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AZ ORFK. VEZETŐJE KÖZBIZTONSÁGI HELYETTESÉNEK
12. számú utasítása

Budapest, 1958. december hó -n.

Tárgy: Bejelentett szemlékkel és egyéb ellenőrzésekkel kapcsolatos 
utasítások módosítása.

1957. év elején utasítás lett kiadva a bejelentett és meglepő szemlék 
rendszeresítésére. A kiadott utasítás megjelenése óta eltelt időszak 
azt bizonyítja, hogy a bejelentett szemlék tartása a közrendvédelmi 
parancsnokok részéről megszilárdult, hozzájárult a közrendvédelmi mun
ka színvonalának emeléséhez. A gyakorlati élet azt is megmutatta, hogy 
ma már az előirt bejelentett szemlék száma sok, a nagy mennyiségű be
jelentett szemle nem segíti elő a további munkát. Azt is meg kell ál
lapítani, hogy bár az egyéb ellenőrzések számszerűleg emelkednek, a- 
zok minőségét illetően sok kifogás merül fel.

A parancsnoki ellenőrző tevékenység színvonalának emelése érdekében 
szükséges a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően a 22.018/1957. 
számú utasítás módosítása.

Ezzel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezem:

1./  A közrendvédelmi szolgálat vonatkozásában a jövőben az alábbi el- 
lenőrzési módszereket kell alkalmazni:

a. / közrendvédelmi parancsnokok helyszíni referáltatása,
b. / bejelentett szemlék,
c. / őrs ellenőrzések,
d./ körzeti megbízott ellenőrzések,
c./ szolgálatos rendőrök / mozgóőrszemek, járőr, objektumőr, nyomo

zó tiszthelyettes, személyőrző és kísérő / ellenőrzése,
f. / utánportya,
g. / önkéntes rendőri csoport ellenőrzése,
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a. / Közrendvédelmi parancsnokok helyszíni referáltatása.

A megyei közrendvédelmi osztály vezetője valamennyi közrendvédelmi 
parancsnokot köteles a helyszínen a közrendvédelmi munka egészére 
vonatkozóan referáltatni. Ezt a feladatot a közrendvédelmi osztály 
vezetőjének személyesen kell végrehajtani úgy, hogy félév alatt 
valamennyi közrendvédelmi parancsnok be legyen számoltatva. A buda
pesti közrendvédelmi osztály vezetőjének évenként egyszer kell va
lamennyi közrendvédelmi parancsnokot a helyszínen beszámoltatni.
A beszámoltatási időpontokat a közrendvédelmi osztályvezetőnek elő
re meg kell tervezni és azt be kell dolgozni a féléves munkatervbe. 
A közrendvédelmi parancsnokokat előre értesíteni kell a beszámolás 
idejéről, hogy arra alaposan fel tudjanak készülni. A beszámoltatás 
tényét, az észrevételeket a közrendvédelmi. parancsnok ellenőrzési 
naplójába kell bejegyezni. A közrendvédelmi parancsnokoknál a jö
vőben bejelentett szemlét tartani nem kell

b./ bejelentett szemlék.

Bejelentett szemle tartására kötelezettek;
- a budapesti és valamennyi megyei közrendvédelmi osztály vezetője,
- valamennyi járási, városi., kerületi kapitányságok vezetője,
- valamennyi járási, városi, kerületi közrendvédelmi parancsnok.

A közrendvédelmi parancsnokok félévenként minden őrsöt egyszer,
a kapitányságvezetők évenként minden őrsöt egyszer kötelesek beje
lentett szemle a1á venni. 

A megyei /budapesti/ közrendvédelmi osztály vezetője, minden hónap
ban egyszer egy őrsöt köteles bejelentett szemle alá venni

A felsoroltak a bejelentett szemlét személyesen kötelesek megtar
tani.

A budapesti, Pest és Borsod megyei közrendvédelmi osztályra beosz
tott közrendvédelmi tisztek a közrendvédelmi osztályvezető bejelen
tett szemléjén kívül a területükhöz tartozó őrsök közül 2 havonta 
egy őrsön kötelesek bejelentett szemlét tartani.

