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Helyesbítés
Az előléptetési szabályzaton, a következő he

lyesbítések eszközlendők:
Az 1. oldalon, a Rendőrségi Közlöny számla

ként 3. számjegy írandó be.
A 18. oldalon a 20. § (1) bekezdésének utolsó 

része (az ötödik sorban) helyesen a következő: 
„továbbá a honvédség hivatásos és nem hivatá
sos állományában eltöltött."

A 20. oldalon a 22. § (1) bekezdésében meg
jelölt rendelet száma helyesen: „11.526/1947.“

A 22. § (3) bekezdés második sorában „ki
nevezésénél" szó helyett „kinevezésnél” szó, 
utána pedig „besorolásnál “ szó írandó.

A 33. oldalon a rendőrirodai rendfokozatok 
elnevezésénél, a 14. és 15. fizetési fokozatnál, a 
helyes megjelölés: „Rendőrirodai II. osztályú 
főtiszt."
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I. FEJEZET.
A TÉNYLEGES ALKALMAZOTTAKRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK.

1. §. Fizetési fokozatok és rendfokozatok.(1) Az államrendőrség tagjai az államrendőrségi rendszerű 1-25. fizetési fokozatokba tartoznak.(2) Az államrendőrség létszámába tartozó egyének állománycsoport szerinti beosztását, a rendszeres állások rendfokozati elnevezését és fizetési fokozatokba sorolását az ehhez a szabályzathoz tartozó 1. számú táblázat tünteti fel.
2. §. Kinevezések az államrendőrség kötelékébe.(1) Az államrendőrségnél rendszeresített állások betöltésénél a már rendőri szolgálatban állók más pályázókkal szemben előnyben részesülnek.(2) Kivételes és indokolást igénylő esetektől eltekintve, magasabb rendfokozatokba (állásokra) csak azokat lehet kinevezni, akik már előzőleg is rendőrségi szolgálatban állottak.(3) Az államrendőrség tisztikarába (tisztviselői karába) az államrendőrségnek minden tagja bejuthat, ha az ebben a szabályzatban előírt követelményeknek megfelel.(4) Az államrendőrség tiszthelyettesei és legénységi állományú egyénei (a vizsgát tett próbarendőr, őrvezető, tizedes és szakaszvezető), amennyiben a rendőrtisztképző intézetben (rendőrakadémián) az egyes állománycsoportok számára rendszeresített tisztképző tanfolyamot elvégzik, a megfelelő
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6állománycsoportba hadnaggyá, azok a tiszthelyettesek lés legénységi állományú egyének pedig, akik egyetemi, vagy főiskolai tanulmányokra képesítő bizonyítványt nyernek, alhadnaggyá nevezhetők ki. 
3. §. Előlépési csoportok.(1) A tisztek és tisztviselők előlépés szempontjából a következő három előlépési csoportba osztatnak be:a) az első csoportba tartoznak az I., II. (II/A. és II/B) és III. állománycsoportba sorolt tisztek;b) a második csoportba tartoznak a IV. állománycso- portba sorolt sBámvcvőgági éc gazdászati tisztek;

c) a harmadik csoportba tartoznak az V. állománycsoportba sorolt, irodai szolgálatot ellátó tisztviselők.(2) A tiszthelyettesek és legénységi állományú egyének előlépés szempontjából két csoportra oszlanak:a) az első csoportba tartoznak az őrségi és nyomozó szolgálatot ellátó tiszthelyettesek és legénységi állományú egyének,b) a második csoportba tartoznak az egészségügyi ésszolgálatot ellátó tiszthelyettesek.(3) A műszaki segédtisztek és hivatali altisztek előlépés szempontjából három csoportra oszlanak, éspedig:
a) az első csoportba tartoznak a műszaki segédtisztek,b) a második csoportba a hivatali szakaltisztek ésc) a harmadik csoportba a hivatali altisztek.(4) Az egyes rendfokozatokban és fizetési fokozatokban eltöltendő várakozási időt az ehhez a szabályzathoz csatolt 2-4. számú táblázatok tüntetik fel.

