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Tárgy: Szempontok az 1954. év első negyedévi munkaterv elkészítésé
hez.

Az 1954. évi I. negyedévi munkatervek összeállításával kapcsolatban 
az alábbi fő feladatokra hívom fel Vezetőhelyettes elvtárs figyelmét:

1. Munkatervének a Központi Vezetőség 1953. június 27-28-iés októ
ber 31-i, valamint a belügyminisztériumi kollégium 1953. novem
ber 10-i határozatának szem előtt tartásával kell elkészülnie.

2. A fenti határozatok szempontjait a helyi viszonyoknak megfelelő
en, a sajátosságok figyelembevételével, részletesen dolgozza be 
munkatervébe.

3. A munkaterv összeállításánál különösen felhívom a figyelmet a 
népgazdaság átcsoportosítása folytán előreláthatóan megmutatkoz
ható új bűnözési formákra.

Arra kell törekedni, hogy amellett, hogy a nehéziparban elért 
eredményeinket megszilárdítsuk és továbbfejlesszük,- súlypontot 
képezzünk a könnyűipar, kereskedelem és a mezőgazdaság- külső és 
belső biztosítása terén, Ennek érdekében széles körben kell tu
datosítani, hogy a népgazdaság megkárosítási lehetőségének ren
dőri vonalon való kiküszöbölése elősegíti a kormányprogram azon 
törekvését, hogy a dolgozók életszínvonalát minél nagyobb mérték 
bon emelje. Így függ össze rendőri munkánk a kormányprogram vég
rehajtásával.

4. A munkaterv elkészítésénél a Belügyminisztérium kollégiuma novem- 
ber 10-i határozatát és az abban megjelölt határidőket maradék
talanul figyelembe kell vonni.

A kollégium határozatának egyes pontjaihoz megszabott feladatok 
teljes fenntartása mellett azok kiegészítése képpen az egyes 
pontokhoz az alábbi szempontokat szabom meg:

1. Az 1. pontban foglaltak végrehajtásánál felhívom az elvtársak 
ponthoz,figyelmét az ORK 00615/1953. számú utasítására.

A súlyponti bűncselekményeknek, mint a rablás, betöréses lo
pás, lopás megakadályozása érdekében fel kell számolni szívós 
felvilágosító munkával az operatív munkások azon helytelen
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nézetét, hogy ezen bűncselekmények megelőzésére, a megtörtén
tek felderítésére nem lehet célszerűen hálózatot építeni.

Az éjjeli órákban indítandó területfelelősöket és járőröket 
alaposan el kell igazítani, hogy megakadályozzuk a rendőrök 
éjszakai munkájának tervszerűtlenségét.

A területi elv szerint foglalkoztatott hálózati személyeknek 
és a ”T” egyéneknek a figyelmét fel kell hívni, hogy a terü
letre érkezett idegen személyekről azonnal jelentsenek kap
csolattartójuknak és a továbbiakban rendszeresen adjanak tá
jékoztatást.

A terület bűnügyi, közbiztonsági és közrendvédelmi helyzeté 2. 
ponthoz. nek alapos értékelése érdekében a főosztályvezető rendőri 

helyettese, politikai helyettese, az operatív és közrendvé
delmi helyettes az ügyész elvtárssal két hetenként tartson 
beható értékelő megbeszélést. Ezeken beszéljék meg az elmúlt 
két hét bűnügyi, közbiztonsági és közrendvédelmi helyzetét,a 
tapasztalatok alapján konkrétan, személy szerint szabják meg, 
hogy az elkövetkezendő időre vonatkozóan mit fog tenni a mun-
ka megjavítása érdekében a rendőri helyettes, a politikai he
lyettes, az operatív és közrendvédelmi helyettes, valamint az 
ügyész. Állapítsák meg, hogy a megmutatkozó hiányosságok ki
küszöbölése érdekében milyen felhívás megtétele válik szüksé
gessé a különböző szervek felé, milyen segítségre van szükség 
a párt részéről.

A kiadott feladatoknak a rendőri felelősök részéről való kel
lő végrehajtását a rendőri helyettes ellenőrizze.

Ezen a megbeszélésen hálózati operatív munkáról nem lehet szó.

A kollégium határozatának 2. pontjában foglalt feladatok vég
rehajtása érdekében a rendőri helyettes az operatív helyettes
sel és a két alosztályvezetőjével a fentieknek megfelelően 
tartson két hetenként megbeszélést az operatív munka felada
tait illetően.

Az amnesztiával szabadult, volt kitelepített stb. személyek 
figyelésére az ORK 005. számú utasításában foglaltakat kell 
irányadónak tekinteni.

Az erők célszerű számbavétele mellett a figyeltetést a veszé
lyesség sorrendjében kell megszabni, ezzel e.l kell kerülni, 
hogy a nagy mennyiségű figyeltetéssel az erők szétforgácso- 
lódjanak, ami feltétlenül a minőség rovására menne.

