, hogy a Belügyminisztérium szerveinél az elő
talált, elkobzott és bűnjelként lefoglalt fegyverzetet nem meg
felelően kezelik, mulasztások történnek az ilyen vagy egyéb 
körülmények folytán a szervekhez kerülő fegyverzeti anyagok 
bejelentése és bevételezése terén.-

Az előtalált, elkobzott, bűnjelként lefoglalt, stb. rendsze
resített és nem rendszeresitett fegyverek, golyós és sörétes 
vadászpuskák nem kerülnek a B.M. központi nyilvántartásába, 
hanem azok sok esetben ismeretlen módon eltűnnek s nem egy
szer egyes személyek visszaéléseket követnek el velük.-

A fegyvereknek ilyen laza kezelési módja nem egyeztethető 
össze sem a közbiztonság, sem a népgazdaság követelményeivel 
és érdekeivel, ezért az e téren mutatkozó szabálytalanságok 
megszüntetése érdekében

1./ A Belügyminisztérium valamennyi rendőrfőkapitánysága által 
előtalált, elkobzott, lefoglalt, vagy hozzájuk beszolgál
tatott /: személyi tulajdont képező fegyverek kivételével:/ 
valamennyi rendszeresitett és nem rendszeresitett fegyvert,golyós és sörétes vadászpuskát és lőszert /: a továbbiakban:fegyverzeti anyagok:/ - bűnvádi eljárás esetében

a határozat
 meghozatala után - az illetékes rendőrfőkapitányság 

fegyver-szolgálatának kell átádni.-

Az átadás az előtalállási, beszolgáltatási jegyzőkönyv, 
vagy a bűnvádi eljárás, stb. határozatának, kivizsgálásá
nak jegyzőkönyvei / : másolatai:/ alapján történjék.

2 ./ Az átvett fegyverzeti anyagokat a fegyver-szolgálat ás át
vétel után azonnal köteles bevételezni. A bevételezést az 
1./ pontban megjelölt jegyzőkönyvek alapján kell végrehaj
tani. A fegyver-szolgálat a bevételi okmánya másolatát - a 
bevételezést követő 48 órán belül - terjessze fel a B.M. 
Anyagi és Technikai Főosztály Fegyverzeti és Műszaki Osz
tályának.-

m e g p a r a n c s o l o m :
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3./ Az 1./ pont alapján átvett fegyverzeti anyagokat valameny- 
nyi rendőrfőkapitányság fegyver-szolgálat vezetője a félévi 
anyagvételezések /: junius és december :/ alkalmával köte
les a B.M. Központi Fegyverszertárába felszállitani.-

4./ A Határőrség, Bűntetésvégrehajtás, karhatalmi szervek, va
lamint az iskolák, tanfolyamok, stb, egységei ugyancsak az 
1•/ - 3./ pontban foglaltak szerint járjanak el az általuk 
előtalált, elkobzott, lefoglalt, vagy hozzájuk beszolgálta
tott fegyverzeti anyagokkal

5./ A megyei /Budapesti:/ rendőrfőkapitányságok 1957. junius 
15.-e után előtalált, elkobzott, lefoglalt, vagy hozzájuk 
beszolgáltatott fegyverzeti anyagokat Fegyver és Lőszer
boltoknak nem adhatnak át*
Ez vonatkozik azokra a fegyverzeti anyagokra is, melyek a 
fenti időpont előtt kerültek a főkapitányságok birtokába,-
A Fegyver és Lőszerboltok fegyverzeti anyagokkal történő 
ellátását - térítés ellenében - a jövőben az Anyagi és 
Technikai Főosztály biztosítsa.-

6./ Az ellenforradalmi eseményejk után a B.M, szervek által
/:L .: 1./ és 4 . / pont :/ clőtalált, elkobzott, lefoglalt, 
vagy hozzájuk beszolgáltatott fegyverzeti anyagokat ameny- 
nyiben azok nincsenek a fegyver-szolgálat birtokában, azon
nal át kell adni a szerv fegyver-szolgálatának. Ezeknek a 
fegyverzeti anyagoknak a B.M. Központi Fegyverszertárba tör 
ténő beszállítására a leltározás befejezése után a B.M. 
Anyagi és Technikai Főosztály Vezetője intézkedjék,-

Jelen parancsomat az érintett személyi állománnyal ismertetni 
kell, végrehajtását a szervek parancsnokai ellenőriztessék.-

Bartos Antal s.k.  
Miniszterhelyettes.

Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak,
Kapják: miniszterhelyettes e1vtársak

közp. főoszt,, oszt., parancsnokságok vez. 
valamennyi önálló számadótest 
ORFK Igazgatásrendészeti Oszt.vez.
Anyagi és Technikai Főo,Szerv.aloszt.
Anyagi és Technikai Főo.Fegyv.és Müsz.Oszt.
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