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K Ö R L E V E L E

a társadalmi erők vízirendészeti feladatok ellá
tásába történő fokozottabb bevonásáról

Budapest, 1977. április 26-án.

A v ízirendészeti szolgálat fejlesztése és hatékonyságá
nak fokozása érdekében - az 50-9/35-1976. számú Körle
vél mellékletekért kiadott Intézkedési Terv I I . fejezet 
3 . pontja alapján - a társadalmi erők intenzivebb bevo
nására az alábbi irányelveket adom ki:

I .

Vízirendészeti önkéntes rendőri csoportok szervezése,

A közrendvédelmi szervek vezetői az illetékességi te
rületükön lévő vizek forgalma, látogatottsága és az 
azokon folyó gazdasági tevékenység alapján tervezzék 
a rendszeres ellenőrzés biztosításához szükséges állan
dó és ideiglenes önkéntes rendőri csoportokat és azok lét
számát.

Állandó önkéntes rendőri csoportokat kell szervezni 
azokra a vízterületekre, amelyeken a hajóforgalom, az 
ipari és gazdasági tevékenység, valamint az üdülőfor
galom folyamatos ellenőrzést tesz szükségessé,

A Munkásőrség vízi egységeivel ki kell építeni a rend
szeres kapcsolato t, biztosítani kell a kölcsönös tájé
koztatást és arra kell törekedni, hogy szakkiképzésük
kel összefüggésben közreműködjenek a vízirendészeti fel
adatok ellátásában,
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Ideiglenes önkéntes rendőri csoportok szervezhetők azokra 
a vízterületekre, amelyeken a forgalom és látogatottság 
idényjellegű.

Egy-egy vízterületen állandó és ideiglenes csoportok ve
gyesen is szervezhetők.

A v ízirendészeti önkéntes rendőri csoportokba történő je
löléseknél a v íziközlekedési dolgozókat, halászokat, hor
gászegyesületi tagokat, vízparti települések lakóit, üdü
lők és táborok személyzetét, pedagógusokat és vízisportoló

ka t kell előnyben részesíteni.

A v ízirendészeti önkéntes rendőri csoportok irányításával 
a vízterület sajátosságait és a feladatokat jól ismerő, 
úszni tudó és vízijárműv ezetés b e n  jártas rendőröket kell 
megbízn i.

I I .

N em v ízirendészéti önkéntes rendőri csoportok bevonása a 
vízirendészeti feladatok ellátásába.

A közbiztonsági szervek által irányított önkéntes rend
őri csoportokat oktatás keretében fel kell készíteni a 
területükön lévő vizeken jelentkező feladatok ellátásá
ra. Különösen a nyári idényben kell felhasználni az ál
lományt a tiltott helyeken történő fürdések megakadályo
zására, valamint a baleset megelőző propaganda felada
tokra.

III.

Más társadalmi e rők bevonása a v ízirendészeti feladatok
ellátásába.

A nagyforgalmú , gyermekek és fiatalkorúak által s űrűn lá
togatott vízterületek fokozottabb és hatékonyabb ellenőr
zése, a vízbefulladások és vízibalesetek megelőzése érd e 
kében kezdeményezni kell a KISZ bizottságoknál v ízirendé
szeti Ifjú Gárda szakaszok szervezését és közre kell mű
ködni kiképzésükben.
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A vizeken vagy azok közelében foglalkoztatott mező-, vad-, 
hal-, gát és csatornaőrök részére jogszerű működésükhöz a 
szükséges segítséget meg kell adni, és fel kell kérni őket 
a rra, hogy a saját szakterületüket nem képező v ízirendésze
ti tapasztalataikról is tájékoztassák a rendőri szerveket.

I V .

A társadalmi erők vízirendészeti szolgálatának szervezése,

A rendelkezés re álló társadalmi erők szolgálatát olymódon 
kell megszervezni, hogy a foglalkoztató szerv minden idő
ben megbízható információval rendelkezzen az illetékessé
gi területén lévő vizek forgalmáról és látogatottságáról, 
az azokon előforduló szabálysértések jellegéről és gyako
riságáról.
A szolgálati vízijárművekkel rendelkező szerveknél fokoz
ni kell az önkéntes rendőrök járőrtárskénti szolgálatve
zénylését.
Fokozni kell az önkéntes rendőrök saját tulajdonú moto
ros vízijárművel történő szolgálat ellátását mind a vízi
rendészeti rendőrkapitányságok illetékességi területén, 
mind az egyéb v ízterületeken. Ennek elősegítése érdekében 
tárgyalásokat folytatunk a Pénzügyminisztériumrnal az érintette

k vízijármű adó alóli mentesítésére, valamint a KPM-el 
az 1978. január 1-én hatályba lépő balatoni kitiltás aló
li mentesítés érdekében.
A fentiekre tekintettel Főkapitány elvtárs f . év június 
hó 30-ig tegyen javaslatot a v ízijármű adó alól mentesí
tendő önkéntes rendőrök számára /:a v ízirendészeti rend
őrkapitányságok vonatkozásában megyei bontásban:/.

A javaslat kidolgozásánál a szolgálati igényeket úgy kell 
figyelembe venni, hogy az adómentesítésben részesülő ön
kéntes rendőrök saját v ízijárművel évente mintegy 63 szol
gálati óra teljesítésére kötelezhetők.

Tóth Ferenc r . ezredes s . k .
Országos Rendőr-főkapitány 
Közbiztonsági és Közlekedési helyettese

A kiadmány hitel éül:

/: Pálmai Imrén é r. z ls :/
Ügykezelési csoportvezető
Felterjeszteve: M i n i szterhel yettes elvtársnak,
Kapják: BM Titkárság vezetője,

BM IV/I. Csoportf őnök,
BM ORFK II/ I ., II/II. és II/III. csoportfőnökök, 
Valamennyi megyei /:budapesti:/ RFK vezetője, 
Valamennyi megyei /:budapesti:/ RFK II/II-1. Osztály, 
Valamennyi rendőrkapitányság vezetője,
Rendőriskolák parancsnokai.
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