4. §. Az első előlépési csoportba tartozó tisztek előlépése.. (1) Az első előlépési csoportba tartozó tisztek szolgálatukat rendőralhadnagyi rendfokozattal a 17., a főiskolai, vagy ezzel egyenlő értékű végzettséggel rendelkező tisztek hadnagyi rendfokozattal a 16. fizetési fokozatban kezdik és a 2. számú táblázatban meghatározott várakozási idő elteltével hadnagyi, illetőleg főhadnagyi, majd századosi rendfokozattal fokozatosan 
a 12. fizetési fokozatba lépnek elő.
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7(2) Az a rendőrszázados (rendőrnyomozó százados), aki a törzstiszti vizsgát sikerrel letette, a századosi rendfokozatra előírt várakozási idő letelte után őrnagyi, majd alezredesi rendfokozattal fokozatosan a 6. fizetési fokozatba lép elő.(3) Az a rendőrszázados (rendőrnyomozó százados), aki a törzstiszti vizsgát nem tette le, századosi rendfokozatának megtartásával illetmények szempontjából a 9. fizetési fokozatig léptethető elő. Az ilyen rendőrszázados, ha a törzstiszti vizsgát a 11., 10., illetőleg 9. fizetési fokozat szerinti (őrnagyi) illetmé- mények élvezetében teszi le, alezredessé és az alezredesi rendfokozattal járó illetmények élvezetébe csak akkor léptethető elő, ha őrnaggyá történt kineveztetése után az őrnagyi rendfokozatra előírt nyolc évi várakozási időt eltöltötte.(4) Az alezredes (rendőrnyomozó alezredes) az 5. fizetési fokozatba ezredessé és az ezredes a 3. fizetési fokozatba vezérőrnaggyá csak a költségvetésben megállapított kereteken belül és személyes kiválasztás alapján nevezhető ki. Ugyancsak személyes kiválasztás alapján nevezhető ki a költségvetésben megállapított létszámban az altábornagy is.(5) Az ezredes a táblázatban meghatározott várakozási idő eltelte után fokozatosan a 4., a vezérőrnagy pedig a 2. fizetési fokozatba lép elő.(6) Az a rendőralezredes (rendőrnyomozó alezredes), aki rendfokozatában a meghatározott várakozási időt eltöltötte, amennyiben ezredessé nem nevezik ki, rendfokozatának megtartásával, a táblázatban feltüntetett várakozási idő elteltével az 5. és a 4. fizetési fokozatban megállapított illetmények élvezetébe lép elő.(7) A gyógyszerészitiszt személyes kiválasztás alapján is csak az ezredesi rendfokozatig bezárólag léphet elő.(8) A rendőrorvos, rendőrállatorvos, rendőrgyógyszerész százados, amennyiben a törzstisztektől általában megkívánható követelményeknek megfelel, a részükre rendszeresített törzstiszti vizsga letétele után őrnaggyá léptethető elő.
5. §. A második előlépési csoportba tartozó tisztek előlépése.

„(1) A második előlépési csoportba tartozó tisztek szolgá
latukat rendőrgazdászati alhadnagyi rendfokozattal a 17., főiskolai, 
vagy ezzel egyenlő értékű végzettséggel rendelkező tisztek rend- 
őrgazdászati hadnagyi rendfokozattal a 16. fizetési fokozatban 
kezdik.
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(2) Rendőrgazdászati alhadnaggyá az nevezhető ki, aki
nek középiskolai érettségije, vagy ezzel egyenlő értékű végzett
sége van, a rendőrgazdászati tiszti vizsgát és az államszámvi- 
teli államvizsgát sikerrel letette.

(3) A rendőrgazdászati alhadnagy a 2. számú táblázat
ban meghatározott várakozási idő elteltével fokozatosan hadnagyi, 
illetőleg főhadnagyi, majd századosi, a rendőrgazdászati törzstiszti 
vizsga letétele után pedig őrnagyi és alezredesi rendfokozattal fo
kozatosan a 6. fizetési fokozatba lép elő. Törzstiszti vizsgát nem 
tett, illetőleg ilyen vizsgát később tett tisztekbe vonatkozóan a 4. 
§. (3) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A rendőrgazdászati alezredes a költségvetésben megál
lapított kereten belül, személyi kiválasztás alapján, ezredessé ne
vezhető ki. Az a rendőrgazdászati alezredes, akit ezredessé nem 
neveznek ki, az alezredesi rendfokozatra megállapított várakozási 
idő elteltéve’, alezredesi rendfokozatának megtartásával, fokozato
san az 5. és 4. fizetési fokozatra megállapított illetmények élveze
tébe lép.

(5) Annál a rendőrgazdászati tisztnél, akinek főiskolai vég
zettsége van, a várakozási idő a 11. és 8. fizetési fokozatban 
2 év.”

