SZIGORÚAN BIZALMAS!
Jelen rendeletet felülről jövő ellenőrzés
alkalmával az ellenőrző elöljáró kivánságára be kell mutatni.

Vezetőknél, parancsnokoknál kell elzárni!

(Másolatot készíteni tilos :)

Tárgy: Területfelelősi szolgálati rendszer
bevezetése az egész ország területén.

Belügyminiszter 0075/1952. IV. ÜCs. számú

rendelete
Budapesti és valamennyi megyei rendőrkapitányság vezetőjének, valamennyi városi, városi
és járási, járási kapitányság vezetőjének, valamennyi rendőrőrs parancsnokának
Székhelyén

Rendőrségünk a szocializmus építésében reá háruló feladatokat - a közrend és közbiztonság
fenntartását, a közvagyon védelmét, dolgozó népünk nyugalmának biztosítását - nem tudja maradéktala
nul és jól megoldani, mert a rendőrség jelenlegi szolgálati rendszere nem tartott lépést az általános fejlő
déssel, attól messze elmaradt.
Őrseinken a szolgálat ellátása felszabadulástól egészen napjainkig - kisebb jelentőségű formai
változásoktól eltekintve - a Horthy-csendőrség és rendőrség által, évtizedekkel ezelőtt bevezetett mecha
nikus és bürokratikus szolgálati rendszerrel történik.
Ez a merev és mechanikus szolgálati rendszer - a lakatlan területek és tereptárgyak portyá
zása, mereven megállapított portyázási idő - akadályozzák az új munkamódszer (:T. hálózati munka:)
kifejlődését és eredményes alkalmazását.
Akadályozza továbbá a pártszervezetekkel, helyi tanáccsal, tömegszervezetekkel és dolgozókkal
való kapcsolat elmélyítését is.
Az őrsökön levő jelenlegi szolgálati rendszer adminisztrációja áttekinthetetlen és bürokratikus.
Egy-egy őrsön 50-60 különböző szolgálati segédletet és rendészeti nyilvántartást vezetnek, amelyeknek nagy
többsége nem segíti elő a gyakorlati munkát és éppen ezért szükségtelen. A sok adminisztrációs munka
az őrsparancsnokok idejének túlnyomó részét leköti és nem jut idejük arra, hogy a közbiztonsági szolgálat
tal, valamint a beosztott rendőrelvtársak nevelésével és oktatásával törődjenek.
A régi szolgálati rendszer mechanikusságánál fogva, nem tette lehetővé az egyéni felelősség ki
fejlődését. Rendőr elvtársaink nem voltak érdekelve a szolgálat jó ellátásában, nem domborodott ki az
egyes rendőrelvtársak jó munkája, mivel különböző időben, más-más területen látták el szolgálatukat. En
nek következtében a felelősségrevonás sem érvényesülhetett megfelelően.
A rendőrség munkájának javítása érdekében az osztályellenség, a bűnözők elleni harc eredmé
nyesebbé tétele, a közbiztonság megszilárdítása érdekében, a szolgálat ellátását a következőképen rendelem
el az ország valamennyi rendőrőrsén:

1. §.

Az őrsterület felosztása.
1. A szolgálati rendszer az egyéni felelősség elvén épül fel, ami azt jelenti, hogy az őrs területé
hez tartozó községeket, illetve városok, nagyközségek, vagy települések 1-1 részét fel kell
osztani az őrsre beosztott rendőrelvtársak között.
2. A terület felosztáshoz elvül szolgáljon az egyes város, vagy városrész, község, település lakói
nak száma, döntően figyelembevéve az egyes területek politikai, gazdasági és közbiztonsági
viszonyait. A község teljes területét beleértve a szántó, legelő, erdő, szőlő területét és az
említett valamennyi szempontot figyelembevéve kell az őrs területét felosztani az őrsre be
osztottak között.
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3. A városok és nagyobb községek területéi, ahol egy területfelelős a szolgálatot megfelelően
ellátni nem tudja, a lakosság nagy száma, politikai, gazdasági és közbiztonsági viszonyai miatt,
fel kell osztani kettő, esetleg több területfelelős között.
4. Azokból a kisközségekből, amelyek egymáshoz közel fekszenek és politikai, gazdasági, köz
biztonsági viszonyaik lehetővé teszik egy területfelelősnek kettő, esetleg három ilyen községet,
illetve települést is ki lehet osztani.