Oda kell hatni, hogy a figyelést hálózati egyéneken és ”T” 
egyéneken keresztül biztosítsuk, a hálózati egyének a figyelt 
személyekről havonta legalább egy jelentést kötelesek adni.

Jelentésükben adjanak tájékoztatást, hogy ezek az elemek meg
felelően elhelyezkedtek-e a termelő munkába,. vagy pedig ösz- 
szes körülményeik figyelembe vétele mellett alaposan feltéte
lezhető, hogy munkakerüléssel csavargó életmódot akarnak foly
tatni. Ilyen irányú tapasztalat esetén, amennyiben a figyel-
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meztotós eredménytelenül járna, úgy csavargás miatt az eljá
rást folyamatba kell tenni.

A terület alapos feltérképezése után a fő csapást a legfer
tőzöttebb területre kell irányítani.

1954. január 1. és 31-c között az amnesztia rendelet által 
szabadult valamennyi személyről nyilvántartási kartont kell 
felfektetni. Heg kell határozni külön kimutatásban azon ope
ratív munkás nevét is, aki az amnesztia során szabadult egyén 
figyeltetését irányítja.

A kétes elemek elhelyezkedésének értékelése és állandó fi
gyelemmel kisérése érdekében célszerű, ha a vezető elvtársak 
saját tájékoztatásukra szigorúan titkos térképet készítenek, 
melyeken ezen egyének csoportosulását, valamint a szokásos 
bűnözők elhelyezkedését kis zászlókkal vagy egyéb jelzések
kel megjelölik. Helyes az, ha azt is megjelölik, hogy van-e 
ugyanezen a helyen hálózatunk. / a bűnözőket fekete, a háló
zatot piros színnel célszerű jelölni./

A bűnözés elleni harcban maximálisan igénybe kell venni az 
ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági szervek főhatóságai, va
lamint a társadalmi szervek részéről elérhető segítséget, 
nem szabad fellépni azonban olyan követelményekkel; amelyek 
a szerv hatáskörét, vagy erőviszonyait meghaladják.

3. A bűnözők és a fosztogató csoportok tevékenységének felderí- 
ponthoz tésére fel kell deríteni az alvilág meglévő titkos találkozó 

helyeit, a lebujokat, a kétes elemek ilyen irányú összejöve
telekre szolgáló lakásait, és elsősorban ezekre a helyekre 
kell minőségi ügynököket szervezni. Tehát nem a mindenki 
előtt nyitva álló meglévő vendéglők és lokálok legyének 0 te
kintetben a hálózat szervezésénél és beküldésénél az elsőd
leges szempontok. . <

A csempészek és valutázók elleni harc tapasztalatait fel kell 
használni más területen is a további feladatokra való helyes 
mozgósítás érdekében. Ezért az operatív helyettes, vagy az 
alosztályvezetők rendszeressen értékeljenek egy-egy jól bér 
fejezett ügyet a beosztottak előtt, hogy a tapasztalatok a  
rendőri munka minden más területén hasznosíthatók legyenek. 
Az értékelés során különösen mutasson rá az operatív kombi
nációk alkalmazására, a hálózati munka eredményességére és 
célszerűségére.

Tárgyalják meg az eljárás pozitívumait, de tanulságként mu
tassanak rá a hiányosságokra is. Egy-egy jelentősebb ügynek 
a fenti módon való értékelését küldjék meg az ORK-nak a bűn
ügyi szakiskolákon való felhasználás végett.

Az üzemekben, állami gazdaságokban és a termelőszövetkezetek
ben, az objektumi elv szerint a nyugati és déli határmenti 
megyékben előfordulható bűncselekmények megelőzésére és fel
derítésére döntően a területi elv szerint építsenek reziden- 
turákat. A helyes feltérképezés után oda kell hatni, hogy a 
nyugati és déli határmenti megyékben a területi elv szerint
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kiépített hálózattal a kapcsolatot elsősorban a járási osz
tályok operatív dolgozói tartsák.

Ezen túlmenően a nyugati és déli határmenti megyékben szoros 
együttműködést kell biztosítani az államvédelmi operatív és 
a határőrség felderítő szerveivel, az operációkat együttes 
megbeszélés alapján kell végrehajtani.

A lebujcsapdák szervezésére vonatkozóan a szakmai tananyagban 
az elvtársak megfelelő szempontokat fognak kapni.

A három havi hálózatépítési tervet 1954. január 15-ig ter
jesszék fel. Az elkészítésnél vegyék fel a Központi Vezetőség 
határozatából és a B.M. kollégiumának november 10-i határo- 
zatából eredendő feladatokat, valamint hasznosítsák a 001.sz. 
utasításból a hálózatra vonatkozó irányelveket.

