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 AZ ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 
KÖZRENDVÉDELMI ÉS KIKÉPZÉSI HELYETTESÉNEK

11/1954. számú utasítása.

A Központi Vezetőség határozatának, valamint kormányunk új gazdasági 
politikájának maradéktalan megvalósítása csak úgy lehetséges, ha ab
ban rendőrségi szerveink szívós és kíméletlen harcot folytatnak a 
bűnözök ellen. A bűncselekmények számának csökkentését és ezzel párhu
zamosan az elkövetett bűncselekmények felderítésének nagyfokú eredmé
nyességét, a Politikai Bizottság határozata a rendőrség elé elsőrendű 
feladatként tűzte ki.
A közrendvédelmi szolgálatot ellátók ezen elsőrendű feladatnál a kívánt 
eredményt csak akkor tudják elérni, és maradéktalanul biztosítani, ha 
az őrsök, ezen belűl a területfelelősök megelőző szolgálati tevékeny
ségét a lehető legmesszebbmenőkig megszilárdítják és az adatszolgálta
tások nagy számát, legelső sorban a bűnügyek felderítésére és megelőzé
sére vonatkozólag emelik.
Annak érdekében, hogy a közrendvédelmi szolgálatot ellátók mind ered
ményesebben tudják alkalmazni a. tájékoztató személyekkel kapcsolatos 
munkát, a legutóbbi időben valamennyi tájékoztató munkát végző részére 
kiadtam a "Körzeti megbízott szolgálat” tankönyvet , a m e l y b ő l  a ”meg- 
előző szolgálattal” kapcsolatos részt beható oktatás tárgyává kell ten
ni .
Felülvizsgálva közrendvédelmi szolgálatot ellátók 1954. évi január 
havi munkáját, az alábbi tevékenység állapítható meg.
Az adatszolgáltatások számában 1953. decemberéhez viszonyítva

457
emelkedés mutatható ki.
Ugyanakkor azonban a tájékoztató személyek számában

692 fős
csökkenés mutatkozik.
Az adatszolgáltatások eredményessége legelsősorban is annak tudható be, 
hogy a meglévő és nyilvántartott tájékoztató személyek fokozatosan 
aktivizálva lesznek és eredményesebbé válik a velük való foglalkozás.
Ugyanakkor azonban a tájékoztató személyek számának csökkenése azt 
bizonyítja, hogy részben a nyilvántartásból való törlések nem a kellő 
körültekintéssel történnek, ugyanakkor még mindig nagy számban törté
nik olyan személyek nyilvántartásbavétele, akik nem kellő körültekin
téssel lettek kiválasztva és ennek hiányában alkalmatlanok arra, hogy 
az adatszolgáltatás tényét biztosítsák.
Legsúlyosabb hiányosság még mindig az, hogy ha mutatkozik is némi ja
vulás a tájékoztató személyek aktivizálásánál, az adat- szolgáltatas te
rén való felhasználásánál, ez nem kielégítő és nem mindenegyes megyei
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főosztály területén egyöntetű.

Egyes megyei főosztályok munkáját felülvizsgálva és eredményességét 
értékelve, a havi statisztikai adatszolgáltatások alapján, január hó
naphoz viszonyítva, az alábbiak állapíthatók meg:
A hó folyamán eredményes munkát fejtettek ki:

Békés
Csongrád
Tolna

megyei főosztályok közrendvédelmi szolgálat ellátói.
Békés megyében 17-eI emelkedett a tájékoztató személyek száma, ezzel 
egyidejűleg 96-al az érkezett adatok száma.
Csongrád megyében 17-el emelkedett a tájékoztató szemelek száma és 
74-el az ada tok szama.
Tolna megyében 4-el a tájékoztató személyek, 15-el a kapott adatok szá
ma.
Ezen számszerű adatok azt bizonyítják, hogy ezen megyei főosztályoknál 
fokozott gondot fordítanak a tájékoztató munkára, helyesen veszik figye- 
lembe a bűnügyi fertőzöttséget és veszélyeztetettséget és ezen terüle
tekre további tájékoztató személyeket állítanak be. Ugyanakkor a ki
adott rendelkezéseknek megfelelően, csakis olyan tájékoztató személyt 
vesznek nyilvántartásba, aki egyidejűleg adatot is szolgáltat és to
vábbi adatszolgáltatása is biztosítva van.
Egyes megyei főosztályoknál eredményesség tapasztalható olyan értelem
ben, hogy ha csökkent is a hó folyamán a tájékoztató személyek száma, 
az adatszolgáltatások terén lényeges emelkedés mutatható ki.

Ezen megyék az alábbiak:
Vas
Szabolcs-Szatmár
Heves
Baranya

Vas megyében bár 25-el csökkent a tájékoztató személyek száma, a meg- 
lévő személyek az előző hónaphoz viszonyítva 105-el több adatot hoztak.

