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10 - Szigorúan titkos!

Az 1958 évi 16. sz. parancs a megyei és budapesti rendőrfőkapi
tányságokat általános irányítás szempontjából a Miniszternek 
rendelte alá. Ugyanakkor azt is kimondta. hogy szakirányi tás 
szempontjából a miniszterhelyetteseknek és a Politikai Nyomozó 
Főosztály Vezetőjének is alá vannak rendelve. Ennek ellenére 
több esetben előfordult, hogy a megyei főkapitány elvtársak 
olyan esetekben sem kérik az illetékes miniszterhelyettes elv
társak, vagy a Politikai Nyomozó Főosztály Vezetőjének előzetes 
engedélyét, amikor a tervbevett intézkedéseiknek egész megyére, 
vagy esetleg országos viszonylatban is kihatása lehet. Ez aka-. 
dályozza az egyes szakterületek következetes központi irányítá
sát és esetleg politikailag téves helyi intézkedésre is vezet
het.

Több esetben előfordult, hogy a megyei rendőrfőkapitány elvtár
sak minden előzetes engedély nélkül, tekintettel az októberi 
ellenforradalom évfordulójára és a választásokra, egységeik 
részére próba-riadót rendelnek el, hogy ezáltal meggyőződjenek 
szerveik akcióképességéről.

Ezek a próba-riadók általában hasznosak, s a vezetők részére 
fontos tanulságul szolgálnak, azonban a nem megfelelő időben 
való elrendelésük feleslegesen zavarja az állományt, s rémhírek 
terjesztésére adnak lehetőséget a polgári lakosság körében.

Ugyancsak előfordult, hogy egyes megyei rendőrfőkapitányságok a 
választások előkészületeinek időszakában feleslegesen nagyarányú 
razziákat rendeltek el, amelyek nagymértékben nyugtalanítják 
a lakosságot, A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek az akciók 
a bűnüldözést nem segítették elő és nagyon csekély kézzel fogható 
eredménnyel jártak, politikailag sem voltak helyesek.

A Miniszter Elvtárs megbízásából közlöm az elvtársakkal, hogy:

1./ A megyei /budapesti/ rendőrfőkapitány elvtársak következete
sen tartsák be a BM, Ügyrendjének rendelkezéseit és olyan 
esetekben, amikor egész megyére, vagy esetleg országos 
kihatású intézkedéseket akarnak valamelyik szakvonalon vég
rehajtani, előzetesen kérjenek engedélyt az illetékes 
miniszterhelyettes elvtárstól, illetve a Politikai Nyomozó 
Főosztály Vezetőjétől.

ÁBTL - 4.2 - sz.n. - 10/1958.(VII.4.) BM-Legf.Ü. közös utasítása /1



- 2 -

2./ A megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányság egységeinél -rendőri 
vonalon az illetékes miniszterhelyettes elvtárs - pol.ny. 
vonalon a Politikai Nyomozó Főosztály Vezetője engedélyével 
lehet próbariadókat elrendelni.
Harci riadót - amennyiben az operatív helyzet megköveteli - 
az 1957 évi 40. sz. miniszteri parancs szerint továbbra is 
joga van a megyei rendőrfőkapitány elvtársnak elrendelni, s 
az elrendelést csak utólagosan kell jelenteni.

3./ A megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányságok nagyobb arányú 
nyílt akciókat, razziákat csali az Országos Rendőr-főkapitány- 
ság Vezetőjének előzetes engedélyével végezhetnek,

Budapest, 1958. október 30.

/: Borgos Gyula :/
r. ezredes

BM. Titkárság Vezetője.

Felterjesztem: Miniszter és miniszterhelyettes
elvtársaknak,

Kapják: II. Főosztály Vezetője és helyettese,
ORFK. Vezetőjének helyettesei,
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányok.
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