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Budapest, 195'. szeptember 17.

A rendőri szervek egységes irányítása, a ve
zetők tájékoztatása szükségessé teszi a rendőrsé
gen belüli jelentőszolgálat továbbfejlesztését.

Megállapítottam, hogy a jelenlegi jelentő
szolgálat feladatának, céljának nem felel meg. 
Sok esetben bürokratikus és lassú. A gyakran elő
forduló valótlan jelentések miatt nem nyújt meg
nyugtató tájékozódást. Igen kismértékben tükrözi 
vissza egy-egy megye sajátosságát, fertőzöttsé
gét. Az eseményeket szárazon rögzíti, nem szá
mol be az előzményekről, illetve a bekövetkezett 
események kihatásáról. A jelentésekből nem dom
borodik ki a foganatosított rendőri intézkedés. 
Legsúlyosabb hiányossága az, hogy nem nyújt 
megfelelő képet a lakosság hangulatáról a fonto
sabb párt- és kormány határozatokkal kapcso
latosan.

A helyes és időben történő tájékoztatás 
hozzásegít a politikai, gazdasági életünkben meg
lévő hiányosságok gyors felszámolásához, illetve 
azok bekövetkezésének megelőzéséhez.

I.
A tájékoztatás eredményessé tétele érdeké

ben szükségessé vált az Országos Rendőrkapi
tányságon belül Tájékoztatási Csoport felállítása. 
(Címe: BM. ORK. Titkársága, Tájékoztatási Cso
port.)

A TÁJÉKOZTATÁSI CSOPORT FELADATA
A rendőri szervek jelentései alapján a veze

tőknek tájékoztatást adni az ország területén 
megtörtént — és esetleg készülőben lévő — bűn
cselekményekről. Értékelést adni a lakosság han
gulatáról és egyéb eseményekről.

II.
A TÁJÉKOZTATÁS RENDSZERE

A tájékoztatás rendszerében az eseményeket 
gyorsaság szempontjából két csoportra kell osz
tani:

a) Soron kívüli jelentések; melyeknek megtételét 
az 1953. évi augusztus hó 14.-én kelt 0355— 
3/1953. BM. ORK. TÜK. számú utasításom
mal már szabályoztam.
(A soron kívül jelentett eseményeket az esti 
jelentés során meg kell ismételni az azóta tör
tént változások kiegészítésével, a "soron kívüli 
jelentés" megtörténtének feltüntetésével.)

b) Esti jelentés; mely tájékoztatást nyújt az el
múlt 24 órában megtörtént — esetleg készülő
ben lévő — mindazon nagyobb vagy jellem
zőbb bűncselekményekről, melyek a társada
lom, a közrend ellen irányulnak, egyes párt
és kormányhatározatok végrehajtásával kap
csolatban a lakosság megnyilvánulásairól, 
hangulatáról, a termelési feladatokat gátló kö
rülményekről. ____

III. 
A TÁJÉKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK
A jelentőszolgálat eddigi nehézkes munka

módszerét fel kell számolni. El kell érni, hogy a 
tájékoztatás céljának megfelelően mindenkor he
lyesen és időben történjék.
a) A tájékoztató szolgálatot a rendőri szervek 

vezetői kötelesek irányítani és ezért szemé
lyükben felelősek.

b) Fontos, hogy a területen történt — esetleg ké
szülőben lévő — minden érdemleges esemény 
pontosan, a valóságnak megfelelően, a követ-

 kezményekre, valamint a megtett rendőri 
intézkedésre is kitérően, időben jelentve 

 legyen.
 A tájékoztató jelentésnek vissza kell tükröznie 

egy-egy megye sajátosságát.
Képet kell, hogy adjon az időszakos mező
gazdasági munkák végzéséről, ipar terén a 
negyedéves tervek teljesítéséről, illetve az 
ezekkel kapcsolatban mutatkozó gátló körül
ményekről.
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d) A tájékoztató jelentések térjenek ki a párt- és 
kormányhatározatokkal, rendeletekkel, fonto
sabb kül- és belpolitikai eseményekkel kapcso
latban a lakosság hangulatára, elsősorban az 
üzemi dolgozók, dolgozó parasztság, a külön
böző társadalmi rétegek megnyilvánulásai 
alapján.

