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A B.M. ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
004. számú

PARANCSA.

Budapest, 1953. szeptember 21.
A Politikai Bizottság határozata alapjan az Országos Rendőrkapitány
ság komplex brigádjai augusztus hónapban felülvizsgálták Budapest,
Borsod, Baranya és Szabolcs-megyék rendőri munkáját.
A brigádok jelentései és egyéb beérkezett jelentések bizonyítják,
hogy a felülvizsgált szerveknél lévő eredmények és hiányosságok főbb
vonásai azonosak valamennyi rendőri szerv munkájának hiányosságaival
és eredményességeivel.

Fejlődés van a munkatervek elkészítésében, a törvényesség megszilárdításában és a megyei vezetői fokozottabban foglalkoznak a bűnügyi
és őrszolgálati munkával.
Az elért eredmények mellett azonban túlsúlyban vannak a hiányosságok.
A Politikai Bizottság határozata óta komoly minőségi javulás nem kö
vetkezett be.
A bűncselekmények megelőzése gyenge, a bűnözők elleni harc nem tá
madó. A társadalmi tulajdon fosztogatóinak szama emelkedik. Nem ér
tékelik kellően területük operatív helyzetét és egyes területek fer
tőzöttségét.

Sok fontos objektum hálózatilag nincs biztosítva. Nem rendelkeznek
kellő mennyiségű és minőségű tömeg informátor hálózattal, nem fej
lesztik a rezidentúrákat.
A hírforrásokkal való foglalkozás sablonos, felületes, példa erre
a Báránya-megyei r.kapitányság, ahol a megyei osztályoknál 23 olyan
hálózati személy van, akikkel június közepe óta nem találkoztak.
A szocialista törvényességet gyakran megsértik.
A dolgozók ügyeinek elintézése sok helyen bürokratikus. Pl. a Baranya-megyei r.kapitányságon júliusban a 600 elrendelt ügyben 97 eset
ben hoztak megtagadó határozatot, a megtagadások között komoly bűn
cselekmények is voltak. A siklósi őrsön megtagadták a nyomozást
olyan ügyben, ahol egy dolgozó paraszttól 600 liter bort loptak el.
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- 2 A nyíregyházi fogdából augusztus 1-től 27-ig 21 bűnügyi őrizetesből
kilencet bocsátották szabadon, mert bűncselekményt nem követtek el.

A vonatkozó parancsokat, valamint a 325/1953. sz. közös utasításban
foglaltakat a területen dolgozó elvtársak nem eléggé ismerik.
Az őrsök tájékoztató munkája gyenge. Sok az olyan "T" egyén, aki
hosszú hónapok óta híranyagot nem hoz, sőt vannak olyan területek
is, ahol ”T” egyének sincsenek.
Az őrsök ellenőrzése nem mélyreható, nem ad gyakorlati segítséget.
Az eligazítások nem adnak konkrét feladatokat a területfelelősöknek
és a járőröknek.
A területfelelősök helytelenül az éjjeli órákban veszik ki a pihenő
idejüket, órákig tartózkodnak feleslegesen a tanácsházán.

A közlekedést ellenőrző munkában az ellenőrzések nem a súlyponti
területeknek megfelelően vannak irányítva, a propaganda nincs meg felelően alkalmazva, üzemekben, tömegszervezeteknél stb. Hangos hír
adó, a helyi sajtó, a film felhasználása el van hanyagolva.