5. A területfelelősök a reájuk bízott terület, illetve város, vagy községrész közbiztonsági álla
potáért személyükben felelősek.
6. A terület felosztását valamennyi őrsterületre vonatkozóan egy bizottság végezze. A bizottság
tagjai a következők legyenek :
a) városi, kerületi, városi és járási, illetve járási kapitányság vezetője.
b) őrszolgálati és közlekedésrendészeti osztály vezetője.
c) őrsparancsnok.

7. A terület felosztásánál a bizottság vegye figyelembe az őrsön szolgálatot teljesítő rendőrelvtársak gyakorlati tapasztalatait.
2. §.

A szolgálat ellátásának alapja.
1. A területfelelősi szolgálati rendszerben a szolgálat eredményes ellátásának alapja az uj
munkamódszer (T. hálózat) alkalmazása.
2. Valamenyni területfelelősnek a felelősségére bízott területen a lakosok számát, terület nagysá
gát, politikai, gazdasági és közbiztonsági viszonyaikat figyelembevéve, megfelelő számú T. egyént
kell beszervezni. A beszervezendő T. egyének számára vonatkozóan elvül szolgáljon, hogy
1-1 területfelelős legalább 8-10 T. egyénnel foglalkozzon.
3. A T. hálózati egyének beállításakor különösén nagy súlyt kell helyezni a T. hálózati egyé
nekkel szembeni minőségi követelményekre.
4. Az őrsökön jelenleg meglévő T. egyének jelentős része a helytelen kiválasztás és a velük való
rendszeres foglalkozás hiánya miatt nem felel meg a követelményeknek, ezért az őrsök jelen
legi T. hálózatát felül kell vizsgálni. A passzív, gyakorlati munka szempontjából értéktelen
T. egyéneket a nyilvántartásból törölni kell. Az aktív, eredményes munkát végző T. egyéneket
továbbra is meg kell hagyni és a területfelelősöknek gondoskodni kell a velükvaló rendszeres
kapcsolattartásráról.
5. A T. hálózat kiépítése terén a területfelelős elérendő célja az legyen, hogy a T, egyéneken ke
resztül a területen készülő minden közbiztonságot érintő eseményről megfelelő időben értesüljön,
illetve a már elkövetett cselekmények felderítésére felhasználható adatokat kapjon. A területfelelős ügyeljen arra, hogy a T. egyénektől kapott információs jelentések a valóságnak meg
felelőek legyenek. Ügyelni kell arra, hogy a T. egyének ne adjanak valóságnak meg nem
felelő információkat. A helytelen és valóságnak meg nem felelő információkért, amelyet a
területfelelős a T. egyénektől kapott és nem ellenőrizte le, saját magát a területfelelőst kell
felelősségre vonni.
3. §.

A területfelelősök feladata.
1. A területfelelősök kiválasztása, illetve az őrsterület felosztása során, az őrsterület azon részeit,
melyek közbiztonság szempontjából legtöbb rendőri munkát igényelnek, a legkiválóbb területfelelősöknek kell kiosztani. Az őrs székhelyét a szolgálat ellátására az őrsparancsnok-helyettesnek kell kiosztani. Tehát a területfelelősi feladatokat az őrs székhelyén az őrsparancsnok-helyettes látja el.
Az örsparancsnok-helyettes tartja a kapcsolatot a helyi pártszervezettel, tömegszervezetekkel és
a tanáccsal. Az őrsparancsnoknak kötelessége az őrs területén lévő összes községek párt
szervezeteivel, tömegszervezeteivel és a tanácsaival a kapcsolatot kiépíteni. Ez nem vonatkozik
azokra az őrsökre, ahol az őrsparancsnok és helyettese váltott rendszerrel látja el a szolgálatot.
2. A területfelelősnek a felelőségére bízott területen alapos személyi és helyi ismeretet kell sze
rezni. Meg kell ismernie személy szerint az osztályharc és a bűnözés szempontjából megfigye
lendő személyeket. Ismernie és észlelnie kell minden olyan jelenséget és körülményt, amelyek
politikai, gazdasági és közbiztonsági szempontból jelentősek.
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3, Állandó és rendszeres kapcsolatot kell tartani a területén lévő pártszervezetekkel és a helyi
tanáccsal. A területfelelős rendszeresen vegyen részt a tanács VB. ülésein, hogy ismerje a terü
letén lévő problémákat és feladatokat. Fentieken kívül tartson kapcsolatot a tömegszervezetekkel, ismerje meg a területén lévő dolgozókat, velük tartson jó kapcsolatot. A területfelelősök
a munkájuk során tudomásukra jutott politikai jellegű adatokat közöljék minden esetben az
őrparancsnokkal, az őrsparancsnok ezeket a politikai jellegű adatokat összesítve, „Szigorúan
Bizalmas"-an terjessze fel a járási kapitányságnak, a járási kapitányság hasonlóan az őrshöz,
terjessze fel a megyei kapitányság vezetőjének, a megyei rendőrkapitányság vezetője az így
beérkezett politikai jellegű adatokat Szigorúan Bizalmas jellegű kezeléssel, minden esetben adja
át az Államvédelmi Hatóság Megyei osztályának.
4, A városok területén, ahol kapitányság nincs és azokban a községekben, amelyek területe több
területfele
lős között van felosztva, a helyi szervekkel kapcsolatot a legfejlettebb területfelelős
tartsa. Ugyanez vonatkozik az őrsszékhelyre is, ahol a kapcsolatot a helyi szervekkel az őrsparancsnok-helyettes tartja.

