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Belügyminisztérium

210-35/17/954

Országos Rendőrkapitányság 
T i t k o s !

AZ ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK 

1 7 ./1934. sz. utasítása.

BM. Valamennyi megyei - budapesti - főosztályvezető 
Rendőri Helyettesének,

S z é k h e l y é n .

A kormányprogramból reánk háruló feladatok maradéktalan végre
hajtása megköveteli, hogy rendőri munkánkat tervszerűen, egyön
tetű utasítások kiadásán keresztül irányítsuk. Ellenőrző munkán
kat megjavítva hathatósabb gyakorlati segítséget adjunk az al
sóbb hatóságok és szervek munkájához.

A megyei, városi és járási /kerületi/ közrendvédelmi tisztek, 
de általában az ellenőrzésre kötelezett és jogosult tisztek őr
söket ellenőrző tevékenységének jelenlegi formája nem felel meg 
a követelményeknek.

Az ország területén több helyen tapasztalható, hogy a megye, vagy 
a járás részéről ellenőrzést tartó elöljárók különböző szemszög
ből nézik egy-egy rendőrőrs, vagy beosztott végzett munkáját, 
ezért az ellenőrzés alkalmával észlelt hiányosságok kijavítására 
különböző, sokszor ellentétes utasításokat adn ak. Az ilyen uta
sítások - feladat adások - amellett, hogy az ellenőrző tekintélyé
nek és az ellenőrzés erkölcsi rovására mennek - az őrsök parancs-
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nokaiban bizonytalanságot keltenek és gátlójává válnak a terv
szerű, egyöntetű munkának, az észlelt eredmények fokozásának, 
a hibák megfelelő, kijavításának.

Előfordult olyan eset is, hogy a járási közrendvédelmi és köz
lekedésrendészeti parancsnok az ellenőrzés alá vont őrsön azt 
állapította meg, hogy a szolgálatvezénylés jó és tervszerűen fo
lyik. A megyei főosztály közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
osztályára beosztott tiszt két nap múlva annak tervszerűtlen- 
ségét állapította meg, vagy éppen egy-egy felsőbb utasítás tar
talmát és végrehajtását különbözőképpen magyarázták.

Természetesen, az ilyen különoöző észrevételek, különböző uta
sítást eredményeznek, ami megzavarja az őrsök parancsnokait.

Az utasítások egyöntetű kiadása, s az őrsök ellenőrzési színvo
nalának emelése érdekében 

 az őrsök részére adandó utasításokat az alábbi
ak szerint szabályozom:

I.

A BM. megyei főosztályok városi, járási és kerületi osztályok 
elöljárói közül szakmai szempontból csak az alábbiak adhatnak 
utasítást az őrsök részére:

1./ megyei főosztályvezetők, megyei főosztályvezetők rendőri he
lyettesei, közrendvédelmi és kiképzési helyettesek, opera
tív helyettesek,

2./ megyei közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezetők,
3./ városi, járási és kerületi osztályvezetők és rendőri helyet

tesek,
4./ városi, járási kerületi közrendvédelmi parancsnokok.

Az 1. és 3. pontokban felsoroltak írásban kiadott utasításaikat 
kötelesek a 2. és 4. pontban felsorolt osztályvezetők és parancs
nokok tudomására hozni. Ezzel biztosítani kívánom, hogy az őrsök 
fele leadott minden utasításról a közrendvédelmi és közlekedés
rendészeti osztály és parancsnokok tudomással bírjanak.
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A megye k özrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályra be
osztott tisztek, -~
őrzéseik alkalmával ál t a lában utasítást sem írásban, sem szóban 
nem adhatnak.)  /Kivétel, ha az nyilvánvalóan törvénybe ütközik,vagy 
parancsokkal, utasításokkal, rendeletekkel ellenkezik./ 

Ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy egyes megyei fő
osztályok az ORK. utasítástól eltérő, vagy azt módosító utasí
tásokat adnak ki.

A továbbiakban a legszigorúbban megtiltom, hogy a BM. vagy ORK. 
utasításokban, parancsokban, stb. meghatározottakkal ellentétes, 
vagy módosító utasításokat adjanak ki, az utasítást kiadó enge
délye nélkül. Ugyanezt meg kell követelni a megyei főosztályok
nak, ha azt tapasztalják, hogy a megyei utasításokat valamely 
városi vagy rendőri osztály megváltoztatja. Az ilyen esetekben 
a legszigorúbb felelősségrevonást fogom, illetve kell alkalmazni.

