
A belügyminiszter 274.000/1949. B.M. számú rendelete

A RENDŐRSÉG SZERVEZETÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA TÁRGYÁBAN.

A 9482/1947. korm. számú rendelet 7. §-ának /2/ bekezedésében 
foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem.

I.

Kerületi Rendőr-főkapitányság létesítése.

1.§.

/1/ Az ország területe rendőri szempontból - a belügyminiszter 
főfelügyelete alatt - kilenc kerületi rendőr-főkapitányságra 
tagozódik.

/2/ A kerületi rendőr-főkapitányságok székhelyük és működési 
területük szerint a következők:

Nagy-budapesti I.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye Buda
pest székesfőváros és a rendőrileg hozzácsatolt városok és 
községek területére;

Észak-pesti II.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye Budapest; 
működési köre kiterjed Észak-Pest, Komárom-Esztergom és Nógrád 
Hont vármegyék területére;

Székesfehérvári III.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye 
Székesfehérvár; működési köre kiterjed Fejér és Veszprém vár
megyék, valamint Székesfehérvár thj. város területre;

Szombathelyi IV.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye Szombat
hely; működési köre kiterjed Győr-Moson, Sopron, Vas és Zala 
vármegyék, valamint Győr, Sopron és Szombathely thj. városok 
területére;

Pécsi V.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye Pécs; működési 
köre kiterjed Baranya, Somogy és Tolna vármegyék, valamint 
Kaposvár és Pécs thj. városok területére.

Szegedi VI.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye Szeged; mű
ködési köre kiterjed Bács-Bodrog, Csanád, Csongrád és Dél-Pest 
vármegyék, valamint Baja, Hódmezővásárhely, Kecskemét és Szeged 
thj. városok területére;

Szolnoki VII.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye Szolnok; 
működési köre kiterjed Békés, Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegyék, valamint Békéscsaba thj. város területére.

Debreceni VIII.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye Debre
cen; működési köre kiterjed Hajdú, Szabolcs és Szatmár-Bereg 
vármegyék, valamint Debrecen thj. város területére.
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Miskolc IX.kerületi rendőr-főkapitányság; székhelye Miskolc; 
működési köre kiterjed Abau j, Borsod, Gömör, Heves és Zemplén 
vármegyék, valamint Miskolc thj. város területére.

/5/ A rendőrség budapesti főkapitánysága a jelen rendelet hatály- 
ba lépése napjától a "Nagy-budapesti I.kerületi rendőr-főkapitány- 
ság" elnevezést viseli.

/\/ A "Nagy-budapesti I. kerületi rendőr-főkapitányság" szerveze
tét külön rendelettel szabályozom.

II.
A kerületi rendőr-főkapitányság szervezete. 

2.§.

A kerületi rendőr-főkapitányság /röviden főkapitányság/ élén a 
kerületi rendőr-főkapitány /röviden főkapitány/ áll, akit a 
rendőrség I. állománycsoportjába sorolt tisztek közül a belügy
miniszter jelöl ki és biz meg a főkapitányi teendők ellátásával.

Kerületi rendőr-főkapitány.

3.§.
/1/ A főkapitány hatásköri területén a másodfokú rendőrhatósági 
teendőket látja el. Bűnügyi vonatkozásban bűnügyi osztálya ut
ján hatósági jogkört gyakorol. Rendőrhatósági őrizet és rendőr
hatósági felügyelet alá helyezési ügyekben elsőfokú hatósági 
jogkör illeti meg. Ezenfelül felügyelő és ellenőrző hatósága 
- a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága szervei kivételé
vel - a területén működő valamennyi rendőrhatóságnak és azoknak 
a rendőrhatóságoknak és szerveknek, melyeknek felügyeletével és 
ellenőrzésével a Belügyminiszter megbízza.

/2/ a főkapitányság címzéséül a "Kerületi rendőr-főkapitányság” 
elnevezést a székhely és a kerület számának megjelölésével kell 
használni pl. a "Pécsi V.kerületi rendőr-főkapitányság"kivéve 
azII.kerületi rendőr-főkapitányságot, melynek elnevezése: 
"Észak-pesti II.kerületi rendőr-főkapitányság".

/5/ A megbizott főkapitány kiadmányát rendfokozatának feltün
tetésével és "kerületi rendőrfőkapitány" megjelöléssel írja 
alá.

/4/ a főkapitányságnál szolgálatot teljesítő rendőrtisztek kö
zül a főkapitányon kívül a belügyminiszter jelöli ki és bízza 
meg a főkapitány helyetteseit, a főkapitánysághoz beosztott 
nevelőtiszteket, az elnöki ügyosztály vezetőjét, az ugyanoda 
beosztott rendőrorvost, a gazdászat-közigazgatási ügyosztály, a 
mellérendelt számvevőség vezetőjét és a kerület területén működő 
tanosztály parancsnokát.
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4.§.

/1/ A főkapitánynak két helyettese van, egyik a hatósági, másik 
a végrehajtó szolgálatban. Elnevezésük:

a/ I. Főkapitányhelyettes, 
b/ II. Főkapitányhelyettes.

Kijelölt helyettesek hiányában, vagy ha azok működésűkben akadá
lyozva volnának, a helyettes mindig a rangban következő legidő
sebb tiszt, aki azonban csak a zavartalan ügymenet biztosításához 
szükséges helyettesi tennivalókat végzi.

/2/ A megbízott helyettesek azokat az ügyeket látják el, melyeket 
a főkapitány hozzájuk utal, illetőleg, amely ügykörben őket 
kiadmányozási joggal felruházza.

A főkapitány távollétében, vagy akadályoztása esetén a két kije
lölt helyettes közül a főkapitányi teendőket az I. főkapitány
helyettes, annak távolléte, vagy akadályoztatása esetén a II. 
főkapitányhelyettes látja el.

/3/ A főkapitányhelyettesi cím a megbízatás tartamára szól. A 
főkapitányhelyettes, ha a főkapitány helyett intézkedik, a kiad
mányokat "A kerületi rendőrfőkapitány helyett", egyéb rendelkezé- 
seit pedig "A kerületi rendőrfőkapitány megbízásából" megjelölés
sel és saját rendfokozatának feltüntetésével írja alá.

/4/ A főkapitánysághoz beosztott minden más rendőrtiszt, akit 
a főkapitány kiadmányozási jogkörrel megbízott a kiadmányokat 
"A kerületi rendőr-főkapitány megbízásából" megjelöléssel és saját 
rendfokozatának feltüntetésével írja alá.

5.§.

/l/ A főkapitányság állományába tartozó, vagy oda vezényelt be- 
osztottak állománycsoportra, rendfokozatra tekintet nélkül a 
főkapitánynak /akadályoztatása vagy távolléte esetén helyettesé
nek/ vannak alárendelve. Ennek megfelelően a főkapitány, illetve 
helyettese utasításának és rendelkezéseinek - hacsak ezek nem 
nyilvánvalóan törvényellenesek - valamennyien feltétlenül eleget 
tenni tartoznak.

/2/ A két helyettesnek csak a hozzáutalt szolgálat tekintetében 
van elöljárói jogköre. /Pl. szemlék alkalmával a II. főkapitány
helyettes csak őrszemélyzeti vonatkozásban intézkedhet a kapi
tányságok vezetőivel és viszont az I. főkapitányhelyettes csak a 
hatósági szolgálatot érintő kérdésekben rendelkezhet az őrsze- 
mélyezettel/. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a főkapi
tányt - annak távollétében, vagy akadályoztatása esetén - hiva
talból helyettesíti az I., vagy II. főkapitányhelyettes.

6.§.

/l/ A főkapitányság belszervezetileg ügyosztályokra, osztályokra 
alosztályokra, segédhivatalra és a szükséghez képest más szakhi
vatalra tagozódik. Az ügyosztályok, stb. számát és ügykörét a 
belügyminiszter állapítja meg. Az ügyosztályok és osztályok 
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vezetőit - amennyiben a belügyminiszter másként nem intézkedik 
a főkapitány jelöli ki az I., illetve II/A. állománycsoportba 
tartozó tisztek sorából, s  ugyancsak ő határozza meg azok 
intézkedési, előadói és kiadmányozási jogkörét. Ő bízza meg 
a gépjármű osztály vezetőjének javaslata figyelembevételével 
a gépjármű alosztály parancsnokát is. Ugyancsak ő jelöli ki és 
bízza meg a belügyminiszter előzetes jóváhagyása után a hatosig 
területén működő alárendelt kapitányságok vezetőit, valamint 
az őrszemélyzeti parancsnokokat és őrsparancsnokokat is.

/2/ A főkapitány mellérendelt számvevőség jogállását az állami 
számvitelre vonatkozó jogszabályok, az ezekkel kapcsolatban kia- 
dott külön utasítások és a jelen rendelet 9.§-a állapítja meg.

/3/ A főkapitányt másodfokú kihágási büntető bíráskodás joga 
illeti meg. Ezt a jogot, helyette a belügyminiszter által másod- 
fokú büntetőbiráskodási jogkörrel megbízott egy-vagy több más 
tiszti is gyakorolhatja. Ebben az esetben az önálló hatáskör
ben tett intézkedésekért személy szerint és kizárólagosan az 
eljárók felelések; az ítéleteket és egyéb kiadmányokát mind az 
I. főkapitányhelyettes, mind pedig a másodfokú rendőri bűntető 
bírói jogkör gyakorlásával megbízott tisztek.”A kerületi rendőr- 
főkapitányság helyett” megjelöléssel és saját aláírásukkal 
ellátva adják ki.

7.§.

/l/ A főkapitány, vagy akadályoztatása esetén helyettese a 
hozzáutalt személyi ügyekben, dologi szükségletek kérdéseiben 
intézkedik. Minden olyan ügyben, amely a rendőrség szervezetét 
és működését érinti, a belügyminiszternek közvetítő és véleménye- 
ző szerve. Hivatása a törvények és rendeletek végrehajtásánál 
a dolgozó nép érdekeinek védelmében az alárendelt hatóságok és 
szervek működésének összhangját és egyöntetűségét biztosítani, 
a belügyminiszter irányítását és - rendelkezését közvetíteni és 
mindazt megtenni, ami a rendőrség feladatainak sikeres megoldá- 
sát biztosítja.

/2/ Ennek megfelelően a főkapitány:
a/ ellenőrzi, irányítja és támogatja a rendőrség ügykörébe u- 
talt törvények, rendeletek és intézkedések végrehajtását, az 
alárendelt hatóságok és szervek hivatásszerű működését minden 
vonatkozásban, ide értve ezeknek gazdasági ügyvitelét is, en
nek során megvizsgálja az alárendelt hatóságok és szervek 
ügyvitelét, szolgálatait és gazdasági ügyeit, pénz-, anyag- és 
letétkezelésüket illetően pedig rovancsolást tart.

b/ amennyiben törvény, vagy miniszteri rendelet másként nem 
intézkedik, másodfokon elbírálja az alárendelt elsőfokú rendőr- 
hatóságoknak közigazgatási rendészeti ügyekben hozott, jogorvos- 
lattal megtámadott véghatározatait;

c/ másodfokon bíráskodik a rendőrségnek rendőri büntetőbírás
kodása alá tartozó kihágási ügyekben;

d/ vonatkozó szabályok értelmében eljár első, illetőleg má
sodfokon azokban az államrendészeti ügyekben, melyek nincsenek
fenntartva a belügyminisztérium államvédelmi Hatósága részére;

e/
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e/ az alárendelt hatóságok között felmerült hatásköri vitákban 
döntést hoz, valamint a más hatóságokkal elmerülő hatásköri 
vitákról pedig indokolt véleményének kifejtésével a belügy
miniszterhez jelentést tesz;

f/ intézkedik a rendőrség egyes részeinek /alakulatainak/ 
esetleg szükségessé váló összevonása iránt /csak városi őrsök
ről/, ha ez az összevonás egy szakasz erőt /40 fő/ nem halad 
meg, ezt meghaladó erő összevonása iránt a belügyminiszterhez 
tesz előterjesztést. Rendőri karhatalomként az alárendelt 
tanosztály felhasználására intézkedik, Intézkedik a katonai 
karhatalom kirendelése iránt;

g/ gyakorolja a fegyelmi szabályok szerint őt megillető jog
kört és felügyel az alárendelt hatóságokhoz és szervekhez be
osztott rendőrtisztek, rendőrök, rendőrségi szakszolgálatosok 
és rendőrségi alkalmazottak fegyelmezettségére és erkölcsi
magaviseletére;

h/ gyakorolja a rendőrség tagjaival kapcsolatban a katonai 
bűnvádi perrendtartásban, valamint az ezt kiegészítő és módo
sító jogszabályokban a magasabb katonai parancsnok részére meg 
állapított jogkört. A vizsgálat folyamata alatt a vizsgálat 
alá vont terheltet - kivéve azokat, akiknek szolgálati beosz
tása kükön belügyminiszteri megbízatáson alapszik - a szolgá
lat alól felmentheti;

i/ a belügyminiszter által engedélyezett keretek között a rend 
őrségnél meghatározott legalacsonyabb fizetési fokozatba fel
veszi, kinevezi a rendőregyéneket, a rendőrségi szakszolgálato- 
sokat és a rendőrségi alkalmazottakat. Ezeket a mindenkori 
rendelkezéseknek megfelelően a legmagasabb tiszthelyettesi, 
illetőleg ezzel egyenértékű fizetési fokozatig bezárólag 
előléptetheti és állásukban véglegesítheti. Besorolásokat és 
besorolás helyesbítéseket eszközöl a 18-25 fizetési fokozatig 
bezárólag, hatáskörébe tartozik az állományába, a 18-25 fizetési 
fokozatba tartozó rendőrségi alkalmazottak állásukról történő 
lemondás iránti kérelmeik feletti végleges határozathozatal 
és ugyanezen fizetési fokozatba tartozók rendelkezési állo
mányba helyezése. Kivételt képeznek azok az alkalmazottak, 
akik a belügyminisztertől nyertek megbízatást. A rendőri 
felvételeket II. helyettesére átruházhatja.

j/ előtte tesznek esküt a rendőrségnek azok az újonnan kineve
zett tagjai, akik szolgálatukat a főkapitányságnál kezdik meg;

k/ jóváhagyja a rendőröknek a II. főkapitányhelyettes által 
javasolt, rendszeresített létszám keretén belüli számszerű 
elosztását;

1/ ha a belügyminiszter másként nem intézkedik, a beosztott 
tiszteket - kivéve azokat, akiknek beosztása külön belügymi
niszteri megbízatáson alapszik - a hatósága területén más 
állomáshelyre vezényelheti, vagy áthelyezheti. Amennyiben 
szükségessé válna e fent kivételezés alá vont személyek át
helyezése, vagy vezénylése, a belügyminiszterhez indokolt 
javaslatot tesz;

m/ engedélyezi a főkapitánysághoz beosztottuk, továbbá az 
alárendelt hatóságok és szervek vezetői és ezek helyettesei 
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részére a rendes és rendkívüli szabadságokat, engedélyezi a 
betegség miatt gyógykezelés céljából szükséges szabadságokat 
1 hónapig terjedő tartamban; az 1 hónapot meghaladó ilyen sza
badság iránti kérelmeket indokolt javaslattal a belügyminiszter
hez felterjeszti, illetménynélküli szabadságot azonban saját 
hatáskörében nem engedélyezhet.

n/ utalványozza a dologi természetű kiadásokat a jelen rendelet
ben meghatározott kereteken belül;

o/ köteles mindazokat az ügyeket a számvevőséggel véleményadás 
végett közölni, amelyek általában az elszámolásra vonatkozóak, 
vagy amelyeknek elintézése a költségvetési hitel kérdésével 
áll összefüggésben, vagy amelyek előzetes számfejtést igényel
nek. Ily ügyek az elintézés után is, de még a kiadmányozás 
előtt feljegyzés, illetőleg ellenjegyzés végett közlendők a 
számvevőséggel. Ezenkívül azok az adatok is közlendők, amelyek
nek ismerete nélkül a számvevőség szigorlati és segédszolgálati 
teendőit helyesen nem végezheti;

ő/ általában a számvevőség közreműködése nem mellőzhető egyetlen 
olyan ügyben sem, - ideértve az anyagi szolgálattal Kapcsolatos 
ügyeket is - amelyek költségkihatást eredményeznek, vagy ered
ményezhetnek;

p/ a vonatkozó rendelkezések szerint vezeti és kezeli a főkapi
tányság állományába tartozók szolgálati és minősítési tábláza
tait,. illetve törzslapjait;

r/ segély ügyekben a belügyminiszter által meghatározott kere
tek között dönt;

s/ a belügyminiszter által meghatározott keretek között tan
folyamokra vezényel;

l

t/ véleményes javaslattal felterjeszti a belügyminiszterhez 
alárendeltjei házasságkötés iránti kérelmét döntés végett;

u/ kiváló teljesítmények jutalmazására "kerületi rendőrfőkapitá- 
nyi dicsérő okiratot" adhat ki, vagy rendőrségnek ilyen eredmé
nyeket felmutató tagjait a belügyminiszterhez elismerésre, 
dicséretre, vagy jelvényes kitüntetésre terjesztheti elő

ü/ a fennálló rendelkezések értelmében gondoskodik a rendőrség 
állományába tartozó valamennyi alárendeltjének továbbképzéséről

v/ véleményes jelentéssel a belügyminiszterhez elterjeszti alá 
rendeltjeinek azokat az előterjesztéseit, illetve kérelmeit, 
amelyekben a döntés joga hatáskörét meghaladja.

z/ gondoskodik a főkapitányság ügybeosztásának elkészítéséről é 
é a hivatalos ügyek pontos és gyors elintézéséről; meghatároz
za a szolgálatot és annak módozatait;
x/ alárendelt hatóságainál az állandó ügybeosztást felülbírálja 
és azt jóváhagyja, vagy azon változtatásokat eszközöl, baját 
ügybe osztását felülbírálásra a belügyminiszterhez elsőizben a 
felállítást követő 30 napon belül, a továbbiakban minden év ja- 
nuár hó 20-ig felterjeszti;
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y/ havonként a hónap 15. napjáig állományú csoportonként és rend
fokozatonként külön-külön feltüntetve jelenti a belügyminiszter
nek az állományába tartozó rendőrök és egyéb alkalmazottak 
teljes létszámát, valamint név, állománycsoport és rendfokozat 
szerint az elmúlt hónapokban foganosított tiszti áthelyezése
ket, vezényléseket és megbízatásokat. Minden hó 15. napjáig 
részletes kimutatást terjeszt fel az előző hónap ügyforgalmáról.

III.

A főkapitányság ügy beosztása.

8.§.

A főkapitány közvetlenül irányítja és ellenőrzi az elnöki ügyosz- 
tályt.
Elnöki ügyosztály tagozódása és feladata:
a/ személyzeti csoport:
Általában végzi a főkapitány hatáskörébe tartozó személyzeti 
ügyintézést.

b/ Fegyelmi és igazságügyi csoport:
Feladata a fegyelmi és fenyítő eljárás intézése a kerületi fő
kapitányi hatáskörben, a Ktbtk.-nek a rendőrség tagjaira való 
kiterjesztésével kapcsolatban a kerületi főkapitánynak, mint 
magasabb parancsnoknak hatáskörébe utalt ügyek intézése.

c/ Rendőrorvos:
A rendőrorvos a főkapitány egészségügyi előadója. Ellenőrzi és 
felügyeleti jogkört gyakorol a hatósági rendőr orvosi szolgálat 
felett. Végzi a főkapitányság székhelyén szolgálatot teljesítő 
összes rendőrök és rendőrségi alkalmazottak orvosi ellátását.

 I. főkapitányhelyettes.

9.§.

az I. főkapitányhelyettes ellenőrzi és irányítja a hatósági 
ügyosztályt, a bűnügyi osztály, a gazdászat közigazgatási 
ügyosztályt és a segédhivatalt.

A.

A hatósági ügyosztály tagozódása és feladatai:
A hatósági ügyosztály vezetője egyúttal a főkapitányság terüle
tén működő ügyészi megbízottak irányitója és ellenőrzőbe.

a/ Igazgatásrendészeti csoport:
Feladata a főkapitánysághoz, mint másodfokú igazgatásrendészeti 
hatósághoz érkező jogorvoslatok elbírálása, az elsőfokú jogkört 
gyakorló igazgatásrendészeti előadók feletti ellenőrzés.

b/ kihágási csoport:
Feladata a főkapitánysághoz, mint másodfokú rendőri büntetőbíró- 
hoz érkező jogorvoslatok elbírálása és az elsőfokú jogkört 
gyakorló rendőri büntetőbírák feletti ellenőrzése.
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B.

Bűnügyi osztály.

/l/ Szakosított nyomozócsoportokból áll. A nyomozócsoportok 
tagjait a bűnügyi osztály vezetője rendeli ki a szükség szerint 
egyenruhában, vagy polgári ruhában.

/2/ a bűnügyi osztály a kerület hatósági területén a bűnügyi 
szolgálatot irányítja, támogatja és ellenőrzi.

/3/ a bűnügyi osztály mellett bűnügyi laboratórium működik.

C.

A gazdászat-kozigazgatási ügyosztály szervezete.

A gazdászat-közigazgatási ügyosztály beosztottjai: 
illetmény és élelmezésügyi előadó /egyben ügyosztályvezető 
helyettes/, anyagi és kárügyi előadó, építési és elhelyezési 
előadó, továbbá gazdászati tiszthelyettesek és megfelelő létszá
mú segédszemélyzet.

1. A gazdászat-közigazgatási ügyosztály feladata és ügyköre: 

a/ Mindennemű anyagi, költségvetési és gazdászat-közigazgatási 
ügyben a belügyminiszterhez előterjesztések megtétele /költség
vetési ügyekben mellérendelt számvevőség bevonásával./

b/ Ellátmányigénylések felülbírálása és minden hó 10-ig a belügy
miniszterhez való felterjesztése. A kapott javadalmazás elosztási 
a mellérendelt számvevőség közreműködésével.

c/ A költségvetésben előirányzott, de a havi ellátmányban nem 
biztosított váratlan kiadások engedélyezése esetenkénti 1000.Ft 
értékhatárig, a mellérendelt számvevőség véleménye alapján.

d/ a pénz felhasználás ellenőrzése a mellérendelt számvevőség 
közreműködésével.

e/ Szerződéses orvosok, állatorvosok, lóápolók, patkolókovácsok, 
takarítónők stb. szolgálati szerződéseinek elbírálása és javadal
mazása.

f/ Távbeszélő állomások fel és átszerelésének engedélyezése, ha 
annak költségkihatása esetenként az 1000 Ft.-ot nem haladja meg.

g/ Teremészetbeni lakások kiutalása. Természetbeni lakások 
bérmegállapításával kapcsolatban felmerülő vitás kérdések sza
bályozása .

h/ Berendezési és felszerelési tárgyak igénylése és elosztása, 

i/ A főkapitányság alárendeltségébe tartozó szervek fegyverzet 
és lőszerszükségletének megállapítása és a szükséglet állandó 
meglétéről való gondoskodás.

j/ A főkapitány alárendeltségébe tartozó szervéinél lévő fegyver
zet és lőszer nyilvántartása, hibás fegyverek javításának szabá
lyozása, ha azok javítása a tanosztály fegyverműhelyében elvégez
hető.
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k/ Kincstári vagyonban keletkezett kár, vagy veszteség esetében 
a kártérítési eljárás lefolytatása, a kártérítési kötelezettség 
megállapítása és a kárt okozó személyek elmarasztalása, magánsze
mélyek ellen pedig a szükséges eljárás megindítása.