e) A tájékoztatási munkát a jövőben úgy kell 
szervezni, — anélkül, hogy ez a gyorsaság 
rovására menne, — hogy a kiegészítő jelenté
sek bekérése mindinkább szükségtelenné 
váljék.

f) Nagyobb, jelentősebb bűncselekmények felde
rítése esetén rövid környezettanulmányt is kell 
jelenteni, mely tartalmazza többek között az 
adott személy származását, saját, illetve kö
zeli hozzátartozóinak vagyoni állapotát, ba
ráti környezetét, politikai hovatartozását stb.

g) A jövőben az események leírásánál „foglalko
zás nélküli” meghatározás nem alkalmazható 
csak abban az esetben, ha az adott időben 
ténylegesen foglalkozás nélküli a személy. Az 
előző foglalkozást azonban minden esetben 
fel kell tüntetni.

IV.
A TÁJÉKOZTATÓ jelentések formája

Az "esti jelentés"-t az utasítás mellékleté
ben feltüntetett csoportosítás szerint kell elkészí
teni az eseménycsoport számának feltüntetésével.

A jelentések a megyei kapitányság vezetőjé- 
nek, helyetteseinek, akadályoztatásuk esetén az 
operatív osztályok vezetőinek aláírásával továb
bíthatók.

Minden esetben a jelentés végén fel kell tün
tetni, hogy a jelentett események és bűncselek
mények „ellenőrzöttek”. Ha. esetleg nincs lehető
ség az ellenőrzésre, az eseménynél fel kell tün
tetni, hogy „nem ellenőrzött’.

Azokban az esetekben, ahol őrizetbevétel, 
vagy büntetőeljárás megindítása nem vált szük
ségessé, az eseményt ellenőrző rendőr elvtárs ne
vét és beosztási helyét is fel kell tüntetni a jelen
tésben.

„Előzményes” illetve egyes osztályoknak 
szóló események az „esti jelentés” keretében nem 
jelenthetők.

A jelentésekben előforduló személy és köz
ség neveket az első leírás alkalmával meg kell is
mételni, a számokat szöveggel is ki kell írni. Így 
az elírások elkerülhetők.

A napközben jelentett rendkívüli eseménye
ket feltűnő helyen „soron kívüli jelentés” jelzéssel 
el kell látni.

Az esti jelentések adása 20-órakor kezdődik 
és 23-óráig be kell fejezni. Továbbítása géptáv
írón keresztül történik olymódon, hogy a BM. 
Hírközpontjától az ORK. kapcsolását kell kérni.

A budapesti és Pest megyei kapitányság tájé
koztató jelentéseit továbbra is futár útján továb
bítja. 

A Tájékoztatási Csoportot ideiglenesen a 
14—35 „K” vonal számon lehet hívni.

V.
A tájékoztatás új munkamódszerére f. hó 

30-án kell áttérni.
Jelen utasítás életbelépésével a jelentőszol

gálattal kapcsolatban eddig kiadott utasítások ha
tályukat vesztik, kivéve a 0355/3—1953. BM. 
ORK. TÜK. számú valamint az amnesztiával kap
csolatos napi és heti jelentésekre vonatkozó uta
sításokat.

Vezető Elvtárs fenti utasításom alsóbb szer
vei felé tegye részletes oktatás tárgyává és annak 
végrehajtását ellenőrizze.