6. §. A harmadik előlépési csoportba tartozó tisztviselők 
előlépése.(1) A harmadik előlépési csoportba tartozó tisztviselők szolgálatukat rendőrírnok rendfokozattal a 20. fizetési fokozatban kezdik.(2) A 19. fizetési fokozatba II. osztályú segédtisztté az nevezhető ki, aki mint rendőrírnok legalább két éven át rendőrirodai szolgálatot teljesített, a középiskola négy osztályának 
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9megfelelő végzettsége van és a rendőrirodai tisztviselői vizsgát sikerrel letette.(3) A rendőrirodai II. oszályú segédtiszt I. osztályú segéd, tiszti, II. és I. osztályú tiszti, II. és I. osztályú főtiszti, majd irodai igazgatói rendfokozattal, a rendfokozatokra a 2. számú táblázatban meghatározott várakozási idő elteltével, fokozatosan a 9. fizetési fokozatba lép elő. A rendőrirodai igazgató rendőrirodai főigazgatóvá csak a költségvetésileg megállapított létszám keretén belül, személyes kiválasztás alapján nevezhető ki.
7. §. Tiszti vizsgával nem rendelkező tisztek és tisztviselők 

előlépése.(1) Az a rendőralhadnagy, rendőregészségügyi, rendőrnyomozó. rendőrszámvevő- és rendőrgazdászati alhadnagy, hadnagy. főhadnagy és százados, továbbá az a rendőrirodai tisztviselő. akinek az előírt végzettsége nincs meg, vagy aki az állománycsoportjára előírt tiszti vagy tisztviselői vizsgát nem tette le. illetőleg, aki a vizsga letételére haladékot nem kapott, a jelenleginél magasabb rendfokozatba nem nevezhető ki. az előlépési csoportiára meghatározott várakozási idő elteltével azonban fokozatosan a 12. fizetési fokozattal egybekötött illetmények élvezetébe léphet elő.(2) Az őrnagyi vagy ennél magasabb rendfokozatba tartozó az a rendőrtiszt, illetőleg az az irodai igazgató, akinek az előírt végzettsége nincs meg. vagy aki az állománycsoportjára előírt vizsgát nem tette le, illetőleg a vizsga letételére haladékot nem kapott, magasabb rendfokozatba ugyancsak nem nevezhető ki: az ilyen rendőrtiszt, illetőleg irodai tisztviselő azon, ban a rendfokozatára meghatározott magasabb fizetési fokozatba, az előírt várakozási idő eltelte után, előléptethető.
8. §. Tisztek előlépése egyik állománycsoportból másik 

állománycsoportba átminősítés esetén.Tiszteknek (irodai tisztviselőknek) egyik állománycsoportból másik állománycsoportba történő átminősítése ese- tén, a további előlépésük szempontjából, az új állománycsoportra, illetőleg előlépési csoportra vonatkozó rendelkezé
ÁBTL - 4.2 - sz.n. R-6 BM /11
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seket kell alkalmazni. Ilyen esetben a magasabb rendfokozatba, illetőleg fizetési fokozatba való előlépés időpontjának azt az időpontot kell venni, amelyben az átminősített rendőrtiszt (irodai tisztviselő) a legutóbbi rend-, illetőleg fizetési fokozatba került.
9. §. Az első előlépési csoportba tartozó tiszthelyettesek 

és legénységi állományú egyének előlépése.(1) Az első előlépési csoportba tartozó tiszthelyettesek és legénységi állományú egyének közül a próbarendőr szolgálatát a 25. fizetési fokozatban kezdi, hat hónapi szolgálat után ugyanabban a fizetési fokozatban rendőrőrvezető, a 3. számú táblázatban meghatározott egy évi szolgálati idő elteltével a 24. fizetési fokozatba rendőrtizedessé, további két évi várakozási idő eltelte után pedig a 23. fizetési fokozatba rendőr- szakaszvezetővé lép elő.(2) Az a rendőrszakaszvezető, aki a tiszthelyettesi tanfolyamot elvégzi és a tiszthelyettesi vizsgát sikerrel leteszi, a megállapított várakozási idő eltelte után a 22. fizetési fokozatba rendőrőrmesterré, az a rendőrőrmester pedig, aki az őrs- parancsnokképző tanfolyamot elvégzi és az őrsparancsnoki vizsgát sikerrel leteszi, a 20. fizetési fokozatba rendőrtörzsőrmesterré, majd fokozatosan a 18. fizetési fokozatba rendőrfőtörzsőrmesterré lép elő. A rendőrfőtörzsőrmester rendfokozatának megtartásával, illetmények szempontjából, fokozatosan a 12. fizetési fokozatba lép. Az a rendőrfőtörzsőrmester azonban, akinek az őrsparancsnoki vizsgája nincs meg, három-három évi várakozási idővel fokozatosan csak a 14. fizetési fokozattal járó illetmények élvezetébe léphet elő.(3) Kivételesen előléptethető rendőrtörzsőrmesterré az a rendőrőrmester is, aki az őrsparancsnoki vizsgát nem tette ugyan le, akit azonban előléptetésre alkalmasnak minősítettek; az így előléptetett rendőrtörzsőrmester, rendfokozatának megtartásával, illetmények szempontjából három-három évi várakozási idővel fokozatosan a 14. fizetési fokozatig bezárólag léphet elő.(4) Az a rendőrszakaszvezető, aki a tiszthelyettesi vizsgát nem teszi le, rendfokozatának megtartásával, a táblázatban feltüntetett négy-négy évi várakozási idő elteltével, fokozato- 
ÁBTL - 4.2 - sz.n. R-6 BM /12



