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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
14. sz. PARANCSA

A rendőrség 1955-ben jelentős eredményeket ért el a Központi 
Vezetőség, a kormány határozatok és a miniszteri parancsok vég
rehajtása terén.
A Központi Vezetőség márciusi határozata óta a rendőrség bát
rabban lép fel a közrendet és a közbiztonságot veszélyeztető bű
nözők, az osztályidegen elemek ellen. Javult a közbiztonság. Ered
mények vannak a spekuláció elleni harcban, az operatív hálózati 
munkában. Növekedett a személyi állomány politikai öntudata, ja
vult a vezetés színvonala. Az eredményeket jelentősen elősegí
tette a Központi Vezetőség márciusi határozata után megszilárdult 
állampolgári fegyelem.
Az eredmények mellett azonban még komoly hiányosságok ta
pasztalhatók a rendőrség munkájában.
Súlyos hibák vannak a szodialista törvényesség biztosítása terén. 
Még mindig rendkívül magas a dolgozók ellen indított eljárások 
száma és nem elég hatásosak a kulákok és egyéb osztályidegenek 
elleni intézkedések. Még sok bűncselekmény marad felderítetlenül.
A társadalmi tulajdon védelme terén is vannak hiányosságok. Igen 
nagy még a népgazdaságunkat ért károsodás.
Az ügynökség szervezésében gyakori az operatív szabályok meg
sértése.
Igen magas a személyi állomány fluktuációja. A rendőrség fegyel
mi helyzete nem kielégítő. Nem javult lényegesen a politikai mun
ka minősége. A vezetés sem elég operatív, nem kielégítő az elem
ző és értékelő munka, nem folyik következetes harc a fogyaté
kosságok felszámolásáért.
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A rendőrség tevékenysége irányvonalának alapját az 1956. évben 
is a Központi Vezetőség és a Kormány határozatai, valamint a 24- 
es számú parancs képezik. Ennek alapján a rendőri tevékenység 
színvonalának további javítása, a hibák és hiányosságok megszün
tetése érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. Gondoskodni kell a büntetőpolitika egyes kérdéséiről szóló 
párthatározat torzításmentes, következetes végrehajtásáról. A 
bűnüldöző munka fokozottabban irányuljon a bűncselekmé
nyeket elkövető osztályidegen elemek ellen. A vezetők elle
nőrzésével, a politikai apparátus és a párszervezetek nevelő 
munkájának segítségével biztosítani kell, hogy pártos, osztály
harcos szellem érvényesüljön a rendőrség egész tevékenysé
gében. El kell érni, hogy a társadalomra veszélyesség fokához 
mérten bírálják el az egyes ügyeket és járjanak el az elköve
tők ellen. Az ORK. vezetője havonta értékelje az eredménye
ket és a hibákat, ennek alapján tegye meg a szükséges intézke
déseket a rendőri munka színvonalának emelésére.
Fokozott ellenőrzéssel, a politikai munka fokozásával alapvető 
változást kell elérni a szocialista törvényesség megtartásában. 
Kellő szigorral meg kell szüntetni az egyes helyeken még elő
forduló bántalmazásokat, az alaptalan őrizetbevételeket, a há
lózati munka a lapelvinek megsértését és. más törvénvszegé- 
seket. Ennek érdekében érvényesíteni kell a parancsnokok fe- 
lelősségét és a törvénysértők felelősségre vonását.

2. Tovább kell fokozni a társadalmi tulajdon védelmét. Ennek
érdekében :

a. Az Országos Rendőrkapitányság hasson oda, hogy 1956- 
ban jelentősen megjavuljon az élelmiszer, az építőipar, a ke
reskedelem, az import anyagokat feldolgozó, valamint a 
külkereskedelemnek dolgozó vállalatok és a kisipari szö
vetkezetek operatív biztosítása.

b. E l kell érni, hogy a rendőri szervek tevékenységük fő irá
nyát elsősorban a társadalmi! tulajdon rejtett fosztogatásá
nak megelőzésére, illetve felderítésére fordítsák. Ezt a fela
datot elsősorban az osztályellenség, a gyanús, a büntetett 
előéletű személyek operatív ellenőrzésével, a bűncselekmé
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nyékét előidéző okok feltárásával kell megoldani. A társa
dalmi tulajdon védelme terén szerzett tapasztalatokról rend
szeresen tájékoztatni kell a megfelelő párt és állami szerve
ket.

