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példány.

AZ ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE
KÖZRENDVÉDELMI ÉS KIKÉPZÉSI HELYETTESÉNEK

0024/1953. számú utasítása.

BM.budapesti és valamennyi megyei főosztályvezető
Rendőri Helyettesének,
Székhelyén.
Közlekedésünk egyre nagyobb ütemű fejlődése szűkségessé tette az
eddig érvényben lévő közlekedésrendészeti szabályok átdolgozását
és egy új Közlekedésrendészeti Szabályzat kiadását.
Az új Közlekedésrendészeti Szabályzat /továbbiakban KRESZ/ a je
lenlegi követelményeknek megfelelően a közlekedés megjavítását,
a gyors és balesetmentes közlekedés ügyét fogja szolgálni.

Az új Közlekedésrendészeti Szabályzat megjelenésével kapcsolatban
szükséges úgy a rendőrség tagjainak, mint a dolgozók széles töme
geinek számára az új szabályok széleskörű ismertetése, propagálá
sa.
A KRESZ megjelenése után az alábbiakat kell a közlekedési szer
veinknek végrehajtani:

1. A szabályok népszerűsítése érdekében folytatott propa
ganda munkát külön kell választani a belső /rendőrségen
belüli/ és külső /a dolgozók felé irányuló/ munkákra.

2. A rendőrségen belül elsősorban a közrendvédelmi és köz
lekedésrendészeti vonalon dolgozó elvtársak előtt kell is
mertetni a megjelent rendeletét, kiemelve annak jelentősé
gét. Gondoskodni kell továbbá arról, hogy az oktatás, kere
tében a KRESZ megjelenése után azonnal az új KRESZ anyagát
oktassák és valamennyi elvtárs rendelkezésére álljon az új
KRESZ.
3. A dolgozók felé irányuló propaganda munka szervezésénél
külön kell választani, a gépkocsivezetőkre, a kerékpárosok
ra, lovaskocsihajtókra és gyalogosokra vonatkozó részeket
és ennek megfelelően összeállítani a tájékoztató jellegű
propaganda előadások anyagát.

4. Az előadásokon kívül fel kell hasznáIni minden propagan
da eszközt az új szabáIyok ismertetésére és népszerűsítésé
re. Így pl; a hangosbeszélőket, a helyi és üzemi sajtót stb.
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Általában arra kell törekedni, hogy az új KRESZ kiadásával egy
idejűleg megszilárdítsuk a közlekedési fegyelmet.

Az új K
RESZ népszerűsítésével kapcsolatos munka ne rövid ideig
tartó kampány feladat legyen, hanem hosszú és szívós küzdelem a
közlekedési fegyelem megszilárdítása érdekében.
Az új KRESZ megjelenése kb. 1 hónapon belül várható.
Megjelenéséről a hivatalos lapon és az országos sajtón keresztül lehet
tudomást szerezni. Ezenkívül könyv, illetve fűzet alakjában fog
kiadásra kerülni, amelyből megfelelő számú mennyiséget fognak
kapni a rendőrségi szervek is. Ennek kérésére külön igénylést
felterjeszteni nem kell.

Jelen rendeletem végrehajtásáról a közrendvédelmi és kiképzési
helyettes útján gondoskodjék.
Budapest, 1953. december hó 1.
A kiadmány hiteléül:

/ Hornok János /
r.hdgy.
ORK.TÜK.vezető
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Máté Mátyás s.k.
r. alezredes
ORK. Vezető helyettes