PŐCZE TIBOR r. vezérőrnagy s. k. 
a B. M. Országos Rendőrkapitányság Vezetője

Kapják: ORK. vez. helyettesei,
ORK. osztályvezetői,
Valamennyi középfokú r. hat. vezetője, 
Valamennyi elsőfokú r. hat. vezető, 
Házi példány,
Melléklet: a fentieken kívül valamennyi 
rendőrőrs parancsnoka. 
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Melléklet a 00518/1953. BM. ORK. TÜK. számú utasításhoz

1. Államellenes, vagy egyéb a lakosság békés 
hangulatát befolyásoló ellenséges megnyilvá
nulás:
Röplapok felfedezése minden esetben, (a ta
lált röplapok száma, felfedezési helye, elké
szítési-, terjesztési módja, eredete, külföldi, 
belföldi) ellenséges felírások, rajzok, fényké
pek, falragaszok észlelése.
A népi demokratikus államrendünk alapin
tézményei, valamint a Szovejtunió, a párt
ós az állami funkcionáriusok ellen irányuló 
becsmérlő, rágalmazó kijelentések.
Rémhírek, melyek a lakosság hangulatát, bé
kés építő munkáját bármilyen irányban za
varják.
A párt, a kormány a tömegszervezetek és 
egyéb állami szervek által kiadott falraga
szok nagyobb mérvű, vagy szervezett leszag- 
gatása, bemocskolása, megrongálása.
Nemzeti és egyéb ünnepek alkalmával készí
tett dekorációk nagyobb mérvű vagy szerve
zett megrongálása, megsemmisítése, be
mocskolása:
Hősi emlékművek megrongálása.
A békevédelmi törvénybe ütköző bűncselek
mények.
Provokáció, vagy más ellenséges körülmé
nyek között történő tömegmegnyilvánulások, 
vagy annak előkészületei (pl. begyűjtés, köz
ellátással kapcsolatban történt megnyilvánu
lások).
A Párt és kormány határozataival, rendele
teivel kapcsolatban történő esetleges tömeg
megmozdulások.

2. Párt és tömegszervezeti funkcionáriusok el
len megnyilvánuló bűncselekmények, párt
helyiség vagy a használatukban lévő lakás 
ellen irányuló támadás:
Minden esetben jelenteni kell, hogy a táma
dást mi váltotta ki, abban az esetben is, ha 
a támadásnak esetleg tettlegességnek politikai 
háttere még nem állapítható meg.

3. Lakosság megnyilvánulásai:
A párt- és kormány határozatok, rendeletek 
nyilvánosságra hozatalával, valamint azok 
végrehajtásával kapcsolatos megnyilvánulá
sok megyei viszonylatban értékelve, egy-egy 

jellemzőbb példa alátámasztásával vagy ön
magában érdemleges esemény feltünteté
sével.
Ezenkívül jelentendők a közellátás terén mu
tatkozó hiányosságokkal, az országos és 
helyi rendezvényekkel (ünnepi vásár, kiállítá
sok, stb.) és helyi vonatkozású intézekdések- 
kel kapcsolatos jó vagy kedvezőtlen (nem el
lenséges) jellemzőbb hangulatmegnyilvánulá
sok egy-egy példával alátámasztva.

4. Egyházi események:
Egyházi személyek által tett ellenséges kije
lentések. A párt- és kormányfelhívásokra 
való ellenséges reagálások. Engedély nélkül, 
vagy nagyobb egyházi rendezvények meg
tartása, azokon a lakosság részvétele nem 
szerint feltüntetve az előző évben megtartott 
hasonló rendezvényeken résztvevők számát.

5. Termelőszövetkezet büntetőjogi védelmébe 
ütköző bűncselekmények:
Tsz. elleni izgatás, rágalmazó vagy becs
mérlő kijelentés, a tszcs.-be való belépéstől 
más visszatartása, a tszcs. tagjainak bántal
mazása (ha politikai háttere van) vagy mun
kájukban indokolatlan akadályoztatásuk.

6. Mezőgazdaság területén történt bűncselek
mények és események:
Mindazon cselekményeik és események, ahol 
akár szándékosság, akár gondatlanság ta
pasztalható, mely nagyobb mértékben veszé
lyezteti a mezőgazdasági munkák elvégzését.

