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Az Országos Rendőrkapitányság Vezetőjének

00510. számú utasítása
Pártunk Központi Vezetőségének irányelvei
alapján Népköztársaságunk kormánya népi demo
kráciánk fejlődésének és helyzetének megfelelő
kormányprogramot dolgozott ki. E kormány
program célul tűzi ki a szocializmus építése so
rán ezidáig elkövetett hibák kijavítását, elsősor
ban munkásosztályunk, dolgozó népünk életszín
vonalának nagyarányú emelését. A kormány
program a mezőgazdasági termelés jelentős mérvű
megemelését tűzi ki célul, úgy hogy a termelőszö
vetkezeti mozgalom megerősítése mellett segítséget
nyújt az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok
nak is gazdaságuk fejlesztéséhez.

Dolgozó népünk lelkes helyesléssel tette ma
gáévá a kormány programját, eredményesebb
munkával, tetteivel bizonyította be, hogy szilárdan
áll pártunk és kormányunk mögött és erejét meg
feszítve építi a szocialista rendet hazánkban.

A kormány programnyilatkozata óta tett szá
mos intézkedés az ipar a mezőgazdaság és az ár
leszállítás vonalán mutatja, hogy a kormány a
megfelelő lépéseket megtette és megteszi a pro
gram maradéktalan végrehajtása érdekében. Ezt
bizonyítja a rendőrség illetményrendezése is. Ezek
az intézkedések jelentős eredményeket hoztak és
határozottan mutatják mindenkinek, hogy népünk
rendületlenül halad tovább a szocializmus építésé
nek útján, hogy gazdasági fejlődésünk alapja to
vábbra is a szocialista iparosítás és a mezőgazda
ság szocialista átszervezésének útja.
A kormány programjának megjelenése és az
azt követő intézkedések kiváltották népi demokrá
ciánk ellenségeinek fokozott ellenállását és akna
munkáját a kormány programjával szemben, mert
látták, hogy a program végrehajtása tovább erő
síti Népköztársaságunkat, erősíti népünknek a párt
politikájába vetett bizalmát, erősíti a munkás
paraszt szövetséget, erősíti a nép és állam kap
csolatát.

Közvetlenül a kormányprogram megjelenése
után az ellenség azzal kezdte meg aknamunkáját,
hogy igyekezett a kormányprogramban elhang
zottakat a saját szájíze szerint magyarázni, rém
hírek terjesztésére felhasználni, a dolgozókat fél
revezetni. Népünk életszínvonalának emelésére tett
intézkedéseken túlmenően olyan követelésekkel
állottak elő, amit nem lehet megvalósítani. Így pl.
követelték a beszolgáltatás, az adók eltörlését,
vagy minimálisra való csökkentését. Arra igyekez

tek rábírni becsületes tsz. parasztokat, hogy azon*
nal lépjenek ki a szövetkezetből. Követelték nem
egy helyen a kulák földek, porták visszaadását.

Nyilvánvaló, hogy mindezek célja a ter
melés szétzüllesztése, bizonytalanság érzés keltése
volt a dolgozó parasztok között, hogy a legnagyobb
dologidőben a begyűjtés és betakarítás idején
megzavarják a munka nyugodt, határozott és biztosmenetét .

Az ellenség aknamunkája azóta új szakaszba
lépett? Ennek a szakasznak jellemzője, hogy két
fő front alakult ki:
I.