A káderekkel nem foglalkoznak tervszerűen, sok azon személyek száma, akiknek az anyaga eddig még nincs kellőképpen tisztázva.
A politikai munka nem támogatja kellő mértékben a szakmai felada
tok ellátását, a politikai osztályok nem harcolnak következetesen
azért, hogy a kommunisták példamutatása érvényesüljön. A fegyelem
sértők között magas a kommunisták aranyszama, pl. a Borsod-megyei
r.kapitányságon június hónapban 22 fegyelemsértés közül 13-at párt
tagok követtek el. Szabolcs-Szatmár-megyében július és augusztus
hónapban előfordult 15 esetben mind a 15-öt párttagok követték el.
A politikai munkások és a pártszervezetek vezetőségi tagjai maguk,
sem mutatnak jó példát minden esetben. Pl. Nagy r.hadnagy elvtárs
a pécsi r.kapitányság párttitkára kijelentette, hogy nem hajlandó
túlórázni.
Az őrsparancsnokok és a párttitkárok között hatásköri viták vannak,
ami egészségtelenül hat az őrsök politikai és szakmai munkájára.
Az éberség területén sem folyik következetes harc. Több helyen az
éberség elemi követelményeit sem tartják be. Pl.: Baranya-megyében
nyitott fiókban, vagy sorozatkulccsal ellátott asztalfiókban szi
gorúan titkos ügyiratokat és fegyvert tartanak.
A hiányosságok oka elsősorban a vezetés színvonalának a gyengesége.
A vezetőknél nem érvényesül a kommunista munkastílus. A kiadott uta
sításokat nem követi a párhuzamos ellenőrzés, a hiányosságok fel
számolására nem történnek hathatós intézkedések. A vezetőknek nincs
reális képük a területen folyó eseményekről és munkáról, későn, fő
leg a havi statisztikai jelentősekből nyernek tájékozódást, ami tel
jesen lehetetlenné teszi az időben való operatív beavatkozást.

A vezetők nem osztják meg egymásközött a feladatokat. SzabolcsSzatmár-megyében például minden esetben a megyei vezető száll ki
a helyszínre.
szakmai helyettes idejének döntő többségét admi
A
nisztrációs munkával tölti.
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Egyes helyeken rosszul értelmezik a beosztottakhoz való elvtársi vi
szony kialakítását és nem követelik meg határozottan a feladatok ha
táridőre történő végrehajtását, nem referáltatják rendszeresen a
beosztottakat.
A speciális munka gyengeségének oka, hogy egyes vezetők és beosztot
tak lebecsülik annak jelentőségét, a sok aktara való hivatkozással
elhanyagoljak azt.

A speciális személyeket nem a céltudatosság és a célszerűség elve
szerint választják ki, hanem alkalomszerűen.
Az őrszolgálati osztály és a társosztályok kapcsolata nem megfelelő.
Nem értékelik közösen a közbiztonsági helyzetet és ennek megfelelő
en nem szabjak meg közösen a végrehajtandó feladatokat. Ennek tulaj
donítható az is, hogy pl. Budapesten az utolsó két hónapban jelen
tősen emelkedett a rablás, verekedés, botrányokozás és a titkos ké
jelgések szama.

A kihágási feljelentések szama csökkent, de ugyanakkor a kihágások
száma nem. A rendőrök nincsenek kellőképpen kioktatva, súlyos kihá
gásokért nem tesznek feljelentést és nem folytatnak kellő felvilágosító munkát a kihágást elkövetők között. Területen az őrszolgálati
és közlekedésrendészeti munka nincs egybehangolva.
A vizsgálat eredménye alapján:

1. /LÁNG GYÖRGY r.százados, a veszprém-megyei r.kapitány ság operatív helyettese, munkáját jól szervezte meg, területén
az összes megyék közül a legjobban hajtottak végre az általam
kiadott utasításokat, ezért

Országos Rendőrkapitányság vezetői dicséretben részesítem.
2. / FARAGÓ GYÖRGY r.százados, a budapesti r.kapitány ság könnyűipari alosztály vezetője, munkájában jó eredményeket
ért el. Alosztálya eredményesen harcol a bűnözők ellen, ezért
Országos Rendőrkapitányság Vezetői dicséretben részesítem.

/
5.

JUHÁSZ ANDRÁS r.főhadnagy, a Baranya-megyei r.ka
pitányság személyzeti osztály vezetője elhanyagolta a káderek
kel való foglalkozást és ezáltal bizonytalanságot idézett elő
a káderekben, melynek következtében az operatív munka vissza
esett, ezért

beosztásából leváltom és alacsonyabb beosztásba helyezését
rendelem el.
/
4.
ADAMIK LÁSZLÓ r.őrnagy, a Győr-Sopron-megyei r.ka
pitányság vezetője a hozzá augusztus 14-15-én beérkezett 1-es
és 2-es számú Utasításomat augusztus 31-ig páncélszekrényében
őrizte, azt ellenőrzésünkig beosztottaival nem ismertette, így
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annak végrehajtása érdekében a megye területén semmit sem tet
tek, ezért
feddésben
részesítem.

