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A B. M. ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK

4. számú

PARANCSA
Budapest, 1953. szeptember 17-én.

A Magyar Népköztársaság kormánya ez év július hó 4-én kifejtette programját az ország
gyűlés előtt. Ez a program hatalmas feladatokat jelölt meg állami szerveink és az egész dolgozó
nép számára. A népgazdaság további fejlesztésének megjelölt iránya : - a dolgozók életszínvona
lának folyamatos emelése - a törvényesség megszilárdítása mind közelről érintik a rendőrség mun
káját. Mégis legközelebbről érintő legsürgősebb feladatunk a törvényesség megszilárdítása.
Feladatunk, hogy a rendőrséget pártunk és kormányunk utasításának megfelelően : a
törvényességnek, a jogrendnek szilárd támaszává és egyben biztosítékává tegyük. Fokozottabban
kell védenünk dolgozó népünk érdekeit - és még éberebben kell őrködnünk népünkkel összeforrva
- államunk biztonsága rendje felett. Pártunk és kormányunk által elénk tűzött feladatoknak csak
magas politikai és szakmai műveltséggel rendelkező parancsnokok - tisztek és rendőrök tudnak
eleget tenni. Ezért a szakmai kiképzésnek hatásosan hozzá kell járulnia a rendőrség gyakorlati mun
kájának megjavításához.

A rendőri szolgálat megjavítása, rendőreink szakmai tudásának emelése érdekében az
1953/54. évi iskolánkivüli továbbképzésre vonatkozóan
meg

parancsolom:

I.

A továbbképzést 1953. október hó 1-én kell megkezdeni és 1954. évi június hó 30-án
kell befejezni.
II.

Az 1953 54. évi iskolánkívüli továbbképzés célja:

a.

A bűnügyi szolgálat vezetői és beosztottai sajátítsák el az operatív speciális munka elvi
és gyakorlati kérdéseinek alapismereteit, a büntetőjog eljárási és különös részének a
rendőrségi gyakorlatban legtöbbször előforduló tételeit és a közben megjelenő hatályos
jogszabályokat.

b.

A közrendvédelmi szolgálat vezetői és beosztottai sajátítsák el a büntetőjog eljárási és
különös részének alapkérdéseit az őrsök hatáskörére vonatkozóan, ezenkívül képezzék
tovább magukat a kriminalisztika ismereteiben.

c.

A közlekedésrendészeti szolgálat vezetői és beosztottai képezzék tovább magukat a KRESZ
és a közúti személy- és árufuvarozás szabályainak ismeretében, ezenkívül bővítsék isme
reteiket a szocialista városrendészet és a balesetelhárítás szakterületén.

d.

A személyzeti és vegyes szakba sorolt szolgálati ágak vezetői és beosztottai munkaterü
letüknek megfelelően fejlesszék tovább ismereteiket és pótolják a legfontosabb rendőri
szakismeretek terén való elmaradásukat.

e.

Az egyenruházott és a bűnügyi szolgálatot ellátó elvtársak részére alaki- karhatalmi,
illetve éleslőgyakorlatokat kell tartani. Ezeknek a foglalkozásoknak céljául a rendőrség
tagjai alaki és karhatalmi ismereteinek állandó gyakorlását és továbbfejlesztését, a fe
gyelmi állapot megszilárdítása és a fegyverszaki, illetve lőkiképzési ismeretek fejlesztését
tűzöm ki.
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III.
Az iskolánkívüli továbbképzésben a rendőrség tagjainak szakosítására vonatkozóan az
alábbi szakok felállítását rendelem el :

.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bűnügyi szak,
Közrendvédelmi szak,
Politikai szak,
Közlekedésrendészeti szak,
Személyzeti szak,
Vegyes szak,

Az egyes szakokon belül, szükség szerint kategorizálást, illetve fokozatosságot lehet meg
állapítani, amelyek egyrészt területi csoportosításra, másrészt az oktatás tartalmára és színvonalára
vonatkozzanak.
IV.
Az oktatás rendszerére vonatkozóan elrendelem, hogy azt az egyes szolgálati ágak sa
játos viszonyainak figyelembevételével, szervezett formában, tanulónapok, illetve tanulófélnapok biz
tosításával, részben berendeléseken keresztül, részben pedig helyileg oldják meg. Irányelvként az
iskolaszerű, illetve csoportos oktatást jelölöm meg.

V.
Az iskolánkívüli továbbképzés a rendőrség valamennyi kinevezett tagjára kötelező. Kivé
telt képeznek ez alól a hivatalsegédek, a műszaki segédtisztek és szerződéses alkalmazottak.

Az elméleti, szakmai továbbképzés alól felmentést adok - azoknak, akik egyetemi vagy
főiskolai, gimnáziumi vagy általános iskolai oktatásban vesznek részt. A felmentés mellett azonban
a parancsok, utasítások anyagát kötelesek tökéletesen megismerni. A vezető beosztásban lévő elv
társak a felmentéstől függetlenül kötelesek mint előadók képezni beosztottaikat. A felmentés az
alaki- karhatalmi és lőkiképzésre nem vonatkozik.
Az oktatási napokra és a vizsgákra való utazás a rendszeresített menetlevéllel történik,
napidíj felszámításával.
VI.