1. Az ellenség minden erejével a termelőszövet
kezetek ellen fordul azok felrobbantásán,
szétzilálásán, lejáratásán „fáradozik.” Izgat
a termelőszövetkezetek ellen, amelyhez segítő
társakat keres a termelőszövetkezetekbe be
furakodott és eddig csöndben megbújó ellen
séges elemekben, a lógósokban, a munkakerü
lőkben. Felhasználja, hogy egyik másik ter
melőszövetkezetben gyenge a vezetés, szerve
zetlenség van. Arra biztatja az ingatagabb
tagokat, akiket többnyire erőszakkal, vagy kisebb-nagyobb nyomással kényszerítettek be a
termelőszövetkezetbe, hogy azonnal lepjenek
ki, vigyék magukkal állataikat és bevitt fel
szerelésüket. Arra biztatja őket, hogy önké
nyesen hordják szét a termelőszövetkezet kö
zös vagyonát, bontsák le az istállókat, közö
sen épített gazdasági épületeket, herdálják el
a közös vagyont. Ez az ellenséges agitáció
egyes termelőszövetkezeti tagoknál itt-ott si
kerrel is járt, mert megpróbálták a szövetke
zet közös tulajdonát széthordani.
Az osztályellenség, - elsősorban a kulákok iparkodik a községi és termelőszövetkezeti
pártszervezeteket és
pártfunkcionáriusokat
lejáratni, a tszcs-ben dolgozó parasztokat el
lenük hangolni. Igyekszik felnagyítani a helyenkint jelentkező nehézségeket, és ezeket a
termelőszövetkezeti, tanácsi és pártfunkciónáriusokra hárítani.

Megpróbál csoportosulásokat létrehozni,
hogy ellentéteket szítson és nem egy helyen
nyílt provokációtól, erőszakos fellépéstől, és
megfélemlítéstől sem riad vissza. A kulákok
és a termelőszövetkezetbe befurakodott cin-
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kostársaik az egyes termelőszövetkezetekben
mutatkozó lazaságokat lopásra, a társadalmi
tulajdon fosztogatására is megpróbálták fel
használni.

Az osztályellenség, - elsősorban a kulákok, mindezeken keresztül szocialista
építésünk
legfiatalabb hajtása, a termelőszövetkezetek
szétzüllesztésének útján akar „csapást” mér
ni népi demokráciánkra.
2. Az osztályellenség és elsősorban a kulákok
minden erejükkel a begyűjtés sikeres végre
hajtása ellen fordultait, mert tudják, hogy a
kormány programjának a dolgozók életszín
vonala jelentős és gyors emelésének egyik fel
tétele, sikeresen végrehajtani a begyűjtés ter
vét. Ezért folytat rémhírterjesztéssel a be
gyűjtés elleni izgatással, félrevezetéssel akna
munkát a begyűjtés sikere ellen. Igyekszik azt
a látszatot kelteni, hogy a begyűjtés nem az
egész nép érdeke, hanem csak a pártszerveze
tek és tanácsszervek céljait szolgálja. Így pl.,
Pestmegye területén az a rémhír terjedt el, hogy
az elszámoltató bizottság azért szorgalmazza,
a begyűjtést, mert 20.000 forint jutalmat kap,
ha mindenkitől begyűjti a gabonát. Uszításai
során kihasználja dolgozó parasztságunk el
maradott rétegeinél még meglévő magántulaj
donosi gondolkodás maradványait és kormá
nyunk helyes jó intézkedéseit a begyűjtési
hátralékok és az azzal kapcsolatban kivetett
kártérítés eltörlését úgy magyarázza, hogy
nem kell a beadást teljesíteni, mert jövőre
majd ezt is el fogják törölni.
Az osztályellenség maga is megtagadja a
begyűjtési kötelezettség teljesítését, és máso
kat is erre biztat. Izgat az elszámoltatást vég
ző tanácstagokkal és dolgozó parasztokkal
szemben, és nem egy helyen iparkodik ellenük
közhangulatot kelteni, csoportosulásokat szer
vezni, ellenállásra lázítani, sőt erőszakot is
alkalmazni.