11san a 19. fizetési fokozattal, az őrsparancsnoki vizsgát nem tett az a rendőrőrmester pedig, akit a (3) bekezdés alapján törzsőrmesterré nem neveznek ki, rendfokozatának megtartásával, négy-négy évi várakozási idő elteltével, fokozatosan a 17. fizetési fokozattal egybekötött illetmények élvezetébe lép.(5) Az első előlépési csoportba tartozó tiszthelyettesek és legénységi állományú egyének közül az, aki a nyomozótiszthelyettesi tanfolyamot elvégezte és a nyomozótiszthelyet- tesi vizsgát sikerrel letette, rendőrnyomozó őrmesteri rendfokozattal a 22. fizetési fokozatba nevezhető ki és a táblázatban feltüntetett várakozási idő elteltével, mint rendőrnyomozó őrmester, rendőrnyomozó törzsőrmester, majd rendőrnyomozó főtörzsőrmester, fokozatosan a 12. fizetési fokozattal járó illetmények élvezetébe lép.
10. §. A második előlépési csoportba tartozó tiszthelyettesek

előlépése.(1) Az első előlépési csoportba tartozó legénységi állományú egyének közül az, aki az egészségügyi tanfolyamot, elvégezte és az egészségügyi vizsgát sikerrel letette, a 22. fizetési fokozatba egészségügyi rendőrőrmesterré nevezhető ki, s mint egészségügyi rendőrőrmester, törzsőrmester és főtörzsőrmester a 3. számú táblázatban feltüntetett négy-négy évi várakozási idő elteltével, fokozatosan a 14. fizetési fokozatba meghatározott illetmények élvezetébe lép elő.
„(2) Az első előlépési csoportba tartozó legénységi ál

lományú egyének közül az, aki a rendőrgazdászati tiszthelyettesi 
vizsgát sikerrel letette, a 22. fizetési fokozatba rendőrgazdászati 
őrmesterré nevezhető ki és mint rendőrgazdászati őrmester, 
törzsőrmester és főtörzsőrmester, három-három évi, a 18. fizetési 
fokozatban négy évi várakozási idő elteltével fokozatosan a 12. 
fizetési fokozatba lép elő.”
11. §. Tiszthelyettes előlépése egyik állománycsoportból más 
állomány-, illetőleg előlépési csoportba történt átminősítés

esetében.Az első előlépési csoportba tartozó az a tiszthelyettes, aki a 10. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott vizsgák valamelyikét letette, a megfelelő állománycsoportba átminősíthető. 
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Az így átminősített tiszthelyettes a továbbiakban mind rendfokozatban, mind pedig fizetési fokozatban a második előlépési csoportra meghatározott várakozási idő elteltével lép elő, mégpedig úgy, hogy a második előlépési csoportra meghatározott várakozási idő kezdő pontjául azt az időpontot kell venni, amelyben az illető tiszthelyettes utolsó rendfokozatába, illetőleg fizetési fokozatába lépett.
12. §. Tisztekké kinevezett tiszthelyettesek előlépése.(1) Az a tiszthelyettes és legénységi állományú egyén, aki a 2. § (4) bekezdése értelmében az állománycsoportjára vonatkozóan előírt képesítés megszerzése után az állománycsoportjára előírt tiszti vizsgát letette, alhadnaggyá, illetőleg hadnaggyá nevezhető ki, a továbbiakban pedig mind rendfokozatban, mind fizetési fokozatban ugyanúgy lép elő, mint a többi alhadnagy, illetőleg hadnagy. Abban az esetben azonban, ha az alhadnaggyá, illetőleg hadnaggyá kinevezett tiszthelyettes, illetőleg legénységi állományú egyén, eddigi szolgálati ideje alapján, valamely magasabb fizetési fokozat szerinti illetményt élvez, úgy az egyes fizetési fokozatokra előírt várakozási idő elteltével, illetmények szempontjából rendfokozatától függetlenül, de rendfokozatának megtartásával, fokozatosan a 9. fize- tési fokozatig bezárólag léphet elő.