7. Munkafegyelemmel kapcsolatos bűncselek
mények és események:
A kollektív szerződés megszegése, munkaerő 
csábítás, munkaerő toborzással kapcsolatos 
visszaélés, munkahely önkényes elhagyása, 
(ha nagyobb mérvű) munkakönyv meghami
sítása) ha egy-egy területen több esetben for
dul elő.

8. Határsértés provokáció:
A határon való átdobások, berepülések, ha
tármentén történt csapatösszevonások, moz
gások, lövöldözések, szökésre való előkészü
letek és az állam határával kapcsolatos min
dennemű egyéb ellenséges megnyilvánulások.
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9. Közlekedés veszélyeztetése, közveszélyű ron
gálás:
MÁV., HÉV., villamos, hajó, repülőgép, vagy 
egyéb közlekedést szolgáló berendezés (híd) 
ellen elkövetett bűncselekmények.
Postai távbeszélő, távíróüzem célját szolgáló 
berendezés, felszerelés, energiatelep vagy 
energia vezetésére szolgáló berendezés meg
rongálása, szándékosan vagy gondatlanul, 
vagy pedig ilyen tárgyak eltulajdonítása, mű
ködésében való zavarok előidézése.

10. Közúti balesetek:
Tömeges baleseteket, halálos és súlyos bal
eseteket, továbbá a párt- és kormány veze
tői, állami funkcionáriusok, külhatalom kor
mányainak, valamint fegyveres testületek és 
tagjainak gépjárművei által okozott és raj
tuk bekövetkezett baleseteket, minden eset
ben leírásszerűen.

11. Hivatali bűncselekmények:
Hivatali sikkasztás, vesztegetés, tiltott aján
dékozás, hivatali visszaélés, hivatali hatalom
mal való visszaélés, személyes szabadság 
megsértése minden esetben.

12. Fegyveres testületek tagjai által elkövetett 
bűncselekmények:
Néphadsereg, áv. szervek, rendőrség, bünte- 
téstvégrehajtók, légoltalmisták, állami tűzol
tók által elkövetett bűncselekmények. ,
A rendőrségnél történt esetleges komolyabb 
fegyelemsértések.

13. Fegyveres testületek tagjai által elkövetett 
fegyverhasználat:
Minden esetben jelentendő.

14. Hatóság és hivatalos személy ellen elkövetett 
bűncselekmények:
Erőszak, fenyegetés, intézkedésre kényszerí
tés, tettleges bántalmazás, intézkedésben való 
akadályozás. Minden esetben jelentendő.

15. Társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények:
Sikkasztás, üzemi lopás, hűtlenkezelés, 
norma- és bércsalás, nagyobb arányú va- 
gyonrongálás, aktív és passzív szabotázs, 
csalás.
10.000 Ft.-on felüli bűncselekmények szö
veg szerint minden esetben jelentendők, azon 
alul csak abban az esetben, ha az elkövetési 
mód különleges.

16. Közlekedés elleni bűncselekmények:
MÁV., posta és egyéb szállítmányozási vál
lalattal szemben, kívülálló személyek által 
elkövetett bűncselekmények.

Vasúti lopás, dézsmálás, csomagfosztogatás, 
postalopás, sikkasztás, ha a kár 10.000 Ft.-on 
felül van szöveg szerint minden esetben, azon 
alul csak akkor jelentendő, ha szövetségben 
vagy egy-egy területen sűrűn fordul elő, 
vagy különleges módon követik el.

17. A devizagazdálkodás szabályait sértő bűn
cselekmények:
Pénzhamisítás, hamis pénz kiadása, hamis 
pénz készítésének előkészülete, csalárd hasz
nálata minden esetben jelentendő. Arannyal 
való nagyobb fokú üzérkedés, rejtegetés, 
visszaélés. Nagyobb arányú csempészés és 
nagyobb valutáris bűncselekmények.