4. §.

A sxoigAlöl ellátása és irányítása.
1. A járások, illetve városok területén a szolgálat ellátásáért az őrsök területfelelősi munkájá
nak irányításáért a városi, járási és kerületi kapitányság vezetői személyükben felelősek. Az
őrsterületen a szolgálat ellátásáért a területfelelősök munkájának irányításáért általában az
őrsterület közbiztonságáért, az őrsparancsnok személyileg felelős,
2. A területfelelősök rendszeres és konkrét eligazítása, munkájuk tervszerűségének biztosítása és
az ellenőrzése, az őrsparancsnokra komoly feladatokat hárít. Ügyelnie kell az őrsparancsnoknak
arra, hogy az adminisztrációs feladatok, valamint egyéb őrsparancsnoki feladatok közvetlen
intézéséhez nem tartozó intézkedések a parancsnokok ellenőrző és irányító munkájában ne
gátolják. Azokat az adminisztrációs feladatokat, amelyek nem tartoznak közvetlenül az őrspa
rancsnok munkájához, minden területfelelős végezze el a saját területénen megfelelően. Ebben a
munkában a területfelelősöknek nyújtson segítséget a mindenkori napos.
3. A területfelelőst rendkívüli esetet kivéve, csak a felelősségére bízott területre lehet szolgálat
ellátása céljából kivezényelni.
4. Az előző bekezdésben említett rendkívüli eset alatt azt kell érteni, amikor valamelyik más
területfelelős bármilyen okból távol van az őrstől és területén olyan esemény történt, vagy
olyan esemény van készülőben, amely azonnali intézkedést igényel és tartalék nincs bent az
őrsön. Ilyen, vagy hasonló esetekben a területfelelős más területre is kivezényelhető. Az ilyen
esetekben végrehajtott intézkedéseiről, esetleg észrevételeiről bevonulás után azonnal, amint erre
lehetőség van, az érdekelt területfelelőst tájékoztassa az őrsparancsnoknak tett jelentés után,
5. Az őrsparancsnok a területfelelőst meghatározott időre vezényelje ki szolgálattételre. A szol
gálat időtartamát az őrsparancsnok az elvégzendő feladatok figyelembevételével határozza meg.
6. Az őrsparancsnok által megállapított időt, a területfelelős indokolt esetben (pl. nyomozás, rend
kívüli VB. ülés, stb.) meghosszabbíthatja. Ilyen esetben a területfelelős a meghosszabbítás okát
bevonulás után írásban jelentse. A jelentést be kell iktatni és az iktatószámot a területfelelős
bevonulásakor a Tevékenységi Napló „Megjegyzés" rovatába kell bejegyezni.
7. A területfelelős a kivezénylés alkalmával, szolgálata ellátására megszabott időt, a területén sa
ját belátása szerint használja fel úgy, hogy az eligazítás alkalmával kapott, valamint a saját
kezdeményezésből elvégzendő feladatait maradéktalanul végrehajtsa.
8. Nappal az egész ország területén - a jugoszláv és osztrák határsávban lévő őrsök kivételével
- csak egy főből álló járőröket lehet kivezényelni. Kivételt képeznek ez alól a rendkívüli
körülmények.
9. A jugoszláv és osztrák határsávban lévő őrsökön a területfelelős mellé, járőrtársként a tartalé
kot képző elvtársakat kell beosztani. Két fős járőr esetében a terület felosztás során, a két
fős járőrnek nagyobb területet is ki lehet osztani, mint ahol a területfelelős mellé nincs járőr
társ beosztva.
10. A területfelelős munkája nem korlátozódik csak a nappali órákra, Szükség van arra, hogy a
területfelelős területét az éjszakai órákban is felkeresse és ott portyázószolgálatot teljesítsen.
11. Éjszakai órákra az őrsparancsnok a két egymáshoz legközelebb eső terület felelőseit együtt
vezényelje ki szolgálatba, kivéve Budapest és a városok belterületét, ahol a rendkívüli ese
