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13. sz. utasítása.
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Az 1957. évben kiadott "Szabályzat a körzeti megbízottak, rendőrőrsök, 
közrendvédelmi parancsnokok nyilvántartásaira" egyes pontjai ellenté
tesek a későbben kiadott egyes utasításokkal, valamint a gyakorlati 
élet megköveteli a "Szabályzat" egyes pontjainak megváltoztatását.

A fentiekkel kapcsolatban az alábbi utasítást adom:

1. / Több helyen problémaként vetődött fel, hogy a távolsági kimutatást
egy vagy két példányban kell-e elkészíteni és ki jogosult annak 
jóváhagyására.
Ezért az egységesség kialakítása végett a továbbiakban valameny- 
nyi rendőrőrsön a távolsági kimutatást egy példányban kell 
elkészíteni és azt a kapitányság vezetőjéhez kell - a közrendvé
delmi parancsnokon keresztül - jóváhagyás céljából felterjeszteni. 
Jóváhagyás után az őrsre vissza kell küldeni, a továbbiakban ennek 
alapján kell a szolgálatot irányítani, illetve a járőrlapokat ki
állítani.
A nyilvántartási "Szabályzat" 10. oldalán a "Távolsági kimutatás” 
c. leírás 3. bek.-ben foglaltakat a fentieknek megfelelően kell 
átvezetni.

2. / Nagyobb községeken belül - annak átportyázásának megkönnyítése cél
jából - több tereptárgy /fontosabb objektumok: tanácsháza, posta, 
vasútállomás, állami gazdaság irodája stb./ felvehető az őrs tá
volsági kimutatásába.

3. / A négyesrendszerű "Szolgálati Napló"-ban a személyőrző és kísérők
nyilvántartására nincs külön rovat feltüntetve.
Ezért a jövőben a négyesrendszerű szolgálati naplóban a személy
őrzőket és kísérőket a kmb. rovatban kell nyilvántartani, az aláb
biak szerint:

ÁBTL - 4.2 - 50-9/13/1958 /1



- 2 - 

a kmb. rovatba be kell írni a szolgálatos körze- 
ti megbízottak neveit, majd egy sor kihagyása után 

személyőrző és kisérő’1 szöveg beírása után fel 
kell sorolni a szolgálatos személyőrző és kísérők 
neveit és rendfokozatait. Az "ellenőrzés” rovatba 
pedig az ellenőrzés kezdetét és végét. A szabad
naposokat a "szolgálatmentes" c. rovatba kell be
írni.

4./ Mind a városi, mind a községi rendőrőrsökön az őrsparancsno
kok a "Szolgálati Napló” "Ellenőrzés” c. rovatába ellenőrzé
seiket piros irónnal kötelesek bejegyezni, az őrsparancsnok 
helyettesek pedig kék tintával.

A Szolgálati Napló "Esemény” rovatába ellenőrzéssel kapcso
latos észrevételt beírni nem szabad, abba csak az őrsparancs
nok és az őrsparancsnok helyettesek jegyezhetnek be a Szabály
zatban foglaltak szerint.

5./ A négyesrendszerű szolgálatot ellátó rendőrőrsökön a rendőrök 
nem végeznek - halasztást nem tűrő esetet kivéve - nyomozati 
tevékenységet. Ezért a nyilvántartási "Szabályzat" 9. oldal 
4. és 5. bek.-ben előforduló "nyomozó tiszthelyettesi” szava
kat törölni kell.

6./ A községi kmb. a körzet térképén az őrs távolsági kimutatásába 
felvett tereptárgyak számait köteles bejegyezni. A tereptárgya
kat a térképen az őrs távolsági kimutatásán feltüntetett szá
mozással kell jelölni. 
Tehát a községi körzeti megbízottnak a térképen lévő objektu- 
mokat nem az óramutató járásának megfelelően kell beszámozni, 
hanem az őrs távolsági kimutatásán feltüntetett számokkal. 
Ezért a nyilvántartási "Szabályzat" 25. oldal a "körzet tér
képe” c. leírás 2. bek.-t a fentieknek megfelelően kell módo
sítani.

7. / Úgy a vezénylőrendszert is mint a négyesrendszerű szolgálati
naplót minden nap reggel 8 óráig köteles az őrsparancsnok ki
tölteni.
A vezénylőrendszerű szolgálati naplóba-a szolgálatos rendőrök 
útbaindításakor kell a kiindulási rovatot kitölteni, a bevonu- 
lási rovatot pedig közvetlenül a járőr bevonulása után.
Úgyszintén a járőr bevonulása után azonnal be kell jegyezni a 
szolgálatban eltöltött szolgálati órákat, ■

Az őrsparancsnok /helyettes/ ellenőrző munkájának közvetlen 
befejezése után köteles beírni a "Szolgálati Napló" "Ellen
őrzés" c. rovatába - az ellenőrzött nevével egy vonalba az 
ellenőrzés helyét, a kezdetének és befejezésének időpontját.

8. / Több őrsparancsnoknak problémát jelent, hogy az ügyintézésre,
figyelésre, portyázásra előirányzott időt a járőrlap melyik_ 
rovatában tüntessék fel.
Az egyöntetűség kialakítása érdekében a járőrlap alábbi ro
vatába kell a fenti beírásokat eszközölni:
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az "Eligazítás” c. rovatba a tereptárggyal egy- 
vonalba be kell írni az ügy számát, vagy a "por- 
tya", vagy a "figyelés” szót, míg a figyelés 
rovatba a fentiekhez előirt időt, percekben.