13. §. A műszaki segédtisztek és altisztek előlépési csoportjába 
tartozó alkalmazottak előlépése.(1) A műszaki segédtisztek szolgálatukat a 21. fizetési fokozatban kezdik és a 4. számú táblázatban feltüntetett négynégy évi várakozási idő elteltével fokozatosan a 11. fizetési fokozatba lépnek elő.(2) A szakaltisztek szolgálatukat a 23. fizetési fokozatban kezdik és - a táblázatban feltüntetett négy-négy évi várakozási idő elteltével - fokozatosan a 14. fizetési fokozatba lépnek elő.(3) A hivatali altisztek szolgálatukat a 25. fizetési fokozatban kezdik és - a táblázatban feltüntetett négy-négy évi várakozási idő elteltével - fokozatosan a 16. fizetési fokozatba lépnek elő.

ÁBTL - 4.2 - sz.n. R-6 BM /14



13(4) Amennyiben a hivatali altisztet szakaltisztté, a szakaltisztet pedig műszaki segédtisztté minősítik át, úgy az ilyenképpen átminősített altisztet, illetőleg műszaki segédtisztet a legközelebb esedékes előléptetése alkalmával a soron következő fizetési fokozatnál eggyel magasabb fizetési fokozatba lehet előléptetni. Azt a hivatali altisztet pedig, akit műszaki segédtisztté minősítenek át, az esedékes előléptetése alkalmával, a közvetlen következő két fokozat kihagyásával, a következő fizetési fokozatba lehet előléptetni.(5) Tiszthelyettesnek, vagy legénységi állományú egyénnek műszaki segédtisztté, szakaltisztté vagy hivatali altisztté átminősítése esetén a 8. § rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
14. §. Szolgálat közben sérülést szenvedett rendőrségi 

alkalmazottak átminősítése és előlépése.A rendőrségnek az a tagja, aki minden kétséget kizárólag az ellenszegülőkkel folytatott harcban, vagy más, a szolgálat teljesítése közben előállott viadalban, illetőleg szolgálat közben vagy amiatt ért orvtámadás folytán szerzett sérülése következtében, vagy pedig szolgálatteljesítése közben ért baleset vagy más, önhibáján kívül bekövetkezett rendkívüli esemény miatt az állománycsoportjára meghatározott szolgálati teendők ellátására alkalmatlanná válik és emiatt őt az előlépési csoportját követő valamely más előlépési csoportba tartozó állománycsoportba kell átminősíteni, az új állománycsoportban mind rendfokozatba, mind pedig fizetési fokozatba a korábbi állománycsoportra meghatározott módozatok mellett kell kinevezni, illetőleg előléptetni. A rendőrségnek az e szakasz /alapján átminősített tagjai az új állománycsoportra előírt vizsgák letétele alól mentesíthetők, amennyiben korábbi állománycsoportjukban az előírt vizsgát letették.
15. §. Magasabb rendfokozatba és fizetési fokozatba bejutás.(1) A rendőrség tagjai az egyes rendfokozatokba kinevezés útján jutnak; a kinevezés rendszerint az illető rendfokozat tekintetében megállapított kezdő fizetési fokozatra szól.

3
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14 (2) Az ezredest, vezérőrnagyot és altábornagyot az államfő, a többi tisztet és az irodai tisztviselőket a belügyminiszter, a tiszthelyetteseket és legénységi állományú egyéneket, valamint a műszaki segédtiszteket, szakaltiszteket és altiszteket a budapesti, illetőleg vidéki főkapitányság vezetője nevezi ki, illetőleg lépteti elő magasabb rendfokozatba. Azt a rendőregyént, aki az előírt követelményeknek megfelel, a magasabb rendfokozatba elő kell léptetni, illetőleg ki kell nevezni.(3) A magasabb fizetési fokozatba az előlépés, a várakozási idő elteltével, kinevezés nélkül (automatikusan) következik be.(4) A magasabb fizetési fokozattal járó fizetésre vonatkozó igényjogosultságot hivatalból kell megállapítani. Az igényjogosultságot a /koaponfe»illotményhivatal- állapítja meg. A rendőrségi hatóságok (hivatalok, szervek) vezetői anyagi és fegyelmi felelősség mellett tartoznak az illetményhivatallal közölni minden olyan változást (pl. letartóztatást, állástól felfüggesztés, előlépésből kizárást stb.), amelynek a magasabb fizetési fokozattal járó fizetésre vonatkozó igényjogosultság megállapítására kihatása lehet.(5) Őrnaggyá, bármely állománycsoportban az a százados léptethető elő, aki a törzstiszti vizsgát letette; törzstiszti vizsgára pedig csak az a százados bocsátható, akinek összegyénisége, magatartása és működése a törzstiszti állás tekintélyének megfelel, valamely hatóság, ügyosztály, hivatal, őrszemélyzeti osztály vezetésére való alkalmasságát mind elméletileg, mind gyakorlatilag beigazolta és a tisztikar, tiszthelyettesi kar és legénységi állományú egyének nevelésére és vezetésére alkalmas.(6) Bármelyik állománycsoportban ezredessé csak az a rendőralezredes, illetőleg rendőrirodai főigazgatóvá csak az a rendőrirodai igazgató nevezhető ki, illetőleg léptethető elő, aki előző rendőri szolgálatával rátermettségének, illetőleg kiválóságának minden tekintetben kétségtelen tanújelét adta.(7) Minden kinevezés, illetőleg előléptetés, a 13. § (4) bekezdésében meghatározott esetek kivételével, csak a legközelebbi magasabb rendfokozatba, illetőleg fizetési fokozatba történik. Az ezredesi, vezérőrnagyi és altábornagyi rendfokozatba való kinevezés, illetőleg előléptetés rangsorhoz kötve nincs.