Az iskolánkívüli továbbképzésért a bűnügyi szolgálat vonalán operatív helyettesem, a
közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, személyzeti és vegyes szakok szolgálati vonalán közrendvé
delmi és kiképzési helyettesem, a politikai munkások szakmai és politikai továbbképzésért pedig
politikai helyettesem teszem felelőssé. Felelős a rendőrség tagjainak továbbképzéséért a B. M. Or
szágos Rendőrkapitányság X. Osztályának vezetője, valamint beosztottai képzéséért valamennyi
rendőrhatóság (szerv) vezetője. Feladatukká teszem, hogy parancsom maradéktalan végrehajtását
biztosítsák és a továbbképzést állandóan és rendszeresen ellenőrizzék.
Az iskolánkívüli továbbképzés sikere érdekében a politikai osztályok és politikai helyette
sek adjanak kellő támogatást a parancsnokoknak, a kiképzési csoportoknak és a szakelőadóknak.

A parancsnokok kísérjék figyelemmel beosztottaik szakmai elméleti fejlődését, a gyakor
lati munkájukban elért eredményeket és érvényesítsék azokat szolgálati előmenetelükben.
VII.
Utasítom helyetteseimet, hogy jelen parancsom végrehajtását kezdjék meg és gondos
kodjanak az egész személyi állomány előtt való ismertetéséről.
PŐCZE TIBOR s. k.
BM.

Kapják : BM. ORK. Vezetője és helyettesei,
BM. Országos Rendőrkapitányság Osztályvezetői,
BM. Személyzeti Főosztály Vezetője,
BM. Tanulmányi Osztály Vezetője,
Középfokú rendőri hatóságok vezetői és helyettesei,
Kiképzési csoportok vezetői,
I. fokú rendőri hatóságok vezetői,
Rendőrőrsök parancsnokai,
BM. ORK. X 2. alosztály.
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r. vezérőrnagy
Országos Rendőrkapitányság Vezetője.

BM, Országos Rendőrkapitányság.
Nytsz: 00475/4/1953 ORK TÜK

"Szigorúan titkos"

A BM. ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
4.

számú

PARANCSA.

Budapest, 1953. szeptember 17.

A Magyar Népköztársaság kormánya ez év július hó 4-én kifejtette
programját az országgyűlés előtt. Ez a program hatalmas feladato
kat jelölt meg állami szerveink és az egész dolgozó nép számára.
A népgazdaság további fejlesztésének megjelölt iránya:

a dolgozók életszínvonalának folyamatos emelése - a törvényesség
megszilárdítása mind közelről érintik a rendőrség munkáját. Mégis
legközelebbről érintő legsürgősebb feladatunk a törvényesség meg
szilárdítása.
feladatunk, hogy a rendőrséget pártunk és kormányunk utasításának
megfelelően: a törvényességnek,a jogrendnek szilárd támaszává és
egyben biztosítékává tegyük. Fokozottabban kell védenünk dolgozó
népünk érdekeit - és még éberebben kell őrködnünk népünkkel össze
forrva - államunk biztonsága, rendje felett. Erőteljesen-le kell csapnunkdemokratikus- rendünk oIlonaégőire. Pártunk és kormányunk által
elénk tűzött feladatoknak csak magas politikai és szakmai műveltséggel rendelkező parancsnokok - tisztek és rendőrök tudnak eleget
tenni. Ezért a szakmai kiképzésnek hatásosan hozzá kell járulnia
a rendőrség gyakorlati munkájának megjavításához.

A rendőri szolgálat megjavítása, rendőreink szakmai tudásának
emelése érdekében az 1953/54. évi iskolánkívüli továbbképzésre
vonatkozóan megparancsolom:
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I.

A továbbképzést 1953. október hó 1-én kell megkezdeni és 1954.
évi június hó 30-án kell befejezni.

II.

Az 1953/54. évi iskolánkívüli továbbképzés célja:
a. / A bűnügyi szolgálat vezetői és beosztottai sajátítsák el az

operatív speciális munka elvi és gyakorlati kérdéseinek alap

ismereteit, a büntetőjog eljárási és különös részének a rend
őrségi gyakorlatban legtöbbször előforduló tételeit és a köz
ben megjelenő hatályos jogszabályokat.

b. / A közrendvédelmi szolgálat vezetői és beosztottai sajátítsák
el a büntetőjog eljárási és különös részének alapkérdéseit az

őrsök hatáskörére vonatkozóan, ezenkívül képezzék tovább ma
gukat a kriminalisztika ismereteiben.
c. / A közlekedésrendészeti szolgálat vezetői és beosztottai ké

pezzék tovább magukat a KRESZ és a közúti személy- és árufu
varozás szabályainak ismeretében, ezenkívül bővítsék, ismere

teiket a szocialista városrendészet és a balesetelhárítás
szakterületén.