1/ A kerületben szükségesnek mutatkozó építkezésekre javaslat elő- 
terjesztése a belügyminiszterhez, az előméreti költségvetés csato- 
lásával.

m/ Művezető építészmérnökök megbízására javaslattétel a belügy
miniszterhez .

n/ A főkapitányság alárendeltségébe tartozó számadótesteknél éven 
te legalább kétszer váratlan szemle és rovancsolás megtartása a 
mellérendelt számvevőség közreműködésével a főkapitányság rendel- 
kezése alapján.

o/ A mellérendelt számvevőség által a számadások felülvizsgálatá- 
ról készített észrevétel kiadása a számadótestek felé.

p/ Illetményekkel kapcsolatos ügyek intézése, ha azok az érvény
ben lévő, szabályoktól eltéri elvi szabályozást nem igényelnek.

r/ Lótápcikkek / zab, széna, alomszalma/ beszerzésének egységes 
szabá1yozása.

s/ Elhelyezési szükségletek biztosítása és nyilvántartása. Bér
leti szerződések jóváhagyása, ha az ingatlan évi bére a 2500.- 
Ft.-ot nem haladja meg.

t/ Ingatlanok karbantartási költségeinek elbírálása és ilyen 
költségek kifizetésének engedélyezése esetenkénti 1000 Ft. érték
határig.

u/ Fűtési illetmények és tüzelőanyagszükségletek megállapítása, az 
e célra kapott javadalom elosztása, a központi beszerzés útján biz- 
tosítandó tüzelőanyagok igénylése. Fűtési illetmények és termé
szetben biztosított tüzelőanyagok felhasználásának elszámoltatása.

v/ Utazási utalványok igénylése, elosztása és elszámoltatása.
/L. 399.336/1948.B.M. IV. l.c. számú rendelet/.

z/ Ingó tárgyak javításának engedélyezése 1000.- Ft. értékhatárig 

aa/ Használhatatlanná vált anyagok kiselejtezése, illetve a kise
lejtezés jóváhagyása, ha a kiselejtezésre kerűlő anyagok beszer
zési ára együttesen 20.000.- Ft-ot nem haladja meg. Egyebekben 
az R-10/d. jelzésű Anyaggazdálkodási Szabályzat 19. §-ában fog
laltak az irányadók.

bb/ Leltári leírások engedélyezése, ha az okozott kár értéke meg
térül, 2500.Ft. esetenkénti értékhatárig, meg nem térült károk 
esetében 1000.-Ft. értékhatárig.

cc/ A főkapitányság alárendeltségébe tartozó tanosztály oknál veze
tett kincstári élelmezés, valamint a főkapitányság alárendeltségé
be tartozó egyéb szerveknél működő közgazdálkodások és közétkezé
sek támogatására szükséges intézkedések megtétele.

dd/ A rendőrségi építkezések zavartalan lebonyolítása érdekében 
állandó összeköttetés fenntartása a területileg illetékes ÉKM épí- 
tési főigazgatósággal.
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ee/ a kerületben az LKM által végzett rendőrségi építkezések átté- 
telénél az utófelülvizsgálatnál való közreműködés az építkezés 
tartama alatt a munkálatok menetének a rendőrség érdekében való 
szemmel tartása.
ff/Nyilvántartás vezetése a kerületben saját kezelésben végre
hajtott tatarozási munkálatokról és az építési főigazgatóság ál- 
tal végrehajtott építkezésekről.

gg/ a főkapitányság alárendeltségébe tartozó gazdasági hivatalok 
szakszolgálatának irányítása és ellenőrzése.

hh/ A gazdászati szolgálat ellátásának biztosítása, a főkapitány 
ság alárendeltségébe tartozó/gazdasági hivatalok szak-szelgálatd

' irányit ás u-é-s-. e < lan őrzése ./ szervek felé az egységek ügyinté
zés érdekében szükséges intézkedések megtétele, illetve ezekre 
javaslattétel a belügyminiszterhez.

ii/ Eljárás minden olyan ügyben, melyet rendeletek, vagy utasí
tások a hatáskörébe utalnak.

2. Utalványozás.

/1/ A főkapitányság részére kiutalt javadalmazás mértékéig az 
utalványozási jog a főkapitányt, távollétében helyettesét illeti 
meg.

/2/ Az utalványozási jog esetenkénti mértéke - az ellátmányok 
utalványozása kivételével - a megszabott értékhatárokig terjed.

/3/ Az értékhatárokon felüli utalványozások engedélyezése, bérle- 
ti szerződések jóváhagyása, valamint a közgazdálkodási kölesének 
kel kapcsolatos ügyek intézése a belügyminiszter hatáskörében- 
marad.

/4/ Az utalványozási joggal felruházott személyeket, valamint a 
személyükben beállott változásokat a belügyminiszterhez is be 
kell jelenteni.

5. Kiadmányozás.

/1/ Az a-o/ pontokban felsorolt ügyekben a kiadmányozási jog a 
főkapitányt, akadályoztatása, vagy távolléte esetén helyettesét 
illeti meg.

/2/ a p-ii/ pontokban felsorolt ügyekben a kiadmányozási jog a 
gazdászat-közigazgatási ügyosztály vezetőjét, távollétében 
helyettesét illeti meg. a gazdászat-közigazgatási ügyosztály ve
zetője /helyettese/ a kiadmányozási jogot a "főkapitány megbízásá- 
ból" megjelöléssel állásának és rendfokozatának feltüntetésével 
gyakorolja.

4. Ügykezelés.

/l/ A könnyebb ügykezelés érdekében a gazdászat-közigazgatási ügy
osztály részére külön iktatókönyvet és mutatókönyvet kell vezetni

/2/ Az ebben iktatott ügydarabokat az iktatószám mellett "G" 
jelzéssel kell ellátni /Pl. 415/G-1949./
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5. Főkapitányi házipénztár.

a főkapitányságnál a kisebb anyagi és pénszükségletek fedezé
sével kapcsolatos ügyek elintézésére házipénztárt rendszeresí
tek, melynek személyzete egy pénztárosból és egy pénztári 
ellenőrből áll. A főkapitányság házipénztára a kiküldetési 
illetményekkel, valamint kisebb anyagbeszerzésekkel kapcsolatos 
pénzkezelésen kívül a kerületi főkapitányság leltárát is kezeli.

D.

A főkapitányság mellé rendelt számvevőség.

/l/ a főkapitányságok, mint utalványozási joggal felruházott 
igazgató hatóságok számviteli teendőit az 1897:XX. tc.86.§-a, 
illetőleg a Számviteli Utasítás 222.§-a alapján a mellérendelt a 
számvevőség látja el.

/2/ Az államrendőrség vidéki főkapitánysága mellérendelt számve
vőségnek ezidő szerint Székesfehérvárott, Szombathelyen, Pécsett 

Szegeden, Debrecenben és Miskolcon működő kirendeltségei a 
felsorolt helyeken a jelen rendeletemmel felállított főkapitány
ságok mellett, mint mellérendelt számvevőségek folytatják tovább 
működésüket.

/3/ Az államrendőrség budapesti /most már Nagybudapesti I. 
kerületi/ főkapitánysága mellérendelt számvevőség szervezetét és 
szolgáltát az államrendőrség új szervezeti változása nem érinti

/4/ Az államrendőrség vidéki főkapitánysága mellérendelt számve
vőség, mint az Északi-pesti II.kerületi rendőr-főkapitányság 
mellérendelt számvevőség folytatja működését.

/5/ a szolnoki VII. kerületi rendőr-főkapitányság mellérendelt 
számvevőség szakszemélyzetéről áthelyezés utján gondoskodom.

/6/ A főkapitányságok mellérendelt számvevőségeknek, mint álta
lában a számvevőségeknek, az érvényben álló törvényekben és ren
deletekben szabályozott szolgálata, hatásköre és hivatása az 
államrendőrség keretében most végrehajtott szervezeti módosítás 
következtében nem változik meg.

/7/ Ehhez képest a mellérendelt számvevőségek az úgynevezett 
közgazgatási segédszolgálat tekintetében a főkapitányságoknak 
varinak alárendelve, de a főkapitányság utalványozásaira nézve 
mindaz előzetes, mint az utólagos számviteli ellenőrzés tekinte
tében önállóan működnek és e működésűkért csak a belügyminiszter- 
nek felelősek. önálló ellenőrző hatáskörükhöz az önálló levele
zési jog is járul.

/8/ A számvevőségnek a számviteli törvényben az ennek végrehaj
tása tárgyában kiadott Számviteli Utasításban és a külön 
kiadott rendeletekben szabályozott hatásköréhhez és hivatásához 
változatlanul tartozik:

a/ jelentéstétel oly ügyekről, amelyekre nézve a főkapitányság 
a számvevőséget véleményadásra felhívja, vagy saját kezdeménye
zésére, valahányszor azt a szolgálat érdekében szükségesnek véli

b/ a közigazgatási számvevőségi segedszolgálat, nevezetesen: 
pénztárak és anyagkezelő hivatalok rovancsolása, esetleg annál
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való közreműködés, a közigazgatás céljaira szükséges nyilvántar
tások, statisztikai és egyéb kimutatások szerkesztése;

c/ a könyvelés és számadási szigorlat, valamint az ezzel kapcso
latos teendők;

d/ az évi részletes előirányzatok és pénzkezelési kimutatások 
elkészítése;

/9/ a közigazgatási számvevői segédszolgálattal kapcsolatban a 
számvevőségnek vezetni kell:

a/ az engedélyezett hitelrészletek nyilvántartását;

b/ az előlegnyilvántartást;

c/ a 600/1948.GF számú határozattal életre hívott költségvetési 
reformnak megfelelő rovatrendszer szerint vezetendő főkönyvet;

d/ a többször ismétlődő járandóságok /házbérek, stb./ nyilván
tartását ;

e/ a számadási állománykönyvet;

f/ a szerződések nyilvántartását;

g/ az utalványozásra és ellenőrzésre jogosult tisztek nyilván
tartását ;

h/ a megejtett pénztárvizsgálatok nyilvántartását;

j/ az ingatlan állami vagyon leltárát, a 36.566/1902.PM törzs
könyvi utasítás 19.§-ának megfelelően;

k/ egyénenkénti nyilvántartást a számvevőségi beosztottak 
hivatalból való távollétéről /szabadság, eltávozás, betegség, 
külszolgálat/;

l/ nyilvántartást a főkapitányság alá tartozó, számadótestekről 
és anyaggazdálkodási alegységekről;

m/ nyilvántartást az anyagszámadótestek felelős számadóiról és 
még mindazokat a nyilvántartásokat, amelyek vezetését az eddig 
kiadott és a jövőben kiadandó utasítások a számvevőség részére 
előírják.

/10/ Az utalványozást megelőző közigazgatási számfejtésnél - 
amely most már a 13.000/1948. Korm.számú rendelet szerint a szám- 
vevőségek önálló preventív ellenőrző hatáskörébe tartozik - 
a számvevőségi főnök, köteles felügyelni arra vajon az illető  
kiadás a rendelkezésére bocsátott hitelben fedezetet talál-e 
vagy sem.

Köteles egyszersmind felügyelni arra is, hogy egy és ugyanazon 
kiadás többször ne utalványoztassék, és hogy az utalványozandó 
összeg szám szerint a törvények, rendeletek, szerződések, 
vagy díjszabások alapján állapíttassák meg.

/11/ Hu az utalvány a rendelkezésre bocsátott hitelösszeggel 
szemben túlkiadást, vagy előirányzat nélküli 
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kiadást foglalna magában, vagy ha az utalvány a fennálló szabá
lyokba ütköznék, köteles a számvevőség a fel és ellenjegyzés mellő- 
zésével a főkapitányság vezetőjét ezen körülményre és az ilyen 
utalványozásnak a 8800/1946.M.E. számú rendelet 19 §-ában fog
lalt következményeire figyelmeztetni azzal, hogy amennyiben a fő
kapitányság a tervezett kiadást mindenképpen szükségesnek tartja, 
ugy pót, illetve rendkívüli hitel kieszközlése iránt kell intéz
kednie. Ennek rendelkezésre bocsátása előtt az utalványrendeletet 
feljegyezni nem szabad.

/12/ Minthogy az állami pénzkezelésben a posta takarékpénztári 
csekk-kezelés rendszer 1948. évi december 31-ével megszűnt, 1949. 
évi január hó 1-től kezdve az utalványozó hatóságok a 13.000/1948 
Korm. számú rendelet 7.§-a alapján rendszeresített utalványokkal 
adnak utasítást a postatakarékpénztárnak arra, hogy a javadalmi 
számla terhére ki vagy átutalásokat foganatosítson. A jövőben 
tehát az utalvány rendeletek nem a mellérendelt számvevőségekhez, 
hanem közvetlenül a postatakarékpénztárhoz intéztetnek. Ezen utal- 
ványok tervezeteit a számvevőségek nem készíthetik el. Az utal
vány érvényességi kellékeit a 13.000/1948. Korm. számú rendelet 
8. §-a sorolja fel.

 /13/ A számvevőségek tennivalóit a fennálló rendelkezések értel
mében az alábbi csoportokba sorolom:

1. Ellenőrzés:

a/ az engedélyezett hitelrészletek nyílvántartása az utalványok
nak a fizetési utalványokkal és átutaló lapokkal való egyezteté
se, az utalvány oknak a postatakarékpénztárhoz való megküldése 
és az alrovat elszámolási ívek felülvizsgálata;

b/ a pénztárrovancsolások és helyszíni vizsgálatok állandó és 
folyamatos ellátása a főkapitányság valamennyi alárendelt szer
veinél.

2. Könyvelés.

a könyvelés az évi előirányzatok és pénzkezelési kimutatások 
elkészítése.

3. Számfejtés és számadások szigorlata:

számfejtés, számadások szigorlata, a számadási állománykönyv veze- 
tése és a szerződések nyílvántartása.

/14/ a számvevőségeknek évi költségvetési előirányzatokat a 
600/1948. G.F., illetőleg a 11.807/1948, I/a. P.M. számú rendelet 
alapján, az évi pénzkezelési kimutatásokat pedig a 13.880/1947.  
Korm. számú rendeletekben foglaltak figyelembevételével kell 
elkészíteni.
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II. Főkapitányhelyettes.

10. §.

/1/a főkapitányság végrehajtó szolgálatával kapcsolatos feladato
kat a II. főkapitányhelyettes intézi, aki ezekben az ügyekben a 
főkapitány szakelőadója is. a főkapitányság gépjármű alosztálya fe
lett - kivéve a műszaki és anyagi természetű ügyeket - ellenőrzést  
és felügyeletet gyakorol. A II. főkapitányhelyettes az alább rész
letesen tárgyalt ügyeket az őrszemélyzeti osztálya útján intézi. 
A II. főkapitányhelyettes az őrszemélyzetre vonatkozó külön utasí
tások, a szabályok keretén belül:

a/ vezeti és ellenőrzi a kerület állományába tartozó II/A. állomány- 
csoportbeli tisztek és legénység állományát. Havonként minden hó 
5.-ig létszámkimutatást terjeszt elő a főkapitánynak /elnöki ügy- 
osztály/;

b/ nagyobb mérvű létszámhiány esetén toborzás engedélyezése iránt  
a főkapitány útján a belügyminiszternek javaslatot terjeszt elő;

c/ a II/A. állománycsoportbeli tiszteket és rendőröket /őrsparancs- 
nokokat is/ a főkapitányság területén belül áthelyezésre javasolja 
a főkapitánynak;

d/ a rendőröket /őrsparancsnokokat is/ ideiglenesen, vagy tartósan 
vezényli. A II/A. állománycsoportba tartozó tisztek, ideiglenes, 

vagy tartóz vezénylésére a főkapitánynak javaslatot tesz;

e/ engedélyezi a II/A. állománycsoportbeli tisztek és legénységi 
részére a rendes és rendkívüli szabadságokat a teljes mértékig, 
a betegség miatt gyógykezelés céljából szükséges szabadságokat 
pedig egy hónapig terjedő tartamban. az egy hónapot meghaladó 
ilyen szabadság iránti kérelmeket a főkapitány elé terjeszti;

f/ gyakarolja a fegyelmi szabályok szerint őt megillető jogkört;

g/ javaslatot tesz a főkapitánynak a rendőrök karhatalmi vagy egyéb 
célra való összevonására, valamint katonai karhatalom igénybevé
tele iránt;

h/ a fennálló rendelkezések értelmében gondoskodik a II/A állomány- 
csoportbeli tisztek és legénység szakképzettségének fokozásáról és 
továbbképzésének biztosításáról;

i/ a II/A állománycsoportbeli tisztek és legénység tanfolyamokra, 
illetve tanalakulatokhoz való vezénylésére a főkapitányhoz javas
latot tesz;

j/ véleményes jelentéssel továbbítja az őrszemélyzeti vonalon 
hozzá érkezett ama jelentéseket és kérelmeket, amelyek elintézése 
hatáskörét meghaladja;

k/ szóbeli vagy írásbeli /parancsba foglalt/ dicséretben részesí
ti az alárendelteket. Okirati dicséretre, vagy jelvényes kitünte- 
tésre a főkapitánynak tesz előterjesztést;

1/ évente egyszer minden járási és városi kapitányság legalább 
két községi vagy kerületi őrsén rendes bejelentett szemlét 

tart, ugyancsak szemle alá vonja az összes városi és járási 
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kapitányságok őrszemélyzeti parancsnokát, valamint a vármegyei 
rendőrségi szemlélőt is. Ez utóbbinál csak a végrehajtó szolgálat- 
tal kapcsolatos ügykezelést tekinti meg. A szemléjéről szemlejegy
zőkönyvet készít;

m/ A II. főkapitányhelyettest távollétében az őrszemélyzeti osz
tályhoz beosztott rangidős tiszt helyettesíti, aki azonban csak 
a zavartalan ügymenet biztosításához feltétlenül szükséges vezető, 
teendőket végezheti. Az általa nem foganatosítható, de sürgős in
tézkedést kívánó ügyekben a főkapitányhoz tesz javaslatot.

IV.

Vármegyei rendőrségi szemlélő.

11.§.

/1/ A vármegyei rendőrségi szemlélőt a belügyminiszter jelöli ki 
és bízza meg.

/2/ a vármegyei rendőrségi szemlélő címében a működési területén 
kijelölt vármegyei nevét viseli pl. “Somogy vármegyei rendőrségi 
szemlélő". A vármegyei rendőrségi szemlélő kiadmányait saját rend
fokozatának és a vármegyei rendőrségi szemlélői minőségének fel
tüntetésével írja alá /pl. rendőrőrnagy, vármegyei rendőrségi 
szemlélő/.

12.§.

/1/ A vármegyei rendőrségi szemlélőt feladatkörében a segédtiszt
je helyettesíti, de csak a zavartalan ügymenet biztosításához fel 
tétlenül szükséges tennivalókban.

/2/ A segédtiszt helyettesítés esetén a kiadmányokat " a várme
gyei rendőrségi szemlélő helyett" megjelöléssel és saját rendfo
kozatának feltüntetésével írja alá.

13. §.

/1/ A vármegyei rendőrségi szemlélő, felügyelő, irányító és ellen- 
őrző feladatának ellátását saját személyében a jelen rendeletben 
megállapított közvetlen beosztottjainak közreműködésével 
látja el.

/2/ a vármegyei rendőrségi szemlélő:

a/ feladata az alárendelt hatóságok és szervek működésének össz
hangját és egyöntetűségét biztosítani, a belügyminiszter és a fő
kapitány irányítását és rendelkezéseit közvetíteni és mindazt 
megtenni, ami a rendőrség feladatának sikeres megoldásához szük- 
séges ;

b/ hatósági ügyintéző jogkört nem gyakorol;

c/ az alárendelt kapitányságok vezetőjével és az őrszemélyzeti 
parancsnokokkal a hónap, minden harmadik hetében székhelyén érte
kezletet tart és erről pontos feljegyzést vezet;
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d/ véleményes jelentése kíséretében a főkapitánynak felterjeszti 
az alárendelt hatóságok és szervek szervezeti és dologi vonat
kozású előterjesztéseit:
az elsőfokú rendőrhatóságok ügyintéző hatáskörébe tartozó, 
minden egyéb ügyre vonatkozó jelentésüket a főkapitánysághoz 
közvetlenül terjesztik fel;

e/ hivatalból tagja a közigazgatási bizottságnak, részt vesz 
annak ülésein és az alárendelt kapitányokról beérkező közbizton
sági állapotokról szóló jelentést minden hó 10. napjáig összesít
ve megküldi a vármegyei közigazgatási bizottságnak;

f/ szóbeli, vagy írásbeli /parancsba foglalt/ dicséretben része
síti az alárendelteket. Okirati dicséretre vagy jelvényes kitünte- 
tésre javaslatot tesz;

g/ vezeti és ellenőrzi a vármegye területén beosztva lévők állo
mányát ;

h/ ellenőrzi a II/A állománycsoportba tartozó tisztek és legény
ségi szakkiképzését és továbbképzését;

i/ intézkedik - esetleg gazdasági hivatal útján - az őrszemélyzet 
részére szükséges laktanyák, helyiségek, berendezési és felsze
relési tárgyak, valamint ruházati cikkek biztosítása iránt, 
illetőleg ezekben az ügyekben felterjesztést tesz;

j/ évente legalább kétszer - az év első és második felében - hiva- 
talvizsgálatot tart a vármegye összes rendőr-főkapitányságán, 
legalább egyszer megszemléli valamennyi őrsét és őrszemélyzeti 
parancsnokát; a hivatalvizsgálatrokról hiányjegyzéket készít, a 
szemle eredményéről szemlejegyzőkönyvet ír és ezeknek másolati 
példányait a főkapitánynak felterjeszti;

k/ gyakorolja a fegyelmi szabályok szerint őt megillető jogkört;

l/ közvetlen beosztottjai részére a rendes és rendkívüli szabad
ságokat a szabadságot kérőt megillető szabadság kétharmad részéig 
engedélyezi.

/3/ A vármegyei rendőrségi szemlélő valamennyi beosztottját a 
főkapitány jelöli ki és bízza meg.

Számadótestek, gazdasági hivatalok.

14. §.

/1/ A vármegyei rendőrségi szemlélőnek alárendelt szerveket a 
pénz és anyaggazdálkodás szempontjából számadótestekké nyilvání
tom, Számadótestet képez tehát egy-egy vármegye, minden tanosztály- 
a számadótest parancsnoka vármegyei viszonylatban a vármegyei 
kapitány, míg tanosztályoknál a tanosztályparancsnok.

/2/ Valamennyi számadótest kebelén belül gazdasági hivatalt állí
tok fel, ezzel egyidejűleg a jelenleg rendszeresített gazdasági 
előadói állást megszüntetem.

 ÁBTL - 4.2 - 274000/1949.BM /16



- 17 -

/3/ A gazdasági hivatal személyi tekintetbe közvetlenül a számadó 
test parancsnoknak van alárendelve, azonban a gazdászati szakszol- 
gálat tekintetében mindenkor a vonatkozó szabályok, törvények 
és rendeletek, valamint az előljáró hatóság intézkedései szerint 
látja el a szolgálatát.

/4/ A gazdasági hivatalt, a gazdasági hivatlfőnök vezeti, aki gaz- 
dászati tiszt, egyben ő a felelős számadó.

/5/ a gazdasági hivatal személyzetéhez tartoznak még: pénztári el 
lenőr, pénztáros és a számadótestenként változó létszámmal külön 
rendelettel rendszeresített gazdászati tiszthelyettesek.

