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006. sz. UTASÍTÁS.

Budapest, 1953. szeptember 17.

Tárgy: Számszerű operatív jelentések elkészítése.
I.

Az Országos Rendőrkapitánysághoz befutó napi jelentések 
minősége nem felel meg a követelményeknek. Nem tükrözik vissza 
a megye operatív helyzetét, nem tűnik ki a jelentésből, hogy az 
operatív szerveink hogyan harcolnak a bűnözök ellen és a terüle
ten milyen fokon áll a megelőzés.

Az Országos Rendőrkapitányság ezért nem tudja kellő mér
tékben és időben tájékoztatni a Belügyminiszter Elvtársat a 
rendőrségi vonalon történt eseményekről, a rendőrség munkájáról, 
valamint a területen lévő párt és kormányintézkedésekkel kapcso
latos hangulati megnyilvánulásokról.

A rossz és értéktelen jelentések felterjesztésének egyik 
fő oka, hogy azok összeállítására Vezető elvtársak nem fordítanak 
kellő gondot. A jelentésekben lévő adatokat nem ellenőriztetik. 
Fontos ügyek nem kerülnek a jelentésbe, ugyanakkor jelentéktelen 
ügyeket hosszan tárgyalnak. Nem értékelik és nem használják fel 
a naponta befutó értékes hálózati jelentéseket.

Az Országos Rendőrkapitányság irányító operatív munkájá
hoz elengedhetetlenül szükséges, hogy rendszeres és gyors tájé
koztatást kapjon az ország operatív bűnügyi helyzetéről, vala
mint arról, hogy a rendőrség operatív szervei hogyan, és milyen e- 
redménnyel harcolnak a területükön lévő bűnözők ellen.

II.
Ennek érdekében elrendelem:
1./  A járási, városi, területi kapitányság vezetője és az 

alosztály, illetve osztályvezető elvtársak kötelesek naponta elol
vasni a beérkezett hálózati jelentéseket, azt értékelni, intézkedni 
benne, kiválogatni és a fontosabbakról és értékesebbekről egy máso
lati példányt azonnal az Országos Rendőrkapitányság illetékes osz
tály vezetőjének felterjeszteni.

2./  Az operatív hálózati és vizsgálat munka minden terüle
tén. osztályon, alosztályokon és csoportoknál készítsenek 10 napon
ként számszerű operatív jelentést, /Minden hó 10-én, 20-án és 30-án./
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A számszerű operatív jelentés két részből álljon.
a./  hálózati /számszerű kimutatás a találkozókról és be

szervezésekről, a mellékelt minta szerint./
b. / vizsgálati /őrizetesekkel kapcsolatos jelentések./
őrizetesek száma - szociális megoszlásuk - korábbi foglal

kozásuk figyelembe vételével őrizetbe vételek ideje - őrizetbe véte- 
lek oka, /Pl. sikkasztás, lopás, zsarolás, csempészés, csavargás 
stb./
Fontosabb őrizetesek vallomásai tömören és további intézkedése 
szabadlábra helyezettek száma. /Leírni az okot, hogy miért let
tek szabadlábra helyezve. /Hasonlóan mint az őrizeteseknél./

5./ A 10 naponként elkészített számszerű operatív jelenté
seket a kerületi, városi és járási alosztályok, illetve csoportok 
a rendszeresített futárok utján felterjesztik a budapesti, illetve 
megyei társadalmi-tuIajdonvédelmi és személy és tulajdonvédelmi 
osztályokhoz.

4./  A budapesti és megyei osztályok a jelentést összesít- 
sék, kiegészítve az osztályok által elkészített jelentésekkel és a 
rendszeresített futár útján felterjesztik az Országos Rendőrkapi
tányság Társadalmi-tulajdonvédelmi, és Személy és tulajdonvédelmi 
osztályára.