Iparkodik kijátszani a szállítási korláto
zásokat, engedély nélkül piacra vinni a gabo
nát. Az osztályellenség iparkodik a betakarí
tási és begyűjtési munka folyamatosságát
azzal is akadályozni, hogy fontos mezőgazda
sági gépeket, szállítóeszközöket nem a célnak
megfelelően használnak fel, tudatosan rossz,
elhanyagolt állapotban tartják és kivonják
őket a termelésből.
Mindezek bizonyítják, hogy az osztályel
lenség fokozott ellenállást tanúsít kormányunk
programjának végrehajtásával szemben, min
den erejével igyekszik meggátolni annak meg
valósítását.

n.
Az osztályellenség aknamunkájának elhárítá
sában a pártszervezetek és tanácsszervek mellett
jelentős feladata van a rendőrségnek, valamennyi
rendőrelvtársnak és különösképpen a területfele
lősöknek. Valamennyi rendőrnek tisztán kell lát
nia, hogy pártunk irányelvei és kormányunk pro
gramja a parasztság felemelkedésének útját to
vábbra is a termelőszövetkezetek fejlesztésének,
megszilárdításának útján határozta meg. Ezért ad

meg pártunk és kormányunk továbbra is termelő
szövetkezeteink számára még nagyobb támogatást.
Az osztályellenség, elsősorban a kulákok azért
támadják olyan dühvei a termelőszövetkezeti moz
galmat, mert tudják, hogy a szövetkezeti gazdál
kodás győzelme a kizsákmányolás teljes felszámo
lását jelenti s egyben azt is, hogy minden remény
ségük elveszik, népnyúzó hatalmuk visszaszerzésé
re hazánkban. Nyilvánvaló, hogy valamennyi rend
őr előtt célkitűzésként kell hogy álljon letörni a
kulákok szarvát, meggátolni hogy a termelőszö
vetkezeti mozgalom károkat szenvedjen a kulákok
aknamunkája miatt.

A nép állama törvényben szabta meg a ter
melőszövetkezetek védelmét, éppen úgy, mint
ahogy törvény szabályozza hazánkban a begyűj
tést is. A szocialista törvényesség, amely minden
rendőr munkájának alapját képezi, megköveteli,
hogy érvényt szerezzünk a törvényeknek minden
ellenséggel szemben, de minden félrevezetett dol
gozóval szemben is. Ugyanakkor minden esetben
tartózkodni kell a dolgozók zaklatásától. Ez lénye
gében azt jelenti, hogy feleslegesen senkivel szem
ben nem alkalmazunk rendőri intézkedéseket, sen
kit sem korlátozunk jogtalanul személyes szabad
ságában, de azt is jelenti, hogy mindenki köteles
azokat a kötelezettségeket, amelyet az állam tör
vényei előírnak, maradéknélkül teljesíteni és ha a
felvilágosító, meggyőző munka nem jár eredmény
nyel, azzal szemben a törvény erejével kell eljárni.
1. Valamennyi rendőr elvtárs, de elsősorban a
területfelelősök tekintsék feladatuknak a ter
melőszövetkezetek védelmét. Eljárásaik során
szolgálatuk közben minden jelenséget, rémhírt
elégedetlenséget akár a termelőszövetkezet
ben, vagy a falun a begyűjtéssel kapcsolat
ban észlelnek, úgy vizsgálják: hol találhatják
meg benne az ellenség kezét. Ha valahol iz
gatnak a termelőszövetkezetek ellen, elége
detlenség és lázongás van a termelőszövetke
zetekben, ellenséges aknamunka folyik a be
gyűjtéssel kapcsolatban, sőt erőszakot alkal
maznak az elszámoltató bizottsággal szemben,
vagy csoportosulás következik be, mindig meg
kell keresni, kik voltak a felbujtók, a hang
adók, akik a háttérből mozgatják az esemé
nyeket.
A fenti hibák elkerülése, megelőzése ér
dekében a területfelelős elvtársak vonják szo
rosabbra a kapcsolatukat a dolgozókkal és sű
rítsék találkozásaikat T. egyéneikkel. Ne ak
kor szerezzenek tudomást az egyes súlyos
rendbontásokról, amikor azok már bekövet
keznek, hanem a jó tájékoztató szolgálat rend
szerével már csírájában ismerjék fel és akadá
lyozzák meg az ellenség csoportosulási kísér
leteit, rémhírterjesztéseit, a dolgozó parasztok
felé irányuló félrevezető agitációját. Elvtár
saink legyenek éberek és figyeljenek fel apró,
látszólag jelentéktelen esemén
yekre is, kapcsol
ják azokat össze és vonjanak le belőlük meg
felelő következtetéseket, amelyeket a parancs
nokokkal, valamint a területi pártszervezetek
kel közölve megfelelő intézkedéseket lehet ten
ni az osztályellenség aknamunkájával szem
ben.
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2. Elvtársaink akadályozzák meg, hogy a köte
lességüket teljesítő párt, vagy állami funkcio
náriusokat az ellenség megtámadja vagy
bántalmazza. Adjanak meg a pártszervezetek
és állami szervek munkájához minden szüksé
ges segítséget.
Ugyanakkor rendőrelvtársaink minden
esetben éberen őrködjenek azon, hogy más ál
lami szervek is (pl. tanácsok) szigorúan be
tartsák a szocialista törvényességet s ha a
törvényesség megsértésével találkoznak, erre
azonnal figyelmeztessék az eljáró hatósági
személyt, tagadjanak meg minden segítséget
ilyen eljárásoktól. Minden esetben jelentsék
az esetet azonnal parancsnokuknak, s ha a
paracsnok hatáskörét az intézkedés megha
ladja (pl. járási, vagy megyei szervről van
szó) azonnal értesítse a felsőbb parancsnok
ságot, hogy a szocialista törvényességet sértő
cselekményt idejében meg lehessen akadá
lyozni.
3. A rendőri intézkedések során legyenek bátrak,
határozottak, körültekintőek. Ne hagyják ma
gukat provokálni, derítsék fel idejében az osz
tályellenség provokációs terveit és hiúsítsák
meg azokat. Akadályozzák meg, - a kulákok
elleni jogos eljárások széleskörű ismertetésé
vel, - hogy a kulákok sajnálkozást keltsenek
önmagukkal szemben, azáltal, hogy az ellen
ség elleni eljárásokat az egész dolgozó pa
rasztságot ért sérelemnek tüntessék fel.
4. Elvtársaink éberen őrködjenek a begyűjtés
sel kapcsolatos korlátozó rendelkezések be
tartása felett és segítsék a begyűjtést azzal,
hogy a szállítási korlátozásokat elrendelő mi
niszteri rendeletek végrehajtását, betartását,
fokozottabban ellenőrzik.