1. A gazdasági hivatal feladata és ügyköre.

a/ állomány-nyilvántartás vezetése a számadótesthez tartozó, vala- 
mint a gazdászatilag hozzá utalt szervekhez beosztott rendőrségi 
alkalmazottakról /409.900/1948.B.M. IV/1.c./

b/ szerződéses alkalmazottak nyilvántartása;.

c/ állomány-nyilvántartás vezetése a számadótestekhez tartozó, 
valamint a gazdászatilag hozzá utalt szervekhez beosztott kincs
tári lovakról és kutyákról;

d/ ellátmány-igénylés összeállítása és minden hó 5-ig a főkapitány- 
sághoz való felterjesztése;

e/ a havi ellátmányban nem biztosított, váratlan kiadásokra enge
dély kérés a főkapitányságtól”

f/ a kapott ellátmány rendeltetésszerű felhasználása. Az ellát
mány-számadás és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése 
/alrovat elszámolás, előle nyilvántartás, kincstár iránti tarto
zások könyve, nyilvántartások a kincstári pénzekből beszerzett 
leltári tárgyakról /L. R-10/d. 48.pont/

Az ellátmány-számadásoknak minden hó 10-ig a főkapitánysághoz  
való felterjesztése;

g/ pénztári számadások vezetése és a pénztári okmányok előzetes 
számfejtése, valamint érvényesítése a pénztári ellenőr és a gaz
dasági hivatal vezetőjének együttes aláírásával és felelősségével

h/ OTI számlák előzetes érvényesítése és kifizetése;

i/ illetményekkel kapcsolatos ügyek /családi pótlék engedélyezése, 
külszolgálati pótdíj, vezénylési pótdíj, különélési pótdíj, magán 
kerékpár használati díj stb./ intézése;

j/ előlegek kiadása az al-egységek parancsnokai részére, papír, 
nyomtatvány és irodaszer szükséglet, tisztítószerek és kisebb 
értékű fogyóanyagok beszerzésére. a kiadott előlegek kincstár irán- 
ti tartozásként való előjegyzése a költségvetési év végén való 
elszámoltatása;

k/ kincstári követelések /lakbér, üzletbér stb./ nyilvántartása 
és azoknak az esedékesség időpontjában való behajtásáról gondos
kodás;

1/ szerződeses alkalmazottak/ orvosok/ állatorvosok, lóápolók, 
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patkolókovácsok, takarítónők stb./ szolgálati szerződéseinek 
megkötése és jóváhagyásra való felterjesztése a főkapitányság
hoz;

m/ a szerződéses alkalmazottak részére megállapított bérek 
kifizetése;

n/ kincstári étkezések vezetése és elszámolása az érvényben 
lévő szabályok szerint;

o/ a számadótesthez tartozó, vagy hozzáutalt szerveknél működő 
közgazdálkodások és közétkezések időnkénti ellenőrzése a 
számadótestparancsnok utasítása alapján;

p/ lótápcikkek /zab, széna, alomszalma/ biztosítására szükséges 
intézkedések megtétele. A lótáp felhasználásának elszámoltatása;

r/ fűtési illetmények és tüzelőanyagszükségletek megállapítása,  
az erre vonatkozó igénylések felterjesztése a főkapitánysághoz, 
a kapott fűtési illetmények és tüzelőanyagok elosztása és el
számolása;

s/ távbeszélőállomások lel és átszerelésére javaslattétel a 
főkapitánysághoz. Feleslegessé vált távbeszélőállomások lesze- 
reltetéséről saját hatáskörben való gondoskodás;

t/ utazási utalványok igénylése, szétosztása és elszámolása
/399.336/1948. B.M. IV/1.c./

u/ elhelyezési szükségletek biztosítása. Bérelt ingatlanokra 
vonatkozó bérleti szerződések megkötése és jóváhagyásra a fő- 
kapitánysághoz való felterjesztése.

v/ ingatlanok nyilvántartása. Fizentedő lakbérek nyilvántartása, 
és azoknak határidőre való kifizetéséről gondoskodás;

z/ természetbeni lakások kiutalására és a lakbérek megállapítá- 
sárá javaslattétel a főkapitánysághoz ;

aa/ természetbeni lakások és azok bérének nyilvántartása, Lakbé
rek behajtásáról való gondoskodás;

bb/ építkezésekre és ingatlanok karbanhelyezésére javaslattétel 
a főkapitánysághoz;

cc/ a számadótestnél végzett építkezések és tartozások ellenőrzé
séről, valamint az átvételnél való közreműködés;

dd/ berendezési és felszerelési tárgyak igénylése és elosztása;
\

ee/ leltári tárgyak beszerzése a főkapitányság előzetes engedélye 
alapján. Kisebb értékű - ellátmányban biztosított - beszerzéseket 
saját hatáskörükben eszközölhetnek;

ff/ ingó leltári tárgyak javítására intézkedés. Ellátmányban 
nem biztosított javításokra a főkapitányságtól engedély kéré
se ;

gg/ használatban nem álló anyagok raktározásáról és karbantartá
sáról szóló gondoskodás;
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hh/ a számadó-test fegyverzet és lőszer szükségletének megállapí
tása és a szükséglet állandó meglétéről való gondoskodás. Hibás 
vagy sérült fegyverek javítására intézkedés és javaslattétel;

ii/ az anyaggazdálkodással kapcsolatos leltárak és egyéb számadá
sok vezetése az R-10/a. szabályzat szerint. Ezekben az ügyekben 
a váltságkezelőséggel és a központi anyagszertárral közvetlenül 
levelez;

kk/ anyagszámadások elkészítése és minden év január hó 25-ig a 
főkapitányhoz való felterjesztése;

ll/ számadások felülvizsgálatáról kiadott észrevételek megvála
szolása;

mm/ használhatatlanná vált anyagok összegyűjtése és azok kiselej- 
tezésére javaslattétel a főkapitánysághoz /L! R-10/d. szabályzat.

nn/ kincstári vagyonban keletkezett kár, vagy veszteség esetében 
a kártérítési eljárás bevezetése és az erre vonatkozó jelentések 
megtétele á főkapitánysághoz. A 250 forint értékhatárig terjedő 
megtérült károkkal kapcsolatos ügyeket a számadótest saját hatás
körében intézi;

oo/ megtérült károk esetében 250 Ft. értékhatárig a leltári leí- 
rásnak saját hatáskörben való intézésé. Meg nem térült, vagy 250 
forintnál magasabb értékhatárig terjedő kár, vagy veszteség 
esetében a leltári leírás engedélyezésére javaslattétel a főkapi- 
tánysághoz;

pp/ az elemi költségvetési előirányzat és a szükségletek megálla- 
pításához szükséges nyilvántartások vezetése. /nyilvántartás a  
távbeszélő fő és mellékállomásokról, alközpontokról, író, sokszo- 
rosító és egyéb irodai gépekről, a fűtendő helyiségek számáról 
és légköbméter űrtartamáról, a kályhákról, tűzhelyekről és egyéb 
fűtőtestekről, az engedélyezett és előfizetett szaklapokról, a 
rádió és vevőkészülékekről, általában minden olyan berendezési 
vagy felszerelési tárgyakról, melynek üzembentartása az évi 
költségvetést terheli/;

rr/ az elemi költségvetés összeállítása a számadótestekre vonat
kozóan, a főkapitánysághoz való felterjesztése;

ss/ a gazdászati szolgálat zavartalan ellátásának biztosítása. 
Az egységes szabályozást igénylő kérdésekben javaslattétel a 
főkapitánysághoz. Számadótesten belül szabályozást igénylő gaz
dászati kérdéseknek saját hatáskörben való intézése;

tt/ a számadótesthez tartozó alegységeknél évente egyszer teljes, 
évente legalább kétszer kémpróbaszerű váratlan rovancsolás meg
tartása a számadótestparancsnok utasítása alapján;

uu/ eljárás minden olyan ügyben, melyet szabályzatok, vagy rende- 
letek hatáskörébe utalnak.
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2. Utalványozás.

a számadótest részére kiutalt ellátmány mértékéig a "rövid úton" 
való utalványozás joga a számadótest parancsnokot illeti meg.

3. Kiadmányozás.

/1/ a felsőbb hatóságokhoz történő felterjesztések, valamint a 
számadótesten belül egységes szabályozást igénylő kérdések elin
tézése tekintetében a kiadmányozás joga a számadótestparancsnokot, 
távollétében kijelölt helyettesét illeti meg.

/2/ Társgazdasági hivatalokkal, a számadótesthez tartozó egyes 
alegységekkel, ruházati váltsák kezelőséggel, ruházati váltság  
ügyekben a központi anyagszertárral, továbbá a főkapitányság mellé 
rendelt számvevőséggel való közvetlen levelezést a gazdasági hiva
tal vezetője saját hatáskörében, állásának és rendfokozatának 
megjelölésével kiadmányozza. Három napot meghaladó távolléte ese
tén, ennél rövidebb ideig való távolléte alatt a halasztást nem 
tűrő ügyekben a számadótestparancsnok kiadmányoz.

4. Ügykezelés.

A vármegyei rendőrségi szemlélőhöz érkező gazdászati természetű, ügy- 
darabokat a gazdasági hivatalnak kell átadni iktatás végett. A 
gazdasági hivatal a hozzáérkezett, valamint a saját kezdeményezé
séből szerkesztett ügyiratokat a saját iktatókönyvében iktatja 
és azokkal az ügykezelés szempontjából a 45.000/1924.B.M. és 
5500/1929. M.E. számú rendeletekben foglaltaknak megfelelően jár 
el. A gazdasági hivatalnál iktatott ügyiratokon az iktatószám 
mellett "gh" jelzést kell alkalmazni. /pl. 135/2. gh.-1949/.
A gazdasági hivatal elintézett ügydarabjait saját irattárában 
őrzi.

V.

A kapitányságok /kirendeltségek/ szervezete és 
vezetőinek ügyköre.

15.§.

/1/ Minden városban és minden járásban a járás székhelyén rendőr 
kapitányság működik, az elsőfokú rendőrhatósági teendőket a kapi
tányságok vezetői látják el. Azokban a járásokban, amelyeknek szék 
helye valamely városi rendőrkapitányság székhelyével egybeesik, 

a kapitányság teendőit a "városi és járási kapitányság" elnevezés
sel látja el.

/2/ Minden kapitányság belső szervezetében - az ügyforgalom 
terjedelméhez és a beosztott személyzet számához képest - előadói 
ügykörökre, vagy ügyosztályokra, segédhivatalokra oszlik.

/3/ az őrszemélyzeti ügyeket az őrszemélyzeti parancsnok intézi.
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16. §.

/1/ a kapitányság hatósági területén elsőfokú rendőrhatósági 
jogkört gyakorol.

/2/ A kapitányságok székhelyük szerint ”a. rendőrség...-i
/pl. mindszenti/ járási kapitányság, amely a járási kapitányság 
teendőit is ellátja, elnevezésében a városi megjelölés mellett 
a járási megjelölést is használja. Pl."a rendőrség Csongrád 
városi és járási kapitánysága”.

/3/ A kapitányság élén egy I. állománycsoportbeli tiszt áll, aki 
a kapitányság törvényszerű és kifogástalan működéséért személy 
szerint és elsősorban felelős.

/4/ a kapitányság élén álló rendőrtiszt "A kapitányság vezetője” 
címzést viseli, a kiadványokat pedig ugyanezen megjelöléssel és 
rendfokozatának feltüntetésével írja alá.

17.§.

A kapitányság vezetőjét távollétében, vagy akadályoztatása ese
tén a kapitányságnak az I. állománycsoportba tartozó, rangban 
legidősebb tisztje helyettesíti, aki azonban csak a zavartalan 
ügymenet biztosításához feltétlenül szükséges vezetői tennivaló
kat végezheti.

18.§.

A kapitánysághoz beosztott bármely állománycsoporthoz tartozó 
rendőrtiszt, tiszthelyettes, rendőr, vagy egyéb alkalmazott a 
kapitányság vezetőjének /helyettesének/ van alárendelve; a be
osztott személyzet minden tagja a vezető utasításainak és rendel
kezéseinek, hacsak azok nem nyilvánvalóan törvényellenesek, fel
tétlenül eledet tenni tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti a 
rendőri büntetőbíráknak a büntetőbíráskodás gyakorlásával kapcso
latos függetlenségét.

19.§.

/1/ A kapitányság belszervezet ében, az ügyforgalom terjedelméhez 
és a beosztott személyzet számához képest ügyosztályokra, vagy 
előadói ügykörökre oszlik /ügyosztály az, mely 3, vagy ennél 
több előadót foglalkoztat/, a szükséghez képest igazgatásrendé
szeti, kihágási és bűnügyi ügyosztályt, vagy előadói ügykört 
és segédhivatalt kell létesíteni. a bejelentőhivatal szervezeté- 
ről külön rendelet intézkedik. Kisebb ügyforgalmú és létszámú 
kapitányságnál az előadói ügykörök összevonhatók. Őrszemélyzeti 
parancsnok azonban minden kapitányságon van.

/2/ az elnöki ügykört mindenkor a vezető látja el; a városi 
kapitánysághoz beosztott nyomozók egy csoportot képeznek. Veze- 
tőjük a rangban legidősebb. A rendőri bűntetőbíróhoz tartoznak a 
rendőri kihágások ügyei minden vonatkozásukban. Az igazgatás
rendészet körébe tartozó ügyeket az erre kijelölt előadó intézi.

/3/ Rendőri büntetőbíráskodásra a vezetőn kívül csak az az I. 
állománycsoportbeli rendőrtiszt jogosult, akinek erre a belügy
minisztertől megbízása van.
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2o.§.

/1/ a kapitányság vezetője gondoskodik az ügybeosztásról és a 
hivatalos ügyek pontos és gyors elintézéséről, meghatározza a szol
gálatot és annak módozatait.

/2/ Ellenőrzi és irányítja a kapitányság működését, a szolgálatot 
és az ügyvitelt; évenként legalább kétszer saját hivatalánál 
hivatalvizsgálatot, valamint őrsein évente legalább egyszer ren
des bejelentett szemlét tart.

/3/ a kapitányság vezetője a jogorvoslattal megtámadott ítéleteket 
és véghatározatokat közvetlenül a főkapitánysághoz terjeszti fel.

/4/ gyakorolja a fegyelmi szabályzat szerint őt megillető fegyelmi 
és fenyitő jogkört.

f

/5/ Engedélyezi a hatóságához beosztottak részére a rendes és 
rendkívüli szabadságomat, a szabadságkérőt megillető szabadság 
egyharmad részéig, továbbá legfeljebb 8 napi időtartamra a gyógy
kezeltetés céljából szükséges szabadságokat. A 8 napot meghaladó 
ilyen kérelmeket szolgálati úton felterjeszti a főkapitánysághoz.

/6/ Szolgálati és minősítési táblázattal, illetőleg törzslappal 
nyilvántartja a hatóságához beosztott rendőrtisztek, rendőrök 
és egyéb alkalmazottakat;

/8/ Szolgálati úton a főkapitánysághoz a hónap 5. napjáig, állo
mánycsoportonként -és rendőrfokozatonként külön-külön feltüntetve, 
jelentést tesz az állományába tartozó összes rendőrtisztek, 
rendőrök és egyéb alkalmazottak létszámáról, minden hónap 5. nap
jáig jelentést tesz a vármegyei rendőrségi személőnek a város, 
illetőleg a járás közbiztonsági állapotáról;

/9/ A kapitányság vezetője szolgálati úton a főkapitányhoz minden 
hó 5. napjáig részletes kimutatást terjeszt fel az előző hó ügy
forgalmáról, az ügyosztályok, illetőleg előadói ügykörök szerint 
elkülönítve, az egyes előadók tevékenységét feltüntetve, az előző 
hó folyamán kiosztott elintézett és elintézetlen ügyek számszerű 
feltüntetésével.

/10/ A kapitányság vezetője eljár mindazokban az ügyekben, amelye
ket külön törvények, vagy rendeletek hozzá utalnak, vagy amelyek 
elsőfokú rendőrhatósági jellegéből kifolyólag hatáskörébe tartoz
nak;

/11/ Ha a kapitányság területének terjedelme vagy valamely más 
körülmény indokolttá teszi, a belügyminiszter a kapitányság terü
leti hatáskörét megállapítja;

/12/ a rendőri kirendeltségek a reájuk ruházott hatáskörben 
önállóan gyakorolják a rendőrhatósági jogokoat, de annak a rendőr
hatóságnak a felügyelete, ellenőrzése és irányítása alatt, amely
nek közigzgatás területéhez tartoznak.

/13/ a rendőri kirendeltség "A rendőrség ...-i kapitányságának
-............... ,-i kirendeltsége” elnevezést viseli és vezetője I.
állományából a hatóság vezetőjének javaslatára a főkapitány biz 
meg.
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Őrszemélyzeti parancsnok ügyköre.

21.§ .

/1/ Az őrszemélyzeti parancsnok a kapitányság II/a. állomány
csoportbeli tisztjeinek és legénységének közvetlen parancsnoka.  
Ezek rajta keresztül vannak a kapitányság vezetőjének alárendel
ve. Felelős a végrehajtó szolgálat ellátásáért.

Feladata:
a/ vezeti és ellenőrzi a szolgálatot. Ezt részben az alárendelt 
őrsökön való gyakori megjelenéssel, részben az őrsök szolgálati 
előjegyzéseinek átvizsgálása utján eszközli;

b/ gyakorolja azt a fegyelmi, fenyítő jogkört, amelyet a fegyel
mi szabályzat vonatkozó rendelkezései részére megállapítanak;

c/ gondosan ügyelni tartozik arra, hogy az őrszemélyzet tagjait 
sem idegen, sem rendőrhatóságok, vagy személyek fontos munkájuk
tól el ne vonják;

d/ vezeti, irányítja beosztottjai oktatását. Ő felelős elsősor
ban a beosztott /II/A. állománycsoportbeli tisztek és legénység 
továbbképzéséért;

e/ tartja a közigazgatási és egyéb hatóságokkal a közbiztonsági  
és közrendészeti szolgálat által megkívánt összeköttetést, a 
kapitányság vezetőjétől vett utasítás szerint;

f/ figyelemmel kíséri, hogy beosztottjai illetményüket szabály
szerűen kapják-e;

g/ a rendőrök véglegesítése, előléptetése, áthelyezése, elbocsáj- 
tása, végelbánás alá vonása stb. tekintetében a kapitányság 
vezetőjének hozzájárulásával a vármegyei rendőrségi szemlélőnek 
javaslatot tesz;

h/ vezeti az őrszemélyzet tagjainak szolgálati okmányait;

i/ a rendőrök részére megállapított szabadság egyharmad részéig 
a rendes és rendkívüli szabadságokat engedélyezi, a betegszabad
ságokat pedig 8 napig terjedő időtartamra. Őrsparancsnokok részé
re szabadságot csak a kapitányság vezetőjének hozzájárulása után 
engedélyezhet;

j/ az arra érdemes rendőröket saját elhatározásából, vagy a ka
pitányság vezetőjének utasítása alapján szóbeli, vagy Írásbeli 
/parancsba foglalt/ dicséretre és a vármegyei rendőrségi szemlé
lőhöz előterjeszti. Okirati dicséretre vagy jelvényes kitüntetés
re a főkapitánynak szolgálati úton javaslatot tesz;

k/ megtartja a napi kihallgatásokat;

1/ az őrsöknek a megtörtént eseményekre, az eszközölt megfigye
lésekre, a kapitányság részéről kiadott rendeletek foganatosí
tására vonatkozóan tett írásbeli jelentéseit a kapitányság veze
tőjének naponta jelenti;

m/ a szolgálat érdekében javaslatokat, indítványokat és előter
jesztéseket tesz szolgálati utón a vármegyei rendőrségi szemlélő
nek. Ő teszi meg a javaslatokat az őrszemkeretek, őrsök felállí- 
tására, megszűntetésére, állandó járőrök kirendelésére. 
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n/ előkészíti és a kapitányság vezetőjének kiadása előtt bemutatja 
a "napi” vagy "tájékoztató parancs"-ban kiadni szándékolt szöve
get;

o/ megtartja a "tiszti oktatásokat" és az őrsparancsnoki értekez
leteket. Ezt előzőleg a kapitányság vezetőjének jelenteni tarto
zik;

p/ javaslatot tesz új őrslaktanyák, illetőleg őrselhelyezések, 
azok berendezési, irodai és egyéb szükségleteinek biztosítására;

r/ ellenőrzi az őrsök közgazdálkodásait és a közétkezések veze
tését;

/2/ a/ A városi őrszemélyzeti parancsnok köteles hetenként valamen- 
nyi belterületi őrsét megtekinteni. Ezeket az ellenőrzéseket be 
kell vezetnie az őrsön vezetett főellenőrzési könyvbe.

b/ a városi és járási, illetve a járási őrszemélyzeti parancsnok 
köteles 2 havonként valamennyi községi, illetve külterületi őrsét 
rendes bejelentett szemle alá vonni. Egyegy ilyen szemléje 8 órá
nál kevesebb nem lehet, a rendes szemlék alkalmával meggyőződni 
tartozik a laktanyarendről, a beosztottak gyakorlati és elméleti 
képzettségéről, a közbiztonsági állapotokról. Ebből a colból az 
őrs irodai ügykezelését is részletesen átvizsgálni tartozik. A 
szemléjéről szemlejegyzőkönyvet ír.

-•

c/ A városi és járási, illetve járási őrszemélyzeti parancsnok 
köteles a rendes, bejelentett szemlén kívül még a szükséghez mérten 
meglepő szemlét is taftani. Egy-egy meglepő szemle tartama 4 órá
nál kevesebb nem lehet. Ez alkalommal, ha járőr volna szolgálat
ban, köteles járőrellenőrzést foganatosítani. Ennek tartama a 
fenti 4 órába nem számit be.

/3/ a/ A városi őrszemélyzeti parancsnokot, ha helyben más őrsze- 
mélyzeti tiszt nincs, 8 napot meg nem haladó távollétének tartalmá
ra a helybeli őrs parancsnoka helyettesíti. Ha helyben több őrse 
volna, úgy ezek közül a rangban legidősebb őrsparancsnok helyette
síti.

b/ A járási őrszemélyzeti parancsnokot 8 napig a helybeli őrspa
rancsnok helyettesíti, 8 napon túl - amennyiben a főkapitányság 
máskép nem intézkedik - a járás területén lévő őrsparancsnokok 
közül a rangban legidősebb helyettesíti.

VI.

Az őrsök szervezete, valamint az őrsparancsnokok 
feladata.

22.§.

/1/ Az Őrszemélyzet végrehajtó szolgálatot ellátó legénységi 
állományú egyénei, szolgálatukat a városnak mind a belső, mind 
a külső területén, továbbá a járások területén is az egyes rendőr
őrsökhöz beosztva látják el.

/2/ Vannak városi és községi rendőrőrsök, továbbá olyan őrsök, 
amelyek a városban vaunak elhelyezve, de a város külterületén 
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látják el a közbiztonsági szolgálatot. Ezeket külterületi 
őrsöknek nevezzük. A városi őrsök szolgálatukat az R-2 szolgálati 
Szabályzat Vl/A. a községi, illetve külterületi őrsök szolgálatu
kat előbb hivatkozott szabályzat VI/B. fejezetében előírták sze
rint látják el.

/3/ a rendőrőrsök, az őrszemélyzeti parancsnok utján vannak a 
kapitányság vezetőjének alárendelve.