Az ellenőrzések megtartását az alábbiakban szabályozom:

BM. megyei - budapesti - főosztályvezető rendőri helyettese:

1./ Közrendvédelmi és kiképzési helyettes munkáját havonta egyszer 
köteles ellenőrizni.

2./ Minden két hónapban a megyei közrendvédelmi és közlekedés
rendészeti osztályokat köteles ellenőrizni

3./ Minden hónapban egy járási, városi, ker. közrendvédelmi pa
rancsnokot köteles ellenőrizni.

4./ Kéthavonta egy őrsét /központi tiszti őrsöt/ köteles ellen
őrizni .

BM. megyei főosztályvezető rendőri helyettesének közrendvédelmi 
és kiképzési helyettese:

1./ A megyei főosztály közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
osztályának munkáját havonta egyszer köteles ellenőrizni.
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2./ A negye területén lévő összes rendőrőrsök munkáját évenként 
egyszer köteles ellenőrizni.

3./ Minden 3 hónapban egyszer - Budapesten 6 hónapban - köteles 
ellenőrizni a városi, járási /kerületi/ közrendvédelmi és 
közlekedésrendészeti parancsnokok munkáját, valamint /Buda
pest kivételével/ a közlekedést és gépjárműveket ellenőrző 
csoportot.

4./ Havonként köteles egy területfelel ős, (:körzeti megbízott mun
káját a gyakorlatban leellenőrizni.:)

Megyei közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezető:

1./ A városi és járási közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
parancsnokok és közlekedést és gépjárműveket ellenőrző 
csoportparancsnok munkáját havonként egyszer köteles ellen
őrizni .
Ahol a városok, vagy járási /ker./ osztályok száma a 8-at 
meghaladja, ott kéthavonként egyszer, Budapesten 3 havonként 
egyszer.

2./ A megye területén lévő rendőrőrsöket 6 hón aponként egyszer 
köteles ellenőrizni.

3./ Havonként 3 területfelelőst, körzeti megbízottat,/vagy moz
gó őrszemet/ és 1 közlekedést ellenőrző járőrt köteles el
lenőrizni .

4./ A megyei közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályra 
beosztott tisztek munkáját a gyakorlatban havonként egy 
esetben köteles ellenőrizni /Budapesten kéthavonként egyszer/

5./ Háromhavonként egyszer minden városi és járási /ker./ osz
tály területén éjszakai ellenőrzést köteles tartani.

ő./ Minden 6 hónapban egyszer a városi, járási /ker./ osztályok 
területén ünnepnapi ellenőrzést köteles tartami.

Városi és járási /kerületi/ közrendvédelmi parancsnokok:

1./ Minden rendőrsön kéthavonként egyszer köteles parancsnoki 
általános ellenőrzést tartani.
A következő hónapban megtartott ellenőrzés visszatérő el
lenőrzés legyen.
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2./ Őrs munkaértekezleten havonként legalább kettőn vegyen 
részt.

3./ Havonként 3 területfelelőst köteles ellenőrizni.
/Ezen kívül járőröket, mozgó őrszemeket, objektumőröket

4./ Kéthavonként minden őrsén egy alkalommal éjszakai ellen
érzést köteles tartani. /Ellenőrzés után az ellenőrzés i- 
dejének megfelelő pihenőidőt biztosítani kell./

5./ Háromhavonként minden rendőrőrsön egyszer ünnepnapi el
lenőrzést köteles tartani.

őrsparancsnok:

1./ Az őrsre beosztott területfelelősök munkáját havonként 
háromszor,
/a területén lakó területfelelős ellenőrzésére a    
sz. O RK . utasítás az irányadó./

2./ A mozgo őrszemek munkáját - ha ilyen van -havonta 6 esetben
3./ az őrs többi beosztottjait hetenként egyszer köteles ellen

őrizni.

Közlekedést és gépjárműveket ellenőrző csoportparancsnok:

Összes beosztottjának munkáját havonként kétszer köteles ellen
őrizni.

Fent felsorolt megyei, városi, járási /ke rületi/ közrendvédelmi 
és közlekedésrendészeti osztály, parancsnokok, őrsparancsnokok, 
közlekedést és gépjárművet ellenőrző csoportparancsnokok ellen
őrzéseiket beosztott tisztjeikkel, illetve helyetteseikkel meg
oszthatják.

A megyei /Budapesti/ közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osz
tályvezetők negyedevenként kötelesek a városi és járási /ker./ 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti parancsnokok és megyei 
őrsparancsnokok részére összevont értekezletet tartani.
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A városi és járási /Budapesten kerületi/ közrendvédelmi pa
rancsnokok kötelesek havonként őrsparancsnokaik részére érte
kezletet tartani.
Az őrsparancsnokok az őrs beosztottjai részére havonként egy 
esetben kötelesek munkaértekezletet tartani.