18. Közellátás elleni bűncselekmények:
Árdrágító üzérkedés, ártúllépés, áruelvonás, 
termelésre vonatkozó jogszabályok megsze
gése, termény és termék felhasználásával, 
megóvásával kapcsolatos visszaélések, rom
lott áruk forgalomba hozatala. Beszolgálta- 
tási kötelezettség megszegése, közellátási 
utalvány fondorlatos kieszközlése, felhaszná
lása, hamisítása, hamis utalvány forgalomba 
hozatala, szállítási korlátozásba ütköző bűn
cselekmények, hivatalos személy kötelesség
szegése közellátás terén, engedély nélküli 
állatvágás.
Fentiek csak abban az esetben jelentendők, 
ha azok elkövetése nagyobb mérvű vagy 
szervezett úton történik.

19. Elemi csapás:
Villámcsapás, jég, fagykár, hóvihar, árvíz, 
belvíz, aszály, szélvihar által okozott jelentő
sebb kár. Kártékony rovarok elterjedése, jár
ványos megbetegedések, vagy annak előjelei 
állatok körében. (Ha a két utóbbi nem szán
dékosság vagy gondatlanság következmé
nyei.)

20. Fegyver, lőszer, robbanóanyag rejtegetése, 
 robbanások:

Az összes felderített fegyver, lőszer és rob
banóanyagok rejtegetése, azok feltalálása, 
valamint robbanóanyagok felrobbanásával 
kapcsolatos szerencsétlenségek. Üzemi rob
banások.
A fentiek minden esetben jelentendők.

21. Tűzesetek:
Valamennyi olyan tűz mely gondatlanságból 
következett be és a kárérték 8.000 Ft.-on 
felül van. Ezen alul csak abban az esetben, 
ha egy-egy községben vagy városban sűrűn 
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egymásután keletkezik tűz, ennek megjelö
lésével.
Az ipar területén történt tüzeket, valamint a 
gyújtogatást, tekintet nélkül a károsodásra 
minden esetben jelenteni kell.

22. Elet elleni bűncselekmények és események:

Gyilkosság, annak elkövetésére szövetség. 
Szándékos emberölés, gyermekölés, kitétel és 
elhagyás. Gondatlanságból okozott ember
ölés. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények. 
Tömegverekedés, fertőző megbetegedések, 
ételmérgezések, (ha a két utóbbi tömeges). 
Baleset áldozatának cserbenhagyása. Foglal
kozás szabályainak nagyobb arányú meg
szegése, nagyobb üzemi balesetek.
Magzatelhajtás, ha egy-egy területen sűrűn 
ismétlődik, vagy azt foglalkozásszerűen 
űzik.

Öngyilkosság, ha azt ismert közéletű sze
mély követi el, vagy öngyilkosságra rábírás 
történik.

23. Személyi tulajdon ellen elkövetett bűncselek
mények:
Lopás, zsarolás, sikkasztás, csalás 10.000 
Ft.-on felüli esetben, szöveg szerint minden 
esetben. Azon alul csak akkor jelentendő, ha 
az elkövetési mód különleges.
Betöréses lopás, besurranásos-lopás, rablás, 
ha azt szövetségben követték el, vagy az el
követés módja különleges és a kár 5.000 
Ft.-on felül van. Egyébént csak 10.000 
Ft.-on felül jelentendő szöveg szerint.
Ha rablással párosult gyilkosság forog fenn, 
az „Életelleni bűncselekményeknél” kell 
jelenteni.
Hatósági személy színlelésével elkövetett 
csalás, zsarolás, ha az tömeges vagy az el
követés módja különleges.
Szökés, fogolyszöktetés. (Ha azt polgári sze
mély követi el.)