/4/ a/ a rendőrőrsöket általánosságban székhelyük szerint kell 
megnevezni pld. bajai rendőrőrs.

b/ az őrsök elnevezését elhelyezésük, működési területük és minő
ségük szerint is meg kell különböztetni /pld. lovas, rév stb./

c/ A város, vagy község területén elhelyezett egyedüli őrsöt 
székhelye szerint kell elnevezni, de ha a város területén több 
gyalogosőrs van, úgy az őrsöket arabs számmal kell megkülönböztet
ni /pld. szegedi 1. számú rendőrőrs/.

d/ A város belterületén elhelyezett, de a város külterületén 
működő őrsöt "külterületi” jelzővel kell megkülönböztetni /pld. 
mezőtúri külterületi rendőrőrs/

e/ Ha a város belterületén elhelyezett két őrs közül az egyik 
belterületen, a másik pedig a külterületen látja el a szolgálatot, 
ez esetben a belterületi őrsöt "belterületi" jelzővel kell megkü
lönböztetni /pld. mezőtúri belterületi rendőrőrs./

f/ Ha a város belterületén csak egy őrs működik a "belterületi" 
jelzőt nem kell alkalmazni.

g/ a város belterületén elhelyezett azt az őrsöt, amely nem a város 
bel, vagy külterületén, hanem azon kívül eső őrs területen /közsé
gek, területén/ látja el a szolgálatot, úgy kell elnevezni, hogy 
elnevezéséből az őrsterület fekvésére megközelítőleg következtet
ni lehessen /pld. Győr környéki rendőrőrs, Győr/

h/ az így megnevezett őrsnél írásban a székhelyet minden esetben 
fel kell tüntetni.

i/ a lovas, rév és közlekedési őrsöket a megfelelő jelző hozzáté- 
telével-a lent felsorolt elnevezésekhez hasonló módon kell megne

vezni /pld. mezőtúri külterületi lovas rendőrőrs/.

j/ a gyalogos őrsöket elnevezésükben sohasem kell "gyalogos" jel
zővel megkülönböztetni.

23.§.

/l/ a rendőrség szervezetének tagozódásában a legkisebb egység 
a rendőrőrs. A rendőrőrs élén az őrsparancsnok áll. a rendőrőrs 
parancsnokát a főkapitány bízza meg.

/2/ a rendőrőrs parancsnoka a rendőrőrs állapotáért, a szolgálat, 
kifogástalan ellátásáért, a fegyelemért, alárendeltjeinek katonás 
magatartásáért, valamint az őrsterület közrendészeti és közbizton
sági állapotáért személy szerint felelős.
/3/ a városok belső területén működő rendőrőrsök feladatukat az 
őrszemélyzeti parancsnok állandó felügyelete, és irányítása mellett
látják el.
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/4/ a város külső területén és a járási kapitányság területén 
működő őrsökön a szolgálat ellátására vonatkozó közvetlen rendel
kezéseket és utasításokat az őrsparancsnok adják meg.

/5/ A városok külterületén, továbbá a járási kapitányság székhe
lyén kívül működő rendőrőrsök parancsnokai az alárendelt rendőrök 
részére, halaszthatatlanul sürgős esetekben /pld. haláleset, sú
lyos betegség stb./ legfeljebb 3 napig terjedhető szolgálat alóli 
felmentést és ez esetben az állomáshely elhagyását is engedélyez
hetik. Kötelesek azonban erről egyidejűleg az őrszemélyzeti pa
rancsnoknak jelentést tenni.

/6/ a városok külterületén és a járási kapitányságok területén 
működő rendőrőrsök a bűnügyi nyomozások tekintetében, valamint a 
kihágások felderítésével kapcsolatban ellátják azokat a tennivaló
kat, melyeket az R-2. Szolgálati Szabályzat hatáskörükbe utal.

/7/ a külterületi, illetve községi őrsparancsnok felügyelni tarto
zik arra, hogy a nyomozásra kirendelt rendőrök és rendőrjárőrök a 
nyomozást kellő lelkiismeretességgel végezzék. Ha valamely bűn
cselekmény - minden igyekezet ellenére - felderíthető nem volt, 
erről a kapitányság vezetőjéhez soron kívül jelentést kell tennie, 
amint ahogy azonnal jelentést tartozik tenni a kapitányság vezető
jének az leforduló súlyosabb bűncselekményekről, vagy fontosabb 
eseményekről is.

VII.

Zárórendelkezések.

24. §.

/l/ a jelen rendelettel felállított főkapitányságok működésének 
kezdéséről külön rendeletben intézkedem. A működését megkezdett 
főkapitányságra, továbbá alárendelt hatóságaira és szerveire vonat
kozóan az 535. 000/1946.B.M. számú rendelet, valamint a jelen ren
delettel ellentétes egyéb rendelkezések hatályukat vesztik.

/2/ a vidéki főkapitányság megszüntetéséről külön intézkedem.

25. §.

Jelen rendeletem a kihírdetése napján lép hatályba.

Budapest, 1949. évi február hó 14.-én.

Kádár János s.k. 
Belügyminiszter.

Másolat hiteles:

/ : Dankó Istvánné :/
ri.I.o.ti.
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1. számú betétiv a ..................................... /1949.B.M.IV/1.b.számú
rendelethez.

I.
IV.Kerüléti Rendőr-főkapitányságnak, 
Szombathely. *
A mosonmagyaróvári külterületi őrsre beosztott:,,

Fehér András r.őrm. Némedi Ferenc r.őrm.
/ Kuglics János r.szkv. Kiss 5.János r.szkv.

VaÉas Károly r.szkv. Digner Sándor r.tiz.
y (Németh 4.József r.őrv.

A mosonszolnoki őrsre vezényeltí^-'
I «

Bognár János r.őrm. * Viza Imre r.őrm.
Cseh Lajos r.szkv. Pribisán János r.szkv.

/ Fehér István r.tiz. Kiss P.l.János r.tiz.

a mosonszent Jánosi őrsre vezényelt:^/

Becsek József r.tőrm. Németh László r.őrm.
Kövesdi Lajos r.őrm. Marczin József r.őrm.
Gáli József ” Andrási Ferenc r.tiz.
Bartos Lajos r.tiz. Csattos Sándor “

L Meszes Mátyás ’’ Takács Béla ”
Világos István r.őrv. Hegedűs 4»József r.őr5r.

X Huzik Imre r.tiz.

a hegyesaalomi őrsre vezényelt^/

Szemán Mihály r.tőrm. Bencze Kálmán r.szkv.
Miszori László r.szkv. Sárosi János ”
Hegedűs 4. István ’’ Ambrus Sándor ”
Galamb János r.tiz. Kozák Lajos r.tiz.
D.Varga József ”

,/á rajkai őrsre vezényelt:

Randek József r.sz :v. Szilágyi Sándor r.szkv.
^un József “ Papp 3»Lajos r.tiz.

/Kocsis 3*Iptván r.tiz. Bogiári József ”
/ Király 3.látván ’’ Offenbeck János ”

a Sopron külterületi őrsre vezényelt:

Csordás László r.tiz. Varga 14.Lajos r.tiz.
Csontos János r.szkv. Varga 5.Gyula r.szkv.
Bodó Sándor ” Bocskor László r.őrm.
Pintér János r.tőrm. Virág 1.László r.tiz.
Vógh András r.tiz. Kéri J.István r.szkv. Lénárt Sándor r.szkv. Ili Imre “
Szilvási Pál “ Pataki Dezső r.őrm.

Potyondi Antal r.tiz. Kéri Jenő r.tiz.
Mar ácsi Antal •“

A fertőszentmiklósi őrsre vezényelt:./

Andrásak KSigIüond r.tiz. Fábián Lajos r.tiz.
/ Giger Mihály ” Göndöcs Ferenc ”

Gyaja Imre r.tőrm. Gimesi János r.őrm.
Hanzséros Ferenc r.tiz. Molnár 2.András r.tiz.

I / Pálinkás Tibor r.szkv. Pálfy János r.őrm.
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Pintér Ferenc r.őrm. Sulid József r.tiz.
Szabó 10.János r.tiz. Szabó 36.István r.szkv.
Szabó 11.Gyula “ ' Szélt 1.János r.tiz.
Szűcs 7.József r.szkv. üzente Viktor ”
lóber Kálmán ” Törnek József r.szkv.
Zámbó Ferenc r.tiz Serfőző Ferenc r.tiz. z

a kapuvári őrsre vezényelt

Bagaméri Mihály ' r.szkv. Baksa 1.János r.tiz,
Bálint Balázs r.tiz. Budai 2.Sándor r.szkv.
Deé László ” Dósa János r.orv.
Jónás 2.Sándor r.szkv. Kiss 2o.János r.szkv.
Lévai István ” Németh Tibor "
Nyérai András ” Puskás István ” ,
Varga György ” Juhász '1.Mihály ”
Bélteki Ferenc r.tiz. Kovács 91.József r.tiz.

a lövői őrsre vezényelt:

Ladányi László r.őrm. Peszleg Gergely r.szkv.
/suti Ferenc r.szkv. Demeter Mihály ”

ősi Lajos *’ Karancs János r.tiz.
Herceg Ferenc r.tiz. ' Kovács 27.János ”
Saági Gyula ’’ Lonkai László , pr.rendőr
Székács István " Tímár Miklós r.tőm.

a brennbergbányai őrsre vezényeltjx

Molnár 17.István r.tőrm. Járfás János r.őrm.
Miklai Imre r.őrm. Mahunka. András r.szkv.
Biró 3.István r.szkv. Kezsei A.Ferenc ”
Bodri János ” Bugics Rudolf r.tiz.
Horváth lo.Gy-.la r.tiz. Veszner József ”
Magosfálvi István r.szkv.

a fertőrákisi őrsre vezényelt:/

Szebényi József r.őrm. Buzási Imre r.szkv.
Kelemen 5.József r.szkv. Kaponya István ’’
Balatoni Béla r.tiz. Tóth 7.Károly "
Kocsis Viktor r.tiz. Derecskéi Dániel r.tiz.
Kreskai János r.tiz. Köteles József ”
Nagy 16.László ” Nagy 29.József "
Zinics Pál , “ Pálinkás Ferenc M
Vitályos Sándor r.őrv.

a peresznyei őrsre vezényelt:/

Dékmár József r.őrm. Gyulai István r.őrm.
Major 2.József ” Effenberger lezső r.szkv.
Kovács 4,József r.szkv. Földes! István ”
Banga József ” Tarr Sándor r.tzz.
Vincze Sándor r.tiz. Böcz László ”
Tali László r.szkv. Pólóm Imre . ”
Litkei Péter r.tiz. VorÖ3 5.József ”
Vizkut Endre ” Böjti Gyula ” •
Kovács 3.György M Kovács 12.Lajos' ”

a csepregi őrsre vezényelt:

Nyitrai István r.őrm. Nagy 7.Mihály r.szkv.
fanní11 r.szkv. Majlinger József ”- uP 11.Lajos Fischer Ferenc «♦
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az egyházasrádóci őrsre vezényelt^/

Bujdosó Elek r.tőrm. Gubics Pál - r.őrm.
Marosin József r.szkv, Sándor Ferenc r.szkv.
Tóth 2.Endre ” Dienes Gyula r.szkv.
Pandek János M Illés 3.Ferenc ”
Megyeri Is ,Ván “ Fekete 7.József ”
Király 4•Ferenc ” - Kovács lo.László ”
Jaksa Antal r.tiz. Vida Imre r.tiz. .
Fekete 2.Ferenc ” Tamáskovics Mihály r.tiz.
Mogyorós Mihály n

az ivánci őrsre vezényelt:

Csóti Mihály r.őrm. Kenyeres Albert r.szkv.
Jé .bor Ferenc r.szkv. Kecskeméti Illés ”
Bense Sándor ” Árvái István ”
Juhász 1.La jós ” Jóvári István r.tiz.
Biliege Károly ” Bodrogi István r.szkv.
Molnár 1.Sándor " Kálmán Imre r.tiz.
Molnár 4. András r.tiz. l»é.jkó József w
Halkó József ” Nagypál Szilveszter r.szkv.

/ •
az őriszentpéteri őrsre vezényelt:/

Kovács 67.Istán r.szkv. Sinka Lajos r.szkv.
Módra János ” Molnár 5.József ’’
Pataki 2.János ” F.Tóth István ”

a kisrákosi őrsre vezényelt:

liovák Miklós r.szkv. Kóczán József r.tiz.
Csóka Géza r.tiz.

A kércaszomori ő.sre vezényelt: /

Csonga Ignác r.tiz. Wagner Ede r.tiz.
Tóth 14.3ándor ” ,Jurái ^ajós
Kemény Alfréd ”

K ...
.a, szentgotthárdi őrsre vezényelt:

Miklós 1.János r.szkv. Sipka István r.szkv.
Németh 5.István ” Bozsik Pál r.tiz.
Idpták 2.István r.tiz. • Nagy 17.Imre ”
Téglás lerenc r.szkv. Meleg József r.szkv.
Rácz Mihály ” G.Nagy 8.Lajós ”
2 lai 2,András “ Kázmér János ”
Bálint József ” Varga 47.János r.tiz.
Tóth 18.Lajos r.tiz. Seres Mihály r.őrm.
Kádár Ferenc r.szkv. Barna. 2.Bándor r.szkv.
K.Juhás z Márton ”

az aKÓszölnöki őrsre vezényelt: /

Antal 4.János r.tiz. Baranyi István r.szkv.
Bihal András r.szkv. Dudái Sándor r.tiz.
Gábor 2.Gyula Gyetvai István r.szkv,
Bárkái Antal ” Jójárt Imre r.őrm.
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' Kompanek András r.szkv. Helemb^i István r.szkv.
Kőszegi Venczel r.tiz. Rezi István r.tiz.

■Hazám István ”

a nagycenki őrsre vezényelt^/

Bogár Gyula r.tőrm. Palotai József r.őrm.
Pánger József r.tiz. Pék Sándor ”
Oláh József r.szkv. Orbán 2.József r.tiz.
Soponyai József r.tiz. Varga 4.Imre pr.rendőr.
Simdnovics János r.szkv. Kuminecz József r.tiz.
Horváth 12.István r.tiz. Frajler János M
Csizmazia Béla r.szkv. Sebestóny Péter r.5rm.
Fehér 3.József r.őrm. Szőnyi Károly r.tiz.
Csontos József r.szkv. Füzesi Gábor r.szkv.
Balázs 7.József r.tőrm.

a szombathelyi Őrsökre vezényelt:/
\ r ’ •

Szabó 43» József r.tiz. Farkas -András r.szkv.
Szelei Jenő ” Salamon Imre r.tőrm.
Szegedi 2.Sándor r.tőrm. \Gerencsér Ferenc r.tőrm.
Zrínyi József r.őrm. Tóth Gyula r.tiz.
Ködmön János r.őrv.

a toronyi őrsre vezényelt: /

özalai 3-János r.tőrm. Possa Lajos . r.őrm.
Széchenyi István r.őrm. Csertus József r.szkv.
Köves Gyula r.szkv. Prám Antal ”
Horváth 2.Sándor r.tiz. , Fülöp íózsef r.tiz.
Nagy 2.Gyula ” *>zalai Gyula r.őrm.
Kovács 3-Jenő r.szkv. Vajda Jenő r.szkv.
Kovács 5-Károly r.tiz. Hegedűs 2.László r.tiz.
Selmeci László r.őrv. Győré Ferenc r.szkv.
Szente Lajos r.szkv.

/a jáki őrsre vezényelt: /

Perényi József r.őrm. Biczók József r.szkv.,
Lévai Antal r.szkv. Meggyes! Kálmán ”
Náhoczki József' “ Rabi Mihály ”
Szálkái Antal “ Szolnoki István ”
Tab± Antal ” Árpádfalvi István r.tiz.
Farkas 7.István r.tiz. Fülöp 2.István "
Tajti Pál ’’ , Vörös 2.József '•
Imre 4.László r.szkv. Gulyás Kálmán ” > .

a körmendi őrsre vezényelt:

Albert 2.József r.tiz. Barna 2.István r.őrm.
Báli 2.István- r.szkv. Csorba József r.szkv.
Fürtön Antal ” Halasi Mihály r.tőrm.
Juhász 3.János , r.tiz. Kántor Antal r.őrm.
Kovács 16.László r.szkv. Koós János r.szkv.
Kálnai Géza r.tiz. Mészáros Sándor r.tőrm.
Maczki Lajos r.szkv. Mladin László r.tiz.-
Paizs János r.őrm. Polgár 1. La Jós r.szkv.
Sipos 2.Ferenc r.tiz. Seres Balázs r.tiz.
Béta Antal r.szkv. Bállá Antal r.szkv.
Szabó Miklós r.őrm. Szilágyi 3-Sándor r.tiz,
Szommer László r.tiz. Morvái Pál r.szkv.
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Pál 2.Sándor r.szkv. Szabó 4.Imre r.őrm.
Düheid József r.szkv. Utasi 1.István r.szkv.
Vadóc Miklós r.szkv.

a csörötneki őrsre vezényelt:/
Pachmann Ágoston r.szkv. Pék Imre r.szkv.
Major 2.László r.szkv. Szőke Endre r.tiz.
Gál Lajos prdr. Veréb Sándor r.szkv.
Fekete Péter r.tiz. Bodrogi Mihály r.tiz.
Kiss 4.Károly r.szkv. Seres József r.szkv.
Lünk József r.szkv. Marosi Illés r.szkv.
Kun 1. András r.tiz. Szilágyi 2.János r.szkv.
Gál Mihály r.szkv.

a kőszegi őrsre vezényelt:
Balogh János r.őrm. ' Kozma 1. János r.tiz.
Kemp Károly r.tiz. Nagy 22. István r.tiz.
Nagy 12. Ferenc r.szkv. Orosz Illés r.tiz.
Somogyi 2.Ferenc r.szkv. Sípos 3.Ferenc r.tiz.
Szabó 17.János r.tiz. Tóth 2.István r.tiz.
Tóth IS.József r.őrm. Varjú Miklós r.szkv.

a nagycsömötei őrsre vezényelt:
Bodor József r.tiz. Ceglédi István r.tiz.
Csík Endre r.őrm. Csömör Gábor r.tiz.
Esztergomi Imre r.tiz. Bóczán József r.tőrm.
Gál 1.József r.szkv. Kovács 15. István r.őrm.
Kocsó József r.tiz.' ■ Kiss 7.Sándor r.szkv.
Lánczky Lajos r.tiz. Kocsis Gábor r.tőrm.
Makk Ádám r.szkv. Miklós 1.József r.szkv.
Takács 4.József r.tiz. Tímár Miklós r.tiz.
Sümegi János r.tiz.

a letenyei őrsre vezényelt:
Bihari Géza r.szkv. Kiss P.Lajos r.tiz.
Moha Sándor r.tiz. Balogh 11.Sándor r.őrv.
Káldi Károly r.szkv.

a bázakerettyei őrsre vezényelt:/
Rózsa Sándor r.szkv.' Decs János r.szkv.
Pereslényi Sándor r.tiz. Szabó 24. János r.tiz.

a tornyiszentmiklósi őrsre vezényelt:
Horváth 2.Antal r.őrm. lüarton Imre r.őrm.
Horváth 3.Gyula r.szkv. Ivancsics Béla r.tiz.
Antal 2.Sándor r.tiz. Szöllősi 4.János r.szkv.
Borsós Ferenc, r.tiz.

a szentgyörgyvölgyi őrsre vezényelt:
Pinczel Lajos r.szkv. Sebes Vilmos r.szkv.
Szabó 58.János r.tiz.

a csesztregi őrsre vezényelt:
Kamondi Károly r.szkv. Riszipovics Imre r.tiz.
Balassa Gyula prdr. Csizmadia Mihály prdr.
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a pákái őrsre vezényelt
Máté Sándor rőrv.

a Nagykanizsa külterületi őrsre vezényelt:,.
Poór Márton r.tiz. Szabó 2o.Ferenc r.szkv.

a szepetneki őrsre vezényelti
Oláh 4.Kálmán r.szkv. Kovács 1. Ernő r.tiz.
Kovács 17.László r.tiz. Török Béla r.tiz.

j • ■ /
a lenti-i őrsre vezényelt;/
Pintér 6.Imre r.törm.

, I

a reszneki őrsre vezényelt:
Bata Imre r.törm. Bosnyák György r.szkv.
Kostyalik Pál r.őrm. Vasadi 2.József r.szkv.
Alajtner József r.szkv. Látrányi Lajos r.tiz.

VT’örök Béla r.tiz.

vezénylését március üié-r-3 ■ ■■ ón 1 o vmegszüntetem. Utasítom, 
hogy nevezetteket ezen időponttal eredeti őrs /kapitányság/ 
állomáshelyükre indítsa útba, helyükre pótlásként’ 
iü'QgftéN^^v^j^^;yá^dÜctől nőtlen rendőröket vezény^fei,-zi.yAz újon- 
nan vezényeltekről beérkezésük után, valamint az őrsön vezényel
ve maradtakról terjesszen fel kimutatást a következő rovatokkal:

Fsz., Név, Rendfokozat, Jelenlegi őrs, Melyik vármegye állományába 
tartozik /őrse/, Megjegyzés.

Budapest, 1949. február 26.
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IV. sz. betétív a_________________ számú ügydarabhoz.

II.

V. Kerületi Rendőr-főkapitányságnak, 
Pécs.

A barcsi őrsre vezényelt:/
Czakó Pál r.tiz. v Mázas 'József r.őrm.
Pónus Barna r.tiz. Polgár 10.Károly r.tiz.

a zákányi őrsre vezényelt:,.
Gergely Lajos r.szkv. \/ Varga 56.János r.őrm.
Likkcr Imre r.tiz. Megyeri István r.szkv.
Simon 6.József r.őrm. Kubák Károly r.szkv.
Marcsó Sándor r.tiz. - . Mucsi 1.László r.tiz.
Berta Sándor r.szkv. Szabó 23.József r.szkv.

a berzencei őrsre vezényelt:
Kiss 16. Lajos r.tiz. ' Izracska József r.őrm.
Pergel István r.őrm. Székely András r.szkv.
Orosz József r.szkv. Bankó András r.őrm.
Molnár 2.Lajós r.szkv.

a csurgót őrsre vezényelt:.
Ember József r.tiz. Kovács Márton r.őrm.
Varga Béla r.tiz. Dávid József r.tiz.
Lehoczky András r.szkv.

a babócsai őrsre vezényelt:
Szokola Károly r.szkv. Németh 4.László r.őrm.
Smakó Mihály r.tiz. Bolécz József r.őrm.
Gyüge Tibor r.szkv. Mészáros 6.József r.őrm.
Balázs 1.Tibor prdr.

a lakócsai őrsre vezényelt:
Nagy 13* Imre r.szkv. Dáriczi Imre r.őrm.
Kulcsár Lajos r.őrm. Balogh Pál r.őrm.
Farkas B.Ferenc r.szkv.

a. szuloki őrsre vezényelt:
Korponai. László r.szkv. Major György r.szkv.
Molnár 13.József r.tiz. Tilmmann József r.szkv.
Kasza Ferenc r.tiz. Zakár György r.tiz.

a vízvári őrsre vezényelt:/
Kovács 21.Lajos r.szkv. Neumirt Jenő r.szkv.
Kőszegi Pál r.szkv. Szabó 13.István r.tiz.
Gréczi József r.tiz.

a drávafoki őrsre vezényelt:
Novak Lajos r.őrm. Horváth 13.&ános r.szkv.
Bencze Pál r.tiz.

a nagydobszai őrsre vezényelt:
Kéri Gyula r.őrv.
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a siklósi őrsre vezényelt: '
Greck István r.tiz.

a beremendi őrsre vezényelt:/
vBakos Pál r.szkv. Bokor Vilmos r.tiz.

a kémesi őrsre vezényelt: /
Huszár András r.őrm, Bálint Sándor r.szkv.
Tarkó Mihály r.szkv.

a diósviszlói őrsre vezényelt^/
Bartó János r.tőrm. Marton Gyula r.szkv.
Szilágyi István r.tiz.

a vajszlói őrsre vezényeltyy t
Erdős Máté r.tiz. Szabó 3*Károly r.tiz.
Végh 1.János r.tiz.

a mohácsi őrsre vezényelt:
/

Csonka 1.János r.szkv. Sípos Pál r.tiz.
Vörös 1.László r.tiz. Sasvári József r.tiaz.

a máj sí őrsre vezényelt;
Márton 2.József r.őrm. Vertó György r.őrm.
Juhász Antal r.szkv. Kürti István r.tiz,

a’ margittaszigeti őrsre vezényelt:/
Palkó Mihály r.tiz. Pál László r.tiz.
Sípos László r.tiz.

a magyarbclyi őrsre vezényelt:
iZKollár 4.János r.szkv. ' Szabadi István r.szkv.