II.

Az őrsökön tartot t ellenőrzések csak akkor lesznek eredmé
nyesek, és segítőek, ha azok mélyen értékelik egy-egy őrsnek 
egyes munkaterületen végzett eredményeit, meglévő hiányossága
it, s a gyakorlatban adnak segítséget az eredmények fokozásá
hoz, a hiányosságok kijavításához.

A sablonos, futólagos segítő jelleggel nem bíró ellenőrzések 
felszámolása érdekében az alábbiakban szabályzom az őrsökön 
tartandó ellenőrzéseket:

1./ komplex ellenőrzések: amikor az egyes rendőri szakágak 
dolgozói együttesen tartanak a városi, járási, kerüle
ti osztályoknál, őrsöknél ellenőrzést.
Időtartam: 2 napnál kevesebb nem lehet.

2./ Brigádellenőrzés: a B.M. megyei főosztályok közrendvédel
mi és közlekedésrendészeti osztályvezetők és beosztot
tak közös ellenőrzése egy-egy városi, járási, kerületi 
osztály közrendvédelmi parancsnokainál és őrsein. 
Időtartam: 1 napnál rövidebb ideig nem tarthat.

3./ Cél-ellenőrzés: amikor a megyei, városi és járási, kerü
leti közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályok 
vezetői, parancsnokai, beosztott tisztjei csak egyes 
szolgálati feladat végrehajtását ellenőrzik. /pl. szolgá- 
latvezényles, T. személyekkel való foglalkozás, kádermun
ka, stb./
Időtartam: 3 óránál kevesebb nem lehet.
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4./ Parancsnoki általános ellenőrzés: amikor egy 
rendőrőrs munkáját alaposan és mindenre kiter
jedően megvizsgálják.
Időtartam: 8 óránál kevesebb nem lehet.

3./ Visszatérő ellenőrzés: amikor az előzőleg tar
tott ellenőrzés során megszabott feladatok, uta
sítások végrehajtását ellenőrzik le.
Időtartam: 4 óránál kevesebb nem lehet.

A területfelelősök ellenőrzése úgy a megyei, városi, járási, 
kerületi osztályok közrendvédelmi és közlekedésrendészeti  
osztályai, parancsnokai, mint az őrsök parancsnokai és helyet
tesei részéről e g y  óránál rövidebb ideig nem tarthat.

III.

A közrendvédelmi tisztek, valamint a rendőrőrsök munkájának 
megjavítása érdekében meg kell javítani az ellenőrzés munkáját. 
Mindenegyes ellenőrzésre alaposan fel kell készülni. Előre meg 
kell állapítani, hogy mikor, mit, milyen módszerekkel akarunk 
ellenőrizni.

A jövőben mielőtt ellenőrzésre kerülne a sor, meg kell állapí
tani, hogy melyik az a járás vagy őrs, melynek legnagyobb szük
sége van az ellenőrzésre, segítségadásra. Ezt a havi statiszti
ka alapos és helyes értékelése, valamint a már elfekvő ellen
őrzési észrevételek, különböző jelentések, valamint a helyi is
meretek, a bűnügyi fertőzöttség figyelembevételével határozzák 
meg.

A felkészülésnél értékelni kell az ellenőrzésre kerülő szerv 
szolgálatvezénylését, bűnügyi munkáját, a szoc. törvényesség 
betartását és betartatását, emberekkel való foglalkozását és 
tevékenységet. Az értékelés után meg kell beszélni az operatív 
osztályok és politikai osztályok vezetőivel a terület kérdéseit,
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szempontokat és véleményt kell kérni az ellenőrzésre kerülő 
szerv munkájára vonatkozóan. Hogyan látja a bűnügyi osztály 
a járás vagy r.őrs bűnügyi megelőző nyomozati munkáját, a po
litikai osztály miképpen látja a kommunista példamutatást, a 
munkához való viszony kérdését, ugyanakkor kérjenek a vezető 
elvtársaktól utasítást, szempontokat az ellenőrzési munkával 
kapcsolatban.

A megkapott szempontok és utasítások alapján meg kell határoz
ni, hogy mit kíván ellenőrizni. A jó felkészüléshez az is szük
séges, hogy a kiadott utasításokat /BM.ORK. megyei, városi és 
járási/ parancsokat és egyéb rendelkezéseket, melyek megszabják 
a rendőri munka egyes feladatainak mikénti végzését, állandóan 
tanulmányozzák. Különösen azon miniszteri parancsokat, utasítá
sokat, melyek időszerűek és a rendőri őrsök munkájára vonatkoz
nak.

