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UTASÍTÁSA
Budapest, 1953. szeptember 17.
Hivatkozással a B. M. Országos Rendőrkapitány
ság Vezetőjének 4. számú parancsára a rendőr
ség bűnügyi szolgálata vezetőinek és beosztottai
nak 1953-54. évi iskolánkívüli továbbképzését
az alábbiakban szabályozom:

I.
AZ 1953-54. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉS IDŐ
TARTAMA

A továbbképzés 9 hónapig tart. 1953. októ
ber hó 1-én kezdődik és 1954. évi június hó 30-án
végződik. Június hónapban ismétlések és vizs
gák lesznek.
II.
SZAKCSOPORTOK ÉS KATEGÓRIÁK
1. A továbbképzés 2 szak keretében tör
ténik:
a) operatív hálózati,
b) vizsgálati.
2. A hallgatókat beosztási és területi szem
pontok figyelembevételével az alábbiak
ban csoportosítom:

OPERATÍV HÁLÓZATI SZAK:
I. kategória:
a) O. R. K. III., IV., V. osztály osztály
vezetői és alosztályvezetői.
b) Bpesti RK. operatív helyettese, bűn
ügyi osztályainak vezetői és alo.
vezetői.
c) Bp. RK. kerületi kapitányságainak
kapitányság vezetői.
II. kategória:
a) O. R. K. III., IV., osztályainak cso
portvezetői és op. beosztottai.
b) Bp. RK. bűnügyi osztályainak cso
portvezetői és operatív beosztottai.
c) Bp. RK. kerületi kapitányságainak
bűnügyi osztályvezetői.
III. kategória:
a) Bp. RK. kerületi kapitányságainak
bűnügyi csoportvezetői és operatív
beosztottai.
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A II. és III. kategóriák nagy létszámára való
tekintettel II/1., II/2. és III/1., III/2. csoportokat
kell szervezni.
IV. kategória:
a) A 'megyei operatív helyettesek,
b) a két megyei bűnügyi oszt. vez. fel
váltva.
V. kategória:
a) A megyei bűnügyi osztályok, alosz
tályok vezetői.
b) valamennyi megyei operatív be
osztott,
c) városi és járási kapitányságok veze
tői,
d) valamennyi városi és járási bűnügyi
operatív vezető és beosztott.
VIZSGÁLATI SZAK:
I. kategória:
a) O. R. K. III. és IV. oszt, vizsgáló
tisztjei,
b) megyei rendőrkapitányságoktól 1,
bpesti rendőrkapitányságtól 4 kije
lölt vizsgálótiszt.

II. kategória:
a) Megyei
rendőrkapitányságok
és
járási kapitányságok vizsgálótisztjei,
b) megyei kiképzési csoportvezetők.

III. kategória:
a) Bpesti R. kapitányság bűnügyi osztályainak vizsgálótisztjei.
b) Bpesti R. kapitányság kerületi kapi
tányságainak vizsgálótisztjei.
c) Bpesti R. kapitányság kiképzési
csoportvezetője.
III.
AZ ISKOLÁNKÍVÜLI TOVÁBBKÉPZÉS OKTA
TÁSI MÓDSZEREI ÉS SZERVEZETI FORMÁJA
1. A továbbképzés anyaga egységes. Mind
a vezető, mind a beosztott elvtársak
részére.