c. Fokozni kell a mezőgazdaság szocialista szektorának vé
delmét. Meg kell védeni a termelőszövetkezeteinket a ku- 
lákok támadásával szemben, állami gazdaságainkat a befu
rakodott osztályidegen személyek fosztogatásától. A gép
állomásokon harcolni kel! a pazarlás és lopások ellen. Meg 
kell szervezni a szocialista szektorban a raktárak és a ter
mények fokozott őrzését.

d. Az üzérkedés elleni harcot nagy erővel tovább kell folytat
ni. Elsősorban az osztályidegen elemek szervezett üzérkedé
sét kell felfedni. Fokozni kell az arany-valuta üzérkedés elle
ni harcot. Az e téren szerzett tapasztalatokat fel kell dolgoz
ni és általánosítani kell. Ahol szükséges, a megyékben ezt a 
vonalat meg kell erősíteni.
A társadalmi tulajdon védelme érdekében a járási szervek 
önállóságát fokozni kell. Ezért a járások területén lévő ob
jektumokat a járási szervek kötelesek biztosítani. Az objek
tumok átvételét 1956. április 30-ig fejezzék be.

3. A bűnügyi munka fő iránya továbbra is a nagyszámú lopások, 
a betörések és az erőszakos bűncselekmények megelőzése le
gyen. E mellett döntő módon növelni kel! a már elkövetett 
ilyen bűncselekmények felderítésének eredményességét.
Ezért az Országos Rendőrkapitányság vezetője 1956. ápri
lis 1-ig :
a. Vizsgáltassa felül a bűnügyi erők elosztását. Az operatív 

helyzetet és a fertőzöttségét elemezve az egyes területeket 
képzett, alapos szakismeretekkel rendelkező tisztekkel erő- 
sítse meg.

b. Gondoskodjék a bűnöző és a börtönökből szabadult sze
mélyek nyílt és operatív ellenőrzéséről, szabályozza ennek 
módját. Ezen a téren fő feladatnak kell tekinteni az ellenőr
zött személyek kapcsolatainak felderítését és a becsületes 
emberek leválasztását az ilyen személyek befolyása alól.

c. Dolgoztassa ki az értékesítési, valamint a költekezési vona
lak állandó és rendszeres, nyílt és hálózati ellenőrzésének 
módszereit.
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d. A körözési rendszert vizsgáltassa felül. Ennek során csök
kentse a körözések számát, a Legfőbb Ügyészséggel egyet
értésben szabályozza az elfogatóparancsok kibocsátásának 
rendszerét. Ennek megtörténte után követelje meg, hogy 
minden körözési ügyben aktív feldolgozás legyen.

e. Intézkedjék, hogy a városok közbiztonságának megjavítá
sa érdekében fedjék fel a lebujokat, a találkahelyeket, a be
jelentés nélkül élő személyeket. A szokásos bűntettesek, 
a találkahely-tulajdonosok és a többszörösen büntetett sze
mélyek kitiltását fokozott mértékben folytassák. A büntető 
eljárások során az ilyen személyek kiutasítására ( kitiltására ) 
tegyenek javaslatot.

4. A hálózati operatív munkában minőségi javulást, változást kell 
elérni. Biztosítani keli az alapelvek maradéktalan megtartását. 
Ennek érdekében az Országos Rendőrkapitányság a következő 
intézkedéseket tegye :
a. Dolgozza ki a rendőri operatív munka irányelveit meghatá

rozó utasítást. Biztosítani kell, hogy az operatív állomány 
ezt megismerje és munkáját ennek megfelelően végezze. 
Ezenkívül gondoskodni kell arról, hogy az ügynökséget az 
általános feladatok végzése helyett konkrét személyek, a 
szokásos bűntettesek, az osztályidegen, a spekuláns elemek 
és csoportok rendszeres ellenőrzésére szervezzék, illetve e 
feladatok végzésére alkalmassá tegyék. Alapvető elv legyen, 
hogy ügynök csak konkrét személyre vagy konkrét ügyben 
dolgozhat.

