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11. sz.
utasítása.

Tárgy: Bűnügyi Tájékoztató felhasznlása.

Az Országos Rendőrfőkapitányság komoly erőt fordít arra, hogy a Bűn
ügyi Tájékoztatóban olyan elvi és gyakorlati anyagokat dolgozzon fel 
mely az alsóbb szervek munkáját, - így elsősorban - az operatív mun
kát segítse. Ennek ellenére ellenőrzési tapasztalatokból megállapí
tottam, hogy a Bűnügyi Tájékoztatóban megjelent cikkeket és tanulmá
nyokat az alsóbb szervek nem hasznosítják rendőri munkájukban.
A szikszói járási kapitányság bűnügyi alosztályán például az is elő
fordulj, hogy az alosztályvezető és Leosztottak még arról sem tudtak 
hogy a Bűnügyi Tájékoztató saját szekrényükben elfekszik. Gyakori je- 
lenség, hogy a Tájékoztatót egyes alosztályvezetők a beosztottaknak 

 tanulmányozásra nem adják ki, azt megérkezés után felhasználatlanul 
saját páncélszekrényükben őrzik.

Annak érdekében, hogy a Bűnügyi Tájékoztató a munka hasznos eszközé
vé váljék, valamint azért, hogy a feldolgozott tanulmányok segítsék 
előbbre vinni operatív munkánkat, a következőket rendelem;

1.- A Bűnügyi Tájékoztatóban megjelent valamennyi 
tanulmányt a továbbképzések keretében havon - 
ta egy alkalommal oktatás tárgyává kell tenni. 
A tanulmányokat egészítsék ki megfelelő konk
rét példákkal, egy-egy anyag áttanulmányozása  
során saját helyzetüket is, és az abból adódó 
feladatokat is vitassák meg.

2.- Az egyes szervek szakmai értekezletein /:osz- 
tály - alosztály;/ egyes cikkeket tűzzenek na
pirendre, vitassák meg és értékeljék abból a 
szempontból, hogy az abban felvetett kérdések 
és hibák hogyan és milyen mértékben fordulnak 
elő saját területükön.

3.- Valamennyi vezető gondoskodjon arról, hogy a 
fenti feladatok maradéktalanul végre legyenek 
hajtva.
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4.- A Bűnügyi Tájékoztató gyakorlatiasabb 
szerkesztése érdekében felhívom a Ve
zető Elvtársakat arra, hogy területü
kön felmerülő olyan problémákat, me- 
lyek oktatás tárgyául, vagy tanulságul 
szolgálhatnak - a Bűnügyi Tájékoztatón 
keresztül - vessék fel.

Budapest, 1958. október 27.-én.

Ferencsik József r. ezredes 
s.k.

ORFK. Vezetőjének Bűnügyi 
Helyettese.

Készült: 375 pl.
Kapják : elosztó szerint. 
Gépelte: Koskáné .
Nat.szám: 239-305 /1958.

A kiadmány hiteléül;

/ Hornok János/
r. szds. 
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