Mikor az ellenőrző elöljárók látják az őrs munkáját, eredménye
it, hiányosságait, a havi ütemterv figyelembevételével készít
sék el ellenőrzési tervüket. Az ellenőrzési tervnek magában kell 
foglalnia azokat a legfontosabb ellenőrzési területeket, melye
ken keresztül az őrs munkájának megjavítására megfelelő elvi és 
gyakorlati segítség szükséges. Az ellenőrzési terv legyen átte
kinthető és csak annyi kérdést foglaljon magába, amelyet feltét
lenül végre tud hajtani.

Az ellenőrzési tervben rögzíteni kell, hogy ki, mit, hol, mettől- 
meddig ellenőriz és milyen nevelési feladatokat kíván megoldani 
az egész őrs, vagy egy-egy beosztott irányában.

Természetesen, minden ellenőrzési terv a területek sajátosságait, 
bűnügyi fertőzöttségét, az ellenőrzésre kerülő őrs eredményeit, 
hiányosságait figyelembevéve, más és más szempontokat tartalmaz.
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Az ellenőrzési terveket a negyei közrendvédelmi és közlekedés- 
rendészeti osztályon, valamint azokon a városi és járási osz
tályokon, ahol beosztott tisztek vannak, a beosztott tisztek 
készítik el és az osztály, illetve a közrendvédelmi és közle
kedésrendészeti parancsnok nagyja jóvá. A megyei közrendvédel
mi és közlekedésrendészeti osztályvezető által tartott ellen
őrzések során az ellenőrzési tervet az osztály vezetője készí
ti el és a megyei főosztályvezető rendőri helyettesének köz- 
rendvédelmi és kiképzési helyettese hagyja jóvá.

Azoknál a városi és járási osztályoknál, ahol a közrendvédelmi 
és közlekedésrendészeti parancsnok mellett beosztott tiszt nincs 
a parancsnok készíti el az ellenőrzési tervet és az osztály ve
zetője, vagy helyettese hagyja jóvá. /Ugyanez vonatkozik Buda
pestre is, főosztályra, kerületi osztályokra/

IV.

Ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az ellenőrzések után 
az észrevételeket egyes megyei, városi, járási, kerületi osztá
lyok ellenőrzésre jogosult tisztjei nem írják be, vagy nem meg
felelően írják be az ellenőrzési naplókba. Ezáltal az ellenőr
zések nem adnak útmutatást, segítséget a munka megjavításához.

Ennek megszüntetése érdekében az alábbiakat

r e n d e l e m  e l :

A megyei közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályra, va
lamint a városi, járási /kerületi/ parancsnokok mellé beosztott 
tisztek az ellenőrzési naplókba észrevételt nem írhatnak. / A 
később megjelölt ellenőrzéseket kivéve, továbbá ha a hiányos
ság nyilvánvalóan törvénybe ütközik, vagy parancsokkal, utasí
tásokkal, rendeletekkel ellenkezik./
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Ellenőrzés során szóban kötelesek elmondani észrevételeiket 
az ellenőrzött szerv parancsnokainak. Módszertanilag és gya
korlatilag nyújtsanak segítséget a hiányosságok kijavításához.

A beosztott tisztek az ellenőrzéseik alkalmával kötelesek 
beírni az ellenőrzési naplóba ellenőrzésük kezdetét, végét, 
és azt, hogy az írásos utasítást mikori határidőre küldi meg 
az alosztály. /Az ellenőrzéstől számított 8 napon belül/

A beosztott tisztek ellenőrzési észrevételeiket bevonulás után 
írásban jelentsék közvetlen elöljáróiknak, akik az észrevéte
lek értékelése után írásbeli utasításon keresztül kötelesek 
megszabni a felmerült problémák és hiányosságok kijavítására 
irányuló feladatokat a határidő megjelölésével.

Az ilyen formában kiadott utasításoknak nemcsak elvileg, hanem 
módszertanilag is kell segítséget adniok a rendőri szolgálat 
megjavításához.
A kiadott utasítás végrehajtását ellenőrizni kell.

A megyei közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályok 
vezetői, a városi, járási, kerületi osztályvezetők, valamint 
a városi /ker./ járási közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
parancsnokok ellenőrzési észrevételeiknek az ellenőrzési nap
lóba való bejegyzésekor az eredmények fokozására, s a felme
rült hiányosságok kijavítására kötelesek utasítást és felada
tot adni.

Ilyen esetben külön írásbeli utasítást kiadni nem kell.