5./  Az O.R.K. Társadalmi-tulajdonvédelmi és Személy és tu
lajdonvédelmi osztályok vezetői a felterjesztett jelentést össze-
sítik országos viszonylatban és jelentést tesznek az Országos Rend
őrkapitányság operatív helyettesének /minden hó 11-én, 21-én és 
31-én, illetve 1-én./

6./ A jelentések elkészítéséért, az azokban lévő adato
kért minden esetben a kerületi és járási r. kapitányságok vezetői, 
valamint a budapesti és megyei kapitányságok helyettes vezetői 
és az O.R.K. osztályvezetői felelősek.

7. / A jelentések elkészítését és felterjesztését október
1-től kezdődően rendelem el.

8./  Szigorúan tilos hálózati jelentéseket, azok rövid tar
talmát géptávírón jelenteni.

Jelen utasítást az összes operatív beosztottak előtt tegye 
alapos oktatás tárgyává.

A végrehajtást szeptember 28-ig géptávírón jelentse.
Ezen utasításom a 00355/3-1953. O.R.K. parancsomat nem érinti 

-az továbbra is érvényben marad.
Készült: 27. pld.
Készítette: K/V. /Pőcze Tibor r.vezérőrnagy s.k./
Kapják: Pőcze r.vőrgy. Országos Rendőrkapitányság Vezetője.

Kutika r.ezredes.
Budapesti r.kap.vez. A kiadmány hiteléül:
19 megyei r.kap.vez. 
O.R.K. 4 bűnügyi o.vezetői.  sgt.
Bűnügyi iskola vez.
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Bács-Kiskun-megyei rendőrkapitányság. Szigorúan titkos!

Nyt.szám:........../1953. 1. sz. melléklet.

PÉLDA!! 

Operatív jelentés.
1953. szeptember 15-én.

I.
1. / Rendszeresített állomány. /operatív/ 25 fő.
2. / Rendelkezésre álló: 23 fő.
3. / Találkozó tervbe véve, /grafikon szerint/ 280

Ebből ügynöki: 100
rezidensi: 30
informátori: 150

4. / A kapott jelentések száma: 400
ebből értékes:  40
ebből realizálva: 20

5./ Találkozó meghiúsult: 50
a hálózat hibájából: 30
az operatív beosztott hibájából: 20
dekonspirálódás történt: 10

6./ Beszerveztünk: 40 főt.
ebből ügynök: 5 fő,

rezidens: 5 fő.
informátor: 30 fő.

II.
1./ Őrizetesek száma 12 fő.
2./ Szociális megoszlás 3 fő. Volt horthysta tiszt /függetlenül 

attól, hogy mi a jelenlegi beosztása./ 
4 fő kulák,
2 fő volt földbirtokos,
3 fő kereskedő, kispolgár.

3. / őrizetbevétel ideje 2 fő, augusztus 25-én.
4.fő, augusztus 28-án.
2 fő, augusztus 31-én,
4 fő, szeptember 1-én.

4. / Őrizetbe vétel oka: 2 fő, volt horthysta tiszt, sikkasztás. .
2 fő, kispolgár, betöréses lopás.
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2 fő kulák, hatósági közeg. ell. erőszak.
3 fő kulák, volt földbirtokos, izgatás.
3 fő volt /horthysta tiszt, volt föld-

birtokos, kispolgár. Hatóság ell. 
erőszak,

5. / Fontosabb vallomásik és tett intézkedés:
Pl: X.X. volt horthysta tiszt, aki sikkasztásért 1953. 

augusztus 25-én őrizetbe véve, az alábbi vallomást tette:/rövi
den leírni./

Intézkedés: Ügyét befejeztük, átadjuk az ügyészségnek.
6./ Szabadlábra lett helyezve: 2 fő. /leírni az okot, hogy 

miért lettek szabadlábra helyezve, hasonlóan, mint az őrizetbeve- 
teleknél./

aláírás:

Készítette: X.Y.
Készült:...pld.
Kapják: ... 
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