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A Magyar Népköztársaság Belügyminisztere

Első Helyettesének utasítása.

A rendőrség létszáma a hadsereghez történő bevonulásokkal és 
az államvédelmi beosztásba való áthelyezésekkel jelentősen az 
engedélyezett létszám alá csökkent.

A létszámhiány jelentős, úgy az őrszolgálati, mint a nyomozói 
szolgálatot ellátóknál, A létszámhiány miatt jelentős területek 
rendőri ellenőrzés nélkül vannak, az őrsök egész sora csak sa
játmagát őrzi, területfelelőssel, járőrökkel nem rendelkezik.

A bűncselekmények elszaporodásához jelentősen hozzájárult, hogy 
a létszámhiány miatt nincs rendőr az utcán, a falvakban és ez 
megkönnyíti a bűnöző elemek garázdálkodását.

A létszámhiány miatt a beosztott elvtársak nem kapják meg sza
badnapjaikat és ezért jogos elégedetlenség tapasztalható, nincs 
biztosítva részükre a tanulásra és művelődésre való idő.

A rendőrség engedélyezett létszámának betöltésére a következő 
utasítást adom;

l./ A megyei /budapesti/ főosztályvezetők a rendőrség létszámá
nak betöltéséért személyükben felelősek.

2./ A megyei főosztály dolgozzon ki tervet a létszám biztosítás 
sára. A terv legyen konkrét és szabja meg az elsőfokú rendőr
hatóságok és rendőrőrsök feladatait. A hiányzó létszámot 
február 28-ig pótolni kell.

3./ A toborzás irányításával a megyei rendőrkapitányság vezető
jének közrendvédelmi és kiképzési helyettesét bízza meg. aki 
hozzon létre egy külön csoportot erre a célra.
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4./ Rendőrnek szolgálatba állítani csak kizárólag katonaviselt 
személyeket lehet.

5./  Meg kell gyorsítani a személyzeti osztályoknál a jelentkezők 
felvételét, kerülni kell minden bürokráciát, de be kell tar
tani az érvényben lévő felvételi utasítást.

6./ A toborzás sikerének biztosítása érdekében vegyék fel a kap
csolatot a megyei pártbizottsággal, a megyei tanáccsal, kér
jék segítségüket olymódon, hogy a megyei pártbizottság és a 
megyei tanács a helyi pártszervezeteken és tanácsokon keresz
tül nyújtson segítséget a toborzás munkájához.

7./ Adjon utasítást az alárendelt rendőri szerveinek, hogy ve
gyék fel a kapcsolatot a területükön lévő városi, járási 
pártbizottságokkal, községi pártszervezetekkel és a helyi 
tanácsokkal és kérjék segítségüket a toborzáshoz.

8./  Adjon utasítást a rendőri politikai osztály vezetőjének, 
hogy mozgósítsa a politikai helyetteseken keresztül a ren
dőri pártszervezeteket, hogy a kommunisták maximális erőfe
szítéssel végezzék a toborzást.

9./ Budapest létszámhiányára való tekintettel a toborzást a rend
szeresített létszámon túl is folytatni kell.

10./  Külön tervet kell kidolgozni a nyomozói létszám megoldására, 
A városi pártbizottságok segítségével katonaviselt üzemi mun
kásokat toborozzanak nyomozónak, akik részére rövid tanfolya
mot rendszeresítek. A tanfolyam elvégzése után tiszti rend
fokozatot nyernek.

11./ A toborzásnál azt az elvet érvényesítem, hogy minden megye 
elsősorban saját részére toborozzon és csak saját létszámá
nak betöltése után, vagy a legszükségesebb esetben helyezhe
tő át a betoborzott más területre.
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12./ A toborzás eredményét hetenként egyszer szombaton géptáví- 
rón számszerűen jelentse az O.R.K. Vezetőjének, Az első 
jelentést az utasítás kézhezvétele után a következő hét 
szombatján terjessze fel.

Budapest, 1953. december 3.

Piros László sk, 
áv.vezérőrnagy 

a Miniszter Első Helyettese.

Kapják; Miniszterhelyettesek, B.M. Megyei /budapesti/ Főosz
tály vezetők, O.R.K. vezetője.

WF-né/30 pld.
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