ÁBTL - 4.2 - sz.n. R-6 BM /16



15(8) A legközelebbi rendfokozatnál magasabb rendfokozatba kinevezés, illetőleg előléptetés csak a minisztertanács hozzájárulásával történhetik.
16. §. Előlépési időszakok.Az ezredesi, vezérőrnagyi és altábornagyi kinevezések, valamint a 19. § (6) bekezdésében meghatározott soron kívüli előléptetések esetenként, a többi előlépések időszakonként történnek. Az időszaki kinevezések, illetőleg a magasabb rendfokozatokba előléptetések évenként egyszer, az év január hó 1. napján, a soron kívüli előléptetések évenként kétszer, az év január és július hó 1. napjain történnek. A magasabb fizetési fokozatba való besorolást évenként egyszer, az év első napján kell eszközölni.

17. §. Mellőzés az előléptetésnél.(1) Magasabb rendfokozatba és fizetési fokozatba kinevezésnél, illetőleg előléptetésnél, az előírt várakozási idő eltöltése esetén is, mellőzni kell: a) azt a rendőregyént, akit fegyelmi eljárás során hozott jogerős véghatározattal az előléptetésből kizártak, a véghatározatban meghatározott idő tartamára; b) azt, akit a közvetlen elöljárónál magasabb elöljárók, két éven belül három esetben fenyítettek rendbüntetéssel, vagy ennél súlyo- sabb fenyítéssel, egy év, további három éven belül újabbi hasonló három fenyítés után, ismét egy év és megint további három éven belül, újabb hasonló három fenyítés után, két év tartamára. Az illetékes hatóság vezetője, a harmadik fenyítés kiszabásáról, az j44etmónyh-w-ata4t/a 15. § (4) bekezdése értelmében értesíteni tartozik.(2) A rendőrségnek előléptetésre sorra kerülő tagját, ha a magasabb rendfokozat és fizetési fokozat elérésére megszabott követelményeknek egyébként megfelelt, az előléptetésnél rangfenntartás mellett mellőzni kell, ha ellene bűnvádi eljárás során tárgyalást tűztek ki, ha előzetes letartóztatásba helyezték, vagy ha állásától felfüggesztették. Azt, aki ellen nyomozó eljárás indult, aki ellen fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot rendeltek el, vagy akivel szemben fenyítő eljárást tettek folyamatba, az előléptetésnél csak abban az esetben kell - ugyan*
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16csak rangfenntartás mellett - mellőzni, ha ezt testületi érde- kek vagy szolgálati szempontok megkívánják.(3) Abban az esetben, ha a büntető ítéletben a bíróság hivatalvesztést nem mondott ki, vagy pedig, ha a fegyelmi eljárás során a fegyelmi tanács a fegyelmi szabályzat 51. §-ának(1) bekezdésében meghatározott büntetések egyikét sem alkalmazta, a kinevezés, illetőleg előléptetés az esedékességi időponttól visszamenőleg eszközölhető; felmentő ítélet, illetőleg felmentő véghatározat esetén a kinevezést, illetőleg előléptetést visszamenőleg kell eszközölni.(4) A magasabb rendfokozatba kinevezésnél mellőzni kell a rendőrségnek azt a tagját is, akit magasabb rendfokozatba kinevezésre, illetőleg előléptetésre alkalmatlannak minősítettek.(5) A mellőzés kérdésében az előléptetésre jogosult hatóság dönt. A döntésről az érdekeltet az ok közlése mellett értesíteni kell. A döntés ellen, amennyiben az nem a belügyminisztertől ered, az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül, a belügyminiszterhez intézendő szolgálati panasznak van helye.
18. §. A szolgálati idő számítása.(1) A szolgálati időt a magasabb rendfokozatba kinevezés, illetőleg a fokozatos előlépés szempontjából úgy kell számítani, hogy a kinevezés (előléptetés) éve teljes évnek számít. A próbarendőrnél, la rendőrőrvezetőnél és a rendőrtizedesnél a szolgálati időt a naptári év szerint kell megállapítani.(2) Az, akit alacsonyabb rendfokozatba fokoztak le, magasabb rendfokozatba, illetőleg magasabb fizetési fokozatba az általános szabályok szerint lép elő, a vizsgákat megismételnie azonban nem kell. A rendőrség ilyen tagjánál magasabb rendfokozatba kinevezése, illetőleg fokozatos előlépése alapjául, a lefokozást elrendelő jogerős véghatározat keltét kell az (1) bekezdésben meghatározott módon figyelembe venni.