A rendőrőrsökön be kell vezetni azt a gyakorlatot, hogv a 
járőr bevonulása után az őrsparancsnok a "járőrlap" - az eddig 
érvényben lévő kitöltésén túl - bal alsó sarkába írja be a 
járőr által megtett ossz kilométert a következő szöveggel: 
" megtett út " 28 km,
A járőrlap jobb alsó sarkába pedig az ossz szolgálati órák 
- beleértve a pihenőidőt is - számát kell feltüntetni a kö
vetkező szöveggel: "szolgálati órák száma" 16/7.

9©/ Egyes őrsparancsnokok bővíteni javasolják a járőrlap "Eliga
zítás" c. rovatát.
Erre nincs szükség, mert az eligazítás anyagának csupán a 
főbb szempontjait - röviden - kell arra rávezetni, a rész
leteket, pedig szóban kell elmondani a szolgálatba induló 
rendőrnek, Nincs szükség arra sem, hogy a járőrlapra "indu
lási, portyázási, ellenőrzési" rovatokat rendszeresítsünk.

10./ Több megyében problémát okoz az őrsparancsnoknak a járőrlap 
vezetése akkor, ha a kmb. mellé járőrtársat vezényel, Erre 
vonatkozóan 1957. évben megjelent 2.sz. közrendvédelmi Tájé
koztató II. fejezet 4. pontjában foglalt rendelkezés az irány
adó, amely kimondja, hogy " a körzeti megbízott mellé kive
zényelt járőr részére a járőrlapon az őrsparancsnoknak csak 
az őrs székhelyét és a kmb. székhelyét kell feltüntetni. A 
többi leportyázandó tereptárgyakat és egyéb szükséges beírá
sokat a kmb-nak kell elvégeznie."

11./ A községi rendőrőrsök székhelyére kivezényelt járőrök részé
re kiállított járőrlapon az érintendő utcák nevei mellett fel 
kell tüntetni a távolsági kimutatásban szereplő és érintendő 
tereptárgyak számát is, ha ilyen tereptárgyak fel vannak véve 
a távolsági kimutatásba.

12. / A rendőrőrsök csak azokat a személyeket tarthatják nyilván
szokásos bűnözőkként, akiket a bűnügyi alosztály meghatáro
zott.

13, / Továbbra is valamennyi közrendvédelmi parancsnoknak és őrs
parancsnoknak állomány nyilvántartó könyvet kell felfektet
ni és vezetni, függetlenül a személyzeti osztályok által 
vezetett kartonoktól,

14. / A szolgálatos rendőrök ellenőrzéseit az "Ellenőrzési kiskönyv
ben az alábbiak szerint kell eszközölni:

Az "Ellenőrzési kiskönyv ideje, óra, perc" c. rovatba be kell 
írni az ellenőrzés kezdetének és befejezésének időpontját. 
Pl. 10 h-tól 11 h-ig.
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Míg az ellenőrzés ” helye, észrevétel; aláírás " c. rovatba 
az ellenőrzés helyét és az észrevételeket kell rögzíteni. 
Észrevételt csak akkor kell írni, ha kimagasló. vagy hanyag 
szolgálat teljesítést tapasztal az ellenőrző elöljáró. 
Fenti módosítást a nyilvántartási “Szabályzat” 13. oldal, 
” Ellenőrzési kiskönyv ” c. leírás 4. és 5. bekezdésben át 
kell vezetni.

15./ A rendőrőrsökön továbbra is egy iktatókönyvet kell vezetni.
Ebben, kell nyilvántartani a szigorúan titkos és nem titkos 
ügyiratokat.
Az őrsre érkező “Szigorúan titkos” ügyiratokat is az iktató
ban soron következő szán alatt kell beiktatni. Pl. ha az e- 
lőzően iktatott ügyirat száma 127/1958., akkor a soron követ
kező szigorúan titkos ügyirat a 128/1958. számot kapja a pi
ros T betű jelzéssel stb.

16. / A rendőrőrsökön piros irónnal kell bekarikázni az iktatóköny
iktatószámát, ha:

- a bűnügyben az őrsparancsnok rendeli el a nyo-
mozást,

- a kapitányság rendeli el a nyomozást, de a tel
jes nyomozati feladatokat az őrs végzi el, egé- 
szen a befejezésig, 

- az ügyészség rendeli el a nyomozást és a kapitány
ság az őrsöt bízta meg a nyomozás teljes lefoly
tatásával. 

A megkereséses ügyeket, pótnyomozásokat nem szabad piros irón- 
nal bekarikázni.

Kék irónnal kell bekarikázni a szabálysértési ügyeket, ha:

- a szabálysértési feljelentést az őrsparancsnok 
továbbította,

- bűncselekményt, ha szabálysértési eljárásra tet
ték át.

17./  Úgy a városi, mint a községi rendőrőrsök, valamint a községi
körzeti megbízottak által felfektetendő és vezetendő nyilván
tartásokat - nyilvántartási szabályzat 4-5 oldal - ki kell 
egészíteni a BT jelentő blokk-tömbbel.

Jelen utasításommal a nyilvántartási "Szabályzat” ezzel ellentétes 
rendelkezéseit hatályon kívül helyezem..
Utasítom valamennyi illetékes parancsnokot, hogy a változásokat és 
kiegészítéseket a szabályzaton vezesse át.

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

 Helyettese 
Hornok János r.szds. 

Készítette: LK/Ené
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