4. A szokásos bűnözők, rendőri felügyeletesek, volt kitelepítet- 
ponthoz. tek és internáltak kapcsolatainak figyeltetését ügynökökkel 

informátorokkal és ”T” egyénekkel kell biztosítani. A szoká
sos bűnözőkről az ügyek minőségi, feldolgozása érdekében sze
mélyi dossziékat kell felfektetni. Erre vonatkozóan az ope
ratív tananyagban kellő útmutatás áll az elvtársak rendelke
zésére. Az operatív beosztottak a legaktívabb szokásos bűnözők 
leleplezésére készítsenek operatív tervet és határozzák meg 
konkrétan a terv végrehajtásának idejét és felelősét.

Rendőr elvtársainknak állandó és rendszeres nevelőmunkán ke
resztül oda kell hatni, hogy ipari, kereskedelmi, mezőgazda
sági üzemekben stb. a dolgozók éberebbek legyenek, hogy ezzel 
is meghiúsítsák az esetleges károkozást. Fel kell hívni a fi
gyelmet a. vállalati pénznek éjtszakára való biztonságos- elhe
lyezésére, a vezetők felelőségének kihangsúlyozása mellett 
fel kell hívni a figyelmet a szükséges biztonsági rendszabá
lyok betartására.

5. A hálózati munka gyengesége nem kismértékben adódik az opera
ponthoz. tív munkások felkészületlenségéből. Oda kell hatni, hogy az 

operatív munkás megismerje az általa biztosított objektum 
életével kapcsolatos legszükségesebb ipari, kereskedelmi és 
mezőgazdasági ismereteket. Ennek birtokában ismerje az objektum
ban végbemenő munkafolyamatot, az ott dolgozókat, az objektum 
veszélyeztetettségét és fertőzöttségét. Csak az ilyen irányú 
felkészültség biztosítja a célratörő feladatadást, a hálózati egyén cél
szerű felhasználását, a bűncselekmények megelőzésére.

A csoportvezető mielőtt az operatív munkás találkozóra megy, 
minden esetben ellenőrizze az ilyen irányú helyes felkészü
lést. A találkozások megtörténtét ne távoli megfigyeléssel 
ellenőrizze, hanem a találkozáson való személyes megjelenésé
ről .

A találkozáson való személyes megjelenésével erősítse , meg a 
hálózati egyén előtt az operatív munkás tekintélyét, a háló
zati egyén munkájának fontosságát és adjon ösztönzést az ered
ményesebb munkára.
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A találkozásokon kapott hálózati jelentés szakszerű feldol
gozásának biztosítása érdekében a hálózati jelentés' csak az 
alosztályvezető jóváhagyásával helyezhető dossziéba.

El kell érni, hogy az 1952. január 1. óta érkezett hálózati 
jelentések 1954. január 31-ig feldolgozás alá kerüljenek, vi
szont a folyamatosan érkező jelentéseknél arra kell törekedni, 
hogy az elsősorban ügynöki munkával kerüljön feldolgozásra.

A főosztályvezető rendőri helyettesei érvényesítsék az opera
tív helyettes elvtársak mindenkori felelősségét minden beszer
vezésért és leépítésért.

A kollégium határozatának megfelelően minden vezető töreked
jék, hogy 1954. január 31-ig legalább egy-két hálózati sze
méllyel rendelkezzék. Ez a körülmény nemcsak a terület ala
posabb ellenőrzését, hanem az operatív munkában való jártas
ságot is biztosítja a vezető elvtársak számára, A vezető elv
társak személyesen szervezzenek be olyan új hálózati egyéne
ket, akik a megye legveszélyezetetettebb pontjairól tudnak 
híranyagot szolgáltatni. Ez a körülmény nem zárja ki, hogy 
a vezető elvtársak szükség szerint már meglévő hálózati egyé
neket vonjanak saját kapcsolattartásuk körébe.

A munka eredményességének biztosítása érdekében ügynöki be
szervezésnél a beszervezést'végző operatív munkás közvetlen 
szakelőljárója Tegyen jelen. Kimagasló jelentőségű ügynöki 
beszervezéseknél a főosztályvezető'rendőri helyettese, vagy 
az operatív helyettes vegyen részt.

A beszervezéseknél a beszervezést végző operatív munkáson kí
vül maximálisan egy elöljáró vehet részt,

6. Körözési rezidenturákat a határmenti megyékben döntően a ha-
ponthoz. tárőrség által biztosított területek közvetlen mögöttes ré

szein, elsősorban a határőrség által megjelölt, vagy a rendő
ri szervek által nyilvántartott átkelő csatornák mellett kell 
építeni.

A rezidenturákba be. kell vonni erdőkerülőket, postásokat, 
mezőőröket, általában a foglalkozásuknál fogva széles körben 
megjelenő egyéneket.

Biztosítani kell, hogy a körözési előadó adminisztratív,nyil- 
vántartó munka mellett döntően operatív munkát végezzen.

