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I. sz. m ellék let

a z  á l l o m á n y b a  k in e v e z é s r e k e r ü l ő k
ELLENŐRZÉSE

1. Az állományba kinevezést kérő személlyel a Személyzeti Munka 
Rendje 7. pontjában írtak szerint — önéletrajzot kell íratni.

Az önéletrajz tartalmazza:
a) a jelentkező és
b) közvetlen hozzátartozói;

— szülei vagy nevelőszülei
— testvérei
— házastársa
— nagykorú gyermekei,

alábbi adatait:

a) A jelentkezőnél:
— név (előző) vagy leánykori név,
— születési hely. idő (év, hó, nap), anyja neve,
— iskolai, szakmai végzettsége, legmagasabb végzettségének

eredménye,
— családi állapota, gyermekeinek neve és életkora,
— munkaviszonyai (mettől, meddig, milyen munkakörben),
— katonai szolgálatával kapcsolatos adatok,
— az ellenforradalom alatti tartózkodási helye, magatartása, 

ha 1956-ban 14 évesnél idősebb volt,
— volt-e külföldön, hol, mikor, miért,
— hozzátartozói közül ki és hol él külföldön, mikor és miért

hagyta el az országot,
— társadalmi tevékenysége, tisztségei, kitüntetései,
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— volt-e büntetve, ha igen, hol, mikor, milyen büntetésre, 
jelenleg folyik-e ellene fegyelmi vagy büntető eljárás, hol, 
miért?

b) A közvetlen hozzátartozónál:
— név (előző vagy leánykori név),
— születési adatok (helye, idő, anyja neve),
— jelenlegi munkahelye és munkaköre.

Az önéletrajz adatai a tervezett beosztáshoz előírt ellenőrzési fok
nak megfelelően kiterjeszthetők további hozzátartozókra, illetve 
a közvetlen hozzátartozók további adataira is.

2. A jelentkezőt és közvetlen hozzátartozóit a Személyzeti Munka 
Rendje 8. pontjában megjelölt feladatok végrehajtása előtt a BM 
nyilvántartásaiban — az ellenőrzés fokának megfelelően — prio- 
rálni kell. A priorálást a BM Információfeldolgozó és Felügyeleti 
Csoportfőnök 02/1974. számú Utasításában foglaltak szerint, az 
Utasítás A/2 számú mellékletében felsorolt nyilvántartásokban 
(a továbbiakban: EGPR-nyilvántartások) kell végezni. A prio- 
rálandók körét a tervezett beosztáshoz előírt ellenőrzési foknak 
megfelelően kell kijelölni.
Ha a priorálás során az állományba vételt kizáró ok merült fel, 
a jelentkezőt a kérelem elutasításáról a Személyzeti Munka Rendje
12. pontjában foglaltak szerint írásban kell értesíteni.

Alapellenőrzés

3. A Személyzeti Munka Rendje 9. és 10. pontjában foglaltak végre
hajtását követően — ha kizáró ok nem merült fel — meg kell kez
deni a felvételes általános ellenőrzését.
a) A jelentkező munkahelyéről a párt-, illetve KISZ-szervezet 

véleményét is tartalmazó írásos információt kell kérni. A meg
keresésben konkrétan meg kell jelölni, hogy az információ 
mire terjedjen ki. A munkahelyétől arra is választ kell kérni, 
hogy kinevezése esetén átengedéséhez hozzájárulnak-e. Ha a 
jelentkező közvetlenül a tényleges katonai szolgálata letöltése 
után kéri kinevezését, volt parancsnokától is írásos információt 
kell beszerezni.

b) A jelentkezőt és közvetlen hozzátartozóit priorálni kell az 
EGPR „A” és ,,G” jelű nyilvántartásában, és róluk lakóhelyü
kön rendőri információt kell készíteni.
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B ő v íte tt  e lle n ő rz é s

4. Zászlósi és tiszti beosztásba, valamint a kormányőrség állomá
nyába kerülőknél a 3. pontban foglaltakon túl:
a) az információkérést ki kell terjeszteni a közvetlen hozzátar

tozóinak munkahelyeire,
b) a jelentkezőről és közvetlen hozzátartozóiról környezettanul

mányt kell készíteni.
5. Vezetői beosztásba, a BM központi állományába, a BM szerveit, 

létszámhelyzetét, valamint a BM titkos eszközeit, módszereit át
tekintő és az állambiztonsági munkakörbe kerülők esetében a 3. 
és 4. pontokban foglaltakon túlmenően priorálni kell:
— a jelentkező házastársa szüleit, és házastársa testvéreit az 

EGPR „A” és „G” jelű nyilvántartásában;
— a jelentkezőt és közvetlen hozzátartozóit az EGPR ,,D", „F”, 

,,H”, ,,M'' és „N” jelű nyilvántartásaiban.
6. Indokolt esetben a kinevezésre jogosult parancsnok a 3- 5. pontok

ban előírt ellenőrzést a szükséges mértékig kiterjesztheti.
7. Az ellenőrzés (priorálás, „KT” információ kérés) nem terjedhet 

ki arra a hozzátartozóra, aki:
a) országgyűlési képviselő,
b) az MSZMP Központi Bizottsága, Központi Ellenőrző Bizottsága, 

a KISZ Központi Bizottsága és Központi Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottsága tagja, megyei, járási, városi, budapesti kerületi, 
üzemi, területi, párt-, illetve KISZ-bizottság titkára,

c) kormány tagja, államtitkár, miniszterhelyettes.
d) budapesti, megyei, megyei jogú városi, városi kerületi tanács 

elnöke, titkára, megyei tanács járási hivatalának vezetője,
e) a szakszervezetek és a Hazafias Népfront országos, vagy me

gyei bizottságának vezetője,
f) az MSZMP és KISZ megyei, városi, járási, üzemi bizottságának 

választott tagja, vagy az apparátus függetlenített dolgozója,
g) a fegyveres erők, fegyveres testületek, vagy rendészeti szervek 

hivatásos állományának tagja.
Ha a 7. pont d—g. alpontjaiban felsorolt hozzátartozó ellenőrzése 
feltétlenül indokolt, azt a miniszter, az államtitkár, vagy minisz
terhelyettes rendelheti el.
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8. BM szervei közötti áthelyezések alkalmával — amennyiben az 
áthelyezés az 1. sz. melléklet 4—5. pontjában felsorolt beosztá
sokba történik — a hatáskörileg illetékes vezető engedélyével — 
ha az szükséges — kiegészítő ellenőrzést kell végrehajtani. A ke
letkezett anyagokat a személyi anyaggyűjtőben kell elhelyezni.

9. A kinevezett polgári munkakörbe kerülők ellenőrzését a beosztás 
bizalmi jellegétől függően a 2—4. pontokban foglaltak alapján 
kell elvégezni.
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II. sz. m ellék let

AZ ÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ PARANCSOK 
KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS KIADÁSÁNAK RENDJE

A Belügyminisztériumban a személyi állománnyal kapcsolatos in
tézkedések végrehajtása egységesen „személyi állományra vonat
kozó parancs” — továbbiakban: állományparancs — alapján tör
ténik.
Az állományparancs kiadására a BM Hatásköri Listában meghatá
rozott vezetők (parancsnokok) jogosultak.
Az állományparancs-tervezetet a személyzeti szerv, személyzeti tiszt 
készíti el és terjeszti jóváhagyásra a hatáskörileg illetékes vezetőhöz, 
parancsnokhoz.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓ PARANCSOK

A parancs tartalmazza a személy:
— nevét,
— rendfokozatát,
— születési évét,
— anyja nevét,
— törzsszámát,
— a szolgálati helyét (osztály, járási

egyéb önálló egység),
városi kapitányság, illetve

beosztását,
az intézkedés pontos meghatározását, 
a hatálybalépés idejét, 
a parancs jóváhagyásának keltét, 
a jóváhagyó aláírását és 
a parancs készítőjének nevét.

A parancsokban az 1971. évi 10. sz. Törvényerejű rendeletet Tvr., a 
végrehajtási utasítást Ut. rövidítéssel kell jelölni.

— 9 —
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A fentieken kívül az állományparancsnak tartalmaznia kell minden 
olyan adatot, amely a parancsban foglalt intézkedés következtében 
megváltozik. Amennyiben a hatályba lépés időpontját a parancs nem 
tartalmazza, akkor a parancs keltét kell a hatálybalépés napjának 
tekinteni.
Az állományparancsban foglalt intézkedések vonatkoznak:

— a szolgálati (munka) viszony keletkezésére, megszüntetésére,
— rendfokozatokat érintő intézkedésekre,
— szolgálati hely- és beosztás változtatásra,
— kitüntetésre, dicséretre, jutalomra,
— fegyelmi eljárással összefüggő intézkedésekre,
— illetménybesorolásra, illetménynélküli-, rendkívüli- és jutalom 

szabadságra, mellékfoglalkozás engedélyezésére, különböző pót
lékok folyósítására.

— névváltozásra, parancsmódosításra, hatálytalanításra és egyéb 
változásokra.

Ha az intézkedés sajátossága megkívánja — a mellékletekben fog
laltakat figyelembe véve — a mintáktól eltérő szövegezésű paran
csokat is lehet szerkeszteni.
A parancsok nyilvántartásának részletes szabályait a Személyzeti 
Munka Rendje 218—221. pontjai tartalmazzák.

A SZOLGÁLATI VISZONY KELETKEZÉSE

1. KINEVEZEM: — próbaidőre — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 9. 
pontja alapján — 1974. június 1-i hatállyal:
NAGY ISTVÁN elvtársat (1940. Varga Emma)

tsz.: 161—700
rendőr z á s z l ó s s á
a BM Komárom megyei Rendőr-főkapitányság III/ II. Osz
tály állományába, operatív tisztnek.
Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. T.: — .........
Beo. ill.: .................  Ft.
Ruhanorma: .........
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2. KINEVEZEM: — próbaidőre — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 9. 
pontja alapján, 1975. január 1-i hatállyal:
KISS BÉLA tart. fhdgy-t (1943. Nagy Mária)

tsz.: 021—333
rendőr f ő h a d n a g g y á
a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság állományába. 
Beosztásba való kinevezéséről, munkaviszonya kezdeté
nek, beosztási illetményének, ruhanormájának megálla
pításáról a Főkapitányság Vezetője gondoskodjon.

3. KINEVEZEM: — a belügyminiszter elvtárs 1974. évi 85. sz. állo
mányparancsával állományba vett:
Dr. NAGY DEZSŐ ro. fhdgy-t (1935. Kovács Ida)

tsz.: 125—609
a Heves megyei RFK Rendőrorvosi Hivatal állományába 
beosztott orvosnak.
Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. T.: ...............
Beo. ill.: . . . . . . . . . ... Ft.
Ruhanorma: .........

4. MEGSZÜNTETEM: — próbaidejét a Személyzeti Munka Rendje 
39. pontja alapján — egészségügyi szabadsága idejére, 
illetve a BM FÜB Bizottság jogerős döntéséig 1974. 
augusztus 1-i hatállyal
PÉK BÉLA r. őrm.-nek (1951. Boros Vilma)

tsz.: 564—732
Beo.: Vas megyei Rendőr-főkapitányság Soproni Városi 

és Járási Rendőrkapitányság állományába, járőr.

5. KINEVEZEM: — egyben véglegesítem — az 1971. évi 10. sz 
Tvr. Ut. 11. pontja alapján, 1974. július 1-i hatállyal:
Dr. KISS JÁNOS elvtársat (1940. Szűcs Olga)

tsz.: 168—801
rendőr h a d n a g g y á
a BM Baranya megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati 
Osztálya állományába vizsgálónak.
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Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. T . : ...............
Beo. ill.: ....... Ft.
Ruhanorma: .........