19. §. Soron kívüli előléptetés.(1) A soron kívüli előléptetés eredmények és érdemek jutalmazása, valamint a magasabb rendfokozatra való különleges rátermettség elismerése. A soron kívüli előléptetés éppen ezért nem rendszer, hanem csak a jelzett célt szolgáló kivétel.
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17(2) Az I.-V. állománycsoportba tartozó az a rendőrségi alkalmazott, aki rendfokozatában már legalább három évet eltöltött és kiváló minősítésű, a közvetlenül magasabb rendfokozat legalacsonyabb fokozatába soron kívül előléptethető.(3) Azt a rendőrtisztet és őrmestertől felfelé azt a tiszthelyettest, aki önálló egységet hosszabb időn át, kiváló eredménnyel vezetett, vagy aki - ideértve az irodai tisztviselőt is - fontos beosztásban, kiválóan eredményesen működött, soron kívül akkor is elő lehet léptetni, ha rendfokozatában két évet •töltött el.(4) A (2) és (3) bekezdés hatálya alá tartozó rendőrfőtörzsőrmestert, továbbá a (2) bekezdés hatálya alá tartozó műszaki segédtisztet, szakaltisztet és hivatali altisztet, a közvetlenül magasabb fizetési fokozatba soron kívül akkor lehet előléptetni, ha utolsó fizetési fokozatában a rendőrfőtörzsőrmester egy évet, a műszaki segédtiszt, szakaltiszt és altiszt pedig két évet már eltöltött.(5) A (2), (3), (4) bekezdés értelmében az egy-egy évben soron kívüli előléptetésben részesíthető rendőrségi alkalmazottak száma, az ugyanabba az állománycsoportba tartozó rendőrségi alkalmazottak számának egyheted részét nem haladhatja meg.(6) Azt a próbarendőrt, rendőrőrvezetőt és tizedest, aki a rendőrképesítő vizsgát kiváló eredménnyel tette le, várakozási idejére tekintet nélkül soron kívül szakaszvezetővé, azt a szakaszvezetőt pedig, aki a tiszthelyettesi vizsgát tette le kiváló eredménnyel, ugyancsak várakozási idejére tekintet nélkül, soron kívül őrmesterré lehet előléptetni. Az a próbarendőr, aki a rendőrképesítő vizsgát igen jó eredménnyel tette le, soron kívül tizedessé léptethető elő: az így előléptetett tizedesnek rendfokozatában eltöltendő várakozási ideje két év helyett egy év.(7) A 26. §. (13) bekezdésében foglalt rendelkezésektől eltekintve, egy évi rangelőzésben kell részesíteni és ennek megfelelően az előírtnál egy évvel rövidebb várakozási idő után lehet előléptetni őrmestertől felfelé a rendőrségnek mindazokat a tagjait (ideértve az irodai tisztviselőket is), akik az előírt vizsgát kiváló eredménnyel tették le és egyébként is kiváló minősítésűek. Valamely magasabb fokú vizsgának kiváló eredménnyel történt letétele esetén az egy évi rangelőzést újból meg kell 
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18állapítani. A rangelőzést tisztek és az irodai tisztviselők részére a belügyminiszter, a többi alkalmazottak részére az állományilletékes budapesti, illetőleg vidéki főkapitányság vezetője állapítja meg és erről az érdekeltet értesíti. Ilyen esetben a rangelőzés kezdetéül a következő naptári év első napját kell számításba venni.
20. §. A várakozási időbe beszámítható korábbi szolgálati idő.(1) Az államrendőrséghez első ízben történt kinevezés alkalmával a besorolás szempontjából figyelembe lehet venni azt a szolgálati időt, amelyet az alkalmazott állami, törvényhatósági, városi és községi közszolgálatban, rendszeres vagy nem rendszeres állásban, továbbá a honvédség Jnemhivatáisos állományában eltöltött.(2) A nemrendszeres minőségben eltöltött szolgálati időt a rendfokozatba és fizetési fokozatba történő besorolás szempontjából akkor lehet figyelembe venni, ha a nem rendszeres minőségben teljesített szolgálat olyan munkakörben telt el, amelynek betöltésére rendszeres közszolgálati állás is szervez- tetett. Nem lehet alkalmazni ezt a rendelkezést annak javára, aki nem rendszeres minőségben lényegesen magasabb összegű tiszteletdíjban, fizetésben vagy egyéb javadalmazásban részesült, mint a hasonló rendfokozatban és munkakörben foglalkoztatott, rendszeres állásra kinevezett rendőregyén.(3) A korábbi szolgálati időt csak abban az esetben lehet beszámítani, ha a szolgálatban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs.(4) Annál az alkalmazottnál, akinek a szolgálati idejében egy ízben, a megállapítottnál hosszabb tartamú megszakítás mutatkozik, a megszakítást megelőző és egyébként beszámítható szolgálati időnek, a besorolás és nyugdíjba beszámítható szolgálati idő megállapítása szempontjából való számításba vételét, a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel egyetértve, engedélyezheti. Az erre irányuló kérelmet az. első ízben történt kinevezéstől számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni.(5) A magasabb rendfokozattal és a magasabb fizetési fokozattal járó fizetésre igényt adó és az (1) bekezdés alapján figyelembe vehető szolgálati időbe (várakozási időbe) be kell számítani:
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19a) a magasabb rendfokozatba történt kinevezés esetén az ebbe a rendfokozatba történt kinevezést megelőzően, ennek a magasabb rendfokozatnak címével és jellegével, vagy csak jellegével eltöltött időt;b) a rendelkezési állapotban, de tényleges szolgálatban töltött egész időt, továbbá a rendelkezési állapotban, de tényleges szolgálat nélkül eltöltött időnek egyhuzamban egy évet meg nem haladó részét;c) a szabadságon - akár illetmények élvezete mellett, akár anélkül - töltött időnek egyhuzamban egy évet meg nem haladó részét;
d) az állásuktól és illetményeiktől felfüggesztett alkalmazottaknál a felfüggesztett állapotban töltött időtartamot, ha a fegyelmi szabályzat 51. §-ában meghatározott fegyelmi büntetések egyikét sem szabták ki.(6) A magasabb rendfokozattal és magasabb fizetési fokozattal járó fizetésre igényt adó szolgálati idő (várakozási idő) megállapítása szempontjából mind a végleges, mind az ideiglenes minőségben töltött szolgálati időt figyelembe kell venni.(7) A tényleges szolgálatba visszavett rendőrségi alkalmazottnál az ideiglenes nyugdíjazást megelőzően és a tényleges szolgálatba visszavétel után eltöltött szolgálati időt a magasabb rendfokozottal és fizetési fokozattal járó fizetésre igényt adó szolgálati idő (várakozási idő) szempontjából együttesen kell számítani.