b. Gondoskodjon, hogy minden szervnél az operatív munka 
értékelése során az ügynöki munka minőségét vegyék első
sorban figyelembe. Vizsgáltassa felül azon megyék operatív 
munkáját, ahol a hálózat nem dolgozik eredményesen; nem 
előz meg és nem derít fel megfelelő számban bűncselek
ményeket. A felülvizsgálat alapján tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket.

c. A bűnüldöző szervek operatívságának fokozásával, a nyo
mozások azonnali megkezdésével, a kriminalisztikai mód
szerek széleskörű alkalmazásával el kell érni, hogy az isme
retlen tettesek által elkövetett bűncselekmények felderítésé
ben -  a következő 6 hónap alatt -  alapvető változás kö-
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vetkezzék be. Minden jelentősebb ügyben alkalmas hálóza
tot kell foglalkoztatni. Valamennyi jelentős ügyet és felderí
tést központilag kell ellenőrizni. Az eredményességet rend
szeresen értékelje, az elmaradott szervek parancsnokat von
ja felelősségre.

d. Az operatív munka minden területén szigorúan követelje 
meg a konspiráció szabályainak megtartását. Ennek bizto
sítása érdekében dolgozza ki e kérdés ellenőrzésének 
rendszerét és módszereit, azonnal számolja fel a jelenleg 
meglévő tűrhetetlen helyzetet. Az oktatásban az operatív 
munka titkossága kapjon az eddiginél nagyobb szerepet. 
Növeljék az operatív tisztek és a vezetők kombinatív kész
ségét; érjék el, hogy ez év végére az ügynökökkel való 
találkozás kizárólag konspiratív vagy találkozási lakáson tör
ténjék.

5. 1956-ban el kell érni a közrend, a közbiztonság jelentős meg
szilárdulását. Ennek érdekében az Országos Rendőrkapitány
ság :
a. Budapesten és a megyeszékhelyeken vizsgáltassa felül az 

őr- és járőrszolgálatot. A terület közbiztonsági helyzetének 
figyelembevételével gondoskodjék a szükséges erők átcso
portosításáról, hogy a bűncselekmények által fertőzött he
lyeket gyakran ellenőrizzék. A megyei szerveken keresztül 
biztosítsa, hogy az őrszemélyzet tagjai szolgálati idejük 
maximumát töltsék közbiztonsági szolgálatban. A városok 
(kerületek) különösen veszélyeztetett helyein rendszeresítsen 
tiszti járőrszolgálatot.

b. 1956 április 1-ig Budapesten és a megyeszékhelyi vá
rosokban vizsgálja felül a központi ügyeleti szolgálatot.  
Olyan ügyeletet szervezzen, amely alkalmas azonnali intéz
kedések foganatosítására. Dolgozza ki az ügyeletesek teen
dőinek szabályzatát.

c. A körzetmegbízotti szolgálati rendszer megszilárdulásán 
keresztül érje el, hogy a körzeti megbízottak munkájának 
középpontjában a bűnözés elleni harc álljon. Az operatív 
tisztek és a körzeti megbízott kapcsolatát szabályozza és 
egyeztesse össze területüket. A T. egyének munkájában ér
vényesítse, hogy azok a területükön lévő gyanús, bűnöző 
személyek tevékenységéről értesítést adjanak.
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d. Dolgozza ki és t egyen intézkedéseket arra, hogy városok
ban a házfelügyelők, az éjjeli őrök, az, üzemrendészeti szer
vek beosztottai, falun a mezőőrök, az erdőőrök, a vadőrök 
a jelenleginél lényegesen nagyobb számban legyenek be
vonva a közrend biztosításába. Ezzel párhuzamosan na
gyobb ütemben folytassák tovább az önkéntes rendőrök be
állítását, nevelését és foglalkoztatását.