24. Őrizetesek jelentése:
Az alábbi szöveg szerint jelentendő:
„Az elmúlt 24 órában a megye területén őri
zetbe vett a rendőrség....................főt.
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Melléklet a 00518/1953. BM. ORK. TÜK. számú utasításhoz

1. Államellenes, vagy egyéb a lakosság békés 
hangulatát befolyásoló ellenséges megnyilvá
nulás:
Röplapok felfedezése minden esetben, (a ta
lált röplapok száma, felfedezési helye, elké
szítési-, terjesztési módja, eredete, külföldi, 
belföldi) ellenséges felírások, rajzok, fényké
pek, falragaszok észlelése.
A népi demokratikus államrendünk alapin
tézményei, valamint a Szovejtunió, a párt
ós az állami funkcionáriusok ellen irányuló 
becsmérlő, rágalmazó kijelentések.
Rémhírek, melyek a lakosság hangulatát, bé
kés építő munkáját bármilyen irányban za
varják.
A párt, a kormány a tömegszervezetek és 
egyéb állami szervek által kiadott falraga
szok nagyobbmérvű, vagy szervezett leszag- 
gatása, bemocskolása, megrongálása.
Nemzeti és egyéb ünnepek alkalmával készí
tett dekorációk nagyobbmérvű vagy szerve
zett megrongálása, megsemmisítése, be
mocskolása.
Hősi emlékművek megrongálása.
A békevédelmi törvénybe ütköző bűncselek
mények.
Provokáció, vagy más ellenséges körülmé
nyek között történő tömegmegnyilvánulások, 
vagy annak előkészületei (pl. begyűjtés, köz
ellátással kapcsolatban történt megnyilvánu
lások).
A Párt és kormány határozataival, rendele
teivel kapcsolatban történő esetleges tömeg
megmozdulások.

. Párt és tömegszervezeti funkcionáriusok el
len megnyilvánuló bűncselekmények, párt
helyiség vagy a használatukban lévő lakás 
ellen irányuló támadás:
Minden esetben jelenteni kell, hogy a táma
dást mi váltotta ki, abban az esetben is, ha 
a támadásnak esetleg tettlegességnek politikai 
háttere még nem állapítható meg.

. Lakosság megnyilvánulásai:
A párt- és kormány határozatok, rendeletek 
nyilvánosságra hozatalával, valamint azok 
végrehajtásával kapcsolatos megnyilvánulá
sok megyei viszonylatban értékelve, egy-egy 

jellemzőbb példa alátámasztásával vagy ön
magában érdemleges esemény feltünteté
sével.
Ezenkívül jelentendők a közellátás terén mu
tatkozó hiányosságokkal, az országos és 
helyi rendezvényekkel (ünnepi vásár, kiállítá
sok, stb.) és helyi vonatkozású intézekedések- 
kel kapcsolatos jó vagy kedvezőtlen (nem el
lenséges) jellemzőbb hangulatmegnyilvánulá
sok egy-egy példával alátámasztva.

4. Egyházi események: 
Egyházi személyek által tett ellenséges kije
lentések. A párt- és kormányfelhívásokra 
való ellenséges reagálások. Engedély nélkül, 
vagy nagyobb egyházi rendezvények meg
tartása, azokon a lakosság részvétele nem 
szerint feltüntetve az előző évben megtartott 
hasonló rendezvényeken résztvevők számát.

5. Termelőszövetkezet büntetőjogi védelmébe 
ütköző bűncselekmények:
Tsz. elleni izgatás, rágalmazó vagy becs
mérlő kijelentés, a tszcs.-be való belépéstől 
más visszatartása, a tszcs. tagjainak bántal
mazása (ha politikai háttere van) vagy mun
kájukban indokolatlan akadályoztatásuk.

6. Mezőgazdaság területén történt bűncselek
mények és események:
Mindazon cselekmények és* események, ahol 
akár szándékosság, akár gondatlanság ta
pasztalható, mely nagyobb mértékben veszé
lyezteti a mezőgazdasági munkák elvégzését.

