elügyminiszter.
B
Bpest,
V. Markó-u.16.
Tel:123-540. Postafiók: 62/354.
A belügyminiszter 584.736/1948.B.M.IV/1.b. számú rendelete a belügyminisz
tériumban az ”igazságügyi és fegyelmi alosztály" felállítása tárgyában.

1.§.
A belügyminisztérium IV/1.b. szervezési és szolgálati ügyosztály kereté
ben
"igazságügyi és fegyelmi alosztály" felállítását rendelem el.

2.§.
/1/ A IV/1.b. igazságügyi és fegyelmi alosztály két csoportból áll: az igaz
ságügyi csoportból és a fegyelmi csoportból.

/2/ Az alosztály vezetője egyben az igazságügyi csoport vezetője is, a
fegyelmi csoport élén csoportvezető áll.
3 . §.
Az igazságügyi csoport feladatkörébe tartozik:

a./ a katonai büntetőbíráskodásnak és katonai büntetőtörvényeknek a ren
dőrség tagjaira való kiterjesztésével, illetve annak előkészítésével kap
csolatos teendők elvégzése.
b. / A katonai ügyész és főügyész helyettes rendőrtisztek kirendelésére,
illetve a kirendelés visszavonására javaslattétel, ezek nyilvántartása,
utánpótlásuk biztosítása érdekében szükséges intézkedések /tanfolyamok
létesítése, bírósághoz, illetve ügyészséghez gyakorlatra vezénylés előké
szítése stb./ megtétele, a kinevezendő rendőrtisztek részére szakképzett
ség alól, való felmentésnek a honvédelmi miniszterrel egyetértésben megadása.

c./ A bíráskodás zavartalan menetének biztosítása /igazságügyi hatóságok
megkeresésére rendőri vonatkozású szakkérdésekben véleményadás, ülnökök
névjegyzékének elkészítéséről és vezényléséről való gondoskodás. Az ül
nökök és a katonai ügyészséghez és főügyészséghez vezényelt rendőrtisz
tek ellenőrzése/.
d./ A katonai bíráskodásnak a rendőrségi ügyekben hozott ítéleteivel kap
csolatban szükségessé váló intézkedések megtétele, teljesülési határozat,
törvényesség érdekében szükséges perorvoslat, kegyelmi eljárás kezdemé
nyezése.

e./ A bíráskodással kapcsolatos szervezési kérdések.
f./ A rendőrség elítélt tagjáról számszerű nyilvántartás vezetése.

g. / A katonai büntetőbíráskodással kapcsolatos rendőri teendők megfele
lő gyakorlásának ellenőrzése, ezek egyöntetűségének biztosítása érdeké
ben a szükséges intézkedések megtétele.
h. / Általában a rendőrség tagjaival szembeni katonai büntetőbíráskodás
sal kapcsolatban felmerült ügyek intézése.
4 . §.
A rendőrügyész kirendeléséhez, a kirendelés visszavonásához, áthelyezéséhez a IV/1.b. igazságügyi és fegyelmi alosztály vezetőjének hozzájáru
lása szükséges.
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5.§.
igazságügyi csoport létszáma 1 vezető, 4 előadó, 4 gépírónő, 1 altiszt.
6.§.

A fegyelmi csoport feladata a fegyelmi ügyeknek végső fokon való intézése,
a fegyelmi hatóságok felügyelete és irányítása.

7.§.

A rendelet 1948. évi november hó 30.napján lép életbe.
B u d a p e s t, 1948. november hó 30-án.

A miniszter helyett : Zöld

Sándor s.k. államtitkár.

A kiadmány hiteléül:
ri.I. o. főtiszt.
BELÜGYMINISZTER.
Bpest, V., Markó-u.16.Tel:l23-540.
Postafiók: 62/354.

Tárgy:Belügyminisztériumban "igazságügyi és fegyelmi alosztály
felállítása.

584.736/1948.B.M.IV/ 1.b.

Rendőrségi Közlöny Szerkesztőségének,
Bu d a p e s t
A 584.736/1948.B.M.IV/1.b. számú rendelet szövegének 2 példányát megküldöm

azzal, hogy a Rendőrségi Közlöny legközelebbi számában közzétenni kérem.

Budapest, 1948. november hó 30-án.
v

A miniszter helyett: Zöld Sándor s.k. államtitkár.
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