6. KINEVEZEM: — egyben véglegesítem — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. Ut. 10. pontja alapján — 1974. augusztus 1-i ha
tállyal:
TÓTH ANTAL elvtársat (1948. Novák Anna)

tsz.: 560—456
rendőr z á s z l ó s s á
a Pécsi Állam- és Jogtudományi Egyetem IV. éves BM 
ösztöndíjas hallgatóját a BM Somogy megyei RFK Igaz
gatásrendészeti Osztálya állományába előadónak. 
Tanulmányának nappali tagozaton történő folytatását 
engedélyezem.
Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. T.: ..............
Beo. ill.: . . . . . .--- ... Ft.
Ruhanorma: .........

7. KINEVEZEM: — egyben véglegesítem — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. Ut. 11. pontja alapján, 1974. november 1-i hatállyal:
TÓTH ISTVÁN tart. szds-t (1939. Kiss Bea)

tsz.: 979—325
rendőr s z á z a d o s s á
a BM II/ II- 1. Osztály állományába előadónak. 
Rendfokozati várakozási idejének kezdő napját az Ut. 60. 
pontja szerint: 1972. október 1-ben állapítom meg.
Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. K .: ...........
Beo. ill.: ....... . .  Ft.
Ruhanorma: .........

8. KINEVEZEM: — egyben véglegesítem — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. Ut. 11. pontja alapján, 1974. november 1-i hatály
lyal:
KOVÁCS TIBOR szpa. elvtársat (1937. Nagy Mária)

tsz.: 102—411
rendőr t ö r z s ő r m e s t e r r é
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Beo. BM KEP Gépjármű Osztály I. sz. Garázs állomá
nyába, gépkocsivezető.

Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. K.: ...........
Beo. ill.: ....... . . .. Ft.
Ruhanorma: .........

9. VÉGLEGESÍTEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 12. pontja 
alapján — 1974. február 1-i hatállyal:
Beo.: BM Heves megyei Rendőr-főkapitányság Közrend- 

védelmi Osztály állományába, járőr.

10. VÉGLEGESÍTEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 12. pontja 
alapján — 1974. december 1-i hatállyal:
GERŐ VINCE r. tiz-t (1945. Kalmár Éva)

tsz.: 526—314
egyben az Ut. 18. pontja alapján előléptetem rendőr 
s z a k a s z v e z e t ő v é
Beo.: BM Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Köz

lekedési Osztály állományába, járőr.

11. VÉGLEGESÍTEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 12. pontja 
alapján — 1975. március 1-i hatállyal:
SZABÓ TIBOR r. zls.-t (1947. Fehér Ilona)

tsz.: 159—721
Beo.: BM Hajdú megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgá

lati Osztály állományába, vizsgáló.

12. KINEVEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 18. pontja alapján
— 1975. március 1-i hatállyal:
SZABÓ TIBOR r. zls.-t (1947. Fehér Ilona)

tsz.: 159—721
rendőr a l h a d n a g g y á
Beo.: BM Hajdú megyei 

nyába, vizsgáló.
Rendőr-főkapitányság állomá-
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13. KINEVEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 20. pontja alapján 
— rokkantsági nyugállományának megszüntetésére tekin
tettel 1975. január 1-i hatállyal:
TAKÁCS MÁRTON ny. r. őrgy.-t (1936. Józsa Ida)

tsz.: 121—880
rendőr ő r n a g g y á
Beo.: Budapesti Rendőr-főkapitányság Személyzeti Osz

tály állományába, főelőadó.
Rendfokozati várakozási idejének kezdő napját az Ut. 
60. pontja szerint 1970. augusztus 1-ben állapítom meg.
Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. T . : ...............
Beo. ill.: .................. Ft.
Ruhanorma: .........

A SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZÜNTETÉSE

A Belügyminisztérium hivatásos állományú tagja szolgálati viszo
nyának megszüntetése történhet:

— nyugállományba helyezéssel,
— elbocsátással,
— elhalálozás miatt.

14. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. Tvr. 5.
§. (1) bekezdése alapján, a szolgálat felső korhatárának 
elérésével — 1975. február 28-i hatállyal:
MÉSZÁROS ÁRPÁD r. szds.-t (1920. II. 9. Gulyás Jolán)

tsz.: 395—120
Beo.: Zala megyei Rendőr-főkapitányság állományába, 

nyomozó.

15. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (1) bekezdése alapján, a szolgálat felső korhatárának 
elérésével, a BM állományába végzett eredményes mun
kája elismerése mellett — 1974. június 30-i hatállyal:
KOVÁCS HENRIK r. őrgy-t (1919. VI. 23. Szabó Éva)

tsz.: 213—111
Beo.: BM Somogy megyei Rendőr-főkapitányság Köz- 

rendvédelmi Osztály állományába, főelőadó.
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16. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (1) bekezdése alapján, a szolgálat felső korhatárának 
elérésével, a BM állományában kifejtett eredményes 
munkája elismerése mellett — 1974. június 30-i hatállyal:
MOLNÁR PÉTER r. fhdgy-t (1919. VI. 10. Fekete Anna)

tsz.: 313—540
egyben előléptetem soron kívül 
rendőr s z á z a d o s s á
Beo.: BM Pest megyei Rendőr-főkapitányság, Igazgatás- 

rendészeti Osztály állományába, előadó.

17. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (1) bekezdése alapján, a szolgálat felső korhatárá
nak elérésével a BM állományában végzett eredményes 
munkája elismerése mellett— 1974. június 30-i hatállyal:
SIMON FERENC hőr. őrgy-t (1919. VI. 12. Kovács Anna)

tsz.: 190—002
egyben kitüntetem a
„HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM” arany foko
zatával.
Beo.: BM Határőrség Országos Parancsnokság állomá

nyába, csoportvezető.

18. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bekezdés a) pontja alapján, hivatásos szolgálatra 
egészségi okból való alkalmatlanság miatt, a BM állomá
nyában végzett eredményes munkája elismerése mellett 
1974. július 31-i hatállyal:
SZIGETI SÁNDOR r. szds-t (1933. VI. 10. Száva Éva)

tsz.: 612—534
Beo.: BM Kormányőrség Parancsnokság állományába, 

előadó.

19. ROKKANTSÁGI NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971.
évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bekezdés a) pontja alapján a BM 
állományában végzett eredményes munkája elismerése 
mellett — 1974. július 31-i hatállyal:
BÁLINT ISTVÁN r. ftőrm-t (1925. V. 18. Hámori Aliz)

tsz.: 111—898
Beo.: BM Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság

Közrendvédelmi Osztály állományába, kmb.
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20. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bekezdés a) pontja alapján, hivatásos szolgálatra 
egészségi okból való alkalmatlanság miatt, a BM állo
mányában végzett eredményes munkája elismerése mel
lett — 1974. december 31-i hatállyal:
HORVÁTH KÁROLY r. ftőrm-t (1925. II. 20. Nagy Éva)

tsz.: 313—444
egyben a Tvr. 44. §., illetve a 22 1971. sz. Korm. rende
let 38. §. (1) bekezdése alapján kivételes ellátásként a 
részére megállapított nyugdíj összegének 50 % -kal tör
ténő felemelését rendelem el.
Beo.: BM Somogy megyei RFK Kaposvári járási kapi

tányság állományába, kmb.

21. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bekezdése a) pontja alapján hivatásos szolgálatra 
egészségi okból való alkalmatlanság miatt a BM állo- 
mányában végzett eredményes munkája elismerése mellett 
— 1974. december 31-i hatállyal:
BARABÁS ANDRÁS r. alhadgy-t (1930. I. 20. Novák

Éva)
tsz.: 313—616

a 22/1971. sz. Korm. rendelet 38. §. (2) bekezdése alapján 
szociális helyzetére figyelemmel a részére megállapított 
nyugdíj összegének 3 000 Ft-ra történő kiegészítését ren
delem el.
Beo.: BM Zala megyei RFK Zalaegerszegi Városi Kapi

tányság Bűnügyi Osztály állományába, előadó.

22. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bekezdése e) pontja alapján, hivatásos szolgálati 
viszonyáról történt lemondása miatt — 1974. november 
30-i hatállyal:
KISS LAJOS r. fhdgy-t (1926. XI. 6. Sági Erika)

tsz.: 612—540
egyben egyenruhaviselési jogától megfosztom.
A nyugdíj folyósítására a 22/1971. (VI. 1.) Korm. sz. ren
delet 32. §. alapján válik jogosulttá.
Beo.: BM Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság Köz-

rendvédelmi Osztály állományába, előadó.
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23. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
6. §. b) pontja alapján, minősítése szerint jelenlegi be
osztásának ellátására nem felel meg — 1974. december 
31.-i hatállyal:
BARNA IMRE hőr. fhdgy-t (1930. VII. 10. Kiss Ida)

tsz.: 514—618
Beo.: BM Határőrség Országos Parancsnokság állomá

nyába, TÜK vezető.

24. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — kérelmére — az 1971.
évi 10. sz. Tvr. 6. §. b) pontja alapján — a BM állo
mányában kifejtett eredményes munkája elismerése mel
lett,
KOZMA GÁBOR r. szds-t (1944. X. 30. Kónya Ella)

tsz.: 213—516
Beo.: BM Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság III II. 

Osztály állományába, főoperatív tiszt.

25. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
6. §. b) pontja alapján, mert a szolgálati nyugdíjra jogo
sultsághoz szükséges szolgálati időt megszerezte — 1974. 
december 31-i hatállyal:
MÜLLER GÁBOR r. őrgy-t (1922. XII. 8. Kiss Ilona)

tsz.: 111—000
Beo.: BM II/ III- 1. Osztály állományába, főelőadó.

26. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
6. §. b) pontja alapján a BM állományában végzett ered
ményes munkája elismerése mellett — 1974. január 31-i 
hatállyal:
BARABÁS PÉTER r. alez-t (1924. II. 6. Kovács Éva)

tsz.: 121—680
A nyugdíj folyósítását a 3209 1971. Korm. sz. határozat 
alapján rendelem el.
Beo.: BM Pest megyei RFK Bűnüldözési Osztály állo

mányába, nyomozó.

27. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
6. §. c) pontja alapján, mert szolgálatképességének orvo
silag megállapított csökkenése miatt jelenlegi beosztá
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sának ellátására alkalmatlan és más beosztásba helye
zésére nincs lehetőség — 1974. szeptember 30-i hatállyal:
SZALAI LÁSZLÓ r. őrgy-t (1928. V. 5. Bóta Margit)

tsz.: 112—540
Beo.: BM III/II- 7. Osztály állományába, előadó.

28. ELBOCSÁTOM: — kérelmére — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut.
13. pontja alapján, próbaidős szolgálatból — 1974. 
augusztus 31-i hatállyal :
SÁNDOR LAJOS r. zls-t (1946. Katona Edit)

tsz.: 316—410
Beo.: BM Zala megyei RFK Nagykanizsai Városi-Járási 

Rendőrkapitányság állományába, bűnügyi nyo
mozó.

29. ELBOCSÁTOM: — próbaidős szolgálatból — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. Ut. 13. pontja alapján — 1974. augusztus 31-i hatály- 
lyal:
TÓTH GÁBOR r. szkv-t (1948. Katona Ildikó)

tsz.: 212—316
Beo.: BM Pest megyei Rendőr-főkapitányság állomá

nyába, járőr.

30. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bekezdés
a) pontja alapján, hivatásos szolgálatra egészségi okból 
való alkalmatlanság miatt — 1974. március 31-i hatály
lyal:
KOVÁCS IGNÁC r. tőrm-t (1938. Halmosi Mária)

tsz.: 002—130
Beo.: BM Komárom megyei RFK Tatabányai Városi 

és Járási Rendőrkapitányság állományába, köz- 
biztonsági járőr.

31. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bekezdése 
e) pontja alapján, hivatásos szolgálati viszonyáról történt 
lemondása miatt — 1974. július 31-i hatállyal:
Bán János r. fhdgy-t (1941. Major Julianna)

tsz.: 102—104
Beo.: BM I I I / I I - 5. Osztály, operatív tiszt.
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32. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bekezdés 
e) pontja alapján, hivatásos szolgálati viszonyát ól történt 
lemondása miatt — 1974. augusztus 31-i hatállyal:
NAGY KÁZMÉR r. fhdgy-t (1938. Olt Mária)

tsz.: 001—003
egyben az Ut. 32. pontja szerint kötelezem a kiképzési 
költségekből 10 000 Ft megtérítésére.
Beo.: BM III/ IV- 5. Osztály, operatív tiszt.

