B.M. Országos Rendőrkapitányság Vezetője.
Nyt. szám: 00628/1953. B.M.ORK.TÜK.

"SZIGORÚAN TITKOS!"

Sorszám: 204

00628/1953. számú utasítás

az elöljáróknál történő jelentkezés szabályairól.

Ellenőrzéseim során megállapítottam, hogy a rendőri szervek
vezetői / parancsnokai / előljáróknak„adandó helyszíni jelen
tések alkalmával gyakran nem kielégítő, hézagos tájékoztatást
adnak a vezetésük alatt álló szervek munkájáról és helyzetéről.
Az egységes gyakorlat„kialakítása végett elrendelem, hogy a„
rendőri szervek vezetői / parancsnokai / az elöljárói ellenőr
zések alkalmával történő jelentkezésükkor az elöljáró utasítása
esetén - emlékezetből vagy feljegyzések felhasználásával - az
alább felsorolt kérdésekről kötelesek pontos tájékoztatást adni.

A tájékoztatást az ellenőrzött vezető / parancsnok / valamennyi
elöljárójának, - tehát a közvetlen elöljárójának is köteles meg
adni, amennyiben azt elrendeli. Bizottsági ellenőrzés esetén a
vezető / parancsnok / a bizottság vezetőjét köteles tájékoztatni.

I.
Őrsparancsnok.

1. / Létszám.
a/ állomány szerint / rendszeresített létszám /
b/ névjegyzék szerint / meglévő létszám /
c/ szolgálatot ellátók száma / ehhez nem tartoznak
azok, akik betegség, szabadság vagy egyéb okból
szolgálatot ideiglenesen nem teljesítenek /.

Az őrs beosztottjai hol tartózkodnak, milyen feladat
tal ? A fegyverek száma, fajtája és minőség
A lő
szer mennyisége.
2. / Milyen az őrsterület közbiztonsági, bűnügyi helyzete ?
Az elmúlt hónap bűnügyi statisztikája.
Eredményes, eredménytelen nyomozások száma és
Hány házkutatást, személymotozást rendelt el az elmúlt
és f. hóban ?
Hány szokásos bűntettes tartózkodik az őrs területén ?
Hány kitiltott ?
Hány rendőri felügyeletes ?
Beosztottjai mennyi szolgálati órát teljesítettek f.
hóban ?
Ügyintézés állása.
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3./ Milyen az őrs fegyelmi állapota ?
Hányan voltak fenyítve az elmúlt és a f. hóban ?
Hányán megdicsérve, miért ?

/ Az őrs szociális és kulturális helyzete.
4.
Elhelyezés.
Beosztottak étkezési, tisztálkodási lehetőségei és egyéb
körülményei.
Őrstagok állami oktatásban való részvétele.
Az őrs kulturális életének lehetőségei.

5./ Az őrs erkölcsi-politikai helyzete.
Hány párttag van, hány DISZ.tag van ?
Van-e az őrsnek pártszervezete ?
Hogyan segíti elő a pártpolitikai munka a rendőri fela
datok elvégzését.

II.
Járási / városi, városi kerületi / osztályvezető rendőri

helyettese.

1./ Létszám.
a/ állomány szerint / rendszeresített létszám /
b/ névjegyzék szerint / meglévő létszám /
c/ szolgálatot ellátók száma / ehhez nem tartoznak azok,
akik betegség, szabadság vagy egyéb okból szolgála
tot ideiglenesen nem teljesítenek /.
Közvetlen beosztottak hol tartózkodnak, milyen feladattal ?
A fegyverek száma, fajtája és minősége. A lőszer mennyi
sége.

/
2.

Milyen az osztály területének közbiztonsági, bűnügyi
helyzete ?
Az elmúlt hónap bűnügyi statisztikája.
Eredményes, eredménytelen nyomozások számai %-ban.
A közbiztonság helyzete őrsterületenként.
Hány őrizetes, hány előzetesen letartóztatott van a fog
dában ?
Hány bűnügyet nyomoztak az őrsök, mennyit a bűnügyi al
osztály az elmúlt hónapban ?
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hány kitiltott, hány rendőri felügyeletes ?
Közúti balesetek száma .
A tájékoztató személyek, ügynökök, informátorok száma.
A f. hónapban hány jelentés érkezett tőlük.
3./

Milyen az osztály rendőri beosztottjainak fegyelmi álla
pota ?
Hányan voltak fenyítve az elmúlt és a f. hóban ?
Hányan megdicsérve, miért ?
Hány beosztottat adtak át a katonai bíróságnak a f. évben,
hányan vannak letartóztatásban ?

