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Szám: 215875/1949. Tárgy: Havi létszámjelentések szerkesz- 
IV.1.a. tése és felterjesztésének sza

bályozása.

Az államrendőrség valamennyi kerületi rendőrfőkapitányságá
nak és valamennyi vármegyei rendőrségi Szemlélőnek,

Székhelyéno

A 274.000/1949.B.M. sz. alatt kiadott rendelet /megjelent a f. évi 
8.sz.R.Közl./ 7.§. 2. pont / bekezdésében, létszámjelentések fel
terjesztésére adtam utasítást.
Ennek egyöntetű szerkesztésére és vezetésére a csatoltan leadott 
nyomtatvány szolgál mintának.
A kimutatásnak tartalmaznia kell: külön-külön állománycsoportonként 
és azon belül fizetési és rendfokozatonként, az állományába tartozó 
összes rendőrségi alkalmazottakat. /Beleértve a rendelkezési állo
mányba lévőket, a szerződéses alkalmazottakat, a gépjármű osztály
létszámába beosztottakat és az állásuktól felfüggesztetteket is./
A tanosztályok, tanfolyamok törzsét és a tanfolyam hallgatóit,/ki
véve akik más hatóságtól mint hallgatók vezényelve vannak/ a terü
letileg illetékes főkapitányságok törzslétszámába kell felvenni.
A tanosztályokra és tanfolyamokra, valamint az egyes helyekre/pld. 
határszélre/ vezényelteket, az a hatóság veszi létszámba, akinek az 
állományából az illető, vezényelve van.
A létszámkimutatásokat minden hónapban az 1-i állapotnak megfelelően 
kell összeállítani.
Az adatok szolgáltatására az alábbi álcát rendelem:
A városi és járási kapitányságok és szervek a létszámot, minden hó
nap 3-ig a területileg illetékes vármegyei rendőrségi Szemlélőknek 
küldik meg. A Szemlélők, a saját törzsüket a székhelyükön lévő váro
si kapitányság létszámában mutatják ki.
A Szemlélők a hozzájuk küldött létszámkimutatásokat az abban foglalt 
adatok megvizsgálása után, összesítik és az összesített létszámki
mutatást a tárgyhónap 7-ig, a területileg illetékes kerületi főkapi- 
tányságnak küldik meg.
A tanosztályok és tanfolyamok vezetői, a törzs és a tanfolyam hall
gatóiról, - a vezényeltek kivételével - szerkesztőit létszámkimuta
tást. minden hó 5-ig közvetlenül a területileg illetékes kerületi fő- 
kapitányságnak küldik meg.
A főkapitányságok az állományukba tartozó /törzsről/ személyzetről 
külön készítenek egy kimutatást, melybe beleveszik a tanosztályok 
és tanfolyamok vezetőitől beküldött létszámot is.
Főkapitányságok a beérkezett kimutatásokról, az abban foglalt ada
tok helyességének számszerű felülvizsgálása után, a saját, valamint 
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a tanosztályok és tanfolyamokról szerkesztett létszámaival kiegé
szítve, készítenek egy összesítő kimutatást, melyet a hozzá küldött 
vármegyénkinti létszámkimutatásokkal együtt, minden hónap 15-re fel
terjesztik a belügyminisztérium IV.1.a. személyzeti ügyosztálynak.
A létszámkimutatási nyomtatványon lévő rovatok helyes kitöltésére, 
az alábbiakat közlöm:
Az állományba lévők létszámát állománycsoportonként kétféleképen 
kell kimutatni, fizetési fokozatonként és rendfokozatonként,
A rendelkezési állományban lévők, a fegyelmileg felfüggesztettek, 
a női alkalmazottak, a véglegesítettek és a tanfolyamot végzett, 
vagy jelenleg tanfolyam hallgató cím alatti rovatok, statisztikai 
célt szolgálnak és ezeket a rovatokat csak rendfokozat szerint kell 
kitölteni.
”Az előző havi kimutatással szemben mutatkozó eltérési” rovatot úgy 
kell kitölteni, hogy abból világosan kitűnjön, hogy a számszerű 
változás miképpen állott be. Pld.: Áthelyezést csak akkor kell fogya
ték vagy növedékként kimutatni, ha az illető más kerületi főkapi
tányság működési területére helyezték át, illetve helyeztek onnan 
ide.
Az ide vonatkozó adatokat, csak május havától kezdve kell jelente
ni. Az április havi jelentésben üresen marad,
A "Tanosztályok létszáma” rovatába beírt adatok, az egyes tanala- 
kulatok létszámára vonatkozó tájékoztatási célt szolgál. Az ebbe a ro
vatba beírt számszerű adatok nem jelenthetnek külön létszámot, mert 
az ott feltüntetett számok, a meglévő létszámban már benn foglaltat
nak.
A Nagybudapesti I.ker. rendőr-főkapitányság, havi létszámát ugyancsak 
az ártalom leadott nyomtatványon készíti el és a megadott határidő
re terjeszti fel. A kimutatásba fel kell venni, a működési területé
hez tartozó hatóságok és szervek állományába levő összes rendőrségi 
alkalmazottat, valamint az akadémia törzsét, hallgatóit és a törzs
tiszti tanfolyamra vezényelteket.
A törzstiszti tanfolyamra vezényelteket, mivel azok a tanfolyam 
tartamára fizetés és rendfokozaton kívül állnak, ezért az oda vezé
nyelt rendőrségi alkalmazottakat, a fizetési és rendfokozati létszámá- 
ba nem kell kimutatni.
Az akadémia törzs és hallgatói, valamint a törzstiszti tanfolyamra 
vezényeltek létszámát az akadémia parancsnoksága küldi meg Nagybuda
pesti főkapitányságnak.
Felhívom a kerületi rendőr-főkapitányságokat, hogy az általuk kia
dandó főkapitányi parancsból a B.M. személyzeti nyilvántartó címére, 
egy-egy példányi a napi postával rendszeresen küldjenek fel.
Jelen rendeletem kiadásával egyidejűleg, az eddig kiadott létszám- 
jelentésre vonatkozó összes rendeleteket hatályon kívül helyezem.
A kerületi főkapitányságok és a vármegyei szemlélők részére megfe- 
lelő mennyiségű nyomtatványt küldök azzal a felhívással, hogy ha a 
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nyomtatvány elfogyott, a továbbiakban házilag kell elkészíteni.
Takarékossági szempontbólt az I-ső fokú hatóságok és szervek, tekin

tettel azok csekély létszámviszonyaira, megfelelő ha a létszámot és a 
beállott változásokat, a vármegyei szemlélőnek havonta nem az álta

lam küldött nyomtatványon, hanem jelentés formájában küldenék meg.
Az április havi kimutatást - kivételesen - április 20-ra kell fel
terjeszteni.
A létszámkimutatások pontos összeállításához fontos szolgálati és 
anyagi érdekek fűződnek, ezért felhívok mindenkit annak gondos össze
állítására, a határidő betartására és felterjesztésére.
Budapest, 1949. évi április hó 6-án.
A miniszter rendeletéből: Válas József s.k. r. alezredes.

Kiadmány hiteléül:
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