33. ELBOCSÁTOM: — kérelmére — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 6. §. 
a) pontja alapján, 1974. július 31-i hatállyal:
OLÁH IMRE r. hdgy-t (1947. Novák Edit)

tsz.: 160—103
Beo.: BM III/ II- 1. Osztály állományába, előadó.

34. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 6. §. c) pontja alap
ján, mert szolgálatképességének orvosilag megállapított 
csökkenése miatt jelenlegi beosztásának ellátására alkal
matlan és más beosztásba helyezésére nincs lehetőség — 
1974. január 31-i hatállyal:
HORVÁTH MIHÁLY hőr. fhdgy-t (1935. Kovács Ida)

tsz.: 111—335
Beo.: BM Határőrség Országos Parancsnokság Zalaeger

szegi kerület állományába, szakaszparancsnok.

35. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 6. §. c) pontja alap
ján, mert minősítése szerint jelenlegi beosztására alkal
matlan és más beosztásba helyezésére nincs lehetőség — 
1974. december 31-i hatállyal:
KOVÁCS DÉNES tü. hdgy-t (1940. Kiss Mária)

tsz.: 314—515
Beo.: BM Tűzrendészet Országos Parancsnokság állo

mányába, előadó.

36. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 6. §. d) pontja alap
ján, mert átszervezés során létszámfelettivé vált — 1974. 
december 31-i hatállyal:
RÁCZ DEZSŐ r. alhdgy-t (1941. Tóth Irén)

tsz.: 431—167
Beo.: BM II/ I- 1. Osztály állományába, előadó.
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37. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 6. §. e) pontja alap
ján, mert rendfokozati várakozási idejének egyszeri meg
hosszabbítása eredménytelenül telt el — 1974. november 
30. hatállyal:
HEVÉR JÁNOS r. szds-t (1928. Máté Erzsébet)

tsz.: 313—616
Beo.: BM Somogy megyei RFK Közrendvédelmi Osztály 

állományába, főelőadó.

38. MEGSZÜNTETEM SZOLGÁLATI VISZONYÁT: — elhalálozás
miatt — ........................................ -í hatállyal:
GÉMESI FERENC r. hdgy-nak (1928. X. 9. Dobi Éva)

tsz.: 112—009
Beo.: BM III/V- 1. Osztály állományába, előadó.

39. MEGSZÜNTETEM SZOLGÁLATI VISZONYÁT: .....................
........... -i hatállyal:
KOVÁCS IMRE r. hdgy-nak (1940. V. 18. Kiss Ilona)

tsz.: 765—689
és hősi halottá nyilvánítom, egyben előléptetem soron 
kívül
rendőr f ő h a d n a g g y á
Beo.: BM Borsod megyei RFK III/ II. Osztály állomá

nyába, operatív tiszt.
\

40. MEGSZÜNTETEM SZOLGÁLATI VISZONYÁT: .....................
........................... -i hatállyal:
MÉSZÁROS GÁBOR r. fhdgy-nak (1939. VI. 1. Horváth

Éva)
tsz.: 334—515

egyben szolgálati halottá nyilvánítom.
Beo.: BM BRFK Közlekedésrendészeti Osztály állomá

nyába, előadó.

41. MEGSZÜNTETEM SZOLGÁLATI VISZONYÁT: .....................
........................... -i hatállyal:
DÁNIEL KÁROLY r. szds-nak (1935. II. 2. Ötvös Ilona) 
egyben érdemeinek elismeréséül a Belügyminisztérium 
halottjává nyilvánítom.
Beo.: BM Kormányőrség állományába, főoperatív tiszt.
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Saját halottá nyilvánítás esetén azonos tartalmú parancsot kell 
megjelentetni a rendőrség, a határőrség, az állami tűzoltóság 
volt hivatásos állományú tagjai elhalálozásakor azzal a különb
séggel, hogy a Belügyminisztérium helyett a testület nevét kell 
a szövegbe írni.



Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. T .: ........... .
Beo. ill.: .................. Ft
Ruhanorma: .... . . .

A RENDFOKOZATOKAT ÉRINTŐ INTÉZKEDÉSEK

46. KINEVEZEM: — 1974. október 1-i hatállyal —
BAKONYI ISTVÁN r. tzls-t (1941. Bujtor Emma)

tsz.: 616—589
rendőr a l h a d n a g g y á
Beo.: BM Somogy megyei Rendőr-főkapitányság Bűn

üldözési Osztály állományába, előadó.

47. ELŐLÉPTETEM: — sorosan — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 12. §.
(1) bekezdés alapján — 1974. december 1-i hatállyal:
HORVÁTH TAMÁS r. fhdgy-t (1929. Kovács Anna)

tsz.: 713—687
rendőr s z á z a d o s s á
Beo.: BM Tolna megyei Rendőr-főkapitányság titkárság 

állományába, ügyeletvezető.

48. ELŐLÉPTETEM: — sorosan — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 12. §.
(1) bekezdés a), c), illetve a Személyzeti Munka Rendje 
93. pontja alapján, 1974. december 1-i hatállyal:
NAGY FERENC r. őrgy-t (1927. Klára Mária)

tsz.: 010—121
rendőr a l e z r e d e s s é
Beo.: BM III/ 2. Osztály állományába, alosztályvezető.

49. ELŐLÉPTETEM: — soron kívül — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 12.
§. (3) bekezdése alapján — magasabb beosztásba helye
zése alkalmával, 1974. december 1-i hatállyal:
SZABÓ FERENC r. szds-t (1928. Horváth Teréz)

tsz.: 011—345
rendőr ő r n a g g y á
Beo.: BM Baranya megyei Rendőr-főkapitányság állo

mányába, Közlekedésrendészeti osztályvezető.
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50. ELŐLÉPTETEM: — soron kívül — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 12.
§. (3) bekezdése alapján — szolgálat terén — teljesített 
kiváló érdemeiért, 1974. november 1-i hatállyal:
FEHÉR ANTAL r. fhdgy-t (1935. Bősze Róza)

tsz.: 186—549
rendőr s z á z a d o s s á
Beo.: BM Békés megyei RFK Gyulai Városi Rendőrka

pitányság állományába, igazgatásrendészeti előadó.

51. MEGHOSSZABBÍTOM: — rendfokozati várakozási idejét 
........................... -i időtartamra, az 1971. évi 10. sz. Tvr.
12. §. (4) bekezdés c) pontja alapján minősítése szerint 
a szolgálatot nem megfelelően teljesíti — 1974. szeptem
ber 1-i hatállyal:
TISZA GYULA r. fhdgy-nak (1934. Borbás Irén)

tsz.: 345—765
Beo.: BM Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Tár

sadalmi Tulajdonvédelmi Osztály állományába, 
előadó.

A SZOLGÁLATI HELY ÉS BEOSZTÁS VÁLTOZÁSA

52. ÁTHELYEZEM: — a szolgálat érdekében, az 1971. évi 10. sz. 
Tvr. 19. §. alapján — 1974. június 1-i hatállyal:
BÚZÁS GÁBOR hőr. szds-t (1930. Bakonyi Márta)

tsz.: 314—517
a BM HŐR Csornai kerület állományából a BM HŐR
Országos Parancsnokság Politikai Csoportfőnökség állo
mányába és kinevezem előadónak.
Mksz. T.: ........... .
Beo. ill.: ........ ........ Ft
Ruhanorma: — ....

53. ÁTHELYEZEM: — kérelmére — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 19. §. 
alapján, 1974. augusztus 1-i hatállyal:
OLÁH PÉTER r. törm-t (1928. Bakos Etelka)

tsz.: 198—974
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a BM Szabolcs-Szatmár megyei RFK állományából a BM 
Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába.
Beosztásába való kinevezéséről, illetményének és ruha
normájának megállapításáról a főkapitányság vezetője 
gondoskodjon.

54. ÁTHELYEZEM: — beleegyezésével, az 1971. évi 10. sz. Tvr. 21.
§. alapján, a honvédelmi miniszterrel egyetértésben — 
1974. február 1-i hatállyal:
JUHÁSZ OTTÓ hőr. szds-t (1938. Rácz Gizella)

tsz.: 912—548
a BM Határőrség állományából a Honvédelmi Minisz
térium állományába.

55. KINEVEZEM: — 1974. december 1-i hatállyal —
TAKÁCS IMRE r. őrm-t (1938. Barabás Eszter)

tsz.: 186—694
a BM Budapesti RFK VII. ker. Rendőrkapitányság moz
góőrszemét, ugyanott objektumőrnek.
Mksz. T.: ...............
Beo. ill.: ........ ........ Ft
Ruhanorma: .......

56. KINEVEZEM: — 1974. október 1-i hatállyal —
FEHÉR TIBOR r. őrgy-t (1921. Csáki Jolán)

tsz.: 912—345
a BM Heves megyei RFK Gyöngyösi Városi- és Járási 
Rendőrkapitányság vezetőjének, egyben felmentem a 
megyei rendőr-főkapitányság társadalmi tulajdonvédel
mi osztályon alosztályvezetői beosztásából.
Mksz. T.: ...........
Beo. ill.: ........ ........ Ft
Ruhanorma: —

57. KINEVEZEM: — 1974. december 1-i hatállyal —
NAGY IMRE r. tőrm-t (1940. Bacsó Klára)

tsz.: 320—110
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a BM Szabolcs-Szatmár megyei RFK Mátészalkai Vá
rosi és Járási Rendőrkapitányság járőrét ugyanott, kör- 
zeti megbízottnak.
Mksz. T.: ...........
Beo. ill.: ........ ........ Ft
Ruhanorma: .........

58. KINEVEZEM: — a belügyminiszter-helyettes elvtárs 1974. évi 
85. sz. állományparancsával áthelyezett —
BACSÓ PÁL r. hdgy-t (1947. Kiss Ágnes)

tsz.: 368—412
a BM Heves megyei Rendőr-főkapitányság Egri Városi- 
Járási Rendőrkapitányság állományába, bűnügyi nyo
mozónak.
Mksz. T.: ...........
Beo. ill.: ........ . Ft
Ruhanorma: .......

59. ALACSONYABB BEOSZTÁSBA HELYEZEM: — az 1971. évi 
10. sz. Tvr. 20. §. (1) bekezdés a) pontja alapján — a szol
gálat nem megfelelő teljesítése miatt — 1974. október 
1-i hatállyal:
DUDÁS GÉZA r. hdgy-t (1939. Kónya Ilona)

tsz.: 628—555
a BM Vas megyei RFK Körmendi Városi és Járási 
Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti alosztályvezető
jét, egyben kinevezem ugyanott közlekedésrendészeti 
előadónak.
Mksz. T.: ................
Beo. ill.: .............  Ft
Ruhanorma: ........

60. ALACSONYABB BEOSZTÁSBA HELYEZEM: — az 1971. évi 
10. sz. Tvr. 20. §. (1) bekezdés b) pontja alapján, a be
osztására meghatározott követelményeknek nem felel 
meg — 1974. november 1-i hatállyal:
HARANGOZÓ ÁDÁM r. szds-t (1932. Szabó Ágnes)

tsz.: 111—009
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a BM Baranya megyei RFK Vizsgálati Osztály főelő
adóját, egyben kinevezem a Pécsi Városi Rendőrkapi
tányság Bűnügyi Osztály állományába nyomozónak.
Mksz. T.: — .........
Beo. ill.: ............ . Ft
Ruhanorma: . . . . . .