5. Elvtársaink ne csak egyszerűen rendőri intéz
kedésnek tekintsék a termelőszövetkezetek vé
delmét, hanem ezen túl maguk is legyenek lel
kes agitátorai a nép boldogabb jövőjét, fel
emelkedését
biztosító
termelőszövetkezeti
mozgalomnak. Szolgálatban és szolgálaton kí
vül ragadjanak meg minden alkalmat, hogy
a jelentkező téves nézeteket és félreértéseket
türelmesen megmagyarázzák, az ellenséges
rémhíreket pedig leleplezzék. Magyarázzák
meg a termelőszövetkezetből kilépni szándé
kozóknak, hogy a termelőszövetkezetből való
kilépés az ellenség érdeke és magyarázzák
meg, hogy a szövetkezetekben meglévő hibák
és nehézségek átmeneti jellegűek, amelyeknek
kiküszöbölése nemcsak a vezetők, hanem min
den egyes termelőszövetkezeti tag érdeke és ha
valamennyi dolgozó a termelőszövetkezetben
segít a hibák kiküszöbölésén, úgy ezek rövid
idő alatt felszámolhatók.
Valamennyi rendőr elvtárs, elsősorban
minden területfelelős érezze a felelősséget,
hogy területén a kormány programjának vég
rehajtásáért tudásának, munkájának maximá
lis kifejtésével harcoljon. Akadályozza meg
a termelőszövetkezetek ellen irányuló akna
munkát és segítse a begyűjtés sikeres végre
hajtását.

Jelen utasításomat minden őrsön őrsértekez
leten a parancsnok ismertesse, utána tárgyalják
meg, hogy az őrs területén hogyan fogják a fel
adatokat végrehajtani. A megyei és járási kapi
tányság a végrehajtást ellenőrizze és az őrsöknek
nyújtson segítséget.
Budapest, 1953. augusztus 21-én.
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