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A Belügyminisztérium valamennyi főosztálya, ügyosztálya, alosztá
lya és csoport ja Vezetőjének,
B u d a p e s t .

A Közrendészeti főosztály keretén belül
IV/1. d. kiképzési és nevelési ügyosztály 

felállítását rendelem el.
A Kiképzési és nevelési ügyosztály hatás

körébe tartozik a rendőrség szakmai karhatalmi kiképzése, tovább
képzése és nevelési ügye. Ennek az ügyosztálynak feladata a tanala
kulatok tananyagának kidolgozása, összeállítása, továbbá a rendőrség 
tagjainak tanalakulatokon kívüli kiképzésének, továbbképzésének és 
nevelésének biztosítása és irányitása.

Az ügyosztály felállításával egyidejűen a 
IV/1.a. Rendőri Személyzeti Osztály Nevelési alosztályát megszün
tetem. A IV/1.b. Rendőri Szervezési és Szolgálati ügyosztály karha
talmi alosztályának ügyköréből pedig a karhatalmi kiképzést és tan
alakulatok szervezésének feladatát a Kiképzési és Nevelési ügyosz- 
tály hatáskörébe utalom.

A IV/1.d. kiképzési és nevelési ügyosztály 
szervezetét a következőkben állapítom meg:
Vezetői törzs: létszám: 1 ügyosztály vezető, 1 ügyosztályvezető he

lyettes, 1 segédtiszt, 1 gépíró,
I.O ktatási-nevelési csoport: létszám: 1 csoportvetzető, 3. előadó, 

2 gépíró.
Feladata: a rendőrség oktatásának, nevelésének irányí

tása és ellenőrzése.
II.Sz akoktatási csoport: létszám: 1 csoportvezető, 4 főelőadó, 4 elő

adó, 6 gépíró.
Feladata: a rendőrség szakoktatásához szükséges tan

anyag kidolgozása és összeállítása.
III. Karhatalmi kiképzési csoport: létszáma: 1 csoportvezető, 2 főelő

adó, 3 előadó, 3 gépíró.
Feladata: a tanalakulatok karhatalmi, testnevelési ki

képzésének irányítása és ellenőrzése. Idetar
tozik továbbá a tanalakulatok szervezési ügye 
is.

IV. Szabályzatszerkesztési és tanulmányi /fordító/ csoport: létszáma:
1 csoportvezető, 2 előadó,2 idegennyelvű for
dító, 2 gépíró.

Feladata: a szükséges szabályzatok elkészítése, kiadott 
szabályzatok helyesbítése, idegennyelvű szak
folyóiratok lefordítása és kiértékelése.

V. Sajtó csoport: létszáma: 1 csoportvezető, 2 előadó, 1 gépíró. 
Feladata: a testület sajtótermékeinek irányítása, a 

rendőrség népszerűsítése céljából a bel- és 
külföldi sajtó sajtóanyaggal való ellátása, 
időközönként rendőri sajtókonferencia össze
hívása és népszerű filmek készítése.

VI. Rendőregyesületi és kulturális csoport: létszáma: 1 csoportvezető,
2 előadó, 1 gépíró.

Feladata: rendőregyesületek munkájának irányítása.

ÁBTL - 4.2 - 273851/1949.IV/1.b.BM /1



VII. Jóléti csoport:létszáma: 1 csoportvezető, 2 előadó, 1 gépíró,. 
Feladata: a rendőrségi jóléti /üdülési/ stb. ügyek 

irányítása, valamint a rendőrségi jóléti üdü
lési szervek működésének ellenőrzése. Nem tar
tozik azonban a csoport feladatkörébe a jóléti 
/üdülési/ ügyekkel kapcsolatos pénz- és anyag-

kezelés, valamint a rendőrségi jóléti /üdülési/
szervek pénz- és anyagkezelésének ellenőrzése.

A Segédhivatali teendők ellátására az ügyosztály mellé 
osztályirodát szervezek. Létszáma: 1 vezető és

9 fő beosztottban állapítom meg.
A kisegítő munkák elvégzésére 8 hivatali altisztet 

osztok be.
A csoportvezetők közvetlen az ügyosztályvezető alá 

vannak rendelve. A személyi kérdésekről kü
lön rendeletben intézkedem.

Ez a rendelet 1949. évi január hó 18. napján lép ha
tályba. Ezzel egyidejűleg az ellentétes szerve
zeti vonatkozású rendelkezéseket hatályon kívül 
helyezem.

Budapest. 1949. évi január hó 18. napján.

A miniszter rendeletéből: Veres József s.k. miniszteri oszt.főnök.

A kiadmány hiteléül:

/Kiss Gyula/
ri.I.o.főtiszt.
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