61. ALACSONYABB BEOSZTÁSBA HELYEZEM: — az 1971. évi
10. sz. Tvr. 20. §. (1) bekezdés c) pontja alapján, átszer
vezés miatt — 1974. október 1-i hatállyal:
KŐVÁRI DEZSŐ r. őrgy-t (1927. Dóra Judit)

tsz.: 340—007
a BM Csongrád megyei RFK Bűnüldözési Osztály veze
tőjét, egyben kinevezem a Szegedi Városi és Járási 
Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály vezető
jének.
Mksz. T.: ................
Beo. ill.: ............. . Ft
Ruhanorma: ........

62. ALACSONYABB BEOSZTÁSBA HELYEZEM: — kérelmére — 
az 1971. évi 10. sz. Tvr. 20. §. (1) bekezdése e) pontja 
alapján, 1974. október 1-i hatállyal:
TATÁR ANTAL r. ftőrm-t (1927. Varga Anikó)

tsz.: 104—112
a BM Komárom megyei RFK Tatabányai Városi Rendőr- 
kapitányság Közrendvédelmi alosztály váltásparancsno
kát, egyben áthelyezem és kinevezem az Esztergom Vá
rosi és Járási Rendőrkapitányság állományába, őrsügye
letes tiszthelyettesnek.
Mksz. T.: — .........
Beo. ill.: ............. ...  Ft
Ruhanorma: ........

63. ÁTMINŐSÍTEM — beleegyezésével — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
21. §. alapján, a Magyar Néphadsereg állományából — 
1974. december 1-i hatállyal áthelyezett
NAGY SÁNDOR honv. szds-t (1935. Tóbiás Eszter)
rendőr s z á z a d o s s á
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egyben kinevezem a BM II/ II- 1. Osztály állományába 
főelőadónak.
Munkaviszonyának kezdete:
Mksz. K.: ..............
Beo. ill.: ............. ...  Ft
Ruhanorma: ........

64. ÁTMINŐSÍTEM: — beleegyezésével — a szolgálat érdekében, 
az 1971. évi 10. sz. Tvr. 21. §. alapján — 1974. augusztus 
1-i hatállyal:
KOVÁCS ELEK hőr. szds-t (1925. Csillag Olga)

tsz.: 112—345
rendőr s z á z a d o s s á
egyben áthelyezem a BM Határőrség Országos Parancs
nokság állományából a B1VI Budapesti Rendőr-főkapi
tányság állományába.
Beosztásba való kinevezéséről, 
normájának megállapításáról a 
gondoskodjon.

illetményének és ruha
főkapitányság vezetője

65. ÁTMINŐSÍTEM: — beleegyezésével — a szolgálat érdekében.
az 1971. évi 10. sz. Tvr. 21. §. alapján, 1974. szeptember 
1-i hatállyal:
NAGY PÉTER tü. szds-t (1924. Kis Olga)

tsz.: 009—115
rendőr s z á z a d o s s á
egyben áthelyezem a BM Tűzrendészet Országos Pa
rancsnokság állományából a BM Pest megyei Rendőr
főkapitányság állományába.
Beosztásba való kinevezéséről, illetményének és ruha
normájának megállapításáról a főkapitányság vezetője 
gondoskodjon.
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VEZÉNYLÉS, MEGBÍZÁS

66. VEZÉNYLEM: — 8 hónapi időtartamra — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. 22. §. (1) bekezdése alapján — 1974. szeptember 1-i 
hatállyal:
KARDOS ELEMÉR r. alezr-t (1921. Nagy Teréz)

tsz.: 334—578
a BM III/III. Csoportfőnökség alosztályvezetőjét a BM 
Budapesti RFK III/III. Osztályára — külföldi tanulmány
úton lévő osztályvezető feladatainak ellátására.

67. VEZÉNYLEM: — beleegyezésével — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
22. §. (2) bekezdése alapján, 1974. október 1-i hatállyal:
NOVÁK IMRE r. őrgy-t (1929. Kelemen Éva)

tsz.: 009—015
a BM Budapesti RFK III/II. osztályvezető helyettesét, 
az MSZMP Pest megyei Bizottsága Közigazgatási és Ad
minisztratív Osztályára.
Illetményét vezénylési helye biztosítja.

68. VEZÉNYLEM: — az iskola időtartamára — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. 22. §. (1) bekezdése alapján — 1974. szeptember 1-i 
hatállyal:
HAJDÚ TIBOR r. őrm-t (1940. Búzás Elvira)

tsz.: 410—540
a BM Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság Balassa
gyarmati Városi és Járási Rendőrkapitányság közrend- 
védelmi járőrét, a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző 
Iskolára hallgatónak.

69. VEZÉNYLEM: — a főiskola időtartamára — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. 22. §. (1) bekezdése alapján. 1974. október 1-i hatály- 
lyal:
KEREKES JÁNOS r. őrgy-t (1937. Imre Mária)

tsz.: 911—137
a BM III/II—5. Osztály alosztályvezetőjét, az MSZMP 
Politikai Főiskolájára hallgatónak.
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70. VEZÉNYLEM: — 3 hónapi időtartamra — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. 22. §. (1) bekezdése alapján, 1974. július 1-i hatály- 
lyal:
DR. KÁKONYI ÁKOS ro. szds-t (1934. Máté Andrea)

tsz.: 118—610
a BM Békés megyei Rendőr-főkapitányság Orvosi Hi
vatal beosztottját, a BM Korvin Ottó Kórházba szakmai 
gyakorlatra.

71. MEGSZÜNTETEM: — az MSZMP Pest megyei Bizottsága Köz-
igazgatási és Adminisztratív Osztályára történt vezény
lését — 1974. január 1-i hatállyal:
NOVÁK IMRE r. őrgy-nak (1929. Kelemen Éva)

tsz.: 009—015
egyben kinevezem a BM Pest megyei Rendőr-főkapitány
ság III/II. Osztály vezetőjének.
Mksz. T.: ...... .........
Beo. ill.: ............  Ft
Ruhanorma: ........

72. MEGBÍZOM: — beosztása alól történő felmentése mellett, az
osztályvezető távolléte idejére — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 
Ut. 88. pontja alapján, 1974. november 1-i hatállyal:
ROSTA KÁROLY r. alezr-t (1927. Juhász Mária)

tsz.: 668—984
a BM III/ 3. Osztály alosztályvezetőjét ugyanott, az osz
tályvezetői feladatok ellátásával.
Mksz. K.: ..............
Beo. ill.: ............. . Ft

73. MEGBÍZOM: — jelenlegi beosztásának ellátása mellett — az 
1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 88. pontja alapján, 1974. már
cius 1-i hatállyal:
TATÁR ANTAL r. szds-t (1934. Varga Mária)

tsz.: 310—540
a BM III/ 1. Osztály alosztályvezetőjét, az osztályvezető 
helyettesítésével. Helyettesítési díját havi 400 Ft-ban 
állapítom meg.
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74. MEGBÍZOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 88. pontja alapján
— 1975. február 1-i hatállyal:
FEKETE JÁNOS r. szds-t (1928. Máté Jolán)

tsz.: 101—345
a BM Fejér megyei RFK Anyagi helyettesítési osztályve
zetői feladatai ellátásával, egyben felmentem ugyanott 
alosztály vezetői beosztásából.
Mksz. T.: ................
Beo. ill.: .............. Ft

75. MEGSZÜNTETEM: — osztályvezető helyettesítési megbízatását
— 1974. december 1-i hatállyal:
TATÁR ANTAL r. szds. (1934. Varga Mária)

tsz.: 310—640
a BM III/l. Osztály alosztályvezetőjének.

KITÜNTETÉS, DICSÉRET, JUTALOM

76. KITÜNTETTE: — a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
— a Belügyminisztérium állományában végzett ered
ményes munkája elismeréséül — a
„KIVÁLÓ SZOLGÁLATÉRT ÉRDEMREND”-del
VARGA KÁROLY r. alezr-t (1920. Galambos Erzsébet)

tsz.: 188—010
Beo.: BM III/II- 6. Osztály állományába, operatív be

osztott.

77. KITÜNTETEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 31. §. (1) bekezdés 
alapján, a szolgálat terén elért kiváló eredményei elis
meréseként
„HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM,, arany foko
zatával :
GÁSPÁR BÉLA r. szds-t (1925. Kiss Anna)

tsz.: 420—635
Beo.: BM II/I—2. Osztály állományába, előadó.
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78. KITÜNTETEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 31. §. (1) bekezdés
alapján, Hazánk felszabadulásának.............. évfordulója
alkalmából, a szolgálat terén végzett eredményes mun
kája elismeréseként —
„KÖZBIZTONSÁGI ÉREM” ezüst fokozatával:
KOVÁCS IMRE r. tőrm-t (1922. Tóth Mária)

tsz.: 111—333
Beo.: BM Baranya megyei RFK Pécsi Városi- és Járási 

Rendőrkapitányság állományába, járőr.

79. KITÜNTETEM: — Fegyveres Erők Napja alkalmából — a 
rendőri munka segítése terén kifejtett eredményes tevé
kenysége elismeréseként a
„KÖZBIZTONSÁGI ÉREM” arany fokozatával:
NAGY ISTVÁN üzemrendész et-at (1933. Kiss Ida) 
a BM Veszprém megyei RFK felterjesztése alapján.

80. KITÜNTETEM: — a belügyminiszter megbízásából — az 1971.
évi 10. sz. Tvr. 31. § (1) bekezdés alapján, a Belügymi
nisztérium állományában eltöltött ...........  éves szolgá
latukért:
„SZOLGÁLATI ÉRDEMÉREMMEL”

Beo.: BM Komárom megyei RFK állományába.

81. KITÜNTETŐ JELVÉNY ADOMÁNYOZÁSA: — a Belügymi
niszter Elvtárs megbízásából — az „Önkéntes Rendőri 
Szolgálatért kitüntető jelvényben részesítem az önkéntes
rendőri munkában eltöltött .................  éves eredményes
szolgálata elismeréseként:

82. ENGEDÉLYEZEM: — a SZU Állambiztonsági Minisztere által
........... sz. okmánnyal ..........................................-i hatály-
lyal adományozott

kitüntetés (jelvény) viselését:
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HORVÁTH CSABA r. őrgy-nak (1929. Fejes Mária)
tsz.: 222—988

Beo.: BM III/ 1. Osztály állományába, alosztályvezető.

83. ENGEDÉLYEZTE: — a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
1/ 25/12/1971. sz. engedélyével a SZU Legfelsőbb Tanácsa 
által ........... ............. ................ -i hatállyal adományozott

kitüntetés viselését
KISS ZOLTÁN r. ezds-nek (1924. Lajtai Anna)

tsz.: 032—445
Beo.: BM III/V. csoportfőnökhelyettes.

84. DICSÉRETBEN ÉS JUTALOMBAN RÉSZESÍTEM: — az 1971.
évi 10. sz. Tvr. 31. §. (1) bekezdése alapján, a szolgálat 
példamutató teljesítéséért:
...........................  Ft.
GAZDA LÁSZLÓ r. szds-t (1932. Csapó Anna)

tsz.: 640—010
Beo.: BM II/II- 1. Osztály állományába, előadó.

85. JUTALMAZÁS: — a Belügyminisztérium állományában végzett
példamutató munkájáért 50. születésnapja alkalmából 
— ...........................  értékű tárgyjutalomban részesítem:
JÁNOSI LAJOS r. őrgy-t (1924. Lajta Vera)

tsz.: 187—653
Beo.: BM II/II- 1. Osztály állományába, főelőadó.

86. JUTALMAZÁS: — a Belügyminisztérium állományában vég
zett példamutató munkájáért, 50. születésnapja alkal
mából:
„Aranyórát” adományozok:
PÁLINKÁS ANTAL r. alezr-nek (1925. Kovács Eta)

tsz.: 988—004
Beo.: BM Vas megyei Rendőr-főkapitányság, osztály- 

vezető.
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A FEGYELMI ELJÁRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ
INTÉZKEDÉSEK

87. ELBOCSÁTOM: — fegyelmi fenyítésként — az 1971. évi 10.
sz. Tvr. 5. §. (2) bek. b) pontja alapján, mivel a fegyelmi 
eljárás során megállapított cselekménye miatt a hivatásos 
szolgálatra méltatlanná vált, 1975. február 28-i hatály
lyal:
FEHÉR DEZSŐ r. hdgy-t (1945. Joó Edit)

tsz.: 187—953
Beo.: Zala megyei RFK közlekedésrendészeti előadó.