Kovács 23.Ferenc r.szkv. Bogyó Imre r.szkv.
Kiss 18.Sándor r.szkv. i Fazekas 1.Lajos r.tiz.
Kelemen 2. Antal r.tiz.

a villányi őrsre vezényelt: / .
Németh Emil r.szkv. ' Bernjén András r.tiz.
a selat?ei- Örsre vezényelt:/
Horváth 11.Ferenc r.főtőrm. Lereczki Peter r.szkv.
Tóth 5.Sándor i.szkv.
vezénylését márciusoké.., 5.-én 10 h-val megszüntetem. Utasítom, 
ho. y nevezetteket ezen időponttal eredeti őrs /kapitányság/ 
állomáshelyükre indítsa útba. Helyükre pótlásként az állomány
illetékes vármegyéjüktől nőtlen rendőröket vezényeltem. Az.újon
nan vezényeltékről beérkezésük után, valamint az őrsön vezényel
ve maradtakról terjesszen fel kimutatást a következő rovatokkal:

Esz., Név, Rendfokozat, Jelenlegi őrs, Melyik vármegye állományába 
tartozik /őrse/, Megjegyzés.

Budapest,1949.február 26.
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V. sz.bététív a__________________ számú ügydarabhoz.

III.

VI. Kerületi Rendőrfőkapitányságnak,
S z e g e d.

A csátaljai őrsre vezényelt:,z
Lédeczi András r.törm.

a garai .Őrsre vezényelt:
l. • j. X

Takács,Pál r.őrm. Szabó 16.Lajos r.szkv.
Redele Sándor r.tiz.

a hercegszántói őrsre vezényelt^/
Papp 2.József r.szkv. :/ Jancsó Pál r.szkv.
Rajkó János r.szkv. 'Gulyás Pál r.tiz.

a bácsalmási őrsre vezényelt: /
Gyurovszki János r.szkv. ' Cserovszki Mihály r.szkv.
Tarr István r.szkv. Tóth 11.László r.tiz.
Bodolai László r.tiz.

a madarasi őrsre vezényelt:
Köteles Mihály r.őrm. Erős Károly r.őrm. 1
Sándor Pál r.szkv. Fekete 4.István r.tiz.
Bónis Miklós r.tiz. Sári Elek Rudolf r.tiz.

a katymári őrsre vezényelt:
Bereczki Antal r.őrm. Molnár József r.tiz.
Nagy Albert r.őrm,

a kelebiai őrsre vezényelt:
Antal József r.szkv. Such János r.szkv.
Szülésik,Antal r.szkv. Kristóf Sándor r.szkv.
Volent József r.szkv.

a tompái őrsre vezényelte
Bakos László r.szkv. ' Boros Miklós r.szkv.
Oscrgő Lajos r.szkv, Tátasi Mihály r.szkv.
__ /

a kunbajai őrsre vezényelt^
Fazekas 4.János r.törm. Litanszki György r.szkv.
Tóth 62.József r.szkv.

a szőregi őrsre vezényelt:
Suhajda, Pál r.őrm. Szabó 51*István r.tiz.
Barta Zsigmond r.tiz.
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a röszkei őrsre vezényelt: /
Betléri János r.szkv. Bernét János r.tiz.
Gyarmati Károly r.őrm. Hajzer Ferenc r.szkv.

a királyhalmi őrsre vezényelt:/
Szalui 2.Lajos r.szkv, Szvitán János r.szkv.
az alsóközponti őrsre vezényelt^/

Szaxon Mihály r.őrm. Török 1.József r.szkv.

a feketeföídeki őrsre vezényelt:
Nagy 37.Gyula r.szkv. v Szalontai 2.Ferenc r.tiz.

vez nylését március hó 5.-én 10 h-ra megszüntetem. Utasítom, 
hogy nevezetteket ezen időponttal eredeti őrs /kapitányság/ 
állomásLj.elyükrXind.itsa útba. Helyükre pótlásként az állo
mányilletékes varmegyéjüktől nőtlen rendőrödet vezényeltem. 
Az újonnan vezényeltékről beérkezésük után, valamint az őr
sön vezényelve maraXtakról terjesszen fel kimutatást a követ
kező rovatokkal: \ \

Esz.', Név, Rendfokozat,jelenlegi őrs, Melyik vérmedve állo
mányába tartozik /őrse/, Megjegyzés.

Budapest,1949.február 26.
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Me»l ,,,. . Elintézés:' ,rgj"i
A rendorkerületi főkapitányságok fel- r *1I
állítása ős szervezése tárgyában az Határidő:---------- •------- ------------------------
alábbi rendelet kiadását tervezzük: A válaszirat alapjátfl szolgáló beadvány (átirat,

felterjesztés, jelentés stb.) száma:_______J

Tárgy: ___ Hin-t-kini^-------------------------1
I 

, I,
A belügyminiszter számú rendelete > • ■
A KERÜLETi RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGOK FELÁLLÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE 

TÁRGYÁBAN.

A 9.482/1347.Korm. rendelet 7.§-ának /2/ bekezdésében nyert felha- 
talmazás alapján az ország területén 9 kerületi rendőr-főkapitányság 
felállítását rendelem el az alábbiak szerint:

A kerületi rendőr-főkapitányságok székhelye és területe a következő

I. kerületi főkapitányság.
Székhelye: Budapest. Hozzá tartozik a jelenlegi budapesti főkapitány
ság területe.

II. kerületi főkapitányság.
Székhelye: Budapest. Hozzátartozik Észak-Pest, Nógrád-Hont, 
Komárom-Esztergom vm.

III. kerületi főkapitányság.
Székhelye: Székesfehérvár. Hozzá tartoznak Veszprém és Fejér vár
megyék.

IV. kerületi főkapitányság. 
Székhelye: Szombathely. Hozzátartozik Vas, Zala, Sopron, Győr-Moson 
vármegye.

V. kerületi főkapitányság. 
Székhelye: Pécs. Hozzá tartozik Baranya, Somogy, Tolna vármegyék.

VI. kerületi főkapitányság.
Székhelye: Szeged. Hozzá tartozik Bél-Pest, Bács-Bodrog, Csanád, 
Csongrád vm.

VII. kerületi főkapitányság.
Székhelye: Szolnok. Hozzá tartozik Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, 
Bihar vm.

VIII. kerületi főkapitányság.
Székhelye: Debrecen. Hozzá tartozik Hajdú, Szabolcs, Szatmár- 
Bereg vm.

IX. kerületi főkapitányság.
Székhelye: Miskolc. Hozzá tartozik Borsod-Gömör, Heves, Abaúj, 
Zemplén vm.
Rendszeresített létszámukat külön rendeletben állapítom meg.



Korondi Béla r.ezredes

MAGYAR. BELÜGYMINISZTÉRIUM
| BELÜGYMINISZTÉRIUM 

| ' - .■■'„•■„■•■■■„■.■■■'-■■■l osztály.

A h^ádvány száma: lP.JAÁL2(l---- 1- Egyúttal elintézett száin:__,X_____________
| '’T ' IrÁlfo • "'' '■ t jr

,r, :
l mi.------------------------------------~- Kapcsolatos szám/:_______________________

Iktatókönyvből kivezetteHatáriCÍŐ^*
Letisztázta:_____________________________ Z.................y____________________________________

Egyeztették: __________ _________________ /
Tqqqq*

Elküldés napja:______ Elküldte:___________ inasod.

Irattárba érkezett:---------------------------- Kiadmányozás (jóváhagyás) előtt:

A kiadmányozó tisztviselő \ ' /

neve: ______________________________

állása:  _____ _____________-1.......   .

Tárgy:
A‘kerületi- irendőrlqKap/tánysá7 Kiadmányozás (jóváhagyás) után: 

gok felállítása és qM/vejfese tár
gyában. J 11 >• /

Utasítás a kiadónak:
■ A tisztázatból L.-Í. példányt a ♦ ' ' .

Rendőrségi KözlőTiyben való megje
lentetés végett/?ényi r.ezredes
uaj tcrsnar, a kLndórsugi rúk.löry Elküldés után (irattárbahelyezés előtt): 
korrektúráját/kérern Merem is be
mutatni • y f „ ' •--

Utasítás az irattárnak: y- y z

1 " ' r

, Kútfő: Tétel: Alapszám:

Magyar állami nyomda, Budapest. 1945. - 2803.
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A belügyminiszter................. .. ...........számú rendelete

A RENDŐRKERÜLETI FŐKAPITÁNYSÁGOK FELÁLLÍTÁSA ÉS SZERVEZÉSE 
TÁRGYÁBAN,

I ■ ’ '  

A rendőrség kebelében rendőr kerületi 
főkapitányságok szervezését rendelem 
el.

Az ország területét 9 rendőrkerületi 
főkapitányságra osztom.

A rendőr kerületek székhelyét, terüle
tét és létszámát külön rendeletben adom 
ki. Egy rendőr kerület alá 2-4 várme- 
gyei rendőrkapitányság tartozik. Egy 

 varmegyei rendőrkapitányság 3-7 já-ré-
 sA-j?ond.4rkapitánycág-ólón eHy illotő-

      lég júgúai-'é'S1 vúyofli-f íAltatőleg városi
wjid/rkrpi4;á;ay ság-áM.. A járási és váro
si rendőrkapitányságok alá városi bel
területi, külterületi, illetőleg köz
ségi őrsök tartoznak.

Ezek szervezetét részletesen az alábbi
akban határozom meg:

I. 

A rendőrség kerületi főkapitány- 
s'ágának szervezete és ügyköre.

 1.§. 

/1/ A kerületi rendőrfőkapitányság élén 
a kerületi rendőrfőkapitány áll. A kerü
leti főkapitányság vezetője I. állomány
csoportbeli rendőrtiszt, akit a kerüle
ti főkapitányság vezetésével a Belügy
miniszter bíz meg.

/2/ A kerületi főkapitány kijelölt terü
letén a másodfokú rendőrhatósági teendő
ket látja el. Ezen felül felügyelő és 

 ellenőrző hatósága - az Államvédelmi
Hatóság szerveinek kivételével - a te
rületén működő valamennyi rendőrható
ságoknak és szerveknek, tehát azoknak 
is, akik állományába nem tartoznak.

/3/ A megbízott főkapitány "A rendőr 
, kerületi főkapitányság”címzést használ

ja, pl. ”A pécsi V. rendőr kerületi fő- 
kapitányság". Kiadmányait

Kerületi
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rendőrfőkapitány” megjelöléssel és sa
ját rendfokozatának /pl. rendőrezre- 
des/ feltüntetésével írja alá.

2.§.

/1/ A kerületi rendőrfőkapitánynak 
két helyettese van. Egyik a hatósági, 
másik a végrehajtó szolgálatban helyet
tese a kerületi főkapitánynak. Elne
vezésük röviden:

a. / hatósági főkapitányhelyettes,
b. / őrszemélyzeti főkapitányhelyettes.

Mindkettőt a Belügyminiszter jelöli 
ki. Kijelölt helyettesek hiányában 
vagy ha működésűkben ezek is akadályoz
va volnának, a helyettes az illető 
szolgálat ellátásában mindig a rang
ban következő legidősebb tiszt. Ezek
 azonban csak a zavartalan ügymenet 

biztosításához szükséges vezetői tenni
valókat végzik.

/2/ A kerületi rendőrfőkapitánnyal 
szemben a megbízott helyetteseknek ön
álló jogkörük nincs, ha a főkapitány 
teendőinek ellátásában akadályozva 
nincsen, a megbízott helyettesek azo
kat az ügyeket látják el, melyeket a 
főkapitány hozzájuk utal, illetőleg 
amely ügykörben őket kiadmányozási 
joggal felruházza.

A főkapitány távollétében a két kije- 
lölt helyettes közül a főkapitányi 
teendőket a rangban idősebb látja el. 
Egyenlő rendfokozat és rangviszonyok 
esetén a helyettes mindig a hatósági 
főkapitányhelyettes.

/3/ A főkapitányhelyettesi megbízatás 
külön hivatali címzésre jogot nem ad, 
szolgálati érdekből is bármikor visz- 

 szavonható, áthelyezése esetén pedig 
önként megszűnik. Ha azonban a kerü
leti rendőrfőkapitány helyett intéz
kedik, a vonatkozó kiadmányokat, il
letőleg azoknak tisztázatait"A ke
rületi rendőrfőkapitány helyett:" vagy 
annak "rendeletéből:" megjelöléssel 
és saját rendfokozatának feltüntetésé
vel írja alá.

/4/ A kerületi rendőrfőkapitány köz
ponti hivatalához beosztott minden 
más rendőrtiszt, akit a főkapitány ki
admányozással megbízott, a kiadmányok 
tisztázatait "A kerületi rendőrfőka-
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pitány rendeletéből:" megjelöléssel 
és saját rendfokozatának feltünteté
sével írja alá.

3.§.

A kerületi rendőrfőkapitányság terül- 
letén beosztott rendőrség 
minden tagja állománycsoportra, rend
fokozatra tekintet nélkül, a kerületi 
főkapitánynak /akadályoztatása esetén 

helyettesének / van alárendelve. Ennek
megfelelően a kerületi főkapitány uta
sításának és egyéb rendelkezéseinek
- hacsak ezek nem nyilvánvalóan tör
vényellenesek - mindenki feltétlenül 
eleget tenni tartozik.

Rendes körülmények között és elvben 
a két főkapitány-helyettesnek csak a 
hozzá utalt szolgálatra alárendeltsé
gében /pl. szemlék alkalmával az őr- 
személyzeti főkapitányhelyettes csak

őrszemélyzeti vonatkozásban intézked- 
het a kapitányságok vezetőivel és vi
szont a hatósági főkapitányhelyettes 

csak a hatosági szolgálatot érintő kér
désekben rendelkezhet az őrszemélyzet
tel/. Kivételt képeznek azok az ese
tek, amikor a kerületi főkapitányt
- annak távollétében - hivatalból he
lyettesíti a rangban idősebb főkapi
tányhelyettes.

4.§.

/1/ A kerületi rendőrfőkapitány köz
ponti hivatala belszervezetileg ügyosz
tályokra, segédhivatalra és a szükség- 

hez képest más szakhivatalra tagozódik.
Az osztályok számát és ügykörét a Bel- 
ügyminiszter állapítja meg. Az osz
tályok vezetőit - amennyiben aBelügy- 
miniszter másként nem intézkedik - a 
kerületi főkapitány jelöli ki az I.,- 
illetve II/A. állománycsoportba tartozó 
tisztek sorából, s ugyancsak ő határoz- 
za meg, hogy mennyiben van ezeknek, il- 
letőleg az egyes előadóknak intézkedés
re, vagy kiadmányozásra joguk.

/2/ A kerületi rendőr-főkapitány mellé
rendelt számvevőség külön jogállását 
az állami számvitelre vonatkozó jogsza
bályok, az ezekkel kapcsolatban kiadott 
külön utasítások és a jelen rendelet 
............§-a állapítják meg. Különben 
ezek működésének ellenőrzésére különö
sen fegyelmi szempontból az 1.§. /2./ 
bekezdésében foglaltak a mérvadók.
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/3/ A kerületi rendőrfőkapitány másod- 
fokú rendőri büntetőbíráskodási jogát 
helyette a Belügyminiszter által meg
bízott hatósági főkapitányhelyettes, 
továbbá csak a másodfokú rendőri bün- 
tetőbírói jogkör gyakorlására ugyancsak
a Belügyminiszter által megbízott egy 
vagy több más tiszt is gyakorolhatja. 
Utóbbiak azonban csak abban az esetben, 
ha a kerületi főkapitány a kihágási 
ügyek elbírálását eléjük utalja. Ebben 
az esetben az önálló hatáskörben tett 
intézkedésekért személy szerint és ki- 
zárólagosan az utóbbiak felelősek, az 
ítéleteket és egyéb kiadmányokat, mind 
a hatósági főkapitányhelyettes, mint 
pedig a másodfokú rendőri büntetőbírói 
jogkör gyakorlásával megbízott tisztek 
”A kerületi rendőrfőkapitány rendeleté- 
ből:” és saját aláírásukkal ellátva 
adják ki.

5.§.

/1/ A kerületi rendőrfőkapitány akadá
lyoztatása esetén helyettese, személyi 

ügyekben, dologi szükségletek kérdései
ben és általában minden olyan ügyben, 
amely a rendőrség szervezetét és műkö- 
dését érinti, a belügyminiszternek köz
vetítő és véleményező szerve. Hivatása 
a törvények és rendeletek végrehajtásá
ban, valamint egyébként is az állami 
érdekek és a polgárok érdekeinek védel
mében az alájarendelt hatóságok és szer- 
vek működésének összhangját és egyöntetű- 
ségét biztosítani, a Belügyminiszter 
irányítását és rendelkezését közvetí

teni és mindazt megtenni, ami a rendőr
ség feladatainak sikeres megoldását 
biztosítja.

/2/ Ennek megfelelően a kerületi rend- 
őrfőkapitány:

a./ ellenőrzi, irányítja és támogatja 
a rendőrség ügykörébe vágó törvé
nyek, rendeletek és intézkedések 
végrehajtásút és általánosságban az 
alájarendelt hatóságok és szervek 
hivatásszerű működését minden vonat- 
kozásában, ideértve ezeknek gazdasá
gi ügyvitelét is; ennek során meg- 
vizsgálja a hatóságok és szervek 
ügyvitelét, szolgálatát és gazda
sági ügyeit, pénz- anyag és letét- 
kezelésüket, illetően pedig rovan- 
csolást tart;

b./ amennyiben törvény vagy miniszteri 
rendelet másként nem intézkedik, 
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másodfokon elbírálja az alájaren- 
delt elsőfokú rendőrhatóságoknak köz
rendészeti és igazgatási ügyekben 
hozott, jogorvoslattal megtámadott 
határozatait;

c./  másodfokon bíráskodik a rendőrség
nek rendőri büntetőbíráskodása alá 
tartozó kihágási ügyekben;

d./ a vonatkozó szabályok értelmében 
eljár azokban az államrendészeti 
ügyekben, amelyek az Államvédelmi 

Hatóság részére fenntartva nincsenek;
e./ az alájarendelt hatóságok között fel

merült vitákban döntést 
hoz, valamint a más hatóságokkal fel- 
merülő hatásköri vtákról pedig in- 
dokolt véleményének kifejtésével, 
a Belügyminiszterhez;

f./ intézkedik a rendőri őrségnek illető
leg egyes részeinek /alakulatainak/ 
esetleg szükségessé váló összevonása 
iránt,  ha ez az összevonás egy zász
lóalj erőt /400 főt/ nem halad meg; 
ezt meghaladó erő összevonása iránt 
a belügyminiszterhoz tesz előterjesz
tést; intézkedik továbbá a katonai 
karhatalom kirendelése iránt;

g«/ gyakorolja a fegyelmi szabályok sze
rint őt megillető jogkört és felü
gyel az alájaréndelt hatóságokhoz 
és szervekhez beosztott rendőrtisz
tek, rendőrök, rendőrségi szakszol- 
gálatosok és rendőrségi alkalmazottak 
 fegyelmezettségére és erkölcsi maga- 
viseletére.

h./ valamennyi beosztottjával szemben 
a hadbírói eljárás megindítását el- 
rendelheti. Ezzel egyidejűleg vagy a
vizsgálat folyamata alatt a vizs- 
gálat alá vont terheltet - két he
lyettesének és a tanosztály parancs
nokának kivételével - a szolgálat 
elől felmentheti.

Gyakorolja továbbá a fényítő jogkört, 
amelyet a Fegyelmi Szabályzat vonat- 
kozó rendelkezései részére megálla
pítanak. Utóbbi jog gyakorlása meg- 
illeti a hatósági helyettesét is a 
hivatalvizsgálatok alkalmával.

i./ a Belügyminiszter által engedélyezett
keretek között a rendőrségnél megha- 
tározott legalacsonyabb fizetési fo
kozatba felfogadja, kinevezi a rendőr 
egyéneket, a rendőrségi szakszolgála- 
tosokat és a rendőrségi alkalmazótta- 

kat. Ezeket a mindenkori rendelke
zéseknek megfelelően a legmagasabb
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tiszthelyettesi, illetőleg ezzel 
egyenértékű fizetési fokozatig be- 

zárólag előléptetheti és állásuk-
ban őket véglegesítheti. A "rendőrök 
felvételét őrszemélyzet! helyette- 
sére átruházhatja.

j./ előtte tesznek esküt azok
az újonnan kinevezett rendőrségi 
szakszolgálatosok és rendőrségi al- 
kalmazottak, akik szolgálatukat a 
kerületi főkapitányság központi hi- 
vatalánál kezdik meg.

k. / a "rendőrök" elosztásával elvileg
az őrszemélyzeti főkapitányhelyet
tes gazdálkodik és ezért ezeket a 
saját hatósági területén belül át- 

helyezheti, ha azt a kerületi fő-
kapitány már jóváhagyta.
Ha a Belügyminiszter másképp nem in
tézkedik a kerületi főkapitány a 
beosztott tiszteket - kivéve a fő- 

kapitányhelyetteseket, a tanosztály- 
parancsnokot, a kapitányságok ve
zetőit, a büntetőbírókat, a tanosz- 
tályhoz beosztott tiszteket, a gép
kocsizó alosztályhoz beosztottakat, 
és a gazdászati tiszteket - más 
állomáshelyre vezényelheti, vagy 
áthelyezheti. Amennyiben a kivétel 
között felsoroltak áthelyezése vagy 
vezénylése szükségessé válna, a 
belügyminiszterhez indokolt javasla- 
tot tesz.

l./  engedélyezi a kerületi főkapitány-
ság a központi hivatalához beosz
tottak, továbbá az alárendelt 
hatóságok és szervek vezetői és ezek 
helyettesei részére a rendes és rend- 
kívüli szabadságokat, engedélyezi a 
betegség miatt gyógykezelés céljá- 
ból szükséges szabadságokat 3 hóna

pig terjedő tartamban; a 3 hónapot 
meghaladó ilyen szabadság iránti 
kérelmeket indokolt javaslattal a

Belügyminiszterhez felterjeszti;
m. / utalványozza a dologi természetű

kiadásokat;
n. / az elnöki, illetve őrszemélyzeti

osztálya útján kezelteti a kerüle
ti főkapitányság állományába tarto
zók szolgálati minősítési táb- 
lázatainak és törzslapjainak egy- 
egy példányát. Belügyminiszter 
által kinevezett vezető szolgálati 
és minősítési táblázatainak másod- 
példányát a Belügyminiszter sze- 
mélyzeti ügyosztályához terjeszti 
fel.

