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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
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UTASÍTÁSA
Budapest, 1969. évi augusztus hó 12-én.

Tárgy: 1969/1970. évi őszi és tavaszi leszerelések során
folytatandó toborzás.
A BM II. Főcsoportfőnökséghez tartozó budapesti és egyes
megyei szervek közrendvédelmi és közlekedésrendészeti tiszthelyettesi létszámhiányának megszüntetése érdekében szük
séges, hogy a Néphadsereg, a BM Karhatalom és BM Határ
őrség sorállományának leszerelése idején toborzást folytas
sunk.
Az elmúlt évek toborzó munkája nem volt kellően koordinál
va. A rendőrséghez történt toborzás végett külön-külön je
lentkeztek a különböző egységeknél a budapesti és megyei
toborzók. Ennek kiküszöbölése céljából az alábbiak szerint
rendelkezem:
1. A toborzó munkába azok a főkapitányságok kapcsolódja
nak be, amelyeknek a közrendvédelmi és közlekedésrendé
szeti tiszthelyettesi állományban létszámhiányuk van.
2. A toborzás tervszerű lebonyolítása céljából a Budapesti
Rendőr-f őkapitányság vezetői - az elmúlt évek gyakorla
ta szerint - toborzó brigádokat állítsanak ki az arra alkal
mas elvtársakból.
Azon megyei főkapitányságok vezetői, ahol tiszthelyettesi
létszámhiány van egy-egy toborzó tisztet jelöljenek ki.
A toborzók névsorát, rendfokozatuk, személyi adataik
megjelölésével, valamint a rendőr igazolványuk számát
1969. szeptember 1-ig terjesszék fel hozzám a megbízó
levelük kiállítása végett.
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3. A megyei főkapitányságok szervezettszerű toborzó mun
kája a Budapesti Rendőr-f őkapitánysághoz igazodjon.
A Budapesti RFK toborzói a területi munkájuk megkezdé
se előtt jelentkezzenek azon megyei RFK Személyzeti Osz
tályán, amelynek területén lévő alakulatoknál toborzást
kívánnak folytatni.
A megye toborzó tisztje csatlakozzon a budapesti tobor
zókhoz és együtt keressék fel az egységeket, a leszerelés
előtt álló katonákat, velük történő beszélgetés végett.
Azoknak a jelentkezőknek a névsorát - akik más megyei
RFK állományába kérik a felvételüket - meg kell küldeni
az illetékes főkapitányság Személyzeti Osztályának.
4. A toborzó munka sikerének érdekében, előkészítő propa
ganda munkát kell folytatni a leszerelő katonák körében.
A BM IV/I. Csoportfőnökség tegyen intézkedést, hogy a
„Magyar Rendőr” , a „Néphadsereg” 1969. októberi és
novemberi, a „Hazáért” 1970 januári és februári számá
ban a rendőrség munkáját népszerűsítő cikkek jelenjenek
meg és a pályázati felhívást közöljék le.
A főkapitányságok Személyzeti Osztály vezetői vegyék fel
a kapcsolatot a területükön lévő kiegészítő parancsnoksá
gokkal, Néphadsereg, BM Karhatalom és BM Határőrség
alakulatainak parancsnokaival, kérjék azok segítségét a to
borzó munkához és lássák el őket a rendőrség munkáját
népszerűsítő anyagokkal és pályázati felhívással.
A BM IV/I. és IV/II. Csoportfőnökség gondoskodjon az
érintett szervek kellő mennyiségű propaganda anyaggal
és a pályázati felhívással történő ellátásáról.
5. A járási (kerületi) rendőrkapitányság vezetői, őrsparancs
nokok vegyék fel a kapcsolatot a helyi tanácsok, üzemek,
vállalatok vezetőivel és pártszervezeteivel, kérjék segítsé
güket a toborzáshoz és javasoljanak fiatalokat a rendőr
séghez.
6. A toborzók menetlevéllel, napidíjjal történő ellátása az ille
tékes főkapitány elvtárs feladata.
7. A toborzási munka irányítását és koordinálását a Honvé
delmi Minisztérium és a főkapitányságok között a BM
IV/II. Csoportfőnökség végzi.
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