88. ELBOCSÁTOM: — fegyelmi fenyítésként — az 1971. évi 10. sz.
Tvr. 5. §. (2) bek. b) pontja alapján, mivel büntető el
járás során megállapított cselekménye miatt a hivatásos 
szolgálatra méltatlanná vált, 1974. november 31-i ha
tállyal :
BECSEI PÉTER r. zls-t (1948. Vágó Irén)

tsz.: 027—435
Beo.: Nógrád megyei RFK, kmb.

89. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bek. b) 
pontja alapján, — mivel a büntető eljárás során meg
állapított cselekménye miatt a hivatásos szolgálatra mél
tatlanná vált, 1974. december 31-i hatállyal:
TÓTH PÁL hőr. szds-t (1932. Kun Lívia)

tsz.: 191—053
Beo.: BM Határőrség 3. sz. kerület őrspk.

90. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bek. c) 
pontja alapján — mivel a bíróság végrehajtandó szabad
ságvesztésre ítélte, 1974. október 18-i hatállyal:
LAKATOS ÁRPÁD r. ftőrm-t (1935. Lévai Judit)

tsz.: 019—856
Beo.: Vas megyei RFK, járőr.

91. ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bek. c) 
pontja alapján — mivel a bíróság szándékos bűntett el-
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követése miatt végrehajtandó 
1975. március 4-i hatállyal:

szabadságvesztésre ítélte,

SZŐKE MIHÁLY r. tiz-t (1949. Bódi Etel)
tsz.: 817—551

Beo.: Budapesti Rendőr-főkapitányság objektumőr.

92. ELBOCSÁTOM ÉS LEFOKOZOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bek. c) és d) pontja alapján — végrehajtandó 
szabadságvesztést és mellékbüntetésként közügyektől 
eltiltást kimondó jogerős bírói ítélet miatt 1975. április 
30-i hatállyal:
KISS SÁNDOR r. tiz-t (1943. Pál Róza)

tsz.: 271—714
Beo.: Zala megyei Rendőr-főkapitányság állományába, 

járőr.

93. ELBOCSÁTOM ÉS LEFOKOZOM: — az 1971. évi 10. Tvr. 5. §.
(2) bek. c) és d) pontja alapján — szándékos bűntett el
követése miatt végrehajtandó szabadságvesztést és lefo
kozást kimondó jogerős bírói ítélet miatt, 1974. október 
13-i hatállyal:
MÉSZÁROS ISTVÁN: r. fhdgy-t (1940. Németh Mária)

tsz.: 119—131
Beo.: Fejér megyei Rendőr-főkapitányság, előadó.

94. ELBOCSÁTOM ÉS LEFOKOZOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5.
§. (2) bek. c) és d) pontja alapján — végrehajtandó sza
badságvesztést és mellékbüntetésként lefokozást kimondó 
jogerős bírói ítélet miatt, 1974. április 20-i hatállyal:
HÓRDOS MÁRTON r. tiz-t (1950. Mester Jolán)

tsz.: 354—725
Felfüggesztését megszüntetem és az Ut. 126. pontja alap
ján visszatartott illetményének végleges visszatartását 
rendelem el.
Beo.: Budapesti Rendőr-főkapitányság, járőr.

95. ELBOCSÁTOM ÉS LEFOKOZOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bek. c) és d) pontja alapján — végrehajtandó 
szabadságvesztést és mellékbüntetésként lefokozást ki-
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mondó jogerős bírói ítélet 
tállyal:

miatt, 1975. február 25-i ha-

TÓTH ISTVÁN r. ftőrm-t (1939. Kiss Etelka)
tsz.: 567—987

Beo.: Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság, járőr.

96. LEFOKOZOM és ELBOCSÁTOM: — fegyelmi fenyítésként — 
az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bek. d) pontja alapján, 
1974. szeptember 6-i hatállyal:
KISS FERENC r. hdgy-t (1950. Zeleti Márta)

tsz.: 345—687
egyben az 1971. évi 10. sz. Tvr. 35. §. (3) bek. alapján
— figyelemmel a 13/1973. sz. BMh Utasítás .................
pontjára, ..................... Ft — kiképzési (továbbképzési)
költség megtérítésére kötelezem.
Beo.: BM KEP Anyagi Osztály állományába, előadó.

97. LEFOKOZOM ÉS ELBOCSÁTOM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bek. d) pontja alapján — mellékbüntetésként le
fokozást kimondó jogerős bírói ítélet miatt, 1974. július 
31-i hatállyal:
BAKOS KÁROLY: r. hdgy-t (1935. Szigeti Ilona)

tsz.: 759—465
Beo.: Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság állomá

nyába, előadó.

98. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — fegyelmi fenyítésként 
— az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bek. b) pontja alapján, 
mivel a fegyelmi eljárás során megállapított cselekmé
nye miatt a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, 1975. 
február 28-i hatállyal:
NAGY JÓZSEF r. őrgy-t (1925. IV. 12. Kós Anna)

tsz.: 459—965
Nyugdíj folyósítására a 22/1971. Korm. sz. rendelet 32. §. 
alapján válik jogosulttá.
Beo.: Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi

Osztály állományába, előadó.
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99. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — fegyelmi fenyítésként 
— az 1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bek. b) pontja alap
ján, mivel büntető eljárás során megállapított cselek
ménye miatt a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, 
1974. november 31-i hatállyal:
LÁSZLÓ MIKLÓS r. szds-t (1931. II. 2. Kovács Ida)

tsz.: 458—967
Nyugdíj folyósítására a 22/1971. Korm. sz. rendelet 32. §. 
alapján válik jogosulttá.
Beo.: Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 

Osztály állományába, nyomozó.

100. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bek. b) pontja alapján — mivel a büntető el
járás során megállapított cselekménye miatt a hivatásos 
szolgálatra alkalmatlanná vált, 1974. december 31-i ha
tállyal :
KUTAS VILMOS r. tzls-t (1923. Tóth Ágota)
Beo.: Somogy megyei Rendőr-főkapitányság, járőr.

101. NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr.
5. §. (2) bekezdés c) pontja alapján — végrehajtandó sza
badságvesztést kimondó jogerős bírói ítéletre figyelem
mel, 1974. december 31-i hatállyal:
KUTI IMRE r. szds-t (1930. VIII. 1. Gábor Jolán)

tsz.: 222—918
Nyugdíj folyósítására a 22/1971. Korm. sz. rendelet 32. 
§. alapján válik jogosulttá.
Beo.: Baranya megyei Rendőr-főkapitányság Közleke

désrendészeti Osztály állományába, főelőadó.

102. LEFOKOZOM ÉS NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az
1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bek. c) és d) pontja alapján 
— végrehajtandó szabadságvesztést és mellékbüntetés
ként lefokozást kimondó jogerős bírói ítélet miatt, 1974. 
november 30-i hatállyal:
SERES KÁROLY r. szds-t (1925. VI. 1. Szél Anikó)

tsz.: 662—021
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Nyugdíj folyósítására a 22/1971. Korm. sz. rendelet 32 
§. alapján válik jogosulttá.
Beo.: BM II II—3. Osztály állományába, főelőadó.

103. LEFOKOZOM ÉS NYUGÁLLOMÁNYBA HELYEZEM: — az
1971. évi 10. sz. Tvr. 5. §. (2) bek. d) pontja alapján — 
mellékbüntetésként lefokozást kimondó jogerős bírói íté
let miatt, 1974. november 30-i hatállyal:
FUTÓ LÁSZLÓ r. őrgy-t (1926. III. 18. Varró Éva)

tsz.: 196—954
Nyugdíj folyósítására a 22 1971. Korm. sz. rendelet 32. 
§. alapján válik jogosulttá.
Beo.: Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság ULTI. 

alosztály állományába, főelőadó.

104. RENDFOKOZATBAN VISSZAVETEM: — fegyelmi fenyítés
ként egy évi időtartamra — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 35. 
§. (2) bek. alapján, 1974. november 1-i hatállyal:
VÉGIT LÁSZLÓ r. szds-t (1935. Bicskei Vera)

tsz.: 578—965
f ő h a d n a g y i  rendfokozatba.
Századosi rendfokozati várakozási ideje 1976. március 
1-én jár le.
Beo.: BM III/ II- 1. Osztály állományába, előadó.

105. VISSZAADOM: — dicséretből — 1974. október 1-i hatállyal:
KEREK BALÁZS r. szds-nak (1940. Balázs Márta)

tsz.: 784—964
őrnagyi rendfokozatát. Várakozási ideje 1977. február 
1-én jár le.
Beo.: BM III/ V- 2. Osztály állományába, főelőadó.

106. MEGHOSSZABBÍTOM RENDFOKOZATI VÁRAKOZÁSI IDE
JÉT: — fegyelmi fenyítésként egy évi időtartamra — az 
1971. évi 10. sz. Tvr. 35. §. (2) bekezdés alapján, 1974. 
szeptember 1-i hatállyal:
VAS OTTÓ r. fhdgy-nak (1933. Mester Ágnes)

tsz.: 847—876
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f ő h a d n a g y i  rendfokozati várakozási ideje 1976. 
október 1-én jár le.
Beo.: Somogy megyei Rendőr-főkapitányság Társadalmi- 

Tulajdonvédelmi Osztály állományába, előadó.

107. ELRENDELEM: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 38. §. (2) bekezdése
alapján — fegyelmi fenyítésként — 1974. szeptember 1-i 
hatállyal — egy évi időtartamra kiszabott és 6 hónapra 
felfüggesztett rendfokozati várakozási idő meghosszab
bítás fenyítésének végrehajtását:
CSERJÉS KÁROLY r. fhdgy-nak (1939. Tóth Éva)

tsz.: 587—945
mivel a felfüggesztés ideje alatt elkövetett cselekménye 
miatt újabb fenyítésben részesült.
F ő h a d n a g y i  rendfokozati várakozási ideje 1976. 
július 1-én jár le.
Beo.: Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság III/ III. Osz

tály állományába, előadó.

108. ALACSONYABB BEOSZTÁSBA HELYEZEM: — fegyelmi fe
nyítésként — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 20. §. (1) bekezdés 
d) pontja alapján, 1974. november 1-i hatállyal:
BALASSA KÁROLY r. alezr-t (1922. Juhász Mária)

tsz.: 187—543
a Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének rend
őri helyettesét, egyben kinevezem a II/I- 3. Osztály veze
tőjének.
Mksz. T.: ................
Beo. ill.: ............. ...  Ft
Ruhanorma: ........

109. BEOSZTÁSI ILLETMÉNYÉT CSÖKKENTEM: — fegyelmi 
fenyítésként — egy évi időtartamra, az 1971. évi 10. sz. 
Tvr. 35. §. (2) bek. alapján, 1974. november 1-i hatállyal:
HORVÁTH KÁLMÁN r. fhdgy-nak (1943. Fekete Éva)

tsz.: 867—954
..............................  illetménycsoportba: 2300 Ft-ról 2100
Ft-ra.
Beo.: II/ I- 3. Osztály állományába, előadó.
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110. DICSÉRETBŐL TÖRLÖM: — az 1974. december 1-én kiszabott 
alacsonyabb beosztásba helyezés fenyítését, 1975. október 
1-i hatállyal:
SIMON ERNŐ r. őrgy-nak (1937. Szecsődi Irén)

tsz.: 567—867
Beo.: BM KEP Anyagi Osztály, főelőadó.

111. DICSÉRETBŐL TÖRLÖM: — az 1973. október 29-i hatállyal 
kiszabott illetménycsökkentésről szóló fenyítését, 1974. 
május 1-i hatállyal:
SÁNTA KÁROLY r. fhdgy-nak (1940. Égető Ilona)

tsz.: 675—645
egyben illetményét a 22. illetménycsoportba 2000 Ft-ról 
2200 Ft-ra emelem.
Beo.: BM III/ V- 3. Osztály állományába, előadó.