ÁBTL - 4.2 - 274000/1949.BM /44
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o*/ se.j'ly jgyekben e-latúruzott ka
ré búk k . ött . „au'roz;

4../ m. JiatárouGtt 'rer k k mÖtt ti n
it

r»/ alárendeltjei nősül bí ; iben
VON áa ui .• - eket kiudjaj

e •/ ltiválő tel je</ itmény ek jut ■ lrnaz ‘só- 
ra í,Zer*".leúi í’Ők’ipi túnyi Jicsóró 
ükir tH-ot wn- t ki vagy ályen ered* 
menye ét felmutató t.iazt-:-' t, rend
őröd ■> t *' s rend reái alk • 1 caisot ta- 
kat MB i miniezteri 1 csőr^ő Ok
in t”-í öli .ne ősre, v:.-,.., Jelvfn/cs 
kitüntetésre t- ijeszthet elől

az#/ a fennálló i'uhúel z-.?a. telié
ben gon .,s ;oéik a rcuiiózr ’ álló- 
Kányába tartóvá v ilnxnennyi al 'ren
del tjének t övül b ke pzi b erői i

t#/ vélemónyes jelentés el a lügymi- 
niezterhoz /el terjeszti hatósá
gok is -szerve > valamint az ezek
hez aeosztort személyzetnek elŐter- 
j< ■... ■ sc’itj 13.-et.51. : }< -hl alt;

ty./* jondOiZcodik központi h.’
beoszt'sáréi és a L.'v••..•; 108 ' 

ügyek pontos ős gyors elintézésről! 
fiieyuaturozza a szol ;ál tót és an
nak módozatait |

u./ i nmóel Inál . íllandó
ügybeoszt'ut felülbírálja ve azt 
jóvuh :g; Ja, vagy azon változtatáso
dat onzküzBl# Suját ügybeosztását 
föl áJldrb lóéra a • 1 gr in-s: ter
hez elő-3 irb® t a felállít/ t követő 
3 napon bőiül, a tov bbi i’:ban min
den Jv >-^u. r hó «h-ig fe 1 terjesz
ti ;

v*/ havanként, a hónap 15# napjáig ál- 
lonúnyeso értőnként és renJtokoza- 
tónkéi it k'11Ün-kÜlön feltÜ* tetve , 
jelenti a 1 g-. miniszternek az 
állományiba tartozó ren !./■,...-ö,- és 
eg, b alkalmazottak t«IJeo létszó-

/ xa t| ... sn év a i
febru r hó 15# .nupj 1 , részletes 
kimutatást terjeszt ..öl mz előző 
év g-. fórjaim ról#

z./ ezeken felül eljár minim z ok búr, un 
ügy*,kben, melyeket külön ':,örvények 
v ; iw. !■* b hoz .-.•. ut* Inuk, vagy 
amelyek n jo ?: o-u, tov’ . >. felije
ik és ellen r.-.ő hatósági jellegé-

1 kifolyólag elvileg hatásköré* 
húz tartoznak*
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II.

A hatósági főkapitányhelyettes munkaköre

6.§.

1. Elnöki osztály: vezetője a hatósági 
főkapitányhelyettes.

Tagozódása és feladata:

a./ Személyzeti csoport:

Alt lóban a re.ámr -éji szm. szólj-'.le to- 
sok fel lőjem .'ót, z re .. ‘ rz ' i zlbrl- 
mázolták ki íev mi- It,' esküt'' elit, vé^ 
lege-11' t, elől \-tet 'fát, úthelyc- 

. zéoÓt, elbocsátását, re, ■ mm-mi dl- 
lotnányba helyez ' z " t, n n jcmV-»í T ;; - 
kot, a sz.zb Lsúgok engedélyez át, se* 
jély ügyekben a in.t rozst oi. t, dicsé
rete .re o kitüntetésekre j y ©iáito
kat stu. előkészíti.

b./ Fegyelmi és igazságügyi csoport:

Iá. lrmtr.ua a főnyitő eljárás int 'zése a 
kerületi : ikr.pl túnyl m áo'b rben, a 
ftbtk-nak a ren. tagjára való ki
terjeszt r vej. >n cm ólaiban a •• s Füle
li főkapitánynak, mint z . sabb parmnce 
noknrk hatúökö rété utz.lt -ü£ jmm intézé
se.

c. / Rendőrorvos:

ml:en6rzi és felügyel ti jo kínt gya
korol a hatósági rendórorvoBi fele.la- • 
tok teli .lésében £0 Inlkoztaiottak fe
lett, ellátja e ez ál éti főkapu z.yság 
székhely én mól '.latot t Ijesilő öez- 
szes rendéről és' mn rz ' T nlk.-tl azot- 
t-.á orvosi ellátását /kim'vc a t nosz- 
lólyt/. A rez lőrervoa m . c 1 főka*
pitáay e „ ' :■• ' ■ á ‘gyi cl ■ j* a.

d. / Nevelőtisztek:

A kerzlátbcn a z.ort, j-z-l’ti, •...ulturd- 
lis munka megszervez '-;• zt '3 cl ■ ;n-‘ rzé- 
öct, ti várát 's j "r si k'j;i ti lységok 
rer ’ Őre „..*.?3 ’lz-t i műnket rvz mi..k ?íkó- 
3zit sít, cl'. n. rá ét vé mik. llen- 
őrzik és irányítják a kér’ let leim l.t éh 
beosztott nevel-’•',iszt ?-jt* 1jelölik
az in..jc c e U. cz-e L.

lrmtr.ua
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2. Hatósági osztály:

Tagozódása és feladata:

a. / Igazgatásrendészeti csoport:

Feladata a kerületi főkapitánysághoz, 
mint II.fokú igazgatásrendészeti ható
sághoz érkező jogorvoslatok elbírálása* 
Az I.foku jogkört gyakorló igazgatás
rendészeti előadók feletti ellenőrzés 
és irányítás*

b. / Kihágási csoport:

Feladata a kerületi főkapitánysághoz, 
mint II.foka rendőri büntetőbiróhoz ér
kező jogorvoslatok elbírálása* Az I.fo
kú jogkört gyakorló rendőri büntetőbirák 
feletti ellenőrzés és irányítás*

Ebbe a csoportba tartozik az ügyészi meg
bízottak vezetője, aki a közérdek foko
zottabb ellenőrzése érdekében a kerületi

. főkapitányság területén lévő összes ü- 
gyészi megbízottak felett ellenőrző 
jogkört gyakorol*

3. Nyomozó osztály:

A kerület nagysága szerint, valamint a 
lakosság és a bűnügyi statisztika .sze
rint szakosított nyomozó csoportokból 
áll* A nyomozó osztály működési területe 
elsősorban a járási kapitányságok és csak - 
szükség esetén a városi kapitányságok 
területére terjed ki* A nyomozó csoport 
tagjait a nyomozó osztályparancsnok ren
deli ki az őrsök igénylése alapján egyen
ruha ban, vagy polgárí ruhában•

Az őrsre kiszálló nyomozók az örsök tá
mogatására mennek ki s feljelentéseiket 
is az örsök nevében teszik meg*

A nyomozó osztály mellett bűnügyi labo
ratórium működik*

4. A gazdászat-közigazgatási ügyosztály 
szervezete:

A gazdászat-közigazgat si ügyosztály élén 
az ügyosztályvezető áll.

A gazdászat-közigazgat sí ügyosztályra 
be vannak osztva: 
illetmény- és élelmezésügyi előadó '/egy
ben ügyosztályvezető helyettes/, anyagi
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és kárügyi előadó , épitési és elhe
lyezési előadó, továbbá gazdászati 
tiszthelyettesek és megfelelő létszá
mú segédszemélyzet*

A gazdászat-közigazgatási ügy- 
osztály feladata és ügyköre:

1. / Mindennemű anyagi, költségvetési 
és gazdászatközigazgatási 'igyben a 
Belügyminiszterhez előterjesztések meg
tétele /költségvetési ügyben a mellé
rendelt számvevőség bevonásával/.
2. / Ellátmányigénylósek felülbírálása 
és minden hó 10-ig a Belügyminiszter
hez való felterjesztése. A kapott ja
vadalmazás elosztása a mellérendelt
számvevőség közremüködósével*
3. / A költségvetésben előirányzott, de 
a havi ellátmányban nem biztosított, vá< 
ratlan kiadások engedélyezése eseten
kénti 1.000.- forint értékhatárig, a 
mellérendelt számvevőség véleménye alap 
ján*
4. / A pénzfelhasználás ellen/zése a 
mellérendelt számvevőség közreműködésé
vel*
5./ Szerződéses orvosok, állatorvosok, 
lóápolók, patkóió-kovácsok, takarító
nők stb. szolgálati szerződéseinek el
bírálása és jóváhagyása.
6. / Távbeszélőállomások fel- és átsze

relésének engedélyez'se, ha annak költ
ségkihatása esetenként az 1.000.-forin
tot nem haladja meg.
7. / Természetbeni lakások kiutalása, 
ermészetbeni lakások bérrneyállapításá

val kapcsolatban felmerülő vitás kérdé
sek szabályozása*
8. / Berendezési és felsze el sí tárgyak 
igénylése és elosztása.
9. / A főkapitányság alárendeltségébe 
tartozó szervek fegyverzet és lőszer
szükségletének megállapítása és a szük
séglet állandó meglétéről v .ló gondos
kodás*
10. / A főkapitányság alárendeltségébe 
tartozó szerveknél lévő fegyverzet és 
lőszer nyilvántart .'sar hibás fegyve
rek javításának szabályozása, ha azok 
javítása a tanosztály feoyvermühelyében 
elvégezhető*
11. / Kincstári vagyonban keletkezett 
kár-, vagy veszteség esetében a kárté
rítési eljárás lefolytatása, a kürté-
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pltősl kötni zcttáég mc;, ál/pl tó a a 60 
a kárt okczó Bfceaély',. 1 h .zaj
12./ A . :^C-
zó őpiiko/sekre javallat ;l"terjeea- 
tese a ? .1 niniaz te kiez, az clőmó- 
rotl költ ’ b csatoíásáv 1*
1 ./ lüvozctő ÓpKász á/á. ök >/e.„bizt
sára j ,va lati, c-1 a ... 1 . iniszter
he..;.
14 •/ A r .jkapitány/g alrendéiteégébe 
tartozó ez xaaóte 'toknál ’v -nte lóg-

; . A-
oeoláa egt-.rtuoa a ./eltér mmlt szátn- 
vovuoég küzroiatlkö Soévol, a .'.'■ oplt ny 
re n leik . iím ni mj la,
IS*/ A i? öl lé rendelt zmavovŐá'g ált il 
a szé..... fő'.: J-ollzv’ ■:■ ráí kz'ozi-

. Ótes- 
t ■ kié.
1b./ lll.ocr A.i/e • 1 / -o •/.-. ,os Ű gyek
latlzőoo, .. • g'.ok '/. -'rz'nym ! lévő 
Szabályoktól . : / mást
rr j .? :* /.' _yel i „é. •
17./ íiót-ipcik C’l: / szao? 3.. ' r , aló/- 
SZ 1 ía:/ bo.i :mz ' ksuk o y ' > zabé -
1 o . ja*
lő*/ Elmlyo/si ml ml ; .',.. biztosi- 
t/j m z ..t- m m. k ’ >i szerző-
óRmk jóváz . , ■ >.,.., l.i ■' * z in; ■ M.-.’ an évi

/- 1*.- . ' .■
:«

19*/ 1x1'.;. .t Irmok z; rbr-mt* rí »i költsá- 
;cinek elbírál..sa 's ‘ gon. költségek

Kifizet adnék eng ’lye 'se mtönként! 
1* 0*- fml.it m/. a',./ ;* ,
£>•/ Fűtési illetető i • -
űző Ijletek nogál'J ’pit'/ , vn e cél
ra m; ott java ./Ion elos m z , a köz
pont 1 bemmm’s u/ln áizt -5t.■•.■ló t ’- 
Zc lő mya ;o . i cayl'kr . tűéi il1et* 

i .. . . ; n -i . Ltott t -
zelí n zgok iclha© ;n 1 / nak mzmzol- 
tm. S’.Í*
21./ zx í.íu l'/átiV i..í j- ...yl ■-*, \’l-
ózz•j.’.ó:.. .- k/í ■ m 1 / . /: -,zjd
339.336/1943.1V.1.O. . .3 . ' .1

■*/ .. n ,o-

tó tárig*
23*/ ’iasznmv t .J.'-.iUiá vélt . mmok

• kiselejtezése, illetve a iselzJtsWa 
J ;váham 'ja, ha a zisei Jt -Ízre kerü
lő an .'Ágok mm ■r. z 'si /.■.■,■ tissen a 
2C./0.- forintot nem Ja ne.g.

elb%25c3%25adr%25c3%25a1l..sa
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;y ebekben az .10/d* jelzésű. Anya,.;- 
'o?.3i Szabályzat 19 • <-ában 

í’o glal tűk i rányn 1 ók •
24>/ leltári leírások en;<v úlyeuóse, 
ha az okozott ké * ' ■" 'ké r o :térül 
2.5pű.- forint eoetonké ti alól ha-

, :e.. -ic.; térült r. ?. setében
1.0)0.- forint utírig*
2b*/ A fők pit'. ye . \ J.. r ölte/•gé
bé tartozó t, - nél vezetett
kincstári Ólcl e. 'e, vaj. ü írt a ;6- 
cpit y.u ; 1 ... -'-t? ' -c tarto

zó c ; ' 'b szc iveknél ciükc ■..'> kösg zdúl- 
kodé,sok ós köz ; t..-.jzcs Z O J.. 3.r'l 
sz 3 i rt'zke ' x-k . ■ :.., telő.
26*/ A r-u jx\3.*._:L óptl cz-Úö .■: zavar- 
t? ’an leüouyolJ. . r-. /.é- n ál ndó 
öSBZc.öt H *o fen l••.•?! s- - t.;..r Heti
le il ú úo cs .. • * x ;... f i ..ől.-jaz-

!•
'?•/ A r” ? •?.. • . . \ . 1 vég

zett ren •. ruógi évit /rés t átvételé
nél az utófelülvi'vj _:é.latári'.T való 
közrend röd-.'s, az épít-: z/s tartana 
alatt a ciunk.:'Tatok mer. t '■ a rend
űn-? úri. :óbcn v Tó s > 3 túrtésa*
2o*/ ü ilvé : • .'■ ve..t l<u :•, kerü
letben c .j -t <■ ’■ 1 sben v ’ .rehf.jtott 
fcati li ma \ J t í-
8i iőlguzgu ;óh \ által vú xlmj lőtt 
ép.: I e - sokról*
29*/ A fők ipit ' ys >1’rc p ts/.Tő
be tartó, i 1 ’/v tol szak
szó../> iának ' ;■ ’g e-' ui rcó-

3<./ - .gaz .ás. ■ i -• ;o.;. l&t zavartalan 
ell / sónak bizlozitása, o fá<upi~ 
tú..yság al r-.. be t-.riozó szer
vek felé az e y cs ' g1 ifi zés úr- 
dv eben szil . ' s intár. '-€< c-/vé-
t-..- e, il . etv ex kre j* v .. bUAel 
a 1 . inix. 7 :••.
31*/ ■■•!;}. ráa nH.';:: ol n "yben, me
lyet rend: 1 le , v ' v 1 t ok a

.b L 8 fcö ■■ •ó b e U t 1. ‘ h; •

Utalványozás.
A fő :apité.uys - ÍjArc 1:1 ut ‘ t ja
vai Ir.-.-zc 3 m-'rtórci. az uó íváuyozú- 
SÍ jog a lő cá.ó ■.://■■ V .’..- 5j t, tá
voli tében m elnölcl os ;ály ve
zetőjét illeti >eg«
Az utalványozáöi jog eac önti m'r- 
tóke - az ellátpr.xiyok utulaényomása
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kivételével - a regese ;ott t *kha- 
tirokl terjed*

Az ■ :/ rokon felüli utalványozd-.
eoi: enge ilyez ét, bérleti szerződé
sek jóváhagyását, valr X t a közgaz- 
Xtlko á.oX kölesönö el .aoXxos ü- 

1 ’.. * át .. ..!... cnn.

Az utalványozási joggal felruházott 
személyeket, valamint a szocálybklen 
beállott változásokat hozzám is be 
kell jelenteni*

Kiadmányozás.

Az 1-15. pontokban felsorolt 'gyekben 
a kimlmúnyozúsi jog a m;.‘i: ti főka
pitányt, ÍLtőWoffl^ távoli tóbon he
lyettesét illeti meg.

A 16-31* pontokban felsorolt gyök
ben a kiüdnányoz;. 1 Ja t-
közigazg itási hgyos :t Ily vez tájét, 
tivoli" bében megbízott helyette ét il- 

i .... • A . b-1 oi
ügy oszt.' ly vo;a lő j o, /helyet tese/ a 
kladndnyoadoi jogot a kerületi főkapi* 
tóny rendeletóból, áll súnek 's rend- 
fokozatunnk feltünteti aével gyakorol
ja*Főkapitánysági házipénztár.

A erületi főkapitányságnál a kisebb 
anyagi és pónzszá sógletek fedezésé
vel too ügyek Int -áré ;•>
dasigX hivatalt /he sipénztúrt/ rend
szered ok, melynek szoaélyzete egy 
pénztárosból és egy pénztári o'llonór- 
bol áll* A kerületi Íü..jiXmyság házi- 
pénztára. a 'ni ■■ ■'.. y ’■ ol,
valamint kisebb nnyt beszerzésekkel 
ka,,eoolctos penzión lésen kívül a ke-

' r'lleti főkapitányság leltárait is ke
zeli.

A kerületi főkapitányságok mellérendelt számvevőségek.

A kerületi fők pitányságok, mint utal- 
vüijozisi jo.;y--i ü 1ruházott igazító 
hatóságok mellé az 1897:XXetc*36*?-a, 
illetőleg a ázi ,v t. li Utasítás 222*

■- í á v á.á ' c 1 . ■. ?.

..X álamrend rség vidéki f ők .piti aysá- 
,..;a 1 .a.? ■*.'mi
szerint dzékeofá. rvéron, üzombnthe- 
lycn, csen, Hegelen, Debrecenben és
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' >■ ' el- a f ■■el

sorolt ímly ;ken a jelen rondeluter el 
felállított kerületi f
!■• sllett cint ne 11 cro.: lel t 3zá -vcvüső- 
gek folytatják tov-bb mfkülánket*

Az Ellamren'Erőé.;- budapesti /tmoat n r 
!• e;: löuis/ .... -/.ín
holt sz 'nvov'g g/cv ; v •« er.ol- 
.álatát.az hl • alrend rscaj ezerve-

«

Az ullaíirend .rsó:; vidéki fő kupit áiyoá- 
ga mell-'rendült a;.; 'V.v ■ ' • .-.int a II*

‘ ' olt .
□ ■ ■ /. .■ Ödéo't*

A szolnoki VX1* rer'll ti fők/ltűnyoág 
ne11 ’re idolt s;<- vevős'g ss ■. személy- 
setéről útmlyezóa vtjfn go.---oakoli-./••

'• " V ■ t
sz-r.-vovős geknek - aint ált Iában a

- ’. •■•' <114
törvényekben és rendel-: tokben szabd-

' rtátfköre $• híva-
tása az állmreri raég keretében most 
végrehajtott szervezeti m /ősi tás kö
vetkezte en nee ■. égé

EkLoz /pest a aellxrendelt • ■ ovevő- 
sogok az u*n* k< oigumy t-si se^.cdmol- 
úlat t-á. in/tőben a bő/pi VnyBúgo/ 

nak vonnak al rendelve, de a fCkapi- 
tú-^y/g utalviXyö-éfjóira n/ve r.ind az 
előzetes, *. ilnd az . /l.:.os sXmvi/li 
ollm'rzea tel int ..-tőben önállóm mű
ködnek 's a m'lküX síkért ea k a /l- 
‘ g. miniszternek felelősek* nélló el
len 1rzó hatáskörükhöz az önálló leve
lez / jog le járul#

A o : .. vovőeég knek a 3/ ví 11 Ter
vé > az ■ ‘ -
ben kla lőtt 11 Ut . r. /
a külön kía ott rendel tökben szál E- 
lyózott hatásköréi. sóhoz
változatlanul trrtozlht

a*/ íolentéstétol oly ügyekről, amelyek
re nőzve a főkapitányáig a számvevőséget 
véleményadásra felhívja, vagy saját ker> 
denényozésére, valahányszor azt a szolgl 
lat érdekében szükségesnek véllj

b#/ a közigazgatási oz/vcr/égl segéd
szolgálat, nevezetesen: a pénztára: ée 
anyagkezeí Őhivat al ok rovoncsoláaa, eset
lóg annál való zözrsmüködéo, a közigaz- 
gatáe coljaira szükséges nyilvántartdsck 
kesztlsoi1181 á® ®Syáb ’^^atások asG1>-
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c*/ a főkapitányság Lilisotőooire /Iciutck* 
léseire/ nézve*
d*/ a cöflyvelés ős oz ’r-i-si szigorlat, 
valamint az ezzel kapcsolatos teendők;

e •/ letes el pána*
/.mutatások elkészítése*

A jelentéstétellel kapcsolatban az utalvá
nyozási joggal felmászott rendőriáka. ilány- 
ség köteles mind azokat az ü ;yc' at a szén- 
vev-3seggel vőlenényadás végett; közölni, 
amelyek általában az cisz moldsra vonatkoz
nak, vagy amelyeknek. elintézése a költség
vetési hítel ícriésóvel áll összefüggésben* 
vagy anolvek el ize tea tó.fejtést i/nyel
nék* Xly ügyek az el intézés utói is, le 
nég a i -.1/ hyozos elő tt á -Ijex zés, ille
tőleg ellenjegyzés végett közlendők a 
számvevőséggel. ízen ívül azok az adatok is 
közlendők, aok Ismereté nélkül a
sz-vevőc/g /.-.i orlr.tl és so:/-ássol ,/l ti 
teen ' 'it -id msen nem. végezheti*

általában a szú ivóvá ség közremX' ödése síéiül 
nem mellőzhető egyetlen ol^an ügyben sem*
- iúeértbe az anyagi szol/lattal kapcsola
tos ügyeket is - amelyek költöég'xihat'st 
eredményeznek* vagy eredményezhetnek*

A közigazgatási számvevői Fjogédszolg 'lattal 
kapcsolatban a számvevőségnek vezetni kell:

a*/ :a; Gogoléi ázott hitelrészletek ágii van- 
tart: s t»

1 j •/ az olőlegnyilv Intar kist*

c*/ a ó 0 t/1940 • f • sz ’uu határozat tál életu 
hivott k llségvetési reformnak csgfolelŐ 
rov trendszer szerint vezetendő főkönyvet,

d*/ a többször ismétlődő járón :ok 
/názbórek9 stb*/ nyilvántartásét*
c •/ a stó/kési álla:',ít ön vet,

f*/ a szerződések 4a3d.lv/ntartésót*

g*/'mz utalványoz' . .yzésre jo
gosult lisztek nyilv'ntnrt's’t*

:.*/ m ^„ejtett ^knzt.'rvlzc ’1< tok nyiXv'n- 
tart sut,

j*/ az ingatlan állami vagyon leltárát a 
36«366/19021 *L*szófiai törzskönyvi Utasítás 
19*l-ánuk megfelelően*
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k. / egyénenkénti nyilv'íntartúst a Qz&n-
vqv oógi beosztottal: hivatalból való tá- ■ 
vollóterül /szr j, élt'vozás, beteg
só g, leülsz ol gól t/f

l. / r^'ilv'ntarVst - fúki ,:lh:yc;’y alá 
tartozó szómrdótestékről és anyaggasd*!-
.odúéi olc\ ,y$ógckről,

•/ yilx íntart' 3t .-.-n r?nyr íó testek
felel őu számadóiról és Eióg r indazoknt a 
nyilvántartásokat, amelyek vezetését az 
eddig kiadott és a jövőben ki adandó utasi- 
tlsok . e/úmvevásó.-; részére -.hl rj k.