teket kivéve, a területfelelőst és a járőrt éjszaka is egyedül kell kivezényelni,
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12. Amennyiben a kivezénylés még a nappali órákban külön-külön történik, az őrsparancsnok
mindkét területfelelősnek jelölje meg azt a helyet, és időpontot, ahol és amikor a két terület
felelős az éjszakai portyázószolgálat ellátására egymással találkozik.
13. Éjszaka alatt a sötétedéstől világosodásig terjedő időt kell érteni,
14. A területfelelősök az éjszakai együttes portyázások alkalmával portyázzák le mindkettőjük te
rületét. Ha a szolgálatuk nem terjed át a következő napra, akkor együtt vonuljanak be. Ellen
kező’ esetben pedig világosodáskor váljanak szét és mindegyik területfelelős saját területén
folytassa a szolgálatát.
15. Sötétedés beálta után végrehajtott portyázások alkalmával a két területfelelős ne egymás mellett
haladjon, hanem egymástól lató, illetve halló távolságra (terepkutatószerűen) és külön-külön
folytasson figyelést. Abban az esetben, ha a járőr valamelyik tagjának intézkedése közben se
gítségre lenne szüksége, egymást sípjellel értesítsék, A sip használatára és a sípjelzésekre vovonatkozóan a 18.315/1951. BM. számú rendeleiemben foglaltak az irányadók.
16. Az előző bekezdésben foglaltak vonatkoznak a jugoszláv és osztrák határsávban lévő őrsökön
szolgálatot teljesítőkre is azzal, hogy ott nappal is így teljesítsék a szolgálatot.
17. A területfelelős feladatát csak akkor tudja jól megoldani, ha területén minél gyakrabban meg
jelenik, Ezért az őrsparancsnok úgy irányítsa és szervezze meg a területfelelősök munkáját,
hogy azok, területükön hetenként legalább 3 esetben megjelenhessenek.
18. A területfelelősök a felelősi szolgálat ellátása mellett egyéb szolgálatokra (napos, fogolykísérő,
futár) is beoszthatok.
19. Amennyiben az őrsnek kötött őrhelye van (VSB, sorompó, stb.) ennek a szolgálatnak állandó
jellegű ellátására is, az őrsparancsnok jelöljön ki elvtársakat, akik felelősök az objektumok,
(híd, emlékmű, sorompó stb.) biztosításáért. A kötött őrhelyeken a szolgálat ellátása az eddig
alkalmazott szolgálati rendszerrel történjen,
20. A területfelelős, ha szolgálata közben valamilyen rendkívüli eseményt tapasztalt, azt minden
lehetséges eszköz felhasználásával azonnal jelentse az őrsparancsnoknak, amennyiben erre
szükség van, ugyancsak soronkívül jelenteni kell a városi, járási, kerületi, megyei, illetve buda
pesti rendőr kapitányságnak is. A területfelelős a jelentés megtételével egyidejűleg a szükséges
intézkedést is tegye meg.

5. §.

Tartalék biztosítása.
1. Arra az esetre, ha a területfelelős valamilyen oknál fogva (betegség, tanfolyamra való vezénylés,
elhelyezés stb.) területfelelősi munkájából kiesne, biztosítani kell, hogy munkáját az uj teiületfelelős rövid idő alatt zökkenőmentesen biztosítani tudja.
2. A területfelelősök pótlásának biztosítására valamennyi őrsön minden öt fő területfelelős után
egy fő tartalékot kell rendszeresíteni.
3. A tartalékot képező rendőr elvtársak szolgálatát az őrsparancsnok úgy szervezze meg, hogy
azok az egész őrs területét megismerjék és szükség esetén megfelelően helyettesíteni tudják a
területfelelősöket
4. A tartalék szolgálatot ellátókat, amennyiben területfelelősök helyettesítésére nincsenek be
osztva, úgy elsősorban őket kell egyéb szolgálatra (futár, fogolykísérő stb.) beosztani, Kivételt
képez ez alóla napos szolgálat, amely az őrsön szolgálatot teljesítő valamennyi beosztott rendőrelvtárs feladata

6. §.