6. A közlekedési balesetek tűrhetetlenül magas számának erőtel
jes csökkentése érdekében fokozni kell a közúti ellenőrzést, 
különös tekintettel a gépkocsivezetőkre. A közlekedést elle
nőrző rendőrök munkáját az Országos Rendőrkapitányság ve
zetője területi elv alapján szervezze ét és ezzel biztosítsa, 
hogy egy-egy területen történt balesetért a közlekedési elle
nőrző rendőr felelősséget érezzen. A közúti közlekedés szé
leskörű ellenőrzésébe a társadalmi erőket fokozottan vonják 
be és szélesítsék a közlekedési balesetelhárító propagandát. 
A hivatásos gépkocsivezetők nevelése mellett többet kell fog
lalkozni a gyalogjárók, a gyermekek és a vontatóvezetők ba
leseteinek megelőzésével.

7. Az Országos Rendőrkapitányság szervezze meg, hogy a ren
dőrség operatív, vizsgálati és egyéb szervei fokozott figyelmet 
fordítsanak az illegális fegyverek és robbanóanyagok felkutatá
sára. Az engedélyezett fegyverek és robbanóanyagok őrzését, 
tárolását és jogszerű felhasználását operatív és nyílt módon el
lenőriztesse.

8. Az Országos Rendőrkapitányság intézkedjék, hogy tovább ja
vuljon a rendőrség és a dolgozó nép kapcsolata. Ennek érde
kében :
a. Rendszeresen tanulmányozzák azokat az okokat, amelyek 

egyes helyeken a rendőrség jó kapcsolatainak kialakítását 
gátolják. Számolják fel a dolgozók bejelentéseinek, pana
szainak lassú, bürokratikus intézését. Felelősségre kell von
ni azokat a parancsnokokat és politikai t iszteket, akiknek 
szerveinél a vizsgálati és őrszolgálati beosztottak a dolgo
zók ügyeinek intézésében felelőtlenséget, hanyagságot ta
núsítanak.

b. 1956. május 1--ig dolgozzon ki külön tervet a rendőri in
tézkedések kultúrálatlanságának felszámolása érdekében.
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9. A z  Országos Rendőrkapitányság vezetője gondoskodjék ar
ról, hogy :
a. A kádermunkára vonatkozó párthatározatok maradéktala

nul érvényesüljenek mind a káderek kiválasztása, nevelése 
és elosztása terén. A kádermunkában az eddiginél jobban 
vegyék figyelembe a párthoz való viszonyt, az osztályhely
zetet, a politikai szilárdságot. A személyi állomány kiválasz
tását, nevelését és elosztását a vezetők fontos feladatuknak 
tekintsék.

b. A káderesek, illetve a politikai tisztek ismerjék meg a ká
dereket, segítsék, támogassák őket munkájukban. Folytas
sanak nevelő munkát családtagjaik között is. A politikai és 
a személyzeti osztály tekintse fő feladatának a káderek er
kölcsi szilárdságának növelését és a katonai szellem erősí

tését. Ennek érdekében fokozottabban segítsék elő a káde
rek jogainak érvényesítését.

c. Vizsgálják felül a rendőrség oktatási rendszerét. Az újon
nan kinevezett rendőrt szolgálatbaállítása előtt a megyei fő
osztályok részesítsék egy hónapos kiképzésben. A tanosz
tályt nem végzett rendőröket alapfokú iskolára, a kmb. szol
gálatra kiválasztott rendőröket pedig megfelelő szakiskolá
ra kell vezényelni. Biztosítsák továbbra is a tiszti iskolát nem 
végzeff tisztek iskolai kiképzését. Mindezek figyelembevé
telével az Országos Rendőrkapitányság 1956. május 1-íg 
készítsen tervet a személyi állomány iskolai oktatására és 
továbbképzésére.

d. Erélyes harcot kell folytatni a személyi állomány stabilizá
lásáért. Véget kell vetni a meggondolatlan áthelyezéseknek 
és leváltásoknak. El kell érni, hogy a személyi állomány tag
jai hosszú éveken keresztül egyhelyen dolgozzanak. Ez az 
eredményes munkának egyik fontos feltétele. A parancsno
kok személyesen felelősek a fluktuáció lényeges csökkenté
séért.