7. Az e pontban jelzett operatív nyilvántartás átdolgozásához 
ponthoz, a szükséges szempontokat 1954. január 15-én az elvtársak meg

fogják kapni. Már most fel kell készülni az új rendszerű nyil
vántartásnak 1954, február 1-én való bevezetésére. A nyilván
tartást 1954. január 1-re visszamenő hatállyal fogjuk beindí- 
tani. .

8. A szocialista törvényesség biztosítása érdekében a kollégium 
ponthoz, határozatában lefektetett elveken túlmenően:

- biztosítani kell, hogy kellő bűnügyi felkészültséggel ren
delkező állandó panaszfelvevő álljon rendelkezésre, A pa-
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naszfelvevő a panaszt mindenkor a legapróbb részletekre 
kiterjedően vegye fel, hogy ezzel már előkészítse az ügy 
eredményes nyomozását. Esetenként amennyiben a körülmények
ből, az adott személy leírásából az tűnik ki, hogy a tet
tes szokásos bűnöző, úgy a panaszosnak mutassa meg a vonat
kozó fénykép nyilvántartás egyrészét, vagy különösen indo
kolt esetben az egész nyilvántartást- az esetleges felisme
rés érdekében, /zsebtolvajok, vagy besurranó tolvajok fény
kép nyilvántartását/.

- az eddigi gyakorlat során az volt tapasztalható,hogy a 
közrendvédelmi előadók bűnügyi felkészültség hiányában nem 
képesek saját személyükben a 325.-ös közös utasításban 
megjelölt nyomozást elrendelő határozat meghozatalára. Ezen 
hiányosság megszüntetése -és a szocialista törvényességnek
e téren való fokozottabb biztosítása érdekében a főosztály
vezető rendőri helyettesei, az Államügyészség segítségét 
és közreműködését kérve-szervezzenek 3-4 napos tanfolya
mot, amelyen a közrendvédelmi előadókat a rájuk háruló 
határozatok meghozatalával kapcsolatos legfontosabb isme
retekre tanítsák meg,

- az ismeretlen tettesek ellen irányuló ügyekben a nyomozást 
megszüntetni csak abban az esetben lehet, ha már minden le
hetséges intézkedést megtettek az elkövető személyének fel
kutatására és azok eredménytelenek maradtak. A megszüntető 
határozatot és az egész ügydarabot az ügyészséghez való 
továbbítás előtt a rendőri helyettes, illetőleg az opera
tív helyettes köteles felülvizsgálni, hogy az ismeretlen 
tettes felkutatására valóban minden lehetséges intézkedés 
meg lett-e téve. Az ügydarab csak ilyen irányú felülvizs
gálat után a rendőri vagy operatív helyettes engedélyével 
küldhető át az ügyészségnek. Amennyiben az ismeretlen tet
tes felderítése 30 nap alatt nem volt eszközölhető, de az  
eredmény valószínűnek látszik, úgy az Államügyészségtől 
határidő meghosszabbítást kell kérni.

A meghosszabbított határidő eredménytelen letelte után az 
ügyet operatív körözés alá kell vonni, azaz hálózati ope
ratív feldolgozás utján kell a tettes felderítésére töreked
ni. Az alosztályvezető elvtársak fektessenek fel titkos fü
zetet az operatív körözés alá vont ügyek nyilvántartására. 
Ebben tüntessék fel, hogy az ügyet mikor, kinek adta át, 
milyen határidővel, további feldolgozásra,

- az üzemi balesetekkel kapcsolatos hátralékos ügyek feldol
gozására a már kiadott utasítás az irányadó,

a mezőgazdasági kötelezettségek nem teljesítésével kapcso
latos következmények ismertetésére az operatív helyettes 
elvtársak szervezzék meg az új begyűjtési, rendelet tudato
sítását,

- a fogdaügynökök alkalmazásának módozataira vonatkozóan a 
már kiadott szakmai tananyag az irányadó,
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a börtönökben való hálózati operativ munkához a megyei 
szervek kérjék az ORK III., illetve IV. osztályának elő
zetes engedélyét, mely osztályok a börtönökben dolgozó 
operatív munkásokon keresztül az elvtársak részére segít
séget nyújtanak. A későbbiekben ez a kérdés általánosság
ban rendezve lesz,

- a kollégium határozata megszabja, hogy február 1-ig fel 
kell dolgozni a folyamatos ügyeket és minimumra kell csök
kenteni a nyomozati ügyek hátralékát. Ennek érdekében a 
rendőri helyettes elvtársak azonnal vegyék számba az erre 
a célra más osztályokról is mozgósítható erőket. A nem 
operatív osztályokról igénybe vett erők munkájának ered
ményessége érdekében a vezető elvtársak tegyék lehetővé, 
hogy ezek az elvtársak kellő irányítás mellett áttanulmá
nyozhassák a 325.-ös közös utasítást és a munkájuk végzésé
hez szükséges legfontosabb részeit a büntetőperrendtartás
nak és a BHŐ-nek. Ennek megtörténte'után rendezzék a folya
matos, illetőleg hátralékos ügyeket, és ezekből készítse
nek csoportokat./olyan ügyek, melyekben határozat szüksé
ges, másik csoportba, melyekben- megkeresés válik szüksé
gessé., egy harmadikban, melyben további kihallgatás válik 
szükségessé, stb./. Az így előkészített ügyeket a rendel
kezésre álló erők között személy szerint osszák széjjel és 
a kiosztott ügydarabokban végzett munkát naponta kérjék 
számon. .