Szolgálati órák.
1. Az őrsparancsnok, valamennyi rendőrelvtárs részére havonta négy szolgálatmentes napot köte
les biztosítani. A szolgálatmentes napok elosztása az egész hónap folyamán arányosan történjék.
2. A szolgálati órák elszámolásának eddigi módját meg kell szüntetni. A pihenésre fordított időt
felszámítani nem lehet. Szolgálati órák a következő szolgálatok után számíthatók fel:
a) területfelelős, járőr, valamint őrszemszolgálatban ténylegesen eltöltött idő után.
b) a napos szolgálat után egységesen 8 óra számítható fel, határszéli őrsökön, ahol

a na

pos éjjel is szolgálatot teljesít, 12 órát lehet felszámítani.
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c) futárszolgálat után a futárszolgálatban eltöltött idő felét lehet felszámítani.
d) fogolykísérő szolgálatnál azt az időt kell szolgálati időnek felszámítani, amely a fogoly

átvétele és átadása között eltelt.
3. Ha a rendőr szolgálatának teljesítése közben pihenőt tartott a pihenő megkezdésének és vég
ződésének időpontját az ellenőrzési könyvbe jegyezze be.

§.
7.

Ellenőrzés.
1. Az őrsparancsnok, őrszolgálati és közlekedésrendészeti osztály vezetők és általában az őrszol
gálati tisztek eddigi formális és tartalom nélküli ellenőrzéseit meg kell szüntetni.
2. A területfelelősi szolgálati rendszerben a területfelelősök ellenőrzésénél az általuk végzett
munkát kell alapul venni.
3. Az őrsparancsnokok és általában az ellenőrző elöljárók a területfelelősök munkáját, jó vagy
rossz tevékenységét elsősorban azon mérjék le, hogy a területfelelős területén milyen a köz
biztonság, történnek-e bűncselekmények, hogyan néz ki a területen az osztályellenség
elleni harc.
4. Az őrsparancsnok és a szemlélő elöljárók az ellenőrzés során keressék fel a területen lévő
pártszervezetet, helyi tanácsot és érdeklődjenek a rendőrség munkája iránt. Állapítsák meg,
hogy a területfelelős a problémákat és feladatokat átbeszéli-e a helyi pártszervezettel és
tanáccsal.
5. Az őrsparancsnok ellenőrizze a területfelelősök T. hálózati munkáját. Ellenőrzés végett az
őrsparancsnok a területfelelősökkel együtt menjen ki ellenőrző találkozókra. Az ellenőr
ző találkozók alkalmával ellenőrizze, hogy a területfelelős megfelelően foglalkozik-e a
T. egyénekkel, a T. egyének a valóságnak megfelelő adatokat adnak-e a területfelelős rendőr
elvtársnak. Ettől függetlenül az őrsparancsnok minden fontosabb községben, településen, ahol
politikai, gazdasági körülmények, vagy a lakosság összetétele megkívánja, építsen ki magának
ellenőrző T. hálózatot.
6. Ellenőrzése alkalmával az őrsparancsnok keresse meg a szolgálatra kivezényelt területfelelőst
és állapítsa meg, hogy a területfelelős az eligazítás alkalmával kapott feladatokat hogyan
hajtotta végre, T. egyéneivel találkozott-e, azoktól kapott-e anyagot és milyet, valamint azt is,
hogy a kapott anyagot felhasználta-e.
7. Az őrsparancsnok ellenőrző munkája csak akkor lesz eredményes, ha a területfelelősöket
minél gyakrabban, napszakra és időjárásra való tekintet nélkül ellenőrzi.
8. Az őrsparancsnok ellenőrzéséhez elvül szolgáljon, hogy havonként legalább két alkalommal
valamennyi területfelelős munkáját ellenőrizze le.
9. Az ellenőrzések alkatmával tapasztaltakat, eredményes és hiányos munkát egyaránt be kell
jegyezni a területfelelősöknél lévő könyvbe, az ellenőrzés időpontjának megjelölésével.
10. Az ellenőrzések ne legyenek rövidek, hanem az ellenőrzés alkalmával oktatójellegűen szem
pontokat kell adni a területetfelelősnek, szolgálata eredményesebb ellátása érdekében.

8, §.