112. FELFÜGGESZTEM BEOSZTÁSÁBÓL: — fegyelmi (büntető)
eljárás miatt — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 40. §. (1) bekez
dése alapján egy hónapi időtartamra 1974. november 12-i 
hatállyal:
CSÁKI ANDRÁS r. ftőrm-t (1939. (Sütő Piroska)

tsz.: 765—548
az Ut. 126. pontja alapján a felfüggesztés időtartamára 
illetménye 25 % -ának visszatartását rendelem el.
Beo.: BM KEP Gépjárműforgalmi Osztály állományába, 

gk. vezető.

113. MEGHOSSZABBÍTOM: — büntetőeljárás miatt — egy hónapi 
időtartamra, 1974. február 15-től március 15-ig:
HORDÓS MÁRTON r. tiz-nek (1950. Mester Erzsébet)

tsz.: 567—745
a BM Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének
1973. január 15-i hatállyal elrendelt beosztásából történt 
f e l f ü g g e s z t é s é t ,
az 1971. évi 10. sz. Tvr. 40. §. alapján, figyelemmel az Ut.
124. pontjára.
Beo.: Budapesti Rendőr-főkapitányság Tartalékzászlóalj.

járőr.
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114. MEGHOSSZABÍTOM: — büntetőeljárás miatt — újabb egy 
hónapi időtartamra — 1974. április 15-től május 15-ig:

HORDÓS MÁRTON r. tiz-nek (1950. Mester Erzsébet)
tsz.: 567—745

a BMh 18/ 1974. sz. parancsával 1974. február 15-i hatály- 
lyal elrendelt beosztásából történt
f e l f ü g g e s z t é s é t ,
az 1971. évi 10. sz. Tvr. 40. §. alapján, figyelemmel az Ut. 
124. pontjára.

Beo.: Budapesti Rendőr-főkapitányság Tartalékzászlóalj, 
járőr.

115. MEGSZÜNTETEM BEOSZTÁSÁBÓL TÖRTÉNT FELFÜG
GESZTÉSÉT: — az 1971. évi 10. sz. Tvr. Ut. 123. pontja 
alapján, 1974. december 12-i hatállyal:

CSÁKI ANDOR r. ftőrm-nek (1928. Sütő Piroska)
tsz.: 876—432

az Ut. 126. pontjának második bekezdése szerint a vis
szatartott illetményének kifizetését rendelem el.

Beo.: BM KEP Gépjárműforgalmi Osztály állományá
ba, gépkocsivezető.

116. ELRENDELEM: — katonai fogdában letöltendő szabadságvesz
tés időtartamára — figyelemmel a Szegedi Katonai Bíró
ság .................. sz. ítéletére 1974. október 1-től ...........
hónapi időtartamra:

KISS ÁDÁM r. hdgy-nak (1940. Tóth Amália)
tsz.: 867—954

illetménye ..................... % -a folyósítását.

Beo.: Békés megyei Rendőr-főkapitányság Bűnüldözési
Osztály állományába, előadó.
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ILLETMÉNYBESOROLÁS, ILLETMÉNYNÉLKÜLI-, 
RENDKÍVÜLI- ÉS JUTALOMSZABADSÁG, 

MELLÉKFOGLALKOZÁS ENGEDÉLYEZÉSE, KÜLÖN
PÓTLÉKOK FOLYÓSÍTÁSA

117. BESOROLOM: — beosztási illetménycsoportjának
mellett, — 1974. december 1-i hatállyal:

meghagyása

SZÉPVÖLGYI ANDOR r. őrgy-t (1928. Kiss Anna)
tsz.: 584—854

Beo. ill.: ............. . Ft
Beo.: BM II/ III- 1. Osztály állományába, főea.

118. ALACSONYABB BEOSZTÁSI ILLETMÉNYBE SOROLOM: 
— beosztási illetménycsoportjának meghagyása mellett 
a szolgálat nem megfelelő teljesítése miatt — 1974. szep
tember 1-i hatállyal:
TAMÁS IGNÁC r. hdgy-t (1940. Kuti Jolán)

tsz.: 576—945
Mksz. K.: ..............
Beo.: ill.: ........... . Ft
Beo.: BM II/ I- 3. Osztály állományába, vizsgáló.

119. ILLETMÉNYNÉLKÜLI SZABADSÁGOT ENGEDÉLYEZEK;
— a külügyminisztérium kikérése alapján — 1975. január 
1-től 1976. december 31-ig:
KŐHALMI FERENC r. fhdgy. (1932. Kovács Lídia)

tsz.: 586—945
részére.
Beo.: BM III/ IV- 2. Osztály állományába, előadó.

120. MEGSZÜNTETEM: — kérelmére — illetménynélküli szabad
ságát, 1975. október 31-i hatállyal:
KŐHALMI FERENC r. fhdgy-nak (1932. Kovács Lídia)

tsz.: 586—945
Beo.: BM III/IV- 2. Osztály állományába, előadó.
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121. MEGSZÜNTETEM: — a 
kuli szabadságát,

szolgálat érdekében — illetménynél-
1974. november 30-i hatállyal:

KÓSA ANTAL r. őrgy-nak (1930. Nagy Ilona)
tsz.: 697—975

egyben kinevezem a Győr-Sopron megyei Rendőr-főka
pitányság Személyzeti Osztály állományába főelőadónak.
Mksz. T.: ...............
Beo.: ill: ........... . Ft
Ruhanorma: ........

122. ILLETMÉNYNÉLKÜLI SZABADSÁGOT ENGEDÉLYEZEK: —
1974. augusztus 15-től 1976. május 25-ig — az 1972. má
jus 25-én született gyermekének gondozására:
KÜRTI BALÁZSNÉ r. tőrm. (1940. Gyulai Márta)

tsz.: 769—645
részére.
Beo.: Budapesti Rendőr-főkapitányság Titkárság állomá

nyába, előadó.

123. MEGSZÜNTETEM: — kérelmére — gyermekgondozás címén 
igénybevett illetménynélküli szabadságát, 1975. május 
31-i hatállyal:
KÜRTI BALÁZSNÉ r. tőrm-nek (1940. Gyulai Márta)

tsz.: 111—999
Beo.: Budapesti Rendőr-főkapitányság Titkárság állomá

nyába, előadó.

124. MEGSZÜNTETEM: — kérelmére — gyermekgondozás címén 
igénybevett illetménynélküli szabadságát — 1974. március 
31-i hatállyal:
KOVÁCS BÉLÁNÉ r. szds-nak (1942. Mados Erzsébet)

tsz.: 102—310
Beosztásából felmentem, egyben kinevezem a Pest me
gyei Rendőr-főkapitányság Budai Járási Rendőrkapitány
ság Igazgatásrendészeti Osztály vezetőjének.
Mksz. T.: ...... .........
Beo.: ill.: ...........  Ft
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125. MÁSODÁLLÁS VÁLLALÁSÁT ENGEDÉLYEZEM: — kérel
mére — 2 órás munkaidő kedvezménnyel, az 1971. évi 10. 
sz. Tvr. 18. §. (3) bek. alapján, 1974. október 1-i hatály
lyal:
JAKAB PÉTER r. fhdgy-nak (1933. Farkas Piroska)

tsz.: 868—465
az Országos Tervhivatal megkeresésére, fordítói munka 
végzésére.
Beo.: BM III/ 4. Osztály állományába, előadó.

126. MELLÉKFOGLALKOZÁS VÁLLALÁSÁT ENGEDÉLYEZEM:
— szolgálati időn kívül — az 1971. évi 10. sz. Tvr. 18. §. 
(3) bek. alapján, 1974. február 1-i hatállyal:
KÁNTOR FERENC r. fhdgy-nak (1933. Képes Ilona)

tsz.: 456—745
a KPM Autóközlekedési Vállalatnál, szakoktatói minő
ségben.
Beo.: Baranya megyei Rendőr-főkapitányság Közleke

désrendészeti Osztály állományába, előadó.

127. VISSZAVONOM: — a 655 1972. BMh parancsban mellékfoglal
kozás folytatására kiadott engedélyt 1974. december 1-i 
hatállyal:
KÁNTOR FERENC r. fhdgy-tól (1933. Képes Ilona)

tsz.: 456—754
Beo.: Baranya megyei Rendőr-főkapitányság Közleke

désrendészeti Osztály állományába, előadó.

128. NYELVTUDÁSI PÓTLÉK FOLYÓSÍTÁSÁT ENGEDÉLYEZEM:
— 1974. május 1-től felsőfokú német nyelvvizsgával ren
delkező:
FEKETE SÁNDOR r. fhdgy. (1928. Somogyi Márta)

tsz.: 856—854
részére.
A nyelvtudás beosztásához ......... .
(előnyös, vagy nélkülözhetetlen)
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Nyelvtudási pótlék összege: .........................
Vizsgabizonyítvány száma: .............................. .
Beo.: BM III/ IV. Osztály állományába, főoperatív be

osztott.

129. MEGSZÜNTETEM: — 1975. április 30-i hatállyal —
FEKETE SÁNDOR r. fhdgy. (1928. Somogyi Márta)

tsz.: 856—854
a német nyelv (felsőfok) után a nyelvtudási pótlék 
folyósítását.
Beo.: BM III/IV. Osztály állományába, főoperatív be

osztott.

130. SZEMÉLYI PÓTLÉK FOLYÓSÍTÁSÁT ENGEDÉLYEZEM: —
1974. március 1-től — meghatározatlan időre:
PEKÁR ALBERT r. őrgy. (1930. Kalmár Emma)

tsz.: 657—954
részére.
Személyi pótlék összege: havi ..............  Ft.
Beo.: BM III/III- 2. Osztály állományába, főoperatív 

beosztott.

131. MEGSZÜNTETEM: — 1974. november 30-i hatállyal —
PEKÁR ALBERT r. őrgy. (1930. Kalmár Emma)

tsz.: 657—954
részére engedélyezett személyi pótlék folyósítását.
Beo.: BM III/III- 2. Osztály állományába, főoperatív 

beosztott.

132. SZEMÉLYI PÓTLÉK FOLYÓSÍTÁSÁT ENGEDÉLYEZEM: —
1975. február 1-től, 1975. december 31-ig:
TÓTH LAJOS r. alez. (1928. Pelles Mária)

tsz.: 921—151
részére.
Személyi pótlék összege: ...........  Ft.
Beo.: BM II/ I- 1. Osztály állományba, főoperatív be

osztott.
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133. GÉPJÁRMŰVEZETŐI PÓTDÍJ FOLYÓSÍTÁSÁT ENGEDÉLYE
ZEM: — 1975. május 1-től —
NÁNÁSI MIKLÓS r. tőrm. (1939. Fekete Ilona)

tsz.: 657—987
részére.
Gépjárművezetői pótdíj összege havi: Ft.
Beo.: Békés megyei Rendőr-főkapitányság Anyagi Osz

tály állományába, gépkocsivezető.

134. MEGSZÜNTETEM: — 1975. április 30-i hatállyal —
NÁNÁSI MIKLÓS r. törm. (1939. Fekete Ilona)

tsz.: 657—987
részére engedélyezett gépjárművezetői pótdíj folyósítá
sát.
Beo.: Békés megyei Rendőr-főkapitányság Anyagi Osz

tály állományába, gépkocsivezető.

NÉVVÁLTOZÁS, PARANCSMÓDOSÍTÁS, 
HATÁLYTALANÍTÁS ÉS EGYÉB VÁLTOZÁSOK

135. NÉVVÁLTOZÁS: — a Magyar Népköztársaság belügyminisztere
1974. augusztus 1-i K—187 1974. sz. rendeletével —
KÖNIG ISTVÁN r. fhdgy. (1929. Klein Jolán)

tsz.: 867—965
családi nevét „KARÁCSONYI"-ra változtatta.
Beo.: BM III/IV- 1. Osztály állományába, előadó.