10. Az Országos Rendőrkapitányság tegyen intézkedéseket, hogy 
a személyi állomány külső megjelenése, katonás magatartása 
megjavuljon és a rendőrségi szervek valamennyi helyisége -  
különösen azok, ahol dolgozók is megjelennek -  tiszta, rende
zett és barátságos legyen.
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11. Az Országos Rendőrkapitányság javítsa meg a politikai nevelő 
munkát. Számolja fel a munkában még mindig megmutatkozó 
elszigeteltséget. Figyelmét főleg a szakmai munka megjavításá
ra, a párt- és kormányhatározatok, a parancsok helyes és ma
radéktalan végrehajtására fordítsa. Ennek érdekében :
a. A politikai tisztek tekintsék alapvető feladatuknak a párt

ós kormányhatározatok és a miniszteri parancsok végrehaj
tására való mozgósítást. A személyi állomány nevelése, a 
rendőri munka magasabb színvonalra emelése érdekében 
fokozottan segítsék a pártszervezeteket érjék el, hogy azok 
bátran harcoljanak a hiányosságok ellen és maximális segít
séget adjanak az egység előtt álló feladatok végrehajtá
sához.

b. Teremtsen rendet a rendőrség, különösen a tiszti állomány 
fegyelmi helyzetében. A parancsnokokat és a politikai tisz
teket személyükben tegye felelőssé a beosztottaik fegyelmi 
állapotáért. Nevelő munkával el kell érni, hogy a szakmai, 
a politikai munkában és a fegyelemben a kommunisták pél
damutatása sokkal jobban érvényesüljön.
A rendőri szervek munkájukban fordítsanak az eddiginél na
gyobb gondot az éberség, az államtitok védelme fontos
ságának tudatosítására, a pártos, a harcos szellem fokozá
sára.

c. Tegyen intézkedéseket a BM. többi szerveivel, különösen 
az államvédelmi szervekkel való kapcsolat elmélyítése érde
kében. A jelenlegi nem egy helyen formális kapcsolat he
lyett eleven, a gyakorlati munkában segítő, őszinte elvtársi 
légkört alakítsanak ki.

d. Tovább kell javítani a kapcsolatot a párt megfelelő szervei
vel, az állami és társadalmi szervekkel.

12. A rendőrség vezetését -  tervszerűbbé és operatívabbá kell 
tenni. Ennek érdekében :
a. Az Országos Rendőrkapitányság gondoskodjék arról, hogy 

tovább javuljon a vezető és az irányító munka. Nagyobb 
súlyt helyezzenek a vezetés munkájában az egyes párthatá
rozatok és a miniszteri parancsok mikénti végrehajtására. 
Az ebből fakadó legfontosabb tennivalókat alaposabban és 
mélyebben vizsgálják meg és tegyenek intézkedéseket a hi
bák gyors kiküszöbölésére.
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b. Gondoskodjék az alsóbb rendőri szervek fokozott rendsze
res ellenőrzéséről, támogatásáról. Követelje meg minden 
területen a parancsok maradéktalan végrehajtását. Mozdítsa 
el helyéről azokat a vezetőket, akik nem harcolnak a paran
csok megtartásáért. Adjanak nagyobb gyakorlati segítséget 
a lemaradó megyék, járások, budapesti kerületek munkájá
nak megjavításához.

c. Az Országos Rendőrkapitányság két hónapon belül dolgoz
za ki az értékelés és az elemzés helyes módszereit és azt uta
sításban szabályozza. Irányító munkájával érje el, hogy va
lamennyi rendőri egység vezetője, szervének tevékenységét 
rendszeresen értékelje és elemezze, ennek nyomán tegyen 
hatékony intézkedéseket a hiányosságok felszámolása érde
kében.

Utasítom az Országos Rendőrkapitányság vezetőjét, a megyei 
(budapesti) főosztályvezetőket, hogy a jelen parancsomban meg
szabott feladatok alapján végezzék munkájukat.
Az Országos Rendőrkapitányság vezetője a jelen parancs végrehaj
tásáról, az egyes megyékben elért eredményekről és a hiányossá
gokról, azok okairól július 30-ig tegyen jelentést.
A rendőrség valamennyi parancsnokától és beosztottjától elvárom, 
hogy legjobb tudása és igyekezete szerint harcoljon a Párt és a 
Kormány által, valamint jelen parancsomban meghatározott felada
tok végrehajtásáért.

PIROS LÁSZLÓ s. k.
áv. altábornagy 

a Magyar Népköztársaság Belügyminisztere

Készült: 340 pld.-ban.
Kapják : Elosztó szerint
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