d. / A személyzeti és vegyes szakba sorolt szolgálati ágak vezetői
és beosztottai munkaterületüknek megfelelően fejlesszék tovább

ismereteiket és pótolják a legfontosabb rendőri szakismeretek
terén való elmaradásukat.
e. / Az egyenruházott és a bűnügyi szolgálatot ellátó elvtársak
részére alaki- karhatalmi, illetve éleslő gyakorlatokat kell

tartani. Ezeknek a foglalkozásoknak céljául a rendőrség tag

jai alaki és karhatalmi ismereteinek állandó gyakorlását és
továbbfejlesztését,

fegyverszaki,

a fegyelmi állapot megszilárdítása és a

illetve lőkiképzési ismeretek fejlesztését

tűzöm ki.
III.
Az iskolánkívüli továbbképzésben a rendőrség tagjainak szakosí

tására vonatkozóan az alábbi szakok felállítását rendelem el:
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_ 3 1. / Bűnügyi szak,

2. / Közrendvédelmi szak,

3. / Közlekedésrendészeti szak,
4. / Személyzeti szak,
5. / Vegyes szak,

Az egyes szakokon belül, szükség szerint kategorizálást, illetve
fokozatosságot lehet megállapítani, amelyek egyrészt területi

csoportosításra, másrészt az oktatás

tartalmára és színvonalára

vonatkozzanak.

IV.

Az oktatás rendszerére vonatkozóan elrendelem hogy azt az egyes
szolgálati ágak sajátos viszonyainak figyelembevételével, szerve
zett formában,

tanulónapok, illetve tanulófélnapok biztosításával,

részben berendeléseken keresztül, részben pedig helyileg oldják

meg. Irányelvként az iskolaszerű, illetve csoportos oktatást je
lölöm meg.

V.
Az iskolánkívüli továbbképzés a rendőrség valamennyi kinevezett
tagjára kötelező. Kivételt képeznek ez alól a hivatalsegédek, a

műszaki segédtisztek és szerződéses alkalmazottak.
Az elméleti, szakmai továbblép zés

alól felmentést adok azoknak, akik

egyetemi vagy főiskolai, gimnáziumi vagy általános iskolai okta
tásban vesznek részt. A felmentés mellett azonban a parancsok,

utasítások anyagát kötelesek tökéletesen megismerni. A vezető
beosztásban lévő elvtársak a felmentéstől függetlenül kötelesek

mint előadók képezni beosztottaikat. A felmentés az alaki- kar

hatalmi és lőkiképzésre nem vonatkozik.
Az oktatási napokra és a vizsgákra való utazás a rendszeresített
menetlevéllej történik, napidíj felszámításával.

VI.
Az iskolánkívüli továbbképzésért a bűnügyi szolgálat vonalán

operatív helyettesem, a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti,

ÁBTL - 4.2 - 00475/4/1953/ ORK TÜK /5

személyzeti és vegyes szakok szolgálati vonalán pe4íg közrendvédel 
mi és kiképzési helyettesemapolitkmunásokzamiéspoltkaivábépzsrtedigpoltkaiheytsteszem
m
felelőssé. Felelős a rendőrség

tagjainak továbbképzéséért a BM. Országos Rendőrkapitányság X.
Osztályának vezetője, valamint beosztottai képzéséért valamennyi

rendőrhatóság /szerv/ vezetője. Feladatukká teszem, hogy paran

csom maradéktalan végrehajtását biztosítsák és a továbbképzést
állandóan és rendszeresen ellenőrizzék.
Az iskolánkívüli továbbképzés sikere érdekében a politikai osztá

lyok és politikai helyettesek adjanak kellő támogatást a parancs
nokoknak, a kiképzési csoportoknak és a szakelőadóknak.

A parancsnokok kísérjék figyelemmel beosztottaik szakmai elméleti

fejlődését, a gyakorlati munkájukban elért eredményeket és érvé

nyesítsék azokat szolgálati előmenetelükben.

VII.

Utasítom helyetteseimet, hogy jelen parancsom végrehajtását kezd
jék meg és gondoskodjanak az egész személyi állomány előtt való

ismertetéséről.

/ Pőcze Tibor /
r.vezérőrnagy
BM. Orsz. R.kapitányság Vezetője

Készült:
példányban
Készítette: B/M.

Oldalszám: ......
Kapják: BM. Országos Rendőrkapitányság Vez. és helyettesei
BM. Országos Rendőrkapitányság Osztályvezetői
BM. Személyzeti Főosztály Vezetője

BM. Tanulmányi Osztály Vezetője
Közép és I.fokú rendőri hatóságok vezetői és helyettesei

Kiképzési csoportok vezetői

I.fokú rendőri hatóságok vezetői
Rendőrőrsök parancsnokai
B.M.ORK X/2.alosztály

ÁBTL - 4.2 - 00475/4/1953/ ORK TÜK /6

