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Tárgy: A Bács-Kiskun-megyei főosztály rendőri munkájának tételes
ellenőrzése.

A B.M. Bács-Kiskun-megyei főosztály rendőri szerveinek tételes 
hivatali ellenőrzését rendelem el. Az ellenőrzés végrehajtásával 
megbizom Horváth Sándor r.alezr. elvtársat az ORK. V. osztály vezetőjét. 
Az ellenőrző brigádhoz beosztom: 
Láng György r.őrgy.
Gróf László r.szds.
Vincze Elek r.szds,
Kálmán György r.szds.
Salamon István r.őrgy.
Tóth János r.szds.
Szabó László r.őrgy.
Forján Gyula r.őrgy.
Palkó Jenő r.szds.
Forgó László r.fhdgy.
Fenyvessy Jenő r.szds. elvtársakat.

Az ellenőrzés célja:
Megvizsgálni a Bács-Kiskun-megyei rendőri szervek valamennyi terü
letét. Így különösen a vezetés munkáját, a bűnügyi, vizsgálati, 
közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, személyi igazolvány szakte
rületeket. Az ellenőrzésnek ki kell térnie a politikai munka, a sze- 
mélyi állomány politikai és erkölcsi állapotának vizsgálatára, 
valamint a rendőrség és a lakosság kapcsolatára. Az ellenőrzés 
terjedjen ki a megyei főosztály rendőri osztályaira, a járási osz
tályok és rendőrőrsök munkájára. A brigád tagjai az ellenőrzése
ket a maguk szakterületén kötelesek végrehajtani.

Ellenőrzés ideje:
Az ellenőrzés kezdődik 1954-évi október hó 25-én és tart október 
hó 30-ig.

Utasítom az ellenőrző brigád vezetőjét, hogy részletes ellenőrzési 
tervét hozzám terjessze be jóváhagyásra. A jóváhagyás után a bri
gád tagjai részére tartson részletes eligazítást.
Utasítom a Bács-Kiskun-megyei főosztályvezető rendőri helyettesét, 
hogy az ellenőrző elvtársakat munkájukban támogassa, gondoskodjon 
arról, hogy az ellenőrzés időtartamára a rendőri vezetők szolgálati 
helyükön tartózkodjanak,
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Utasítom a brigádvezetőt, hogy az ellenőrzésről jelentését úgy 
készítse el, hogy annak alapján a Bács-Kiskun-megyei rendőri 

 szervek munkáját az 1954-évi november hó 13-án az ORK. vezetői 
értekezleten meg lehessen tárgyalni.

Az ellenőrzéshez gépkocsit az alábbi osztályok kötelesek bizto- 
sítani:
ORK. politikai, 
bűnüldöző, 
közrendvédelmi, és 
V. osztály egy-egy darabot.

A kiadmány hiteléül:
P ő c z e  T i b o r  s . k . r.vezérőrnagy

/: Hornok János r.hadnagy. :/  miniszterhelyettes.B.M.ORK.Tük.vezetője. 
Nyt.szám : 63/525. Készítette : LK/BI.
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