5. /FÖVÉNYES ANDRÁS r.alezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei r.kapitányság vezetője és helyettese GÁTI GYULA r.őrnagy, nem ellenőrizte az általam kiadott parancsok vég
rehajtását. Területén a speciális munka felülvizsgálása ellenőr
zésünkkor még nem indult meg, az Utasításokat a városi r. kapi
tányság nyomozói nem ismerték. Az amnesztia rendelettel szaba
dultakat sem vonták hálózati ellenőrzés alá.
Ezért mindkettőjüket

figyelmeztetésben
részesítem.

6. / ARKAI ANDRÁS r.őrnagy, a Budapest, V. kerületi r.ka pitányság vezetője munkáját tervszerűtlenül végezte. Egyéni
munkaterve nem volt. A speciális munkát, találkozásokat nem el
lenőrzi, ellenőrzési tervének 80%-át nem hajtotta végre, a bűn
ügyi osztályon lévő hibák felszámolására intézkedéseket nem tett,
ennek következeiében a bűnüldözés terén kapitánysága területén
súlyos hiányosságok vannak. Ezért
figyelmeztetésben
részesítem.
7./ Utasítom a budapesti r.kapitányság vezetőjét, hogy a XXI.kerü
leti kapitányság bűnügyi osztályának vezetője ügyében folytas
son vizsgalatot, mivel az éberség követelményeit megszegte és
sablonkulccsal nyitható íróasztalában szigorúan titkos anyagot
tartott. A vizsgálat eredményeként a felelősségrevonást saját
hatáskörében alkalmazza és annak mérvét október 1-re jelentse.
/
8.
Utasítom a Baranya-megyei r.kapitányság vezetőjét, hogy a terü
letén az utóbbi időben történt kötelező éberség súlyos megsze
gése miatt tartson vizsgalatot és az éberséget megszegő beosz
tottakkal szemben saját hatáskörében a felelősségrevonást alkal
mazza és annak mérvét október 1-re jelentse.
A megyei r.kapitányságok munkájában felmerült súlyos hiányos á
gok felszámolása, a Politikai Bizottság határozatának és pa
rancsaimnak maradéktalan végrehajtása érdekében

MEGPARANCSOLOM:

/
1.

A vezetők állandóan értékeljék és tanulmányozzák a megye ope
ratív helyzetét és ennek megfelelően szabják meg a súlyponti
feladatokat.
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/
2.

Gondoskodjanak a vezetők arról, hogy a különböző osztályok és
csoportok munkája Össze legyen hangolva. Javítsak meg az egy
máshoz való kapcsolatukat.

3./ A vezetők osszák meg egymásközt a feladatokat úgy, hogy minden
vezetőnek módjában legyen a területen tartózkodni és ott hoszszabb időtartamú ellenőrzést tartani, az ellenőrzések során ad
janak konkrét segítséget és útmutatást a munka minden területén.

4. / Szervezzék meg területükön a rendszeres referádákat és ellenőriz zék annak szigorú betartását.

5. / számoljak fel a legsürgősebben a még mindig előforduló törvény
sértéseket a kapitányságokon belül. Tiltsák meg a durva, meg nem
engedhető módszerek alkalmazását és a dolgozók zaklatását. Gon
doskodjanak arról, hogy a dolgozókat ért sérelmek lelkiismerete
sen és eredményesen legyenek kivizsgálva.

6. / Folytassanak aktív megelőző harcot a területükön lévő bűnözők
ellen. Számolják fel haladéktalanul a speciális munka lebecsü
lését. Ennek érdekében szilárdítsák meg az operatív hálózati
munkát. A fontossági sorrend figyelembevételével az objektumok
ban és a területeken szerezzenek célirányos informátor hálóza
tot, rezidentúrákat.
7./ A szokásos bűnözőket, az amnesztia során szabadultakat, valamint
egyéb gyanús elemeket vegyek hálózati megfigyelés alá. Fektes
senek fel operatív dossziékat és az azokban szereplő gyanús elemek és csoportok közé szervezzenek minőségi ügynöki hálózatot,
akik mélyen behatolnak a bűnözők közé és időben fel tudjak derí
teni azok bűnös szándékait.