Szabolcs-Szatmár magyében 5-el csökkent a tájékoztató személyek száma, 
68-al emelkedett azonban az a d atok száma.
He v es megyében 26-el csökkent a tájékoztató személyek száma, ugyan
akkor 110-el emelkedett az adatok száma.
Baranya megyében 21-el csökkent a tá jékoztató személyek száma, de 93 
emelkedést mutat az adatszolgáltatás.
Ezen megyéknél hiányosság legelső sorban is az, hogy a tájékoztató sze
mélyek kiválasztásánál még mindig nem kellő körültekinté ssel járnak 
el és így nagy számban kell még mindig törölni a passzív magatartást 
tanúsító tájékoztató személyeket.
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Jövőben történő beállítások alkalmával fokozottabb körültekintéssel 
kell eljárni.
A fent elért eredmények mellett azonban még mindig tapasztalhatók 
súlyos hiányosságok, egyes megyei főosztályok tevékenységénél. Ezen 
nem kellően megalapozott és körültekintéssel végzett megelőző munka 
komoly gátló körülményévé válhat a közrendvédelmi szolgalat megelőző 
és bűncselekményeket felderítő tevékenységének.
Január hó folyamán lényeges visszaesés tapasztalható

Pest 
Szolnok 

 Veszprém
Bács-Kiskun

megye területén.
Pest megyében 12-vel csökkent a tájékoztató személyek, ezzel egyidő- 
ben 75-el a kapott adatok száma.
Veszprém megyében 5-el a tájékoztató személyek, 53-al az adatok száma,
Bács-Kiskun megyében bár 95-el emelkedett a tájékoztató személyek 
száma, ezzel szemben a megnövekedett nyilvántartott személyekkel el
lentétben 63-al csökkent a kapott adatok száma,
Szolnok megyében 124-el csökkent a tájékoztató személyek, 20-al az 
adatok száma.
Ezen túlmenően mind a négy megyénél súlyos hiányosság az is, hogy a. 
kapott adatok közül igen magas azoknak a száma, melyek realizálás so
rán nem feleltek meg a valóságnak.
Január hó folyamán

Szolnok megyében 36 
Pest megyében 59
Bács-Kiskunban 105

adat nem felelt meg a valóságnak.
A hiányosságok egyik eredendő oka, és ezt tényként megállapítani,
az, hogy a közrendvédelmi szolgálatot ellátók nagy száma újonnan be- 
toborzottak, akik a kellő helyi és személyi ismeret hiányában nem tud
nak megfelelő módon foglalkozni a tájékoztató személyekkel. De ezzel 
párhuzamosan azonban a hiányosságok másik eredendő oka az, hogy a ka
tonai szolgálatra bevonultak tájékoztató személyeivel a kapcsolatot 
más, fejlett területfelelősök nem vették fel és szinte minden esetben 
a  parancsnokok jóváhagyásával ezen személyeket mint passzív magatar
tást tanúsítókat, a nyilvántartásból törlik.
A hiányosságok eredendő oka azonban legelsősorban is az, hogy a köz- 
rendvédelmi szolgálatot ellátó tisztek és őrsök parancsnokai nem ad- 
ják meg a szükséges gyakorlati segítséget a területfelelősök számára 
a tájékoztató személyekkel való foglalkozáshoz. Ugyanakkor nem kérik 
az operatív szervek megfelelő segítségét sem, a munka még eredményeseb
be tétele érdekében.
Még mindig gyakori jelenség az, hogy az ellenőrző tevékenységet foga
natosító közrendvédelmi tisztek hozzájárulnak tájékoztató személyek
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törléséhez anélkül, hogy előzetesen alaposan meggyőződnének arról, 
hogy a területfelelős megfelelő módon foglalkozott-e a tájékoztató  
személlyel és csupán a tájékoztató személyt terheli-e felelősség azért, 
hogy adatszolgáltatás biztosítva nincs.
Ezt a tényt igazolja az, hogy január hó folyamán