Azon megyék,amelyekben a restancia feldolgozásában külö
nös és elháríthatatlan nehézség mutatkozik, kérjék az ORK 
segítségét. Kérelmükben indokolják meg, hogy mi teszi 
szükségessé a felsőbb segítséget és milyen irányú segítség
re van szükségük. 

9.  A megyei kapitányság és a megye székhelyi városi kapitány
ponthoz. ság hálózati operatív és vizsgálati erőinek próbakénti ösz- 

szevonását Bács-Kiskun, Győr és Vas megyékben az operatív 
helyettes és a megye székhelyi osztályvezető elvtárs na
ponta kísérje figyelemmel, hogy tapasztalataikat az orszá
gos bevezetés előtt kellő hasznosítás céljából az ORK ki
küldöttjeinek rendelkezésére tudják bocsájtani. Az eddigi 
tapasztalatokról az említett megyék rendőri helyettesei 
1953. december 25-ig küldjenek tájékoztató jelentés az ORK 
vezetőjének.

10. A kollégium határozatában foglaltak szerint.
ponthoz. 

11. A társadalmi tulajdon fokozottabb védelme érdekében meg 
ponthoz. kell szilárdítani a bűnügyi és közrendvédelmi szervek mun

kakapcsolatát, ennek érdekében minden hónapban úgy a megyé
nél, mint a járásoknál a közrendvédelmi és közlekedésrendé
szeti alosztályvezetőknek, a bűnügyi osztályok vezetőivel 
részletesen értékelni kell a területük közbiztonsági álla
potát és az értékelés alapján kell az alárendelt szervek 
felé megszabni a feladatokat.

A bűnüldözés munkájának megjavítása érdekében a megyei köz
rendvédelmi és közlekedésrendészeti alosztály havonként kell 
hogy ellenőrizze, hogy a járási osztályok közrendvédelmi és
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közlekedésrendészeti alosztálya az őrsök bűnügyi munkájához 
az operatív helyzet alapos értékelése alapján szabták-e meg 
mindenkor az elvégzendő feladatokat./ Ez az ellenőrzés vonat
kozik a megyei főosztályvezető rendőri helyettese részéről 
az operatív helyettes, a közrendvédelmi és kiképzési helyet
tes felé, valamint a közrendvédelmi és kiképzési helyettes 
részéről a megyei közrendvédelmi és közlekedésrendészeti al
osztály felé./

A járási .közrendvédelmi és közlekedésrendészeti alosztály he
tenként legalább egy esetben ellenőrizze le, hogy a vidéki 
őrsökön az eligazítást az őrsparancsnok, vagy helyettese meg
tartja-e és hogyan történnek az eligazítások.

Az eddigiek során az eligazítások tartalmatlansága döntően 
abból eredt, hogy az eligazítást tartó parancsnokok maguk 
sem ismerték kellően a terület adottságait. Ezen hiányosság 
megszüntetése érdekében biztosítani kell, hogy az őrsparancs
nokok és a magasabb elöljárók is többet tartózkodjanak a te
rületen. A közrendvédelmi parancsnokok időszakonként egy-egy 
területfelelőssel tartózkodjanak a területén huzamosabb ideig 
és ezáltal ismerjék meg a területfelelősi szolgálatot a maga 
folyamatosságában. A bevonulás után a közrendvédelmi parancs
nok az őrs tagjai előtt értékelje a területfelelős munkáját. 
Miután pedig több őrsön szolgálatot teljesítő területfelelős 
munkájáról nyert ilyen módon tapasztalatot, ezt az őrsparancs- 
noki értekezleten hasznosítsa.

Az őrsök bűnügyi munkáját minőségi megjavítása érdekében a 
járási osztályok az őrsök felé csak úgy küldhetnek nyomozandó 
ügyeket, hogy abban pontosan megjelöljék, hogy a nyomozás so
rán az őrsök kiket, milyen körülményekre hallgassanak ki és 
konkrétan megjelölik az őrs által elvégzendő nyomozás 'egyéb 
feladatait is.

