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Valamennyi rendőrhatóság vezetőjének és rendőri szerv parancsnokának!

Az utóbbi hónapokban mind gyakrabban fordulnak elő olyan esetek, hogy a rend
őr elvtársak szolgálati fegyvereik kezelésének nem ismerése vagy fegyvereik gondatlan, 
felelőtlen kezelése, valamint szolgálati fegyvereiknek nem kellő karbantartása és gondo
zása következtében, fegyvereikkel baleseteket, szerencsétlenségeket idéznek elő.

Az előforduló, fegyverrel okozott balesetek nagy többségét azok a fiatal új rend
őr elvtársak okozzák, akik testületünkbe az utóbbi időben lettek felvéve, de gyakran elő
fordul az is, hogy több éves szolgálattal rendelkező idősebb rendőr elvtársak is követnek 
el fegyvereik gondatlan, felelőtlen kezelésével baleseteket.

A bajnai r. őrsre beosztott Kakucs István r. orv. pl. szolgálati pisztolyának ürí
tése közben hasbalőtte magát és életveszélyesen megsérült. Ez a baleset azért követ
kezhetett be, mert ez a rendőr elvtárs szolgálati fegyverének kezelését nem ismerte és 
azt nem kellő gondossággal kezelte. De nem ismerhette a fegyver kezelését a kisszállási 
őrsre beosztott Jánnik János orv. sem, aki kóbor kutyára akart  rálőni és a saját lábát 
lőtte keresztül.

A fegyver kezelés ismeretének hiányát bizonyítja a balatonfüredi őrsre beosztott 
Dudás Ferenc r. szkv. elvtárs példája is, aki pisztolyának tisztítása közben térden lőtte 
magát.

Nem ritkán előforduló eset az sem, amikor a rendőr elvtársak nem saját magu
kat, hanem más rendőr elvtársakat, vagy polgári egyéneket sebesítenek meg fegyvereik 
helytelen és gondatlan kezelése következtében, mint pl. a kisbéri őrsre beosztott Müller 
József r. orv. elvtárs, aki a pisztolyának mutogatása közben Janakó János kisbéri lakos 
lábát keresztül lőtte, - vagy a besenyszögi őrsre beosztott Matus 2. János r. tiz. elv
társ, aki szolgálati pisztolyának gondatlan kezelése következtében halálosan megsebesí
tette az őrs szakácsnőjét. 
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A szolgálati fegyverek kezelésének nem ismerése, a gondatlan, hanyag kezelés, 
a karban tartás elmulasztása következtében bekövetkező balesetek sérültjei rendszerint 
hosszú hónapokig szolgálatképtelenekké válnak, ami rendkívül nagy kárt okoz a közbiz
tonsági szolgálat ellátásában. Polgári egyének megsérülése esetén azok kiesnek a terme
lő munkából, ami jelentős károkat okoz népgazdaságunknak, 5 éves tervünk végrehajtá
sának. A legsúlyosabb esetek sem ritkák amikor a rendőr elvtársak a szolgálati fegy
ver nem ismerése és gondatlan kezelése miatt halálos kimenetelű baleseteket okoznak 
mint pl. a nagyigmándi őrsön Bors Rudolf rendőr elvtárs, akinek zsebében pisztolya el
sült és nevezett elvtárs halálát okozta.

Nem ismerte a pisztoly helyes kezelését a katymári őrsön szolgálatot teljesítő 
Pitnyik Mihály r. őrvezető elvtárs sem, aki gondatlanságból menyasszonyát főbelőtte és 
az azonnal meghalt.

A fenti példák is, de valamennyi előfordult baleset azt bizonyítja, hogy a rendőr 
elvtársak nem ismerik a szolgálati fegyvereik helyes és szabályos kezelését, a legkisebb 
felelősség nélkül, gondatlanul, indok nélkül szétszedik, mutogatják fegyvereiket, azok kar
bantartására nem fordítanak kellő súlyt, visszaélnek azzal a bizalommal, amelyet a dolgozó 
népünk előlegezett számukra akkor, amikor fegyvert adott a kezükbe.

A fegyverek kezelésének nem ismerésénél az előfordult halálos balesetekért és 
sérülésekért mindenek előtt a vezetőket és parancsnokokat terheli a felelősség, akik el
mulasztották beosztottaikat kioktatni szolgálati fegyvereik helyes kezelésére, nem tartottak 
gyakorlati oktatásokat, nem győződtek meg arról, hogy beosztottaik ismerik-e fegyvereik 
helyes kezeléséi. Különösen megnyilvánult a vezetők és parancsnokok felelőtlensége a 
rendőrség kötelékébe felvett új rendőr elvtársakkal kapcsolatban, akiknek fegyvert adtak 
a kezükbe anélkül, hogy kellő kioktatásba részesítették volna őket, a szolgálati fegyver 
helyes kezelésére vonatkozóan. A vezetők és parancsnokok részéről nem érvényesült 
eléggé az az elv, hogy legfőbb érték az ember.

A szolgálati fegyverek helytelen és gondatlan kezelése következtében előforduló 
balesetek megszüntetése érdekében megparancsolom:

1. Valamennyi vezető és parancsnok rendszeresen tartson gyakorlatias oktatást 
beosztottainak a szolgálati fegyverek helyes kezelésére vonatkozóan.

2. A vezetők és parancsnokok ellenőrzéseik során győződjenek meg arról, hogy be
osztottaik ismerik-e a szolgálati fegyvereik helyes kezelését, kellő gondossággal 
kezelik-e és tárolják-e fegyvereiket, a megfelelő karbantartásról gondoskodnak-e.

3. A rendőrség valamennyi szaktanfolyamán és iskoláján az eddiginél fokozottabban
kell foglalkozni a szolgálati fegyverek és a fegyverismeretek gyakorlatias oktatá
sával. 

4. A rendőrség kötelékébe felvett új rendőr elvtársakat fegyverrel ellátni csak akkor
lehet, ha a fegyver helyes kezelését, használatát és karbantartását tökéletesen 
elsajátították. 

5. A politikai munkások tartsák elsőrendű feladatuknak, hogy a szolgálati fegyverek 
helyes kezelésének, a gondos tárolásnak és a karbantartásnak a fontosságát a 
rendőr elvtársakba tudatosítsák, nyújtsanak segítséget a vezetőknek és parancs
nokoknak ilyen irányú tevékenységükhöz.

6. A jövőben esetleg előforduló szolgálati fegyverrel okozott baleseteket minden eset
ben részletesen ki kell vizsgálni és amennyiben megállapítást nyert, hogy a bal
eset a fegyver nemismerése, gondatlan kezelése, vagy a karbantartás elmulasztása 
miatt következett be, a balesetet okozó rendőr elvtárs parancsnokát is szigorúan 
meg kell büntetni. 

7. Jelen parancsomat a vezetők és parancsnokok beosztottaik előtt tegyék oktatás
tárgyává. 
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