A kapitányságvezetők által_ tartott bejelentett szemléken köteles
részt venni a kapitányságvezető politikai, /nevelő/ helyettese. A

bejelentett szemlékre a kapitányságvezető köteles, az illetékes já
rási ügyészt meghívni. '

A közrendvédelmi parancsnok által tartott bejelentett szemlén a 
bűnügyi és igazgatásrendészeti alosztályvezetők kötelesek részt  
venni és az őrs bűnügy, illetve igazgatásrendészeti tevékenysé- 
gét megvizsgálni.
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A bejelentett szemlék időtartama:
8 óránál kevesebb nem lehet.
azokon a városi őrsökön, ahol nyomozást nem folytatnak, az időtar
tam 6 óránál kevesebb nem lehet. valamennyi közrendvédelmi parancsnok és kapitányságvezető köteles 
minden év végén a következő évre szóló bejelentett szemle-tervet 
készítenie. Az elkészített szemle tervet minden év december 20-ig 
jóváhagyás végett fel kell terjeszteni a közrendvédelmi osztály
vezetőhöz. A közrendvédelmi osztályvezető a felterjesztett terve
ket az osztály megtervezett bejelentett szemléivel kiegészíti és 
az összesített évi bejelentett szemle tervet a kapitányságvezetők
nek, illetve a közrendvédelmi parancsnokoknak kiadja. Az évi beje
lentett szemle tervben az egyes szemléket hetenkénti bontásban 
/például január 5-től 12-ig terjedő hétre / kell feltüntetni. Az 
összesített bejelentett szemle tervek elkészítésénél ügyelni kell 
arra, hogy a bejelentett szemlék időpontja őrsönként az év egészé
re arányosan legyen elosztva.

c./ Őrsellenőrzések:

A jövőben meglepő szemléket tartani nem kell, helyette "őrs ellenőr- 
zés"-t rendszeresítek„ Őrs el1enőrzésére van kötelezve valamennyi 
megyei, járási, városi, kerületi vezető /főkapitány, rendőri helyet
tese közbiztonsági helyettese, politikai nevelő osztály vezetője és 
beosztottai, közrendvédelmi osztály vezetője és beosztottai, kapitány
ságvezető, politikai helyettese, közrendvédelmi parancsnok, beosztott 
tiszt, bűnügyi- és igazgatásrendészeti vezetők, anyagi, pénzügyi 
szolgálat vezetői, stb./

Az őrs ellenőrzés célja meggyőződni a közbiztonsági és belső szol
gálat ellátásáról, a bűnügyi, szabálysértési és egyéb szakmai fela
datok végrehajtásáról, általános fegyelemről, rendről és tisztaság
ról, anyagi ellátottságról.
Ha az őrs ellenőrzést bejelentett szemle előzte meg, az ellenőrző 
elöljáró azt is köteles vizsgálni, hogy a bejelentett szemlén az 
ellenőrzési naplóba tett észrevételek kijavítására az őrsparancs
nok milyen intézkedést eszközölt.

Az őrs ellenőrzések száma az egyes elöljárók részére nincs meghatá
rozva. Azt az elvet kell követni, hogy a rendőrőrsök úgy nappal, 
mint éjjel, valamint munkaszüneti és ünnepnapokon az elöljárók ál
tal rendszeres ellenőrzés alatt legyenek tartva,

d./ Körzeti megbízóttak ellenőrzése:
Ügy a községi, mint a városi körzeti megbízottak munkáját a hely
színen valamennyi ellenőrzésbe kötelezett elöljáró rendszeresen 
ellenőrizze, A városi őrsparancsnok személyesen az összes körzeti 
megbízottat hetenként legalább egyszer ellenőrizze szolgálat tel
jesítés közben.
A községi őrsparancsnok személyesen valamennyi községi körzeti meg
bízottat havonként legalább egy esetben szolgálat teljesítés közben 
a körzeti megbízott körzete területén ellenőrizze. Ezen túl úgy a
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városi, mint a községi őrsparancsnok megbízhatja helyettesét a körzeti megbízottak ellenőrzésével.
Az ellenőrzésre kötelezett egyéb elöljárók részére számszerű ellen
őrzés nincs meghatározva* Azt az elvet kell követni, hogy úgy a 
városi, mint a községi körzeti megbízottak rendszeres ellenőrzés 
alatt álljanak,

c./ Szolgálatos rendőrök, ellenőrzése.

Szolgálatos rendőrök ellenőrzése fogalma alatt értendő a járőrök, 
mozgóőrszemek, objektumőrök, nyomozó tiszthelyettesek, személyőrzők 
és kísérők ellenőrzése* A városi őrs parancsnoka egy 24 órában 
egyszer valamennyi szolgálatos járőrt mozgóőrszemet, objektumőrt, 
személyőrzőt és kísérőt köteles ellenőrizni. Az ellenőrzéseknek lega
lább 30 %-a éjszakára kell jusson, ahol egy parancsnok és egy 
helyettes van, ott az ellenőrzést a parancsnok ossza meg helyettesé- 
vel. Ahol egy parancsnok és két függetlenített parancsnok- 
helyettes van rendszeresítve, ott az ellenőrzést a szolgálatos őrs- 
paranosnok-helyettes foganatosítja. Ezen kívül az őrsparancsnok köte
les személyében is naponta ellenőrzést gyakorolni, ezenkívül heten
ként legalább egyszer éjszakai ellenőrzésre köteles magát beosztani.