A közrendvédelmi munka területén elvégzendő feladatot Össze
foglalva:

a meglévő erők helyes és célszerű felhasználásával bizto
sítani kell a közrendet és közbiztonságot,

-  a bűnügyi szervekkel való szoros kapcsolat és közös érté
kelés alapján a fő csapást a legfertőzöttbbb területre 
kell irányítani,

a közrendvédelem szolgálata irányításánál minden esetben 
a terület adottságait, bűnügyi helyzetét kell figyel '.mbe 
venni,

- a közrendvédelem ”T” munkáját döntően a közbiztonság meg
szilárdítása érdekében kell hasznosítani,

- állandó és rendszeres ellenőrzéssel, neveléssel el kell 
érni a feladatok végrehajtását, a közrendvédelmi beosztot
tak maximális aktivizálását.
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12. Az operatív hálózati munka megjavítása érdekében különös
ponthoz. súlyt helyezzenek az operatív és vizsgálati szakon tanuló 

elvtársak továbbképzésére. Biztosítsák a tananyagok alapos 
elsajátítását, és a tanultaknak a gyakorlatban való alkalma
zását. A vezetők konkrét esetek értékelésén kersztül is ta
nítsák erre beosztottaikat.

Az oktatás színvonalának megjavítása céljából fokozott gon
dot fordítsanak az előadások elvi és gyakorlati színvonalá
nak emelésére, a visszakérdezések során pedig állítsanak na
gyobb követelményt az elvtársak elé, követeljék meg a rend- 
szeres tanulást, a tanulófélnapok helyes felhasználását.

A szakmai színvonal emelése érdekében a B.M. új részletes 
utasítás tervezet kiadásán dolgozik. A továbbképzés eredmé
nyessége előreláthatóan továbbképző tanfolyamok beindítását 
teszik szükségessé.

Az operatív helyettes elvtársak kellő időben gondoskodjanak 
a tanfolyamra berendelt elvtársak folyamatos ügydarabjainak 
átadásáról, a munka továbbviteléről.

A berendelteknek a tanfolyamon való megjelenése kötelező.

A rendőrség előtt álló fokozott feladatok sikeres végrehajtá
sa érdekében, a rendőri továbbképzés és a közoktatás eredmé
nye képpen jelentős mértékben emelni kell a vezetők és be
osztottak szakmai tudását és általános műveltségét.

Ebben a munkában a fő feladat nemcsak a kiképzési vonalon 
dolgozó elvtársakra, hanem döntő súllyal az alsóbb parancsno
kokra hárul.

Az oktatás gyakorlatiasságának érdekében a mindennapi élet 
által felhozott példákon keresztül kell a tananyag egyes ré
szeit megmagyarázni és érzékeltetni.

A vezető elvtársak kísérjék figyelemmel a közoktatásban részt
vevők tanulmányi eredményeit, biztosítsák részükre a tanulási' 
lehetőségeket és szüntessék meg az indokolatlan mulasztásokat.

13. A kis létszámú őrsök összevonását külön miniszterhelyettesi 
ponthoz. parancs fogja elrendelni. A megjelenő narancsban foglaltak

végrehajtása mellett a közrendvédelmi szervek és parancsnokok 
biztosítsák az összevont őrsöknél a szolgálat zavartalan el
látását, a beosztottak lakásügyeinek sürgős megoldását.

Az őrs összevonások kérdésében csak a megjelenő parancsban 
foglaltak szerint szabad eljárni.

14.  A Kecskeménen, Várpalotán és Budapest VIII. kerületében pró- 
ponthoz. baképpen bevezetésre kerülő körzetmegbízotti szolgálatot az

illetékes közrendvédelmi szervek és parancsnokok rendszeresén 
ellenőrizzék, tapasztalataikat az ORK VII. osztálya felé fo
lyamatosan tegyék meg, hogy ezen -tapasztalatok az uj szolgá
lati rendszernek országos mértékben való bevezetésénél felhasz
nálhatók legyenek.

Az ország valamennyi rendőri szervénél a közrendvédelmi helyet
tes elvtársak már most különös gondot fordítsanak a kiváló
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munkát végző tiszthelyettes elvtársakra, azokat céltudato
san neveljék, tanítsák egyéni foglalkozásokon keresztül is 
erősítsék, hogy annak idején.alkalmasak legyenek akár kör- 
zetmegbízottnak, akár az összevonásra kerülő nagylétszámú 
őrsök élére őrsparancsnoknak.