Az utalványozást megelőző közi az atlsi 
3z'mfejtésnél - umely most mór a 
1>* b -/k . ♦ :?rint a
számvevőségek önálló preventív ellenőrző 
hatáskörébe tartozik - a számvevőségi fő
nök köteles felügyelni arra, vájjon az 
illető kiadŐs a rendelkezésére bocsátott 
hitelben fedezetét talál-e, vagy sem* 
ró teles e^rszerík-. ind felügyelni arra 13, 
hogy egy es ugyanazon T.:l diós t'/bbször no 
utalványoztassek és hó dó
össze?; szhaszeMnt r. törvények, szoMly- 
renJ. •letek, szerződések, vrgy díjszabások 
alapján állapitta:>sók Mg*

Ha as utalvány a rendelkezésre bocsátott 
hitelösszeggel szemben tulhi ’dáot, vagy 
előirányzat nélküli .lakást foglalna me
gában, v-.i y ha rtz utalvány a fennálló szi>- 
bulyokba ütköznék, köteles a számvevőség 
u fel- ós ellenjegyi; ón mellőzé'jővcl a fő
kapitány ág ve jét oz n höráóL/ényre és 
az ilyen ulrlvúr/ozásnak a á;,''//T94'-<. ü. 
számú n elet 19«$-őban L It követkéz- 
mén ;oíro figyeli eztetni azzal, hogy aneny- 
nyiben a f "kapit'nyerág a tervezett kiadóst 
níndoaká^on. szüköéjesnek tartja, úgy pót-, 
illetve rendkívüli itcl ’.áiosrf /nlő oc Íróit 
kell Intézkednie. Ennek rendelkezésre bo
csát ha előtt az utalvínyrondelatet fel
jegyezni nőm szabod*

1 Intbégy az állom! pénzkezelésben a íjosta- 
takar'k ;úri csekkezolés rendszere 
194 •*vi locenber 1 ó 51-ével rx szűnt, 
1949•évi Jc.íiiuúr hó 1-től kezdve íz utalv. - 
nyozó h... uÓ3rgol: n 1'5. i/194 • orm.sz'nu
ron lelet 7*C-a alupj'n renc.szery31tatt 
utul'v ányokkal adnak utasít * st a' •. >ostatáka- 
rókpénztúrnak arra, hogy a javadalni szám
la .mto-
siteon. jöv?bon tehát ~z u Ji.il v dny. :*end. ele
tek'non r nr.szúsivevüsá Jiez, nem közvet
lenül postataha *óh.xnzt 'rüoz intí ztetnok.
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J ' - f
Ezen utalványok tervezeteit : 3z<.?Mr&vóítá- 
gek nem készíthetik el# -z utalvány érvé* 
ngorjáji kellékeit a 1>. V13z * bm* 
száma rendelet 3#p-a sorolja fel.

. ■■ ■ - k -

A szílnvevŐsegek tennivalóit; n fennálló 
renicllcezésck értelmében az alábbi csopor
tokba sor-..: lom:

. 1#/ ellen5rzÓ feladatok:

a#/ az engedélyezett dLúelrdszlctok nyíl- 
v.'ntartésa, az utulvánv oknak •?. fizetési 
utalványok! al Ós átutalólapokkal Való

....’.= . - 
xx!;. óáztárhóz való neglrilvéac ó az ni rovat 
elszámol isi ivek felíilvizrg-.latrg

b#/ S pánztárrovanoool.'sok' és helyszíni 
vizmp./jutok ■'-11 ondó e föl ■ - • :TcS el 1 tsa 
a /'.v.;/ic nys'g valamennyi alárendelt 
szarveinéi.

2#/ könyvelési feladatok: a könyvelés* az 
évi olMrényzatok és : énzkt zel ->
tások elkészítései

>•/ sz/fejtési ás < sigor/luti J> 1 latok: 
, számfejtés, számadások szigorlata* a sz/-» 
’ cdási állom*nykönyv vezetőije és c. szerző- 
• dósok nyilvántart só*

A számvevőségeknek at évi költségvetési 
clái/nyzatok a 600/1948#ill. g 
a lÍl#3O7/1943<l/a#E#E#0z' \u rendelet alap* 

énzkezelésl kimutat'.sokat
' pcsig a 1. .080/194-7 • orr »snA...u rendeletben 
foglaltak Aigyelcnbevételével oll elké
szít eni*

III.

Az őrszemélyzeti főkapitányhelyet-
tes munkaköre.

7. §.
' A rsndórke /.. L * ’ it

3 a végrehajtó szol H il
.
.E;-: :.. in "■ / i. en ’J. á;lec-.-.! ,lt

Isti főbupi túny sáákelő-■
9

Az Órssenél; zeti ..' /
■'■/ ; . . • jyalt flgys ... ,x_■ ■ m. ’n &&i. Az fe. . 

ozaaálysotí. fókspitúnyhalyettea az őnzo- 
Eiek : ;re vonatkozó Milön utast tűsök 3

l • ._■
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szabni, ok keretén belül:

a. / xelio. )Vaf falusiéi! /hivcczi a
foga- 1 at/íiK. Í.j.:VCVÍ, X.l ff..’ 211 VÓg- 
logceit > eSKLépteti* elbocsújtja* 
illőivé vógelLánás ÍZ vonja a 11/ • 
ul.’o: u_- l'ibelá x* ... .'Izet /tir?z-
t el ném/« \

b. / vezeti és ellenőrzi a körűiét álló-
jtóiyt.h laroosó IX/.. állom.z.ycsO}'őrt- 
beli 1c 1.- ól ói; .'■./•. te

.' tt f.l. en hó 5-lg lé yhakii u-
,-

pitányn^í /elnöki ’’.. . oszt !•;.•/>

c. / ... obU/rvü 1 L 1-. ? cő óhi

ti főhapitüi;■ utján a ^.l’\„ iniseter-

d. / a rónáért et /ör. . . oho at is/
a ner let tér Leién/b^l.l h.elyeni, 
ilx l lej a hozzá beosztott, de köz* 
ponti szerv állomén ábu t-mozó renl-

.... -
' jOSZu'öt 1O3Z.

A- IX/Afrúlloitóy.- . . beli tisztek út-
■ exk a kerületi főkapitány* 

nak javaslatot tesz*

e</ a rendéről© t /Ur ,.z„- .. - -.nio :o t 
is/ ideiglen•...•/;cn v t ■ 1 i 7-.-c-

, li a szükséges helyekre. A XX/A* álló- 
mánycsoportbá te .. ....................

;..O- 
ti iu.' ^gitény;} üt jí vuXa >ot vm

i./ Az héja rondít 11/ • Ú1 lonuüiy-
.

re a rendes ;h> tó dvüli • b-Z-ls/go- 
Fiókig eng ' ó’jczi. A>

' a ;g , •• ../3 j/ lói •
; geo szabadalmokat o£ hón ptól 

hh.-oL Lh. t 15 t.. -t . han enje- 
dólyozi* A h -a i
Ilyen sz ..'.:/ ' ,irdnti k •..’,.1. tokét a ke- 
rülcti főkapitány «1Ő terjeszti*

g./ gyakorolja a X..g X .i :•- >ályok sze
ri- . t ót n egil 1 ető j o ’kC rt s .. 1 / c 1 
a ■ .. u n / • ■ d>

^csoportbeli tisztek s re ■ i . 
^/cjxczetts Igére s erkölcsi magát r*

u. .j. ..m#

a./ javaslat . o oti foka*
pilánycég . . .
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nők karhatal való
öc:-te vond sóra* Javaslatot a kér’-
le ti főkapitányság vezetőjének a kato- 

.?... ílor: Lir.r üIójo •' d.it*

ie/ a fennálló rendelkezések értelmé
ben . .* állóra ;’tk-

'beli tisztek c-s legénység szak : :- 
ének fokaaduóról és tovő i.;kcx:6oé- 

nek biztositő:dról*

j*/ a llZ** állanánycso, orlboli Gisz- 
és legénységet* nhjzzeri.it jelüli 

ki és vezényli tanfolyamokká* il 
tanalakul átokhoz •

./ véleményes jelentéssel ltja
u, úlyzcti vonalon ho / 'r..e-
zett.ama j őx..-... t ős .-. h;j. 1 ../ et, 

lyek elintézése nen áll ’ /./köré-
.. „2.- •

!•/ szóbeli vagy írásbeli /pár ácsba 
■ ó.' ’ ötben I ,oiti az alá-

/ reádaltc.et* Okir ti v- ... ,/lvőn*‘es 
ki/ültelésre a leálló ti 7r' _.y j Lánynak 
Ló;, z el.’ Le ’Jesz J Vt*

*/ évente gyszer minden j /Isi és 
•/újoí kupitáuye. g 1-2 közi * ;i vagy 
külterületi örón "elrendelt" szemlét 
-tart* U sak szemle alá vonja m 
ös zes városi cg járisi k. pit/iysógok 
•.///l c.oti per neonok't, valamint 

\3. /
' ínul es k a végrehajtó szol ő.l /- 

k 1 cap :öo1 Los .Ve/ i . inti
• A ss [ szemlej könyvöt

készít*

n*/ az ér személyzeti fŐkapitdnyhelyet- 
test távollétében az őrszencTyzeti os2S=» 
t. yán beosztva ‘ lévő 1c, ,1 hsodb beosz
tott tiszGje helyette/ti, i azon- 

es í: a zavart >.lun ügymenet nizto- 
/ t sóhoz feltétlen 1 c/ / jq vezetői 
teendőket végezheti* Az általa nem fo- 
; .natosítj.ató, io sárgás inl- /Le...őst 
kívánó ben a éti főkapitány
hoz. kell fordulnia*

IV.

Vármegyei rendőrkapitány fel-
adata és munkaköre.

8. §.

A vér egyel rondőrJr pitóny elmében a

nhjzzeri.it
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tói? I 1 kll -
gye nevét viseli, pl# "Dél-Pest vár

om ■ r'_ „ it/ ”• /’ ejyei
rendőrkapitány ki- hiányait saját ren& 
foaoz tának 's v'rmegy.i _*c i/v;.api- 
táayi minős-'.gének fel . á ű.'vcl ix- 
ja alá /pl. remm/ra =. .. f jár egoi 
madár ;api . biy/.

9. §.
/l/ A vármegyei renlőrb. ipiuányt fel- 
adatk/ó-. en mii. jo
elyetto iti, de esők a z vártaién 
gyaenet biztosításához feltétlenül 
m". :< S tc.:< ivr.lóo mm.

/£/ A se édtiszt helyettesit's ecetén
.a mi ..b. ,;•;... -á-tHr ”. v . * egyel

. rend rkapitá y helyettmegjelölésed 
s :■ ’.t rc-r. ifodoz Urak £mlt-ontet 'só-

vol Írja alá.
10. §.

.. vár m: gében működő valr. /jn yi j*ond- 
orhatósághoz *o szervekhez beosztott 
rend ri személyzet min len tagja - az 
.Hamv' .ólai tú 'Lüz be ártott szó 
. i'lya.f ki 7'belével - ál?om.á.gasoport>-

. - ■
ynak alá van re Ive* . 1-

ke/soinel és ütmeit..’- .inak -i&eeak 
ozo? nem , 11 vá. v 1 / ayelleno-
sok - mindenki feltétlenül eléget ten- 
.1 t '.ráesik#

11. §.
. /!/ A v vei rendőrkapitány fel- 

rdntá a■■:: ellátása 'rá ‘ jm a msátA 
aa felügyelete ul tt álló • . itáiysóg 

' b itósűgi szur-élyze "• ‘ ;'ig' e ne- • ve
heti ős a felad tköréb.oz t.rtozó lgy<& 
ről 00 k /blzal ■ / 1 va.cjí, a
többi ír tokát a v-'r. o , ■ székhe
lyén működő rendőr .g.ih’ry. -' 1.' t tja

’i o 11.

/./ A vármegyei kapitány:
0/ sze/lyi g,, .8 .-or, lel- i sz'breó..- 

o ae .en, n ly • reg r.'; em r- 
veretég és g..mlb.dv á 1 ti, a kerü
leti f őkapitányság közvetí tő ős véle- 
ló yező szerve* b-iv 

acc _cr.uk a tömvén; ee-és rém; _1 Vek vó *- 
Fí.h jt’ -a hó őzt? a vóc ,.g;aí kapi
tány _z ál’mi érdekek és az állag, ol-
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j-. rok v ’ •.clnóbun az a hivat le* * hogy 
az. alá ja rendelt Jxatóöágok és szervek 
nüko " liek Ós ,'; .avi. ,ját és e \ nteilísó- 
./t özülíóí s án el'/oz .itsa* a lel- 
Ll^vmiulsster ás a kor/le ti .-ő apitáay 
ír* • záséit tömre*
titse és alndazt :?.<t . .ye, a rend-

.őrség feladatának sikeres megoldását
rrl -.•ltja. . V. ..'. oj, J. . iái y eb cn 

a /.in .- jóim Ut-tóol ,1 jOg-
kÜ ■ t !■• ;. ... J„ vk > ’Ol.

b./ sllanárzix&xrBM^z
' ■■ .„• S .-... / ■ ':' öel "□ ,z. ..

minden- La ■ •In székhelyén
ért-. ..alotet tart érj cr/1 pontos elő-

e./ véla/J’ny^s JelnJ/.o kis. .; Lében 
a ;'. er 3. e t i f ő ii < *p 11ó. • íy n ak 1111. ■ J e sz t i 
az /Lója rendült ható../.oá '//arr-

.
koz&eu előtérjesz . , •• 
ezekhez© h / z és sz rvekhez

• 1 . , ék Saené-

Ais X.fomx >ri■ /.LuSi..jön d. xnlt.ZQ iia-■
t.lokürükbe tartozó"minIon .• j. éb ügyre 
••jon/.ilr / Jel öntésüket a kel 11 ti •’lka-

■ ysághoz közvetlenül terjesztik ál.

u * / ~ a v. ínne jy el re in i ó ..k pit d./ .y ' íz e lá- 
rc-iideit ij.^í-/ y'//októl >e/-. '1 kl.\~
biztoásáj. úl -.£■ . él -...111 Jel ntl t
minden hó IC. napjáig 1/ ,:c/ ? tva ;- 
küldi avJiueyúi közigáz tósi bízott-* 
súgnak.

e*/ •'•/ vár-.ejy 1 l ...y a köz- •
i^'.zj -i bízol m30.jr.de hív ; /.‘ól v g- 
jb s részt vesz azok ülésein*

A vármegyei rendőrkapitány őr-
szem él yzet i ügykör e.

?yába t r- 
tozó próbapendőröl vé legest t/eére* a

x:l; MJono rtba tart •, Le ~
? -

• elbánás alá vonására* ---r
. • • ■, . a > >rtw

beli 1 jónysé jet - ez ör pár aosnokok 
-•Jva lével - a v r 2 1- .. ?kén belül

"‘ ívül vu-
■ '

b./ v.zói/Cxi Vagy In coeli ácsba fog>

m30.jr.de
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lalt/ dicséretben részesíti az alája
' rccácit/.vt. ...ír ti . , Wn s

kit/.tcui'sre az 5ri.se .i/íy■: ott ihapi- 
túnyholyetjelnek j ynkÁt tesz*

a*/ Vezeti és ellenőrzi a vármegye
; ’ lyáte

..vOiL- 'n-. ni. -a hónap 3-i^ 3 ' V Ve-
IÓ I . :T1O-

mdayeooyortbá t rtozőkről az- rszo-

d./ J; v. Ír töt te .z uz u.c T. z. ti
.

s^cV/Vtot 'rintő oá . .... ./ knek ez
i. / 'zésére, k ’’■ - •” .’■■• kerül b-

•

e*/ Ve.:-/if irá/ltja, 1 ... .rai a
' II/. » állouány iporbb: ti ao..;J tiez-

-

!’♦/ gézkelik - es./lú ., ... :os'.ji hi- 
fr*

s re szükséges 1 kt , ,
béréii g jós és f. 1c ’ • ■ ’t '... .1 ;lr ,-■ ik, 
v lamint ruházati cik" ok ál. g.o.

■ iránt, Ili.. Lőleg eu u /vekben
z... ... L •

g*/ ívor/-- ...cysiur ./.‘a ; *11 vtila-
. ennyi aldrend It községi, illetőleg 
kiil túrádét! erőét és ur/u ür-cti

• . S Z ki 1.1 c re hiy 'ről

h./ C; karolja a f. ;y-:li..l o iioólyok
'

' /b 1 1 v.'r isgyo- WlW soo Lk_.'latot 
teljesítő tisztek és rendé:
ja •/' ./ is o... C.'.óóí .• , v irtáséra*

i*/ A beosztott tisztek 's le
r özére a rendes ’*s a re . ló‘Ili sza-
. ;> .j t a sz u dc.<pst :. Vő sz j/d-

■ t.gili’3i,*kú.:ük 2/3 récééig u. ál e- 
ói* .' .... ... áj col-,

. jából ; ' ./jes z g‘ t 8 nap
tól e*b hóatp t.;; te/.e.á t rí lomal 
enge ■ álpa..i* á.

. ilyen szabadó.
'-

, • jes ti.

j. / vár ogyi.i ■■ a. ' p t e : un-
j ?-

Biti, aki azonban csak a z-_ ••; - rtkl. m
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Az ált la n-.. fog i*.‘c lU-tó# de c"> 
...:. íntó :/ lést kívánó ügyeket- az

' ' ' ?y! elyet*
leshez kell félte/<r . le.

Számadótestek, gazdasági
hivatalok.

12. S.

L 1 ren- -
deli s>í-...v ;ki.t a pina- is g g gaz- 
a///s q-.u :/J -jól / ói ste/r*

/ly.-A / r;/ .: a^vá;’-
megyei viszonytatb ■ 1 a-
g 5 my, m/. tan •.: . g/:n t nősz-

J♦

lótes t k e bét ín belül 
gamh/gi hivatalt állítok el, ezzel 
i*.> j -’-í... a •**••*•••♦••«•*•♦♦ ♦ a/urau 
rend leié:r el x*en ' .-■ ' " : I •-
sági elé dói <12 ’/ se rzűnt ' •

Mi 
ben közvetlenül a e/m lót st g ranos* 
noknak v; n 1/rcndclve# Jón' n a gaz
dús za ű Hat t •/ ■. • $tóben

; \ ? '■Ok,
V ’ . ck '□ . . ’"r V ; J *, .' z elől-
j.-ró 1 t-

r B dl álatét#
A ;g-z/a gi hivatalt 1 • / a /fi hi-
v t 1 főnök vezeti# 1 g•:. ;ati tis2í|

#

A gazdasági hivatal m: "tg- tóhoz •■ ■ 
tartó_ k ,/gs gó-..-;t '.rí eí‘ /r, ./nz-

’■ ■/ 
la t oz<.a. 1 külön . • * tvol renjszo 
_■■/. ., . t ‘ . ek#

A gazdasági hivatal feladata
és ügyköre.

1#/ Állomány- ■”'
a-szí /testhez tartozó# valamint a 
gaza szatil j ho./ utalt szervekhez

/s4 ;/ 0/1948. -i.a. . .:/ X
. ■

t

5#/ Állomány-nyílvár a ve? stése a
..,•■■ ■, v mint a 

gaz/szakilag hozzá utalt szervekhez
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beosztott ki" rí le 
ról*

4./ )□.láta nyl
slnden hó 5~ig a Kerületi f' • ■-. -
j.-.-z v ’ó ? - ’ ■■• ■; ..sí: >?,

5*/ A havi ellátmányba ne biztosított* 
v'r’tlm kír ...•'sokr/en v se a
k rületl főkapitányságtól*
6. / A hapciul ellátuvny'rua-.m. mtésszarR

. . :•$- 
z /: 1 re. . ■• . ■ .

. 1- 
ook könyve* nyíl . ..

. rí pó*. . ..' ml bcsa caih hí . i tár y ár
ról - lásd • 1 ■ ■/ d* - 49 ±- ú - */ As el- 
látsánys . • .1.. j ...

it1 ys ' ...oz v iló feltör* 
jtíOZb"ra*
7. / Pénztári sa '.■■ alsók v ■ re '0 a
pénzt '.rí ólai nyak cl Hot •■■:• ? : jt'so,
valamint érvényes! I ea*
őr 'a c gazdája yi hiv/tal ve ■: tőjének
é ...ima t Iái s v 1 tH r61el'S' 'pávai.
8. / '.?«* ;:..'■ 111 cli ,m mc ■. rát.’ae 
és ki 11 a j se.
9. / Illet lénye \ .-1
/.:< ■ 1 idi pótlék 1
j..a. ti petdij, v-.m '. 1 ád L'ij, kü
lönél sí pót ijt r/' -na.- "■•' m ’r haszná
lati dij ott.:/ Intézése* •
I ./ 101. ... -
X'.... jSiíj*. i r' mire i r-, >■ay-

. és irolőszer sáika e
és kis )b m?mkü logyó:m ,ok araerzé-

• .. öli L . . 1 , t r 1 m ••-
ló elő ... e és a 

költr'gvotósi 'v vág 11 való .3, számolta-* 
tÚG: .
11. iu^/ri köv t 3 !sek íbÓr*

. m rt otb■ ■ ■ 1 "■-
nuk az e o ikee g i.lő o?/ijú r a való 
behajt cárul ;en 1c okolás*
12. / t.'íxa '•'-aja 1 .1 • /: TVO*
sók* álB torvosok. lóúpolók* . drolÓ* 
kovácsok, t a i'jv:.á, .-t . :/ c;o :11a-

.-
.

- ö. > J. i, ,’nye . .. az* ■
1?./ A sztrrza lései? 1 CL ?. ot'ri: r'-aaí-

. e •
II ./á.á :c.m..ri 'Lm ". v " 3 *3 el-

- •
G : "lil u*
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15*/ A szdaadótesthez tartozó, vagy hoss
zá utalt szerveknél működő k 11-
kodások és közútk.z'sek időnkénti el
lenérzése a sz/-.a..ótestp-ir-u-.o3nok utá
sz, tó □ a al /jón.
16./ Lő tő ok /tsab* i *ia, álon-

l/ biztosi tusára s. -
Vek megtétele. A ló táp felhpx

1 Icának Elszámoltat ísa.
17*/-Fűtési Utat.tények és tüzelő ftaiyag- 
•züks ./letek uegál.lapitJ v?, z erre vo
natkozó I 3 a ke
rületi í‘3‘. .yt"...yaághoz* a kapott fű
tési il otoénye selÓei z*
tása Ős elszámol ’sa*
1 •/u.lvbeai;'loálla zob V.l- 's átsző- 
rel's're >v ulalt V-.l a e-lleti fő-

’nysa . Feleste ált táv-
beaz'lőúlloEiúsok lesze; It Vödről 0:>

■ idosko ós.
18*/ Utazási utalványok igényi óse,szét
osztó-:-:. *g cl.j.3Óraol m. /Í399*336/1948* 
V-leC. . • •/
2 •/ .Ihelyea'si sz.‘J i-ágl-. bek biztosí
tása* Bérelt ingatlanokra vonatkozó bév»

, -. leli szer. •elkötése és .' o»
Isra a kerületi • • Los va

ló i/1 terjes../:; c.
21./ Ing: liánok nyilvántart 'sa. I?ize- 
V/idő lakbérek nyilvántart sa és azok- 
; ak határi .őre való ki ’ii/ t s -ről ;on- 
losl odós*
2 «, beni lakosok kiutal.V ra
és a 1 alt bérek - egállapít fura javaslat- 

tol • leli főkapitánysághoz*
■ 23•/ IV r .'-u.Voui lakások és azok b*ró» 

nek nyilvántartása. A lakbérek jtá- 
s. xVl’v; ló jondupko lás*
24*/ dpitkon .lsekre tanok kar*
buliely ezé ebre javaslati'el a kerületi 

. itú^ysí Lghoz.
25*/ A szárAdóiésínél végzett cpW V- 
sek és tatarozások el • ..-n'r V.Vről, va- 

lir.t az tv' Wl •'■••?.ó .V ••:•• Vs.
26*/ Berendezési és felszerelési tár-

27./ Leltári tilr^jyrJc ueazsrzése a o- 
rülctl-főkapitónysú^ V. .Vcíqg en ;o 'lye 
alapján. Kisebb értékű - ellátmányban 

■■■• . t
kt >cn eot.köztlhc .
28 •/ Ingó leltári tárgyak jav! Vsára 
in 211'. ti/ry'-an biztosi-

tt jW te Ulcti Aukopi-
V yV Gól x/Ty ■-. 'rés.. .