Szervezzenek be jóképességű, megfelelő személyi tulajdonságok
kal rendelkező utazóügynököket, akik lakóhelyüktől távol, más
városokban, vagy községekben /vásárokban, egyéb tömeges megmoz
dulások alkalmával/ képesek felderíteni a bűnözőket és azok szán
dékait.
8. / A konspiráció szigorú betartása és a speciális munka színvona lának emelése érdekében a bűnügyi operatív munkások létesítse
nek találkozási lakásokat, ahol a kipróbált hírforrásokkal ta
lálkoznak.

9. / Az őrsök ellenőrzése a jövőben mélyreható és iránytmutató legyen,
szabja meg az eredményesség növelésének, valamint a hiányosság
felszámolásának feladatait.
Területfelelősök és járőrök gyakori ellenőrzésével meg kell szi
lárdítani azok fegyelmét.

10./ A közlekedés ellenőrzése alkalmával az ellenőrzéseket a balesetek
rendszeres elemzése kell hogy megszabja.
A csekélyebb súlyú kihágást elkövetőkkel szemben fokozottabban
érvényesítsék a felvilágosító munkát, sokkul hatékonyabban
használjak fel a hangos híradót, helyi sajtókat, filmeket mint
propagandaeszközöket.
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/
11.
A vezetők a politikai osztály és a pártszervezetek segítségé
vel neveljék beosztottaikat bátor, harcos kommunistákká. Gon
doskodjanak arról, hogy a bírálat, önbírálat érvényesüljön.
Fokozott gondot fordítsanak az őrspártszervezetek egészséges
fejlesztésére és megerősödésére.
12./ A vezetők gondoskodjanak arról, hogy a személyzeti osztályok
vizsgálják felül a beosztottak személyi anyagát és ahol tisztá
zatlan kérdések vannak, december 31-ig tisztázzák. Ezenkívül
vizsgálják felül a tiszti beosztású tiszthelyetteseket, vala
mint azokat a tiszthelyetteseket, akik operatív vonalon vannak
foglalkoztatva. Az arra érdemes elvtársakat terjesszék fel elő
léptetésre.

/
13.
Valósítsak meg a lakosság széles tömegeire való támaszkodást
a rendőri munkában. Gondoskodjanak arról, hogy a területfele
lősök a "T" egyéneken kívül tartsanak szoros kapcsolatot a
terület lakosaival.
Jelen parancsomat - őrsparancsnokig bezárólag - minden tiszt
és tiszti beosztású tiszthelyettes, valamint minden operatív
beosztott előtt ismertesse, figyelemmel a fenyítésben része
sített személyek rendfokozatára és beosztásara és gondoskod
jon a feladatok maradéktalan végrehajtásáról. A speciális
munkára vonatkozó részt csak az operatív beosztottakkal ismer
tesse.

November 30-ig tegyen jelentést a feladatok végrehajtásáról
és a hiányosságok kiküszöbölése érdekében tett intézkedései
ről e

A parancsban foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzésével
helyetteseimet bízom meg.

Pőcze Tibor s.k.
r.vezérőrnagy.
Országos Rendőrkapitányság Vezetője
A kiadmány hiteléül:

B.M. O.R.K. Tük. vezetője.

Készült: 32 pld.
Készítette; K/V.
.
Oldalszám: 6
Kapjak:Piros László vőrgy.
Pőcze Tibor vőrgy.
Kutika Károly r.ezr.
Tanácsadó elv.
Máté Mátyás r.alezr.
Tóbiás Sándor r.alezr.
Tadler Géza r.őrgy.
Lombos Lajos r.őrgy.
Horváth István r. őrgy.
Sajnovics János r.őrgy.
Budapesti r.kap.vez.
19 megyei r.kap.vez.
Korvin Ottó Bűnügyi szakiskola
, O.R.K.Titkárság Vezetője.
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