15. A nem közvetlenül rendőri feladatok rendőri szervekkel való
ponthoz. végzését meg kell szüntetni. /Pl.: tanácsi idézések kézbe-
 sítése, végrehajtási foglalásoknál való indokolatlan megje

lenés stb./

16.  Valamennyi közrendvédelmi szervnek feladata megjavítani az
ponthoz. őrsök megelőző munkáját, biztosítani a "T”.személyek szüksé

ges számát és a velük való rendszeres kapcsolattartást. A 
közrendvédelmi tisztek ellenőrzéseik során ne csak futó el
lenőrzéseket tartsanak, hanem megfelelő támogatást adjanak 
a ”T” munkában az őrsparancsnokoknak, a területfelelőssel 
pedig közösen menjenek ki területre./ A feladatot rövidesen 
kiadandó új tervezet alapján kell végezni./

17. A közúti közlekedés rendjének megszilárdítása érdekében:
ponthoz.

a bekövetkezett balesetek alapos és tudományos elemzésé
vel meg kell állapítani a balesetileg fertőzött gócokat, 
útvonalakat. Ezeket á helyeket állandó és alapos ellen
őrzés alá kell vonni,

a kiinduló járőrök részére feladatmegszabó eligazításokat 
kell tartani,

a balesetek értékelése alapján felül kell vizsgálni egyes 
helységek, vagy útvonalak forgalomvezetését és a szüksé
ges módosításokat meg kell tenni,

az uj KRESZ népszerűsítése és tudatosítása'érdekében meg 
kell szervezni a dolgozók felé az oktatást. A területen 
lévő vállalatokkal, üzemekkel meg kell beszélni a dolgo
zók oktatásának módját és annak menetét biztosítani kell,

a KRESZ belső oktatását meg kell szervezni és biztosítani 
kell azt, hogy a beosztottak részleteiben is ismerjék,

a balesetek alakulásának megfelelően kell az agitációs 
és propaganda munkát irányítani, üzemi előadások tartása, 
röplapok, plakátok kiadása, filmvetítések, hangosan be
szélők, közlekedési ankétok rendezése és a személyi agitá
ció utján.

Felül kell vizsgálni a jelenlegi forgalomirányítást /őrhelye
ket/, tanulmányozni kell, hogy nem lassítója-e a forgalomnak, 
és a felesleges őrhelyek megszüntetésére javaslatot kell ten
ni; Vonatkozik ez elsősorban Budapestre és a nagyobb városok
ra . 

A társhatóságokkal, fegyveres testületekkel szorosan együtt 
kell működni, ezért a szükséges közlekedési kérdésekben a he
lyi tanácsokkal állandó szoros és jó viszonyt kell kialakíta
ni.
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Közös ellenőrzéseket kell tartani a Néphadsereg illetékes 
szerveivel.

A balesetek nyomozása és az eljárások szakszerűsége érdeké- 
ben az államügyészséggel a jó kapcsolatot meg kell teremteni.

18. 
ponthóz Az e pontban foglaltak végrehajtása érdekében az ORK VIII.

osztálya a kapcsolatot a Budapesti Főosztállyal közvetlenül 
felveszi.

25. A hiányzó rendőri létszám feltöltésének a toborzásnak a kérdé- 
ponthoz. sét a pártszervezetek és a politikai apparátus ezirányú mun

káján túlmenően valamennyi rendőri osztály és rendőri szerv 
központi kérdésévé kell tenni.

A toborzó brigádok szervezzék meg,valamennyi községben a le
szerelt, volt honvéd elvtársak lakóhelyén való felkeresését, 
és hassanak oda,hogy ezek kérjék a testületbe való felvéte- 
lüket.

A népgazdaság átcsoportosítása során fel kell venni a kapcso
latot az üzemekből kikerült és a faluba visszatérő fiatalok
kal is.

A toborzásnál a politikai megbízhatóságnak, mint alapvető fel
tételnek alapos megvizsgálásán túlmenően nagy gondot kell for
dítani a testi és szellemi rátermettség és a képességek figye
lembe vételére.

A személyi igazolványok osztályainak beindulásával kapcsolatban: 

alaposan tanulmányozzák át a 00619/1953. TÜK. számú tájékoztatót és 
az időközben kihirdetésre kerülő személyi igazolványokkal kapcsola
tos minisztertanácsi és belügyminiszteri rendeletek, és a végre
hajtási utasítást,

- ismerjék meg az elvtársak az okirathamisítás különböző módjait, 
hogy az igazolvánnyal, vagy a kiállításnál bemutatott okmányokkal 
elkövetett hamisítási kísérleteket könnyebben felismerjék,

a járási bejelentőhivatalok nyilvántartását, a járási katonai, 
nyilvántartó adataival össze kell hasonlítani, a hiányzó adatok ki
egészítése céljából,

- a bejelentőhivatalok anyagát selejtezni és rendezni kell,

a helyi tanácsoktól az anyakönyvi és állampolgársági felügyelet 
későbbi rendelkezések alapján a rendőrség hatáskörébe kerül át. 
Ehhez biztosítani kell a megfelelő kádereket.

az új anyakönyvi utasítás rendelkezéseit a megyei anyakönyvi fel
ügyelők 5 napos értekezlet keretében tárgyalják meg a járási fel
ügyelőkkel,

irányt kell venni azon személyek állampolgárságának rendezésére, 
akik az 1948. évi LX. törvény 26-27 §.-a alapján magyar állampol
gárként bírálhatók ni és jelenleg sárga bejelentőlappal rendelkeznek 
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továbbá rendezni kell azoknak a személyeknek az állampolgárságát 
is, akiknek külföldi állampolgársága igazolva nincs,

a határövezeti megyék vizsgálják át területüket, hogy nem lakik-e 
vagy nem tartózkodik-e ott valaki engedély nélkül.