136. NÉVVÁLTOZÁS: — 1974. június 30-án történt házasságkötés
folytán —
TÓTH ÉVA r. tőrm. (1951. Kiss Anna)

tsz.: 756—954
neve
SZABÓ MIKLÓSNÉ-ra változott.
Beo.: BM II/ II- 1. Osztály állományába, előadó.
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MADARAS GÁBOR r. szds. (1935. Kovács Margit)
tsz.: 867—867

137. MÓDOSÍTOM: — 1974. december 1-i hatállyal:

angol nyelvtudási besorolását, középfokúról felsőfokúra.
Nyelvtudási pótlék összege: ......... ...................
Vizsgabizonyítvány száma: ......................
Beo.: BM III/ II- 2. Osztály állományába, főelőadó.

138. MÓDOSÍTOM: — 1972. március 1-én a 246 1974. sz. parancs
ban megjelent —
KANTOR MIHÁLY r. őrm. (1941. Farkas Piroska)

tsz.: 876—845
személyi adataira vonatkozó részt.
Személyi adatai helyesen: 1942. Farkas Ilona.
Beo.: Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. ker. Rendőr- 

kapitányság állományába, kmb.

139. MEGÁLLAPÍTOM: — munkaviszonyának kezdetét, az 1971. évi
10. sz. Tvr. 33. §. (2) bekezdés alapján — 1972. június 1-i 
hatállyal:
SZAKÁCS TIBOR r. őrgy-nak (1922. Papp Anna)

tsz.: 768—975
Munkaviszonyának kezdete: 1937. I. 1.
Beo.: Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság Bűnüldö

zési Osztály állományába, főelőadó.

140. MÓDOSÍTOM: — 1974. augusztus 1-én kelt 384 1974. sz. pa
ranccsal megállapított —
KOVÁCS ANTAL r. szds. (1928. Szőke Anna)

tsz.: 114—007
munkaviszonyának kezdetét.
Munkaviszonyának kezdete: 1946. I. 1.
Beo.: Vas megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osz

tály állományába, vizsgáló.

46 —



141. HATÁLYTALANÍTOM: — 1974. február 1-i hatállyal — a BM
314 1974. sz. parancsban megjelent:
KASSAI FERENC elvtárs (1945. Deli Rózsa)

tsz.: 867—984
a Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság Bűnüldö
zési Osztályra
rendőr h a d n a g g y á  történt 
kinevezését.

142. SZOLGÁLATMENTESSÉGET ENGEDÉLYEZEK: — 1974. jú
lius 1-től 1974. augusztus 31-ig —
FEJES LAJOS r. hdgy. (1948. Győri Éva) 
részére.
az MTS Evezős Szakosztály kikérésére olimpiai felkészü
lés céljából.
Beo.: BM II/ II- 3. Osztály állományában.

143. ENGEDÉLYEZEM: — 1974. december 1-i hatállyal —
NAGY TIBOR ny. r. őrgy-nak (1916. Kis Erika)
az egyenruha viselését. Az erre jogosító nyugdíjas iga
zolvány kiadását az előző egyidejű bevonása mellett el
rendelem.
Utolsó szolgálati helye: Bács-Kiskun megyei Rendőr-fő
kapitányság.

144. VISSZAVONOM: — méltatlanná válás miatt az 1971. évi 10.
sz. Tvr. 47. §. (5) bek. alapján 1975. május 1-i hatállyal 
egyenruhaviselési engedélyét:
KOVÁCS FERENC ny. r. szds-tól (1915. Nagy Klára)

Az egyenruha viselésére jogosító nyugdíjas igazolvány 
bevonását a viselésre nem jogosító igazolvány egyidejű 
kiadása mellett elrendelem.
Utolsó szolgálati helye: Budapesti Rendőr-főkapitányság.
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KINEVEZETT- ÉS SZERZŐDÉSES POLGÁRI 
ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ PARANCSOK

145. KINEVEZEM: — a 15/1974. BM sz. Utasítás 6. pontja alapján 
— 1975. december 1-i hatállyal:
KELEMEN HERMINA elvtársnőt (1949. Kovács Matild)

tsz.: 411—565
III. o. i r o d a t i s z t t é
a BM Nyilvántartó Központ 1. Osztály B. alosztály állo
mányába nyilvántartónak.
Munkaköri száma: II 74.
Munkaköri illetmény: 1550,—Ft.
Szabadságra és korpótlékra jogosultságának kezdetét az 
SZMR 194. pontja alapján 1965. január 1. napjával álla
pítom meg.
A „törzsgárda tagság" számításának alapját képező szol
gálati idejének kezdetét, az 5 1972. BM sz. Utasítás 2. 
pontja (2) bekezdése alapján 1971. február 15.-vel álla
pítom meg.

146. KINEVEZEM: — kérelmére — a 15 1974. BM sz. Utasítás 26.
pontja alapján 25 éves törzsgárda tagságára tekintettel 
1975. április 1-i hatállyal:
NAGY JÁNOSNÉ szpa-t (1923. Lajos Eszter)

tsz.: 616—452
III. o. szakaltisztté.
Munkaköre, és munkaköri illetménye változatlan. 
Beo.: Fejér megyei RFK, takarítónő.

147. SZERZŐDÉSES POLGÁRI ÁLLOMÁNYBA ALKALMAZOM: 
— a 15 1974. BM sz. Utasítás 8. pontja alapján — 1975. 
augusztus 1-i hatállyal:
NAGY VERONIKA elvtársnőt, (1956. Kiss Mária)
a gyermekgondozási segélyen lévő T ó t h Péterné III. 
o. ir. ti. II 74. — nyilvántartó — helyettesítésére.
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Beo.: Budapesti RFK XV. kerületi kapitányság állomá
nyában.

a 26/ 1973. BM sz. Utasítás 161. pontja alapján:
Eszmei törzsilletménye: 500,— Ft-ban,
Eszmei munkaköri illetménye: II/ 74. 1500,— Ft-ban álla
pítom meg.
Szabadságra és korpótlékra jogosultságának kezdetét az 
SZMR 194. pontja alapján 1974. január 1. napjával álla
pítom meg.
A „törzsgárda tagság” számításának alapját képező szol
gálati idejének kezdetét, az 5 1972. BM sz. Utasítás 2. 
pont (2) bekezdése alapján 1974. február 1. napjával 
állapítom meg.

148. SZERZŐDÉSES POLGÁRI ÁLLOMÁNYBA ALKALMAZOM: 
— a 15/1971. BM sz. Utasítás 8. pontja alapján — 1974. 
március 1-i hatállyal:
ERDEI FERENCNÉ elvtársnőt (1935. Káldi Ilona)
a BM I. Főcsoportfőnökség Egészségügyi Osztály, Sza
muely Tibor Gyógyintézetébe, ápolónőnek.
Munkaköri száma: VI 255. 
Munkaköri illetménye: 2400— Ft.
Veszélyességi pótlék: illetményének 15 % -a.
Szabadságra és korpótlékra jogosultságának kezdetét az 
SZMR 194. pontja alapján 1952. április 1. napjával álla
pítom meg.
A „törzsgárda tagság” számításának alapját képező szol
gálati idejének kezdetét, az 5 1972. BM sz. Utasítás 2. 
pont (2) bekezdése alapján 1965. november 15-ével álla
pítom meg.

149. MEGSZÜNTETEM MUNKAVISZONYÁT: — a Mt. 26. §. (1)
bekezdése értelmében, a nyugdíj korhatárának elérése 
miatt — az 1958. évi 40. sz. Tny. 2. §. (1) bekezdése alap
ján, 1975. május 31-i hatállyal:
BARNA ERNŐNÉ I. o. szak. ti-nek. (1920. május 16.

Kovács Maliid) 
tsz.: 100—531
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Beo.: a BM Egészségügyi Osztály állományába asszisz
tens.

Részére: a 26 1973. BM sz. Utasítás 124—125. pontjai 
értelmében — 25 évi BM szolgálati viszonya után — 3 
havi alapilletményének megfelelő elhelyezkedési segély 
kifizetését rendelem el.

150. MEGSZÜNTETEM MUNKAVISZONYÁT: — a Mt. 26. §. (1) be
kezdése értelmében — az O. O. Sz. I. 35223/ 1974. számú 
határozatával megállapított munkaképesség csökkenése 
miatt — az 1958. évi 40. sz. Tny. 5. §. (1) bekezdése —  
*...... pontja alapján, 1975. május 31-i hatállyal:
NAGY KÁLMÁN II. o. ir. fti-nek, (1919. március 15.

Kiss Mária) 
tsz.: 204—652

Beo.: BM Nyilvántartó Központ 3. Osztálya állományába, 
nyilvántartó.
Részére: a 26/1973. BM sz. Utasítás 124—125. pontjai 
értelmében, — 29 évi BM szolgálati viszonya után — 
3 havi elhelyezkedési segély kifizetését rendelem el.

151. MEGSZÜNTETEM MUNKAVISZONYÁT: — felmondással —
az Mt. 26. §. (1) bekezdése alapján, 1975. szeptember 30-i 
hatállyal:
SOLTÉSZ IMRÉNÉ III. o. ir. fti.-nek (1932. Kiss Ida)

tsz.: 114—245
Beo.: BM I/ I. Csoportfőnökség állományába, osztály

titkár.
Részére: a 26 1973. BM sz. Utasítás 124—125. pontjai 
értelmében, — 18 évi BM szolgálati viszonya után — 2 
havi alapilletménynek megfelelő elhelyezkedési segély 
kifizetését rendelem el.

152. MEGSZÜNTETEM MUNKAVISZONYÁT: — kérelmére — a
Mt. 26. §. (1) bekezdése alapján, 1975. október 31-i hatály- 
lyal:

* a) pont I., b) pont II., c) pont III. csoportba tartozó rokkant.
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KOVÁCS SÁNDORNÉ III. o. ir. ti-nek (1930. Nagy Éva)
tsz.: 120—550

Beo.: BM II/I. Csoportfőnökség állományába, gyors és 
gépíró.

153. MEGSZÜNTETEM MUNKAVISZONYÁT: — kérelmére — a
Mt. 26. §. (1) bekezdése alapján 1975. szeptember 30-i 
hatállyal:
GELENCSÉR ERZSÉBET szpa-nak (1950. Lukács Róza) 
Beo.: BM KEP állományába, takarítónő.

154. MEGSZÜNTETEM MUNKAVISZONYÁT: a Honvédelmi Mi
nisztérium kikérésére „áthelyezés” munkakönyvi be
jegyzéssel, a Mt. 25. §. (2) bekezdése alapján, 1975. 
augusztus 31-i hatállyal:
SZABÓ VILMOSNÉ II. o. ir. ti-nek (1936. Egervári Éva)

tsz.: 516—765
Beo.: BM Nyilvántartó Központ 2. Osztály állományá

ba, TÜK kezelő.

155. MEGSZÜNTETEM MUNKAVISZONYÁT: — fegyelmi eljárás
alapján — a Mt. 30. §. (1) bekezdése értelmében, a Mt. 
55. §. (1) bekezdése f) pontjára figyelemmel, 1975. no
vember 30-i hatállyal:
KOVÁCS JÁNOS II. o. ir. fti-nek (1940. Nagy Irma)

tsz.: 511—612
Beo.: BM Egészségügyi Osztály állományába.

156. ÁTMINŐSÍTEM: — beleegyezésével — a 15/1975. BM sz. Utasí
tás 79. pontja alapján, 1975. augusztus 1-i hatállyal:
KOVÁCS DÉNESNÉ III. o. ir. fti-t (1931. Nagy Éva)

tsz.: 869—763
a II. munkaköri csoport 6. fokozatából, 
a I. munkaköri csoport 6. fokozatába.
Munkaköri címe: előadó.
Munkaköri száma: I/4.
Munkaköri illetménye: 2300,— Ft.
Beo.: BM Nyilvántartó Központ, anyagi-pénzügyi előadó.
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157. ÁTMINŐSÍTEM: — beleegyezésével — a 15 1974. BM sz. Uta
sítás 79. pontja alapján, 1974. december 1-i hatállyal:
SZŐKE BÉLA II. o. szaksegédtiszt (1940. Bóta Éva)

tsz.: 111—006
a IV-es munkaköri csoport 6. fokozatából, 
a III-as munkaköri csoport 6. fokozatába.
Munkaköri címe: III. o. szaktiszt.
Munkaköri száma: III/109.
Munkaköri illetménye: 2200.— Ft.
Beo.: BM KEP állományába, szakmunkás.

