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A B. M. ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK
1. számú 

PARANCSA  
Budapest, 1953. augusztus 1-én.  

Tárgy: a B.M. Országos Rendőrkapitányság osztályvezetőinek ki
nevezése.

A Belügyminiszter Elvtárs parancsa értelmében a Belügyminiszté
rium Országos Rendőrkapitánysága megalakult.

Az Országos Rendőrkapitányság vezetését átvettem.

Ebből az alkalomból köszöntőm a rendőr, tiszthelyettes és tiszt 
elvtársakat és a rendőrség valamennyi beosztottját.

A Belügyminiszter Elvtárs az Országos Rendőrkapitányság veze
tésére az alábbi elvtársakat nevezte ki:

Az Országos Rendőrkapitányság vezetőjének megbízott politikai 
helyettese:

Szilágyi János r. alezredes elvtárs. 
Az Országos Rendőrkapitányság vezetőjének operatív helyettese: 

Kutika Károly r. ezredes elvtárs.
Az Országos Rendőrkapitányság vezetőjének Közrendvédelmi és Ki
képzési helyettese:

/ kinevezésére később történik intézkedés/ 
Az országos Rendőrkapitányság Osztályvezetői:

Ladvánszki Károly r. őrgy. elvtárs. 
Sajnovics János r. szds. elvtárs. 
Kiss István r. őrgy. elvtárs. 
Tadler Géza r. őrgy. elvtárs. 
Horváth István r. őrgy. elvtárs. 
Lombos Lajos r. őrgy. elvtárs. 
Tóbiás Sándor r. alezr. elvtárs. 
Máté Mátyás r. alezr. elvtárs. 
Mátsik György r. őrgy. elvtárs. 
Vindich Kálmán r. őrgy. elvtárs. 
Biró Sándor r. fhdgy. elvtárs.

DICSÉRET.

Az 1953. második negyedév közlekedési balesetek értékelésénél 
BÁCS-KISKUN, VAS, Borsod megyék érték el a legjobb eredményt.

ÁBTL - 4.2 - 00475/1953/ ORK TÜK /1



Ezen a téren kifejtett munkájukért az említett megyék közle- 
kedési csoport vezetőit és beosztottait

DICSÉRETBEN

részesítem.

Az igazságügyminiszter és a Belügyminiszter Elvtársak 325/1953. 
sz. közös utasítás, valamint a 13-6/1953.B.M. sz. végrehajtási 
utasítás gyakorlati ismertetését a Győr-megyei r. kapitányság 
kiválóan végezte.  

Lengyel Imre r. szds. Éliás Ferenc r. szds.
Németh Lajos r. fhdgy. Fejth Antal r. alhdgy.

elvtársakat, mert öntevékenyen segítségére siettek a megyei 
bűnügyi szolgálatának és a határozatok gyakorlati kitöltésére 
több oldal terjedelmű mintát készítettek, melyben minden ott 
előforduló esetre példákat ismertettek, jó munkájukért

DICSÉRETBEN

részesítem.
Személyi lapjukon átvezetendő.
Utasítom a vezető Elvtársakat, hogy jelen parancsomat hatósá
gához beosztott valamennyi elvtárs előtt ismertesse.

PŐCZE TIBOR
 r. vezérőrnagy sk.

a B.M. Országos Rendőrkapitányság
Vezetője.

Kapják: valamennyi járási rendőrkapitányság vezetői és rendőr-
őrsparancsnokok.

Készült: 29 példányban.
Tartalmaz: 2 lapot.
Gépelte: Balogh Irén r. tőrm.
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