Komplex vagy brigádellenőrzés alkalmával, amikor az ellenőrzést 
írásos utasítás követi, az ellenőrzés időtartamát és megtör- 
téntét be kell jegyezni a város, járási, ker. osztályok közrend- 
védelmi és közlekedésrendészeti parancsnokánál, valamint az őr
sökön rendszeresített "Ellenőrzési napló”-ba.
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Pl. "Az ellenőrzést végző neve:
Ellenőrzés kezdete: 1934.ápr.10-én 8 óra. 
Ellenőrzés vége:1954. ápr.10-én 16 óra.

Az őrsön /alosztályvezetőnél/ komplex brigád/ 
ellenőrzést tartottam.
Észrevételeket írásban, 1954. ápr. hó 18-ig 
leadom.
Aláírás."

Az írásos észrevételt, utasítást az ellenőrzést követő 8 napon 
belül le kell adni az ellenőrzött szerv osztályvezetőjének, aki 
azt értékelés után 2 napon belül köteles kiadni az ellenőrzött 
városi /ker./ járási közrendvédelmi és közlekedésrendészeti pa
rancsnokok, illetve őrsparancsnokainak.

Ha a megyéi főosztály közrendvédelmi és közlekedésrendészeti 
osztálya által lefolytatott brigádellenőrzés a városi, járási, 
ker. osztály közrendvédelmi és közlekedésrendészeti parancsnok
ra is kiterjedt, akkor az észrevételekből a reá vonatkozó rész 
kihagyásával keli azt az őrsöknek leadni.

A városi, járási, ker. osztályok által az őrsök felé irányuló 
komplex ellenőrzési észrevételeket a járáson belül valamennyi 
r.őrsnek - tapasztalatcsere érdekében - le kell adni, még azok
nak az őrsöknek is, amelyek ezúttal nem lettek ellenőrzés alá 
vonva.

A sablonos, segítő jelleggel egyáltalán nem bíró észrevételek 
bejegyzésének megszüntetése érdekében az ellenőrzési napló
ba történő bejegyzések rendjét az alábbiakban határozom meg:

Az utasítás adásra jogosult elöljárók az észrevételek beírása 
alkalmával az egyes megvizsgált szolgálati feladatokkal kapcso 
latban kötelesek beírni az elért eredményeket, hiányosságokat, 
azok okait, valamint az eredmények fokozása, a hiányosságok 
megszüntetése érdekében végrehajtandó feladatokat.
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A feladatok, meghatározásánál meg kell jelölni a végrehajtás 
határidejét.

A rendőrőrsökön az ellenőrzési naplóba beírást kell eszközölni 
abban az esetben is, ha az őrs munkaértekezletét ellenőrizték.

Ez esetben a bejegyzésnek tartalmaznia kell a beszámolóval kapcso- 
latos észrevételeket, s az értekezlet lefolyását. Az Ellenőrzé
si laplóba be kell írni az éjszakai éberségi ellenőrzés során 
észlelteket is.

A megyei, valamint a városi és járási, kerületi közrendvédelmi 
és közlekedésrendészeti osztályokra, közrendvédelmi és közleke- 
désrendészeti parancsnokok mellé beosztott tisztek munkaérte
kezletek, valamint éjszakai éberségi ellenőrzések tartása alkal
mával kötelesek észrevételeiket továbbra is beírni az Ellenőrzé
si Naplóba.

Észrevételt az Ellenőrzési Naplóba nem kell tenni akkor, ha a 
célellenőrzés egy fegyelmi kivizsgálásra vonatkozik vagy nem az 
őrs munkájával kapcsolatos.

A területfelelősök, járőrök, objektumőrök ellenőrzése során ta
pasztalta k a t  az ellenőrzési könyvecskébe be kell írni.

Az utasítások helyes kiadásával az ellenőrzések minőségi meg
javításával az eddiginél fokozottabb segítséget kell nyújtani a 
városi, járási, ker. osztályoknak és r.őrsöknek a közbiztonság, 
a közrend megszilárdításához, a társadalmi tulajdon fokozott vé
delméhez, rendőri munkánk megjavításához.
Ezzel egyidejűleg a 007/1953.ORK .Vezetőjének közrendvédelmi és 
Kiképzési helyettese által kiadott utasítás ellenőrzésre vonat
kozó része, valamint a 0361/1953. ORK. utasítás hatályát veszti.

Felhívom Vezető elvtársat, hogy a fenti utasításomat illetékes be 
oszlottjai előtt tegye oktatás tárgyává, s annak végrehajtását 
ellenőrizze.
B u d a p e s t ,  1954. június hó
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