4. / Az osztály beosztottjai szociális és kulturális helyzete.
Elhelyezés.
Beosztottak étkezési, tisztálkodási lehetőségei és egyéb
körülményei / őrsönként /.
Az osztály beosztottjai kulturális életének lehetőségei
/őrsönként /.
Az osztály beosztottjainak, rendőri oktatásban, állami
oktatásban való részvétele.

5. / Az osztály erkölcsi-politikai helyzete.

Hány párttag van, hány DISZ tag ?
A törzsnek és az őrsöknek vannak-e pártszervezetei ?
Hogyan segíti a pártpolitikai munka a rendőri munka vég
zését.

III.
A főosztályvezető rendőri helyettese.

/
1.

Létszám.
a/ állomány szerint / rendszeresített létszám/,
b/ névjegyzék szerint / meglévő létszám /,
c/ szolgálatot el
látók száma / ehhez nem tartoznak azok,
akik betegség, szabadság vagy egyéb okból szolgála
tot ideiglenesen nem teljesítenek /.
Közvetlen beosztottak hol tartózkodnak, milyen feladat
tal ?
A fegyverek száma, fajtája és minősége. A lőszer mennyi
sége.
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/
2.

A megye közbiztonsági és bűnügyi helyzete.
Az elmúlt hónap bűnügyi statisztikája.
Eredményes, eredménytelen nyomozások számai %-ban.
A közbiztonság helyzete osztályok, ill. járásokként.
Hány őrizetes van a megyei fogdában ?
Az egész megye területén a tájékoztató személyek, az
ügynökök és informátorok száma. Hány jelentés érkezett
tőlük.

3./ Milyen a főosztály rendőri-beosztottjainak fegyelmi .
állapota ?
Hányán voltak fenyítve az elmúlt és a f. hóban ?
Hányán megdicsérve, miért ?
Hány beosztottat adtak át a katonai bíróságnak a f. évben,
hányán vannak letartóztatásban ?

4. / A főosztály rendőri beosztottjai szociális és kulturális
helyzete.
Elhelyezés.
Beosztottak étkezési, tisztálkodási lehetőségei és egyéb
körülményei / járásonként /.
Az osztály beosztottjai kulturális életéneklehtőségei
/járásonként /.
Az osztály beosztottjainak rendőri oktatásban, állami
oktatásban való részvétele.

5. / A főosztály erkölcsi-politikai helyzete,
Hány párttag-van, hány DISZ tag a megyében a rendőri
szerveknél ?
A törzsnek és az őrsöknek vannak-e pártszervezetei ?
Hogyan segíti a pártpolitikai munka a rendőri munka
végzését.

IV.

Rendőri iskola / tanfolyam / - parancsnokok.
/
1.

A törzs létszáma :
a/ állomány szerint / rendszeresített létszám /,
b/ névjegyzék szerint / meglévő létszám /,
c/ szolgálatot ellátók száma / ehhez nem tartoznak
azok, akik betegség, szabadság vagy egyéb okból
szolgálatot ideiglenesen nem teljesítenek /.
Közvetlen beosztottjai hol tartózkodnak ?
A hallgatók létszáma a tanosztály indulásakor?
Jelenleg ?
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3. / A tanosztály /iskola, tanfolyam / foglalkozása a jelent-

kezés időpontjában.

/ A tanosztály / iskola, tanfolyam / hallgatóinak tanulmányi
4.
eredményei#
5. A tanosztály / iskola, tanfolyam / fegyelmi helyzete,
/
Fenyítések, dicséretek száma.
6./ A tanosztály / iskola, tarfolyam / szociális és kulturális
helyzete.
Laktanya elhelyezési lehetőségei.
Tisztálkodási lehetőségek.
Ellátás minősége és mennyisége.
Kulturális lehetőségek.
/
7.

A tanosztály / iskola, tanfolyam / erkölcsi-politikai
helyzete.
Hány párttag van, hány DISZ, tag van ?
Van-e a laktanyának pártszervezete és hogyan segíti a
tanosztály / iskola, tanfolyam / munkáját.

V.

A vezetők helyettesei/ politikai helyettes, operatív helyettes, közrendvédelmi és kiképzési helyettes / az általuk irányított szakterületre vonatkozó adatokra kötelesek - az
ellenőrző elöljáró utasítása esetén - pontos tájékoztatást
adni.
Budapest, 1953. december hó 17.

Kutika Károly r.ezredes s.k.
Országos Rendőrkapitányság Vezetőjének
helyettese
Készítette: V/A
Készült: 310 példányban
Oldalszám: 5
Kapják: Elosztó szerint.

A kiadmány hiteléül:

BM.ORK. TÜK. Vezető
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