Községi őrs parancsnoka egy 24 órában legalább egyszer köteles vala
mennyi szolgálatos mozgóőrszemet, objektumőrt, személyőrző és kisé- 
rőt, valamennyi helyi járőrt ellenőrizni.
Ahol 1 parancsnok és 1 helyettes van, az ellenőrzést a parancsnok 
ossza meg a helyettessel. Ahol 1 parancsnok és 2 helyettes van, a 
városi őrsök parancsnokai és helyettesei részére előírt módszer 
szerint kell eljárnia

Hetenként legalább egyszer valamennyi, az őrs székhelyén kívül szol
gálatba vezényelt közbiztonsági járőrt, illetve nyomozó tiszthelyet- 
test_ellenőrizni köteles az őrsparancsnokT, helyettesével megosztva.

Az ellenőrzések 30 %-a éjszakára kell, hogy essen.

Az ellenőrzésre kötelezett egyéb elöljárók részére az ellenőrzés 
száma nincs meghatározva, azt az elvet kell követni, hogy az őrs 
ellenőrzéseket minden esetben össze kell kötni a szolgálatos rendő
rök ellenőrzésével.

f ./ Utánportya.  '

A közrendvédelmi parancsnok legalább havonként 1 őrsön, legalább  
1 járőrnél utánportyát köteles alkalmazni. A városi és községi őrs- 
parancsnokok személyesen havonta legalább egy esetben egy járőrnél 
utánportyát kötelesek eszközölni. A többi ellenőrző elöljáró után- 
portyára kötelezve nincs, azonban helyes, ha ilyen ellenőrzést is 
tartanak.

g./ Önkéntes rendőri csoport ellenőrzése 

A közrendvélelmi parancsnok havonként legalább 1 őrs, egy önkéntes 
rendőri csoportjánák munkáját köteles ellenőrizni. A városi és köz- 
ségi őrs parancsnoka havonta legalább egy körzeti megbízott egy
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önkéntes rendőri csoportjának tevékenységét köteles ellenőrizni, 
Az önkéntes rendőri csoportok
őrző elöljárók a Belügyminiszter Helyettes elvtárs 23. sz. paran- 
csa szerint járjanak el.   

2./  Vegyes rendelkezések 

a./ A bejelentett szemléket, ellenőrzéseket, illetve azok eredmé
nyét a közrendvédelmi parancsnokok, rendőrőrsök és községi 
körzeti megbízottak ellenőrző naplójába minden ellenőrző elöl- 
járó köteles bevezetni az ellenőrzés befejezése után közvet- 
lenül. 

b./ A szolgálatos rendőrök ellenőrzésekor valamennyi ellenőrző 
elöljáró köteles az ellenőrzés tényét, illetve annak eredmé
nyét a szolgálatos rendőr ellenőrzési kiskönyvébe bevezetni.

c./ Az ellenőrzéseket megfelelő alapossággal kell végrehajtani, 
azok nem lehetnek futólagosak. ” Őrs ellenőrzés ” 3 óránál, 
kmb. ellenőrzés 1 óránál rövidebb nem lehet.

d./ Alapvető elv legyen, hogy a gyengébben dolgozó őrsöket, kör
zeti megbízottakat, szolgálatos rendőröket gyakrabban kell 
ellenőrizni, mint a jól dolgozókat.

e./ Az őrs ellenőrzéseket, körzeti megbízottak, szolgálatos 
rendőrök ellenőrzését, a megyei, budapesti parancsnokok fő- 
kapitánysági szinten, a városi, járási, kerületi parancsno
kok kapitánysági szinten havonként előre tervezzék meg, a- 
zokat hangolják össze.

f./ A közrendvédelmi parancsnokok a szolgálatos rendőrök ellen
őrzésével megbízhatják a szolgálatvezetőket is.

Jelen utasításo, 1959. január 1-ével lép hatályba azzal, hogy az 1959 
évre vonatkozó bejelentett szemle terveket utasításom kézhezvételétől 
számított 15 napon belül el kell készíteni és jóvá kell hagyni.

Jelen utasításommal egyidejűleg a 22.018/1957. számú rendelet /megje
lent 1957. év 3. sz. RUT-ban. valamint az 1-4 sz. kis RUT-ban / ellen
tétes részei hatályukat vesztik*

Utasításomat valamennyi érintett vezetővel és parancsnokkal ismertet
ni kell.

A kiadmány hiteléül:  Solymosi József r.ezredes s.k.
ORFK. Vezetőjének Közbiztonsági

Hornok János r.szds. Helyettese
készítette: LK/Ené 
Kapják: elosztó szerint
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