7. Munkafegyelemmel kapcsolatos bűncselek
mények és események:
A kollektív szerződés megszegése, munkaerő 
csábítás, munkaerő toborzással kapcsolatos 
visszaélés, munkahely önkényes elhagyása, 
(ha nagyobb mérvű) munkakönyv meghami
sítása) ha egy-egy területen több esetben for
dul elő.

8. Határsértés provokáció:
A határon való átdobások, berepülések, ha
tármentén történt csapatösszevonások, moz
gások, lövöldözések, szökésre való előkészü- 
etek és az állam határával kapcsolatos min- 
dennemű egyéb ellenséges megnyilvánulások.
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9. Közlekedés veszélyeztetése, közveszélyű ron
gálás:
MÁV., HÉV., villamos, hajó, repülőgép, vagy 
egyéb közlekedést szolgáló berendezés (híd) 
ellen elkövetett bűncselekmények.
Postai távbeszélő, távíróüzem célját szolgáló 
berendezés, felszerelés, energiatelep vagy 
energia vezetésére szolgáló berendezés meg
rongálása, szándékosan vagy gondatlanul, 
vagy pedig ilyen tárgyak eltulajdonítása, mű
ködésében való zavarok előidézése.

10. Közúti balesetek:
Tömeges baleseteket, halálos és súlyos bal
eseteket, továbbá a párt- és kormány veze
tői, állami funkcionáriusok, külhatalom kor
mányainak, valamint fegyveres testületek és 
tagjainak gépjármüvei által okozott és raj- 

, tuk bekövetkezett baleseteket, minden eset-
 ben leírásszerűen.

11. Hivatali bűncselekmények:
Hivatali sikkasztás, vesztegetés, tiltott aján- 

 dékozás, hivatali visszaélés, hivatali hatalom
mal való visszaélés, személyes szabadság 
megsértése minden esetben.

12. Fegyveres testületek tagjai által elkövetett 
bűncselekmények:
Néphadsereg, áv. szervek, rendőrség, bünte-
téstvégrehajtók, légoltalmisták, állami tűzol
tók által elkövetett bűncselekmények.
A rendőrségnél történt esetleges komolyabb

. fegyelemsértések.
13. Fegyveres testületek tagjai által elkövetett 

fegyverhasználat:
Minden esetben jelentendő.

14. Hatóság és hivatalos személy ellen elkövetett 
bűncselekmények:
Erőszak, fenyegetés, intézkedésre kényszerí
tés, tettleges bántalmazás, intézkedésben való 
akadályozás. Minden esetben jelentendő.

15.  Társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények:
Sikkasztás, üzemi lopás, hűtlenkezelés, 
norma- és bércsalás, nagyobb arányú va- 
gyonrongálás, aktív és passzív szabotázs, 
csalás.
10.000 Ft.-on felüli bűncselekmények szö
veg szerint minden esetben jelentendők, azon 
alul csak abban az esetben, ha az elkövetési 
mód különleges.

16. Közlekedés elleni bűncselekmények:
MÁV., posta és egyéb szállítmányozási 
lalattal szemben, kívülálló személyek 
elkövetett bűncselekmények.

Vasúti lopás, dézsmálás, csomagfosztogatás, 
postalopás, sikkasztás, ha a kár 10.000 Ft.-on 
felül van szöveg szerint minden esetben, azon 
alul csak akkor jelentendő, ha szövetségben 
vagy egy-egy területen sűrűn fordul elő, 
vagy különleges módon követik el.

17. A devizagazdálkodás szabályait sértő bűn
cselekmények:
Pénzhamisítás, hamis pénz kiadása, hamis 
pénz készítésének előkészülete, csalárd hasz
nálata minden esetben jelentendő. Arannyal 
való nagyobb fokú üzérkedés, rejtegetés, 
visszaélés. Nagyobb arányú csempészés és 
nagyobb valutáris bűncselekmények.

