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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK
32. sz. utasítása 

Budapest, 1954. október 23-án.

II.
Tárgy: A B.M. Budapesti Főosztály rendőri rendszeresített létszá

mával kapcsolatos teendők.

A belügyminiszter Elvtárs által jóváhagyott és kiadott B.M. Bu
dapesti Főosztály rendőri rendszeresített létszámával kapcsolat
ban az alábbiakat rendelem el:

I.
1./ A miniszter Elvtárs által jóváhagyott rendőrségi rendszeresí- 

tett létszámtól eltérni tilos.
Egyes szolgálati ágakban, illetve egyes munkaterületeken 
csak az állománytáblázatban biztosított létszámot lehet fog-
lalkoztatni.

2./ Főosztályvezető Elvtárs a belügyminiszter Elvtárstól megkapott 
rendszeresített létszám rendőrségi részéről adjon át hivatalos 
másolatot a Rendőri helyettesének. Az átadott okmány szigorúan 
titkos, különösen fontos jelzésű legyen.

3./ A rendőrség rendszeresített létszámától való bármilyen elté
rést / : új szolgálati beosztás rendszeresítését, egyes szol
gálati ágak közötti státuszmozgatást stb. :/ csak a minisz
ter Elvtárs engedélyezhet.
A rendőrségi rendszeresített létszám esetleges módosítására 
készített javaslatot Főosztályvezető helyettes Elvtárs a 
B.M. ORK. Titkárságán keresztül terjessze fel a B.M. Személy
zeti Főosztályhoz. A javasolt változás engedélyezése esetén 
a változást a rendszeresített létszámon át kell vezetni.

4./ Felhívom Főosztályvezető és Rendőri helyettes Elvtársak fi
gyelmét, hogy személyükben felelősek a rendőri szervek rend- 
szeresített létszámának szigorú betartásáért.

II.
A kiadott rendőri rendszeresített létszámmal kapcsolatban:
1./ A B.M. Budapesti Főosztály területén 15 rendőrőrs megszűnte- 

tését rendelem el: 1. sz. rendőrőrs, 5. sz. rendőrőrs, 10. sz. 
rendőrőrs, 14. sz. rendőrőrs, 18. sz. rendőrőrs, 24. sz. rend
őrőrs, 27. sz. rendőrőrs, 32. sz. rendőrőrs, 94. sz. rendőr
őrs, 99. sz. rendőrőrs, 50. sz. rendőrőrs, 95. sz. rendőrőrs, 
72. sz. rendőrőrs, 57. sz. rendőrőrs és az 54. sz. rendőrőrs.
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Ezenkívül megszüntettem a Folyamőr-utcai ipari objektumőrző 
őrsöt /: ÁRHI :/ is.
A megmaradó, illetve összevont őrsök régi számjelzését meg
szüntettem és az őrsöket 1-től kezdődőleg új számozással lát
tam el.
Az őrsösszevonásokat, az új őrsök új számozását a kiadott ál
lománytáblázatban már figyelembe vettem.  .
A megszüntetendő őrsöket - a racionalizálással egyidejűleg - 
december 31-ig fokozatosan meg kell szüntetni.

2./ A Főosztály központi /: rendőri :/ állományában a következő 
szervezeti változásokat rendelem el:
a./ Az eddig önálló rendfenntartó, továbbá kiképzési csopor- 

tokat megszüntettem. 
Feladatukat - a közrendvédelmi és kiképzési helyettes irá
nyítása mellett - a létrehozott kiképzési alosztály hatás
körébe utalom.

b./ Az önálló Bírságolási és jogorvoslati-, Fegyverügyi és 
kábítószer ellenőrző-, és az Engedélyügyi csoportokat meg
szüntettem.
A megszüntetett csoportok feladat és hatáskörét - a kábí
tószer ellenőrzés kivételével /: amelyet az ORK. vesz át :/
- a személyi igazolvány osztályon rendszeresített engedély- 
ügyi alosztály hatáskörébe utalom.
Fentiekre vonatkozó részletes feladat és hatáskört külön 
utasításban fogom szabályozni.

c./ A Közrendvédelmi Osztályon belül Rendezvény Csoport fel
állítását rendelem el.
A rendezvény csoport feladata, a Főosztály területén tör
ténő különböző rendezvények re a biztosítási terveket el
készíteni.

d./ Budapest közbiztonságának biztosítása érdekében miniszter 
Elvtárs Karhatalmi Parancsnokság felállítását rendelte el.
A Karhatalmi Parancsnokság feladatát a 13. sz. miniszteri 
parancs szabályozza.

e./ A Főosztály Közlekedésrendészeti Osztályán a műszaki ellen
őrzési csoportot az ellenőrzési alosztály, az agitációs 
csoportot a helyszínelő és balesetvizsgáló alosztály köz
vetlen irányítása alá rendelem.