ÁBTL- 4.2 - 274000/1949.BM /63
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29*/ jLoszh íl tban r álló ok
niktárol; ódról és ’brnt •/ 'sóról vir- ' 
ló
30./ A sz Liaí ótest /„ verset ős lő
szer szü ságiéiónok megáll: plidea és 
a s/ :.• let ál n ó .?.. ;2 "tzről v lő 

s* Hibás* va y sérült fegy* 
verek Javít:/ro intézi.e ős 's Javas- 
lí 1* ; .
31*/ Az BO1>*
tos leltár k ér egyéb az a,/ok ve- 
zetése az -#10/d# szabályzat szerint*
12 •/ . /; • zati ve ltígre/1 ■ . c j . el ú • p- 
csolatos zése M .10/a*

■ - 
ben a v/.t/g/<;el/ /./
ponti anyagosért rrel közvetlenül lo- 
v le z •
33*/ .’ny:; •_ '.sok elá : öltése ős
minden óv j;.nv r hó 25-1 g a ‘-orületi 
főkapitánysághoz való .// rjesstdse* 
?// .:/. .' />1 
k"‘ ott "szrev't // quv laszol/••• 

t

szn 1 v L/. .iá v / mg ;ok
5-

re Jav; ...la/ /el a közületi főkapi- 
t.'.-yz g! oz# /:l/d wlb/;#o.: ■ :: t«/
56./ kínost rí ■ ónban beleik zott 

. vei ztez g esőidben a kürtő-
rí Imi alj .r o bev z/se ős az arre 
von. tkozó Jelent lsek megtétele u

♦

forint’írté/ ./ .rig torjefő* nogtér’ltt 
ki ro il popol tan *' y/ot a száma 4 
te 1 ’ .. . . .1*
37*/ /ült károk esetében 25/- 
forizt rt k u/rig a lelt ri leírás
nak ökörben való int '/se#

ög ... ’ /rllt# v 25 fövi itnél 
magasabb /■/!//''rig terjedő kár, 

vom/e. 'eze/uen a leltári le
ír. n eng/élyez/'re j vaol/t'tel a 

ti fői . .myzá Jios*
□•/ úz elemi .83 ts' ,v / t olJir./y- 

zat éó a szentségietek megállapítása* 
’ hoz szükséges

se. /: • / // ■ '.vbesz'"lő fő-
/ -..C..:.'. állom Sök/l, //go/o /l* ' 
író- ao izzóra sí tó- és ey, “ ■ irodai 

épekről* a .3 le?. ’
/I s lájk/ ./er űrt. / / rólt a 

/X# - ■ ‘1 / m; ö
t/ostokrfl* az en 'o -'lyezett ős

elő fi tett szí! lz..o *ról* a /dióa’.ó- 
</ vevői z./úó ötről, ó? tolóban min-
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den olyan berendezési* vagy fo 
relési tárgyról* melynek zci ben tar*- 
tvloa az <í kelts/, kelést te heli:/ 
59*/ As eleai költségvetés esszé
állítása a szú ló teste'. .re vonatkozó
én Is ••. berülc ti Hmapjt yr'iioz va
ló felt .ízlése*
4 >./ A guzeá.eí ti :moi j U’.t zavarta- 

. , múlik j?mm * . . -
sa.es czabúlyoz/at i/'/ylú kirí'sek
ken javasló .t tel a v m'.-1 ' 5 tgcí-

• . ' ,m . -
J-<ly - - ' ' 3-d . 1 . ..../ ...
’sek-.ek ö p t rtm. íkürhon v ló intézó- 
Í5C.
ál./ A 3ZÚ. műtérm. z tartozó alc 73Ó- 
geknél vente cpysc nr tel ?ct évén te 
legalább iát.íaer kőmprób; szerű vá- 
r lián rovancsolás naptártása a száma* . 
dóteat ltása ílapján*
42./ 2Lj v s indán olyan ben*

ilyet lyzatok* vagy ren< >k
>e utalnak*

V.

A rendőrség kapitányságainak
/kirendeltségeinek/ szerveze-

te és ügyköre.
13.§.

/l/ . in ?ja varosban és niiuan j r bá
bán járás székhelyén rendőrkapitány* 
aág műkő -.ik* széléé J-
s.'.'.i teendőket pedig a m yitúnysájok 
v-. . '.••! 1 i/m: .. 1* mú .m áxmsoá-

városi ren-.i.irk--‘pitánys 7 m ákelyó- 
v 1 beesik* a J ■ m! . ’t y > 
teendőit is a v/rostm ••.".kimé kr.oi-

1* Ss
. zzük*

/• / . ..-- 
:x. LŐbCxl - az m<? 1O£. ÍQ, .• c 10 11 ó- 
hez és a beoszt alt személyzet számú

óz Lépest - elé ..ói úppkUrCkro* vagy 
osztói * i v balokra oszlik*
/í/ jt'tKaxk^itái^ságKlaietBZKrxKKtóiiflqp 
Ksztályskxx Az őrszer ;dlyz.y.'i ágyeket 

őrszemélyzet! parancsnok intézi*

14.§.
/!/ A kupit Íny mg a ren a <p kúzbiz- 
tonságl és rendészeti felad; t inak köt 
vétlen £egvalóai ideára* valamint SS
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ált-iános rendJel szolgálat ellátására 
hivatott szerve*. amely mint 'ólra .

x hatóság* hatős/ 1 területén a teljes
,-e -

kWo ... ;o. tt.oso f/vŐ yt/* rendel-e-
... . ,i i- .. ■? ;•- ••• t >

rehajt sávul a közbiztonság ’s a köz
rend fermtortdslt .s biz totó Vsát có-

* fi 1-
lem biztonságát* a közrendet és a pcl-

I í jyoni hí
érinti*

/?/ A i/.:,pitóny&./ok s ákhei:, k szerint 
”A ron/r &....-1 /pl® 1/ kapi-
i yega" y wa . ••••-! /pl.
laindszontl/ járási - pitá ysága* elne- 

.!• A 1
. »

tecii/it is V.l .r.ja elnevez .Ven ? vá
rosi ne jjelölée m 11 fct a,; • ~
jelölést la használja* ól. "A ren-iőreíg 
wongrád városi és jár sí >. z.?í tény sása •
/ő/ A kapitányság élén ejy X.úllojriúny- 
csg-rXöli ,j-.n..’.rti ./ ó'-X, -ki a Ó;- 
pitúny/ág törvényszzr* *s kifogást”lan 
mü iáért . 1 x r*

r fé? ..?. lO®

/4/ Ar oyság élén álló rend Őrtlsst 
PA kapiVzyz ., vczutŐJei" címzést vi
seli* a <> 5 g ugyanezen
^jelöléssel és rondfokoz tónak fel- 

t ._,.:. U ...>. /él X ?/.' ;IÓ.

15.§.
A kapitányság vezet 5jót a kapi táryság- 
nsk az I.állománycsopar ba tartósé

□n legidősebb tisztje helyettesíti* 
aki .azonban es k a zavartalan ?’gyncnot 
bt :to ’it sóhoz feltó dleróll .s? ;es 
vezetői ■ tennivalókat végezheti*

16 .§.

A kajitióysd ;iwz jedirtott r mely ál- 
10.. CJO.;...,Z t U?ÜO ó .. o . i t’ZXSZt, 
tiszthelyettes* rendőr* vagy eg Őb ul- 
h 1... zott a ./•■.' ■ vozciujónfk
/holye Vezérek/ vi; il re... Ivei á be- 
oszuo^t azc^tl^ min '.*.-n V. ja a ve
zető utóul l.. balnak és rmdali/zés elnök* 
liacer.k azok nem nj 11 vó vei *.x törvény- 

l..vu..u..kf fel V lónál ul hjnni
•

a re..... -i V; VtőbiVkrak .. tóntx.t"éi-
rázkodds /tkc 1 ; v. 1 . .. _ecol tos f .g-
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17.§.

/!/ A kapitányság oel szervezetében# 
az v-or^. lom. te/o ez és a
beosztott személyzet szárúhoz képest 
Ü& osztályokra vngy"el'/.ói 'gykö- 
Tökre oviik# A s/ k-z képest
?:m ■ . ' outi# reá' rí //■' /ói 
osztályt vagy el.' ‘ói / k'.rt# se- 
,ó :hiv talt /.éli 1‘ ,o ' te: i# be- 
jelentők!v .tol szervezetéről külön 
rendelet int ik#Kisebb ügyforgal-' 
mu és létszám kap! tó .yságnál az 
elóalól '/körök o" ••?.# ■
s zemó. 1 y? z. ti • r.-\■ i c snok zz ónban min
den kapitányságon von#
/;?/ Az ölne /énkor. a
v zető ltja el; a vfroel znpitány- 

etleg beosztott nyomozók 
egy csoportot képeznek# a

-r ngban legidősebb nyomozd. A rend
őri b/itut-Óbiróhoz tartozz* k a riu - 

, őri kük /ások "gyei min ién vonat- 
kz bán# A kösbi ío " ‘ x-
rendóezet körébe eoő alndea olyan 
hatósági tennivaló* amely o rendőr
ségre hárul* az lg zgnúoven Úszott 
cl adó intézi*
/3/ onúri t'útcúú ••’ kodásra a 
ve . f őn kívül csuk az az .állomány- 
c •
akinek er o a 1/ ni/ útőrtől 
ae< . a. A bii’ -
bízott ron . rtixzt biruúob/i jo
gát es ik n neki .'iooztoxt Ugyúúen 
gyakorolj L;a# 1- re - rí b ú. tőói- 
r tői a rúzúre hív. ú-o ú gyet'el
veiül! / azt rúhrcu.úri bántú/blrd 
rászóró kiosztani nem szabad* ki
véve a bsz# 39-41 §-ában aegl ?.tá-. 
rozott lsetekét továbbá abban az 

un* ha a rendőri úlntetőbiió 
teendőinek ellát'ólban ■ ú'úozva 
v n* A rendőri . tetőbir Skodáéra 
adott megbízás visszavonásig hatá
lysai a* aás állomáshelyre áthelye
zett rendőrtisztnek a bír 31: o l/rul 
való ,eg iiúse* Iir- /búmat • ' on 
is ezt az / mart kíván; •. részére 
- v v.ú /_ láliii# emiúo’iúe ú- 
gett a úl / uiniezt auek be. lein
tendő# Ezért a k. tóúg vezetője a- 
mennyi )en ne g Úst ssö?.- t ar
ról# ho y a oiráckc.Úosul korábban 
neg ivott ren Úrtiszt aj zol / ti 
helyére helyi viszonyait és jogává-’ 

» lfZ :.t 'z.o-1.0 aiú? ■■ b g_. ott 
. /ilzás ne/úúiúúe :lút a 1-
gyminisis terhez indol olt' javaslatot
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yakorlá?- v 1 való ara
cek ol. m re . I káá.x.toi oi: ,. a .□-
1--?X. kozni, aki I.i 0 . ■ ’Í jól’
ismeri fo aki a tobiról jo’kür
gy <■ Jio r 1 rdbm megfelol 5 jÚrtt tsság< ;<••! 
re . ... 11.
/4/ A v . otői r.in'a.‘ghoz kCiátt rend
őri, :.mnt.;töbirúnko«-.lúgi jog en- :k a 
iáin a* jiek fennállásáig tart* hr v la- 
melv lk vez-ct 'nők ez n ctín céjo . ,c ; zü- 
nik és n o xá/./. -.ti beox ■ t kép* 
a ru< k/i b bit- tobix g?ko áct uj be- 
os T gyminisztertől
k-:, . tt ;.e, i/'s lapján gy tolhatja.

18.§.

/l/ A kapitányság v. • jé sko- 
Óik x gybcosztúzról ás a kivet los 

^.o.ito': ' x í ’ lárőli 
- megh tdrozza a szolgálatot '□ ijt. Jz

£1 AúX -. t. -

/?/ :.Alúx ’r;-.;i '*. ■ r/yitja •. brpi- 
tdnyodg működését* a szolgálatot ás 
az l.yviteltl évenként. Le. 1 b'b át- 
szar s. j t hív t lúnól Iiiv L Itizs.-ú- 
latot te t.

.
vitá ;t* Lova -J . . mvoslattcl g - 
td ia lőtt itólet »Iro-
sete t közvetlenéi a kerületi kőka- 
pít /yo'-,./ oz to •JCO...L i fel*

/4/ Gyak rol j
ö jó int ét .Qpille tő fe yd i jogkört 
s föl gyei a „utóüú^lios szel júlatté- 
tőire beosztott rendőrt! t * rend* 
őrök és eg. 'b ul.X adottak iky?lae-

/b/ g :■ élya.i '•• '... ú/glos :eo. z- 
tolt --

d
vi .11 ’taxt ra a g ég^. e .eltet/g eól- 
j ől o ' o . ; ■ ■
. / . . e , ' / ilyen kérelmeket

1 t letartdauvnl a .kerü
leti J.:itá y ' ;koz fel/: cn mi.

/>/ Szolgálati és minős!tósi táblázat* 
tál ■. i' . -
tott mid érti estüket ás c , " . •-
zott kát* A ixmdőrök törzslap jár 
egy pél lényét szolgálati utón a ke-

■ .-1 lom gitú ys/ghos felterjeszti*
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/?/ Velőiayes Jel ntéesol fel ttes 
hatóságához felterjeszti az alúja róná
déit rendőrtisztek* reró ’rök ’s c 'b

- ul. :1aásott: k k'rel.eit;

/8/ A i. apitónysághoz a hónap
j.h./Jóig, óllohá. yt .. . ■ • '-

I B 
jelentest tesz az állom iiyúbu tartózó 
összes rendőrtisztek* i e yób
■1.. ilmazottá 1 í máról; 'mién hónap 

b•napjáig Jól ont ást tesz a ■ megyei k&-|
■ pit k a város,illc tőleg .-. Járás . 

biztonz. .,1 állapotáról;
/9/ - • .. 1. V u, -• í

, / ■
■ 

lőző óv ógfórg- Ír. ról, z i’ tntóköny- 
vok, ágyazz VIt. ok, 11 let 73 •.?. él 5 a lói 

k szerint elkülönít • se*
.. . . '

□Zukre uz '• föl; •••••-. űi ?iosr~tott,
elintézett 's olinlLzetlc- \:;ck szám
szerű kim tatásával ■ k 1 .ti fókapi- 
tányságho^l
/W A kupi lányai, v i z et éje v ' ;-ül el j Ír 
mindazükb . . z ?:ben, -y; el ’ ül Ön 
terveinek vogy remd V-tcf beszálltainak, 

•vagy amelyek X*foka rendőrhat ősági jcl- 
ből kifolyólag elvileg

tartósnak* - >

ZLl/ .la a /.•ilózgé . ti ■-■□rt'ze' terjo 
dől/., V ?; Valz’ "Ir'ry indo
kolttá teszl,a Beltigyttinis te \-

• y több kiren-
delta ^ct szervez ' .. zU< -/./le li :s.-
t/köret aoyólluaitja.

/12./A rendőri ki rendeltségei: a reájuk _> 
> ruház, tt hátukul/ /'llő: : rymorol-

.
a ren 1 Jrliatóoágíiak z C ?lá graletotellen- 
"rs'se ’□ irányítása • Táti, a.-jl/nek 
ndkö Á ó □ í .; 1 rób e t art oz ik •

/IS/^a fen Őri I in
«»••-1 zzpiV'a. u‘gó • ••-! . 1.-•’■'. . It- 
sőge’1 elnevezést viseli ős vezetője az
I. JlloVnyboli csoportbeli ti z , •d:.it | 
az illetékes rendőri '.• t 5sóg lllOGÓnyá* 
bői a Ír tós lg vez tőjdi

■■
''•;/••?'• Bfit bOJelenti*

Őrszemélyzeti parancsnok ügyköre.
19.§.

Az őrezeciőlyzeti parancsnok a /api ■J4--. ny /
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súg Il/A.állományésoportb ;li ti ősijeinek és 
la.'nye/cn/ parancsnoka. </ek rajta eresz-

v r iák a kapitányság vezetőjének aláren- 
delve* ü f s •-.- v ■ 'lat i -

atát
íi*/v.:eti / cllim. rd u col ól tol. 

i'/zbvn .is • lú jaxe. letelt Őrsökön v ló • • kori
L, úti

előjegyzéseinek bercvetel 'se ■? ó vizsgálóén 
uljón eeskösli;

^•/gyakorolja a fegyelmi fényitŐ-jogkört, 
ö m*..' oző ven-

l
c./’gOíjiüsaa .. - Írd tartozi- , he ;y

rs /úcí '.ynot tegjoit oom í egcnt- som ren 
őr atuöúgol; vi- ;;; személyek,- or.to i unkájuk 
tel cl jj o.ij íj

'd*/v^zeti,irányítja beosztó' ' ■ jó
sát. ö fel- 1 ős r bőszt ott II/A.ÚÍ.r oyort- 
beli tisztek 'lé éuy/ szakmabeli -

-
e./c-i,- . . mtr-

,
szolgalat uinlex egyéb vom:t!w/s‘d.hrn a kap 

vezetőjétől vett utasítás - srint*
XI ven .duci. let a züksé Jies 1 5 pest d;jie is 
/II;

£./ _•-dl ül . is ri, g bOOCJ t ttjai
. • . ' - u. ■ . •' :'k-ei '

,
• tekintetében a kapitányság

-

h. /vezeti,illetőleg veze
1 &»t ta in ó szolgálati o/dyrdt;

i. / i d/.: órs . . ••'!’ :d r/t dl-
drót 1/3. úszói ; u j les '••’ r > .kívüli
"■ ,.-9. ,;ok.i L e ../ 1; zi. Őrt. r c no/k /•

tőjének hozzáJ v.ílása din u i. dói -zóietif
j*/ v orra /uaes re dü cd a.-jd ol- 

.:.,'tórozóu<.íbúl>v jy a ’ apitóv.yaóg Vereté jé- 
ol: utasítást. alapján. /bell,v y * ósbeli 

/: .•< xí>/.v ’g lalti/ lic-Töretben < 'ö.zeeiti .
•j.dratijV ,y /Ivóimon /tüntetés-*e - \ mi

■ /mu^; v. ?,o uúj óíiíd/’Oz/J mlda. tán- a
■

javaslaté .
. ■. all ;• fásokat!

./dó .. ./jó ... / vezetőjőtí
A dl madtósok/ m x rrnocxshat;

. o ■
,

•dm dúl kiadott i*-: d< d tok do y .: / itósóe 
...> -' sb< 11 ó el ■. n t íseit a •

áj ohta j l úti;
lekében j avaslatokat* 

i.iúi’nn , .. .,áu d ;1 d/es/éso/t t oz -a 
d/Au , V Zct 5j-^nok lááStOÖ á.OZZájá-
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jkck. tesz! xa Jav is.Le kocát ox*sza eret ok, 
•ix-ao ’ fel Ll.L: t /■ ’re, ccrcvon ' : *.rr, y.jzá itoté-

O./e-' Hzítl X ■ ..d tiá, aá ' -7 • 'ü’j'naC 
dLadás Iáit bemutatja a napijV' 7/ "tájékoztató 

ac.cs”-b?-a kia ni szándékolt szöveget;
p./iae_u -tjn a "óiozti ci.k-x ->0:.^” '3 az 

Örsparancsnok! értekezleteket.^zt előzőleg á 
La.dvúnysá ; vezetőjének Jel ntsni tartozik;

r./Jav í/gj Lqgz ’. r;;l ’ i .. .' , 1; le dlG£ 
brs-elhelyozések biztositárára, 3 ok b..?e isz sí, 
irodai .'s egyéb ■ .-. biztosítására;

sz./kötelessége :.-;.z •ldjp.ai.--.lt ‘ui-r/te'' r 
legénység rálcu 
áo:isLl;;ait_,v lcriint juagÚAÓletét io íl ;y imáméi 
kis ’ mi ab xi a cllbol, .x .-• .•• .•••: ■’'y- ’ :.?t, \;y-

1
:zoí 'latban!, la ?zr>l /-m’. i Iv’mr •;. alá -
cdt : ,y.rje '3 róla? kaairnr ■■_.*. oj v'lmőnyt

a ásson.' LÖtelee .-c,>z '.• ' -. '
rtás len tpkin- 

-..-•l<a-e óíj hi>y ezolgála i -
i^lolőc.* ál caltik-e;

t./ v • duói -rse*.;- ilyr.ut.1 . mtx-.ec: -. ’ Lelas. 
heteiké, it vxl: de.- myi n Itmd’.leLi Crr-.’t eltekin
teni. -zekkt a: 11<; d.'rz ■ dat be k.d.1 v sütnie 
az raön v -.eteti .Jelien. á..-;c'rí \t*r*yvba.

várod 'r e/r isi, iá), .a /rúd icr/ly-.;eti
c

..... llotl Örsét rendes bejelentett
srunlc vonni. .. -e ;y 11 xci/je ó C ♦/- 
n’.i .ívesebb '-..c lehet. rei-v.Q’. .( ..iimdl- 

........ •’. 1, 
a beosztotta^ ; uko •Inti ;• <■ 1. • Löki ;h . u te '-

■_

vize áld r •. u r.c. . x>-/' úny-
9

. ■■■,./. 'd v r .1, 1 ? . u ...•» ' •/. em'ly-
;.ck 'axc.aok H itlso a ?c .don,b.. ... tt szem-

. iü Udad. . 'e 7 ■- lg .- sr.ojr.le t.-rt ne 4 érd-
ehet'.

volna a: uin^l = ~
j. ... .1 (. .: X W’ i 1; U J-. í 4
rá ; -; ...c.. ;-.. .ic be,

irrmasnokot*
’ el/': -n 1. m írsa. '1/ ot.l t* : ú ti cg C . ei tá-. 
volld lének va-t.oc ru a cd ■beli c a o'-ioca 
helyettesíti, dia ; dyben kilb "■■'so -dna, .tgy e- 

idősebb rs' ar nca -
1/ r. t- siti.
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-
tlll -a J... -

jrűTletén 1'vő
ursparancsnokük kezűi a r ngb sn 1-. :i/oebb. 
c.rp. r - o-.zok /?lyotte -úti.
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