1068 tájékoztató személy
lett törölve, de ugyanakkor a beállítások száma ennél lényegesen ala
csonyabb.
A megyei közrendvédelmi és közlekedésrendészeti alosztály, valamint 
a közvetlen tiszti és őrsparancsnoki munka hiányossága az, hogy a tá
jékoztató személyeket nem tudják megfelelő módon felhasználni a bűn
cselekmények megelőzése és felderítése munkájában, és így a beérkező 
adatok döntő többsége nem bűnügyi, hanem csupán kihágási, vagy egyéb 
hangulatjelentésekre szorítkozik.
Erre mutat az, hogy Budapesten a tájékoztató személyektől érkező ada
tok kb. csak 10-15 %-a, vidéken pedig csupán 70 %- az, amely bűncse
lekmények elkövetésére, illetőleg azok felderítésére ad tájékoztatást.
Ugyancsak a tájékoztató személyekkel való foglalkozás hiányára mutat 
az is, hogy országos viszonylatban a beérkező adatoknak kb, 8-10 %-a 
a realizálások alkalmával nem felel meg a valóságnak,
A tájékoztató munka gyakorlati segítésénél legtöbb esetben nem mutat-  
nak rá kellő mértékben az ellenőrző tevékenységet foganatosítók arra, 
hogy a munka lényege, a dolgozó tömegekkel való elszakíthatatlan kap
csolat kiépítése, és ez mint előfeltétel, elengedhetetlen a munka e-
redményességéhez.   
Súlyos hiányosság az, hogy az őrsök parancsnokai és helyettesei tájé
koztató személyekkel való kapcsolata, ennek következtében munkájuk e- 
redményessége nem kielégítő, nem mulatnak példát a munka gyakorlati 
elvégzésében, és az ezzel kapcsolatos eredményességben. Ezen hiányos
ságot az ellenőrzést foganatosító tisztek a mai napig sem ismerik fel, 
és így tevékenységükkel nem hatnak oda, hogy ezen hiányosságot, mint 
a munka és a kibontakozás gátló körülményét a legrövidebb időn belül 
felszámolják.
A tájékoztató munka megjavítása érdekében a közrendvédelmi tisztek, 
az őrsök parancsnokai és területfelelősök előtt az eljövendő időben 
az alábbi feladatok állnak, melyeket végrehajtani rendelem:

1./  Az ellenőrzést foganatosító parancsnokoknak az operatív szer
vek segítségével a tőlük kapott tájékoztatások alapján meg kell 
állapítaniok, hogy a tájékoztató személyek a területek bűn
ügyi fertőzöttségét és veszélyeztetettségét figyelembevéve van
nak-e beállítva.
Ugyanakkor meg kell állapítani a fenti szempontok figyelembe
vételével, hogy az eseményekről történő kellő időbeni érte
süléshez elegendőek-e a meglévő tájékoztató személyek.
Amennyiben ezen a téren hiányosság mutatkozik, gondoskodni 
kell arról, hogy kellő körültekintéssel- s megnövekedett fel
adatoknak megfelelően, a szükséges számú tájékoztató személy 

 beállítást nyerjen.
Határidő: 1954. IV. 30 .
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2./ Az ellenőrző parancsnokok minden ellenőrzésük alkalmával az 
operatív helyzetet értékelve ismertessék az őrsök beosztott
jai előtt, az eljövendő idők feladatait és azt, hogy a fel
adatok megoldásához a tájékoztató személyeket milyen irány
ban és milyen mértékben vegyék igénybe.

Gyakorlatban meg kell mutatni, hogyan kell a tájékoztató sze
mélyekkel foglalkozni így, hogy a beszélgetések során minden 
olyan eseményről és jelenségről értesülést szerezzenek, amely 
számukra jelentőséggel bír.

3./ A munka megjavítása érdekében elsősorban is biztosítani kell 
a parancsnoki példamutatást. Ellenőrizni kell, hogy az őrsök 
parancsnokai minden esetben megfelelő számú tájékoztató sze
méllyel rendelkezzenek és ezek adatszolgáltatásai megfelelőek 
legyenek. Ezért az őrsök parancsnokaival, az ellenőrzések al
kalmával fokozottabban kell foglalkozni és követelményt kell 
velük szemben állítani az e téren végzendő munkára vonatkozó
an.

4./ Rendszeresen kell értékelni az operatív szervekkel egyetemben 
a területrészek bűnügyi helyzetét és ezen értékelések anya
gát az őrsök felé írásban megadni, feltüntetve azt, hogy a 
tájékoztató személyeket milyen munkák elvégzéséhez és milyen 
irányban vegyék igénybe az őrsök parancsnokai és területfele- 
lősök.

5./ Az őrsök parancsnokai minden szolgálatba történő kivezénylés 
alkalmával részletesen foglalkozzanak a tájékoztató munka 
kérdéseivel és konkrétan szabják meg az e téren elvégzendő 
feladatokat.
A bevonuló területfelelősöktől és járőröktől pedig követeljék 
meg az e téren végzett munkájukra vonatkozó részletes, minden
re kiterjedő beszámolót.

6./ A tájékoztató munka eredményesebbé tétele érdekében az arra 
jogosult parancsnokok kiváló munkát végzőkkel szemben alkal
mazzák a dicséret és jutalmazás eszközét, ugyanakkor a fele
lőtlen és hanyag munkát végzőket, valamint a kellő ellenőr
zést, irányítást és gyakorlati segítség megadását elhanya
goló parancsnokokat is részesítsék fenyítésben.

Budapest, 1954. február 25.

Máté Mátyás s.k. r.alezredes
az ORK. Vezetőjének
közrendvédelmi és kiképzési helyettese.

A kiadmány hiteléül:

/Hornok János r.hdgy . /  
Tük. vezetője. 
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