A kollégium határozatánál 19. 20., 21., 22., 23., és 24 pontjában fog
laltakkal kapcsolatosan - mely pontok a politikai munka megjavítására 
vonatkoznak - a munkaterv elkészítéséhez és a politikai munka megja
vításához az alábbi szempontokra különösen felhívom a figyelmet:

a/ a pártszervezetek belső életének további megszilárdítása érdeké
ben fejleszteni kell a kollektív vezetést, mint a pártvezetés leg
főbb elvét, emelni kell a bírálat, de főleg az önbírálat színvo
nalát. Biztosítani kell a pártszervezetek és DISZ szervezetek ve
zetőségének újáválasztási munkáját, ezen keresztül a párt és DISZ 
szervezetek vezetőségeinek megszilárdítását és aktivizálását.

b/ Elő kell készíteni pártszervezeteinket a IV. Pártkongresszusra. 
A kongresszusra való felkészülésnek a kommunisták nagyarányú moz
gósítását, pártszervezeteink aktivizálódását, az egész rendőrség 
munkájának minőségi javulását kell eredményeznie.

e/ a politikai nevelőmunka fő célja pártunk új irányvonalának, népi 
demokráciánk fejlődésé új szakaszának és az ebből fakadó problé
máknak megismertetése, széleskörű propagandája és agitációja. Ki 
kell alakítani a bel- és külpolitikai tájékoztató előadások széles
körű rendszerét, bevonva a párton kívülieket és hozzátartozóikat is.

d/ Fel kell számolni a káderek marxista- leninista neveléséhez való 
formális viszont. Különösen nagy figyelmet kell fordítani az elmé
leti munka kialakítására. A pártoktatás színvonalát emelni kell.

Ezért elméleti, valamint konzultációs előadásokat kell szervezni, 
a párthatározatból és a pártoktatásból fakadó elméleti és módszer
tani kérdések tisztázására. A propagandista konferenciák színvona
lát biztosítani kell a fokozott ellenőrzésen és értékelésen ke

resztül.

A pártszervezetek és a politikai szervek munkájának előterébe kell ál
lítani, hogy mozgósítsák a rendőrség kommunistáit és valamennyi tag
ját a közbiztonság megszilárdítására, és a bűnüldözési munka megjaví
tására.

a/ A pártszervezetek őrködjenek a szocialista törvényesség betartása 
felett és hatásos intézkedéseket foganatosítsanak a törvényesség 
megszilárdítása érdekében. Különösen kezeljék a súlyának megfele
lően elitélendő cselekedetként a dolgozók zaklatását, durva, rideg, 
lélektelen bánásmódot, a dolgozók ügyei iránti közömbösséget, a "kis" 
ügyek és panaszok lebecsülését.   

b/ A bűnügyi munka megjavítását a pártszervezetek tekintsék elsőrendű 
feladatuknak. Elsősorban harcoljanak az operatív munka megbecsülé
séért. Mozgósítsanak a restanciák felszámolására. Állítsák követel
ményként a bűnügyben dolgozók elé az eredményesség növelését a 
lelkiismeretességet; a megszüntető határozatok és bizonyító eljá
rások alkamazásánál.
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A pártszervezetek küzdjék le az intézkedéseknél mutatkozó bi
zonytalanságot, közömbösséget.

' . 

c/ A pártszervezetek a 019.sz. miniszteri parancsnak megfelelően 
támogassák a parancsnokokat a fegyelem megszilárdításában, moz
gósítsák a kommunistákat a parancs végrehajtására. Havonként 
értékeljék a vezetőségek az egységeik fegyelmi helyzetét és 
a parancsnokokkal közösen dolgozzák ki a nevelőmunka követendő 
módszerét. Különös súllyal foglalkozzanak a párttagok élenjáró 
szerepének kialakításával, a szolgálati fegyelem, a munka mi- 
nőségének, a parancsok feltétlen végrehajtásának megteremtésé
vel.

d/ A politikai szervek és pártszervezetek tartsák kötelességüknek 
a beosztottakról való gondoskodást, harcoljanak azért, hogy a 
parancsnokok a beosztottak jogos igényeit a lehetőség határán 
belül teljesítsék.

Budapest, 1953. december 21.

Kutika Károly s.k. 
rendőrezredes

az ORK vezetőjének operatív helyettes

•

A kiadmány hiteléül:

/ Hornok János r.hdgy./ 
ORK. TÜK. vezetője.
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