18. Közellátás elleni bűncselekmények:
Árdrágító üzérkedés, ártúllépés, áruelvonás, 
termelésre vonatkozó jogszabályok megsze
gése, termény és termék felhasználásával, 
megóvásával kapcsolatos visszaélések, rom
lott áruk forgalomba hozatala. Beszolgálta- 
tási kötelezettség megszegése, közellátási 
utalvány fondorlatos kieszközlése, felhaszná
lása, hamisítása, hamis utalvány forgalomba 
hozatala, szállítási korlátozásba ütköző bűn
cselekmények, hivatalos személy kötelesség
szegése közellátás terén, engedély nélküli 
állatvágás.
Fentiek csak abban az esetben jelentendők, 
ha azok elkövetése nagyobb mérvű vagy 
szervezett úton történik.

19. Elemi csapás:
Villámcsapás, jég, fagykár, hóvihar, árvíz, 
belvíz, aszály, szélvihar által okozott jelentő
sebb kár. Kártékony rovarok elterjedése, jár
ványos megbetegedések, vagy annak előjelei 
állatok körében. (Ha a két utóbbi nem szán
dékosság vagy gondatlanság következmé
nyei.)

20. Fegyver, lőszer, robbanóanyag rejtegetése, 
robbanások:
Az összes felderített fegyver, lőszer és rob
banóanyagok rejtegetése, azok feltalálása, 
valamint robbanóanyagok felrobbanásával 
kapcsolatos szerencsétlenségek. Üzemi rob
banások.
A fentiek minden esetben jelentendők.

21. Tüzesetek:
Valamennyi olyan tűz mely gondatlanságból 
következett be és a kárérték 8.000 Ft.-on 
felül van. Ezen alul csak abban az esetben, 
ha egy-egy községben vagy városban sűrűn 
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egymásután keletkezik tűz, ennek megjelö
lésével.
Az ipar területén történt tüzeket, valamint a 
gyújtogatást, tekintet nélkül a károsodásra 
minden esetben jelenteni kell.

22. Élet elleni bűncselekmények és események:

Gyilkosság, annak elkövetésére szövetség. 
Szándékos emberölés, gyermekölés, kitétel és 
elhagyás. Gondatlanságból okozott ember
ölés. A nemi erkölcs elleni bűncselekmények. 
Tömegverekedés, fertőző megbetegedések, 
ételmérgezések, (ha a két utóbbi tömeges). 
Baleset áldozatának cserbenhagyása. Foglal
kozás szabályainak nagyobb arányú meg
szegése, nagyobb üzemi balesetek.
Magzatelhajtás, ha egy-egy területen sűrűn 
ismétlődik, vagy azt foglalkozásszerűen 
űzik.

Öngyilkosság, ha azt ismert közéletű sze
mély követi el, vagy öngyilkosságra rábírás 
történik.

23. Személyi tulajdon ellen elkövetett bűncselek
mények:
Lopás, zsarolás, sikkasztás, csalás 10.000 
Ft.-on felüli esetben, szöveg szerint minden 
esetben. Azon alul csak akkor jelentendő, ha 
az elkövetési mód különleges.
Betöréses lopás, besurranásos-lopás, rablás, 
ha azt szövetségben követték el, vagy az el
követés módja különleges és a kár 5.000 
Ft.-on felül van. Egyébént csak 10.000 
Ft.-on felül jelentendő szöveg szerint.
Ha rablással párosult gyilkosság forog fenn, 
az „Élet elleni bűncselekményeknél” kell 
jelenteni.
Hatósági személy színlelésével elkövetett 
csalás, zsarolás, ha az tömeges vagy az el
követés módja különleges.
Szökés, fogolyszöktetés. (Ha azt polgári sze
mély követi el.)

24. Őrizetesek jelentése:
Az alábbi szöveg szerint jelentendő:
„Az elmúlt 24 órában a megye területén őri
zetbe vett a rendőrség....................főt.