Az anyagot előadások formájában kell
IV.
ismertetni olymódon, hogy azok jegyze
TANULÓFÉLNAPOK BIZTOSÍTÁSA
telhetek legyenek.
A bűnügyi szolgálat valamennyi beosztottja
Az előadás anyagát az előadók az előadás részére minden héten 13 órától tanulófélnap jár.
megtartása előtt 8 nappal készítsék el és Azokon a heteken amikor az előadások vagy
azt nekem ;mutassák be. (Vonatkozik I. k.) éleslőgyakorlatok lesznek, tanulófélnap nem jár.
2. Az előadások kéthetenként tartandók. Azok akik a közoktatásban vesznek részt Az előadást követő héten az előző anya tanulófélnapjukat a közoktatás tananyagainak
gokból szemináriumot kell tartani. A tanulására fordítsák.
szemináriumokat 10-25 fős csoportok
V.
ban kell megszervezni, a szolgálati helye
ALAKI-,
KARHATALMI
ÉS LŐKIKÉPZÉS
ken.
Az 1953-54. évi alaki-, karhatalmi foglal
Kivételt képez ez alól az operatív háló
kozást
és éleslőgyakorlatokat két alkalommal zati szak IV. kategória, akik a tovább
képzési év minden hónapjában kétnapos január és május hónapokban - 1 - 1 napos idő
oktatáson vesznek részt Budapesten, az tartammal kell megtartani.
VI.
Országos Rendőrkapitányságon.
Az első napi foglalkozás tárgya: előadás
VEGYES INTÉZKEDÉSEK
és csoportos tanulás. A második napi fog a) A bűnügyi szolgálat vonalán dolgozó gép- és
lalkozás tárgya: konzultáció és szemi
gyorsíró elvtársnőknek oktatására vonatko
nárium.
zóan az operatív helyettesek intézkedjenek.
Az operatív hálózati szak V. kategória
Az elvtársnőket szakmai munkakörüknek
és a vizsgálati szak II. kategória hallgatói
megfelelően oktassák az előírt anyagokból,
havonta két alkalommal a megye szék
olyan terjedelemben, amilyet szolgálatuk ellá
helyén egésznapos oktatáson vesznek
tása megkíván.
részt, amikor az előző alkalommal leadott b) A bűnügyi operatív hálózat szolgálat hallga
anyagokból a szemináriumot is megtart
tói az előadásokra az ORK. X. osztályától tit
ják.
kos, számozott és fűzött füzeteket kapnak,
3. A II. és III., valamint az V. kategóriák
amelyek névszerint lesznek kiadva és azokat
ban az előadókat a vezető elvtársak jelöl
nyilvántartási számmal kell ellátni. A jegyzet
jék ki a legfejlettebb osztály és alosztály
füzeteket az elvtársak lemez- vagy páncél
vezetők, esetleg a legfejlettebb operatív
szekrényben kötelesek tartani. Azoknak az
beosztottak közül.
elvtársaknak, akik vidékről járnak fel az elő
Ezek az elvtársak az I. és IV. kategória
adásokra jegyzetfüzeteiket a rendszeresített
előadóitól előadás előtt kérjék el az anya
futár járat közvetíti.
got, velük konzultáljanak és azután tart c) A továbbképzés megszervezéséért, az előadá
sák meg előadásaikat.
sok pontos és időben való megtartásáért, a
4. Az előadások megtartásának helyét az
szemináriumok megszervezéséért ellenőrzésé
alábbiakban szabályozom:
ért és instruálásáért a BM. ORK. X. osztály
a) Az operatív hálózati szak I. és IV.
vezetője, az ORK. bűnügyi osztályainak veze
és a vizsgálati szak I. kategóriái ré
tői, valamint a bpesti és megyei operatív he
szére az O. R. K. épületében.
lyettesek a felelősek.
b) Az operatív hálózati szak II. és III. d) Jelen utasításommal a bűnügyi szolgálat toa vizsgálati szak III. kategóriái ré vábbképzése tárgyában kiadott eddigi utasítászére a Bpesti Rkapságon,
sok hatályukat vesztik.
c) az operatív hálózati szak I. és
vizsgálati szak II. kategóriái részére
KÁROLY r. ezredes s. k.
KUTIKA
a megyei székhelyeken.
B.M Országos Rendőrkapitányság.Vez. Operatív helyettese.

Kapják: BM. Országos Rendőrkapitányság Vezetője és helyettesei,
BM. Országos Rendőrkapitányság III., IV., V. és X. osztályok vezetői,
BM. Személyzeti Főosztály Vezetője,
BM. Tanulmányi Osztály Vezetője,
Középfokú rendőri hatóságok vezetői és op. helyettesei,
Kiképzési csoportok vezetői,
I. fokú rendőri hatóságok vezetői,
BM. ORK. X/2. alosztály.
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