A szolgálat tervszerűségének biztosítása.
1. A szolgálat ellátásának eredményességét csak tervszerű munkán keresztül lehet elérni. A terv
szerű munka biztosítása érdekében munkatervet kell készíteni. A járási kapitányság a havi
munkatervek elkészítéséhez az őrsparancsnok részére adja szempontokat. Az őrsparancsnok
a megadott szempontokat ismertesse a területfelelősökkel. A területfelelősök a kapott szem
pontok szerint készítsenek egyhónapos munkatervet. Ezt a munkatervet az őrsparancsnok
összesítse és jóváhagyás végett terjessze fel a járási kapitányságra.
2. A járási kapitányság minden hónap végén vizsgálja meg az őrsök által elvégzett munkát. Azt
az őrsök havi jelentése alapján értékelje ki. Vizsgálja meg a járási kapitányság, hogy az egyes
őrsök tevékenysége milyen területen mutat fejlődést, vagy javulást, és melyik területen vissza
esést. A havi jelentések kiértékelése alapján, valamint az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai
ból, a járási kapitányság állapítsa meg, az őrsök következő havi feladatait és ennek alapján
adja meg az egyes őrsöknek a szempontokat a munkaterv készítéséhez.
3. A tervszerű és eredményesebb munka érdekében, az őrsparancsnok hetenként tartson munka
értekezleteket az őrsre beosztott rendőrelvtársak részére.
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4, A munkaértekezleten a területfelelősök számoljanak be az elmúltheti munkájukról, egymás
tapasztalatai, jó munkamódszerei általánosításával folytassanak tapasztalat cserét. Az őrs
parancsnok a jó munkát végzett területfelelősöket dicsérje meg, a hiányos munkát végzőket
bírálja meg és adjon szempontokat a területfelelősök következő heti munkájához.

9. §.

segédletek.
Szolgálati
Valamennyi őrsön a szolgálat irányítását ez az alábbi szolgálati segédleteket kell vezetni:
1. Tevékenységi naplók.
2. T. nyilvántartás.
3. Jelentő szolgálati könyv.
4. Ellenőrzési könyv.
5. Jegyzetkönyv.
6. Bizalmas és általános iktatókönyv.
7. Mutató az iktatáshoz.
8. Orvosi és vizsgálati könyv.
9. Az őrsre beosztottak, valamint az őrsterületén lakó rendőrök lakásjegyzéke10. Posta kézbesítő könyv.
11. Kézbesítő könyv.
12. Vidéki telefonbeszélgetések jegyzéke.
13. Ellenőrzési napló.
14. Őrsterület térképe.

10. §.

Rendészeti nyilvántartások.
Valamennyi őrsön a szolgálat irányításához az alábbi rendészeti nyilvántartásokat kell vezetni :

•

1. Községleírás.
2. Rendőri felügyelet alatt állók és feltételes szabadságon lévők, kényszertartózkodási
helyhez kötöttek nyilvántartása.
3. Fegyvertartási engedéllyel rendelkezők nyilvántartása.
4. Helyi hatályú körözött személyek nyilvántartása.
5. Kóbor egyének nyilvántartása.
6. Kiderítetlen bűncselekmények nyilvántartása.
7. Ellenséges elemek nyilvántartása.
8. Kulákok nyilvántartása.
9. Szokásos bűnözők és büntetett előéletűek nyilvántartása,
10. Iratjegyzék.
11 §.

Vezetők és parancsnokok feladatai.
1. A területfelelősi szolgálati rendszer minden vonatkozásban jól képzett rendőröket követel meg.
Éppen ezért valamennyi vezető és parancsnok elsőrendű feladata legyen a rendőrelvtársak fe
gyelmének, öntudatának politikai és szakmai tudásának fokozása.
2. Fokozni kell a rendőrelvtársak politikai és szakmai tudását, különösen nagy súlyt kell helyezni
az egy fős járőrszolgálati intézkedésének oktatására, annál is inkább, mert a területfelelős szol
gálati rendszerben a rendőrelvtársak általában egyedül teljesítenek szolgálatot.
3. Alapvető feladata legyen valamennyi vezetőnek, parancsnoknak és politikai munkásnak, hogy
gyakori és tartalmas ellenőrzésekkel nyújtsanak közvetlen segítséget a területfelelősi szolgálati
rendszer bevezetéséhez és megszilárdításához.

12. §.
Jelen rendeletem 1952. február 15.-én lép hatályba.
Budapest, 1952. január 29.

Házi Árpád s. k.