158. ÁTHELYEZEM: — beleegyezésével — a Mt. V. 23. §. (1) bekez
dése alapján, 1975. december 1-i hatállyal:
KISS GYULA II. o. szakti.-t (1938. Komáromi Etelka)

tsz.: 153—915
a BM KEP állományából,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság állományába. 
Beosztásba helyezéséről a BRFK vezetője gondoskodjon.

159. SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYHELYRE ALKALMAZOM:
kérelmére történt áthelyezése miatt — a Mt. V. 23. §. (1) 
bekezdése alapján, 1975. szeptember 1-i hatállyal:
KOVÁCS JÁNOSNÉ II. o. ir. ti.-t (1946. Fehér Borbála)

tsz.: 204—653
Beo.: a Borsod megyei RFK Mezőcsáti Járási Rendőr- 

kapitányság állományába, gyors- és gépíró.
Munkaköri csoport: I/17.
Munkaköri illetménye: 1700,— Ft.

160. SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYHELYRE ALKALMAZOM- —
átszervezés folytán történt státus módosítás miatt — a 
Mt. V. 23. §. (1) bekezdése alapján, 1975. október 1-i 
hatállyal:
SZABÓ ZOLTÁNNÉ I. o. ir. sg.-t (1951. Zentai Ilona)

tsz.: 335—552
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Beo.: BM Határőrség Nyírbátori kerület, géptávírász 
Munkaköri csoport: I/ 33.
Munkaköri illetménye: 1600,— Ft.

161. ELŐLÉPTETEM: — sorosan — a 15 1974. BM sz. Utasítás 76.
pontja alapján, 1975. július 1-i hatállyal:
TÓTH BÉLÁNÉ előadót (1938. Kovács Ibolya)

tsz.: 046—317
az I. munkaköri csoport 5. fokozatából, a 4. fokozatába.
Beo.: Pest megyei RFK Személyzeti Osztálya állományá

ba, munkaügyi előadó-nyilvántartó.

162. ELŐLÉPTETEM: — sorosan — a 15 1974. BM sz. Utasítás 76.
pontja alapján, 1975. október 1-i hatállyal:
SZABÓ ERZSÉBET II. o. ir. ti.-t (1949. Kiss Mária)

tsz.: 914—326
Beo.: BM I/ I. Csoportfőnökség Pénzügyi Osztálya állo

mányába, gyors- és gépírónő.

163. ILLETMÉNYNÉLKÜLI SZABADSÁGOT ENGEDÉLYEZEK: —
az Mt. 43. §. (1) bekezdése értelmében — a Külügymi
nisztérium kikérése alapján, 1975. szeptember 1-től — 
1976. augusztus 31-ig:
VÖRÖS GYÖRGYNÉ előadónak (1934. Jakab Emília)

tsz.: 658—941
Beo.: BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Útlevél 

Osztály állományába.

164. ILLETMÉNYNÉLKÜLI SZABADSÁGOT ENGEDÉLYEZEK:
— az Mt. 43. §. (2) bekezdése értelmében, — 1975. már
cius 15-én született István nevű gyermekének gondozása 
végett, 1978. március 14-ig:
BARNA JÁNOSNÉ II. o. ir. ti.-nek (1949. Kovács Éva)

tsz.: 013—701
Beo.: BM Budapesti RFK Bűnügyi Osztálya állományá

ba, gyors- és gépíró.
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165. TÖRZSGÁRDA JELVÉNY ADOMÁNYOZÁS: — az 5/1972.
BM sz. Utasítás 2. pontja alapján — eredményes munkája 
elismeréséül „Törzsgárda jelvény"  III. fokozatát ado
mányozom:
NAGY PÉTERNÉ III. o. ir. fti.-nek (1938. Tóth Piroska)

tsz.: 204—052
a jelvénnyel járó jutalom ...........  Ft.
Beo.: BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Útlevél 

Osztály állományába, nyilvántartó.

166. MEGÁLLAPÍTOM MUNKAVISZONYÁNAK KEZDETÉT: —
az 5 1967. MÜM sz. rendelet 8. §. alapján — 1974. június 
1-i hatállyal:
KISS MÁRIA III. o. ir. fti-nek (1936. Kerekes Vilma)

tsz.: 118—655
Munkaviszonyának kezdete: 1956. augusztus 16.
Beo.: BM IV/ I- 2. Osztály állományába, segédhivatal

vezető.
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DICSÉRETRŐL ÉS JUTALOMRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOK

167. BM Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
Székesfehérvári Városi és Járási Rendőrkapitányság

Szám: ........... /197.........

HATÁROZAT

S z a l m a  Gábor r. tőrm-t (1935. Kiss Mária) a Székesfehér
vári Városi és Járási Rendőrkapitányság beosztottját a Sze
mélyzeti Munka Rendje 129 f. pontjában biztosított jogomnál 
fogva

D I C S É R E T B E N
és 1000,— Ft pénzjutalomban

részesítem.
Határozatomat a személyi állomány előtt ki kell hirdetni.

INDOKOLÁS:

Szalma Gábor r. tőrm. 1974. októberében lelkiismeretes mun
kájával a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselek
mény ismeretlen tettesei ellen indított bűnügyben eredményes 
nyomozást végzett.
Székesfehérvár, 1975.

kapitányságvezető
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168. BM III/II- 2. Osztály
Szám:

HATÁROZAT

J Ó Z S A IMRE r. szds-t (1919. Kovács Mária), a BM III/ II- 2. 
Osztály beosztottját a Személyzeti Munka Rendje 129 c. pont
jában biztosított jogomnál fogva

DICSÉRETBEN ÉS TÁRGYJUTALOMBAN

részesítem, nyugállományba helyezése alkalmából. 
Határozatomat a személyi állomány előtt ki kell hirdetni.

INDOKOLÁS:

Józsa Imre a Belügyminisztérium állományában eltöltött hosszú 
szolgálati ideje alatt munkáját eredményesen, elismerésre mél
tóan látta el.

Budapest, 1975.

osztályvezető



169. BM Borsod megyei Rendőr-főkapitányság 
Mezőcsáti Járási Kapitányság 
Leninvárosi Rendőrőrs

HATÁROZAT

T E M E S I  BÉLA r. szkv-t (1953. Nagy Ida) 187—816.
a Leninvárosi Rendőrőrs közbiztonsági járőrét a SZMR 125. 
pontjában biztosított jogomnál fogva

D I C S É R E T B E N
részesítem.
Határozatomat a személyi állomány előtt ki kell hirdetni.

INDOKOLÁS:

Temesi Béla 1974. december 2-án szolgálatának ellátása során 
éberségével megakadályozta egy vagyon elleni bűncselekmény 
elkövetését.

Leninváros, 197

őrsparancsnok
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17U. BM Komárom megyei Rendőr-főkapitányság 
Tatabányai Városi Járási Rendőrkapitányság

Szám: 1975.

HATÁROZAT

K o v á c s  Balázsné II. o. ir. fti-t, (1936., Tóth Piroska) tsz.: 
432—515 — az Igazgatásrendészeti Alosztály nyilvántartóját, a 
Személyzeti Munka rendje 125. pontjában biztosított jogomnál 
fogva:

D I C S É R E T B E N
és 14 nap jutalom szabadságban

részesítem.
Határozatomat a személyi állomány előtt ki kell hirdetni.

INDOKOLÁS:

Kovács Balázsné elvtársnő az elmúlt időszakban átlagon felüli 
munkát végzett, tartósan távollévő munkatársát, feladatainak 
átvállalásával eredményesen helyettesítette.

Tatabánya, 197

kapitányságvezető
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AZ ÁLLOMÁNYPARANCSOK ELKÉSZÍTÉSÉNEK 
ÉS ELOSZTÁSÁNAK MÓDJA

Az állományparancsok példányszáma:
— kinevezés ...........  1 eredeti 4 kivonat
— véglegesítés 1 eredeti 4 kivonat
— nyugállományba helyezés és ebből

visszavétel 1 eredeti 5 kivonat
— elbocsátás 1 eredeti 4 kivonat
— szolgálatba visszatartás 1 eredeti 2 kivonat
— szolgálati viszonyának megszüntetése,

elhalálozás miatt 1 eredeti 4 kivonat
— hősi-, vagy szolgálati halottá

nyilvánítás 1 eredeti 5 kivonat
— rendfokozatba kinevezés, előléptetés 1 eredeti 4 kivonat
— várakozási idő meghosszabbítás 1 eredeti 2 kivonat
— áthelyezés 1 eredeti 5 kivonat
— beosztásba való kinevezés 1 eredeti 4 kivonat
— alacsonyabb beosztásba való helyezés 1 eredeti 3 kivonat
— átminősítés 1 eredeti 4 kivonat
— vezénylés 1 eredeti 5 kivonat
— megbízás 1 eredeti 4 kivonat
— besorolás 1 eredeti 3 kivonat
— kitüntetés 1 eredeti 2 kivonat
— dicsért, jutalmazás 1 eredeti 2 kivonat
— lefokozás 1 eredeti 4 kivonat
— beosztási illetmény csökkentés 1 eredeti 3 kivonat
— rendfokozatban való visszavetés 1 eredeti 4 kivonat
— felfüggesztés 1 eredeti 3 kivonat
— illetmény nélküli szabadság

engedélyezése 1 eredeti 4 kivonat
— gyermekgondozási szabadság

engedélyezése 1 eredeti 4 kivonat
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— mellékfoglalkozás engedélyezése
— különböző pótlék engedélyezése
— névváltozás
— hatálytalanítás
— módosítás

1 eredeti 
1 eredeti 
1 eredeti 
1 eredeti 
1 eredeti

3 kivonat
3 kivonat
4 kivonat 
4 kivonat 
4 kivonat

Az állományparancsok elosztásának sorrendje:

1 eredeti és 5 kivonatú parancsok elosztása:
1. pld. eredeti
2. pld. kivonat
3. pld. kivonat

4. pld. kivonat

5. pld. kivonat
6. pld. kivonat

irattározás
nyilvántartó szerv
szerv, ahonnan, áthelyezik 
vagy vezénylik
szerv, ahová áthelyezik 
vagy vezénylik
pénzügyi osztály
anyagi osztály

— nyugállományba helyezés, és ebből visszavételnél:
1. pld. eredeti
2. pld. kivonat
3. pld. kivonat
4. pld. kivonat
5. pld. kivonat
6. pld. kivonat

irattározás 
nyilvántartó szerv 
szerv részére 
pénzügyi osztály 
anyagi osztály 
nyugdíjcsoport

1 eredeti és 4 kivonatú parancsok elosztása:
1. pld. eredeti
2. pld. kivonat
3. pld. kivonat
4. pld. kivonat
5. pld. kivonat

irattározás 
nyilvántartó szerv 
szerv részére 
pénzügyi osztály 
anyagi osztály
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1 eredeti és 3 kivonatú parancsok elosztása:
1. pld. eredeti
2. pld. kivonat
3. pld. kivonat
4. pld. kivonat

irattározás 
nyilvántartó szerv 
szerv részére 
pénzügyi osztály

1 eredeti és 2 kivonatú parancsok elosztása:
1. pld. eredeti irattározás
2. pld. kivonat nyilvántartó szerv
3. pld. kivonat szerv részére

A dicséretről szóló határozatot 3 példányban kell elkészíteni.

Elosztása: 1. pld. eredeti irattározás
2. pld. másolat nyilvántartó szerv
3. pld. másolat pénzügyi osztály

61