f./ A Főosztályon belül Felderítő Osztály lett rendszeresítve.
Az Osztály feladatát a miniszter Elvtárs által jóváhagyott
- és a rendőri operatív helyettes Elvtárs által ismert - 
utasítás szabályozza.

g./ A Főosztály Társadalomtulajdonvédelmi, Bűnüldözési és 
körözési, valamint a Vizsgálati Osztályán instruktori 
csoport felállítását rendelem el.
Az instruktori csoport feladata a kerületi osztály bűnügyi 
apparátusa munkájának ellenőrzése és segítése. A részle
tes feladatokat külön utasításban fogom szabályozni.
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3./ Rendőrőrsök viszonylatában - az őrsösszevonásokon kívül - a 
következő szervezeti változást kell végrehajtani.
a./ A Főosztály valamennyi őrsét - kivéve az ipari objektum- 

őrző őrsöket - tisztiőrssé szervezem.
b./ Azon kerületi osztályokon, ahol csak egy-egy tisztiőrs 

van rendszeresítve /: I., V., és VI. ker. oszt. :/ a köz
rendvédelmi parancsnoknak egyben tiszti őrsparancsnoki
teendőket is el kell látni.

c./ Operatív tiszt beosztást rendszeresítettem 9 kerületi osz
tály /: IV., VI., VII., VIII., IX., XI., XIII., XIV., X. :/
közrendvédelmi parancsnokságára.
Feladatuk a területfelelősök munkájának irányítása és el
lenőrzése.
Részletes feladatukat külön fogom szabályozni.

d./ A tisztiőrsökre - kivéve a 4, 22, 23, 24, 25, 26, 30,
34, 35, 38, 39, 41, 42, 50, 51. sz. tiszti őrsöket - 
vizsgálót rendszeresítettem.
A vizsgálók feladatát a 9. sz. belügyminiszterhelyettesi 
utasítás szabályozza,

4./ A kiadott állománytáblázat rendőri vonalon megszüntette a be
jelentő lapkezelői beosztást. A volt bejelentő lapkezelői teen
dőket a szig. nyilvántartónak kell ellátni.
Erre vonatkozó részletesebb eligazítást külön utasításban fo
gom szabályozni.

III.
A  kiadott rendszeresített létszámnak megfelelően a rendőrség ha
táskörébe utalt objektumok őrzésével kapcsolatban:
1./ Főosztályvezető helyettes Elvtárs gondoskodjon arról, hogy a 

rendőri szervek csak az 1, sz. mellékletben feltüntetett ob-/ 
jektumokat őrizzék, a mellékletben lerögzített őrhelyek számá
nak és a rendszeresített létszámnak megfelelően.
Az 1. sz. mellékletben nem szereplő, de eddig a rendőrség ha
táskörébe utalt objektumok őrzését utasításom kézhezvétele 
után azonnal szüntesse meg és az objektumőröket vonja be.

2./ A B.M. VII. Főosztály hatáskörébe utalt, de jelenleg a rend
őrség által biztosított objektumokat őrzésre a B.M. VII. Fő
osztály területi szerveinek kell átadni.
A B.M. VII. Főosztály hatáskörébe utalt objektumok felsorolá- 
sát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

3./ A B.M. VII. Főosztály, a hatáskörébe utalt - jelenleg a rend
őrség által biztosított - objektumok közül a 3. sz. melléklet
ben felsorolt objektumok őrzését a racionalizálás során meg
szüntette.
Ezért a 3. sz. mellékletben felsorolt objektumok rendőri őr
zését azonnali hatállyal megszüntetem.
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4./ Az objektumok őrzésénék megszüntetése előtt Főosztályvezető 
helyettes Elvtárs a  Budapesti párt végrehajtó bizottság tit
kárát és a Budapesti városi Tanács elnökét tájékoztassa arról, 
hogy a hatósága területen, mely objektumok őrzése szűnik meg 
a jelen utasítás alapján.

Jelen utasításomat Főosztály vezető Elvtárs a Rendőri helyettesének 
tudomásulvétel és intézkedés végett adja át.
Jelen utasításon végrehajtásáért Főosztályvezető és Rendőri he-
lyettes Elvtársadat személyükben teszem felelőssé.  

 Pőcze Tibor s.k.
Készült: 20 példányban. r . vezérőrnagy 
Nyt. szám : 64/335.   miniszterhelyettes
Készítette: PJ/PM-né.
Melléklet : 3 lap. 
A kiadmány hiteléül: 
/: Hornok János r. hdgy.
B.M. ORK. TÜK. Vezetője .
Felterjesztem: belügyminiszter Elvtársnak.