21. §. A várakozási időbe be nem számítható korábbi 
várakozási idő. (1) A magasabb rendfokozattal, illetőleg fizetési fokozattal járó fizetésre igényt adó szolgálati időbe (várakozási időbe) nem lehet beszámítani:aj a magasabb rendfokozatba kinevezés esetén, az ebbe a rendfokozatba kinevezést megelőzően, a magasabb rendfokozatnak csak címével eltöltött időt;b) a rendelkezési állapotban, de tényleges szolgálat nélkül eltöltött időnek egy évet meghaladó részét;c) a szabadságon eltöltött időnek egy évet meghaladó részét;
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d) a nyugállományban töltött időt;
e) a tizennyolcadik életév betöltése előtt teljesített szolgálati időt.(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontjai szerint be nem számítható szolgálati idők megszakítást nem képeznek.

22. §. A nyugellátás megállapítása szempontjából tekintetbe 
jövő szolgálati idő beszámítása.(1) A Korm. számú rendelet 3. §-ának (2)bekezdésében foglalt rendelkezés szerint, a magasabb rendfokozatba és magasabb fizetési fokozatba való kinevezésnél, illetőleg besorolásnál, a belügyminiszter a pénzügyminiszter hozzájárulásával, figyelembe veheti azt az időt, amely a nyugellátás megállapítása szempontjából beszámítás alapjául szolgál.(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beszámítás alapját képezheti mind a már eltöltött és a nyugellátás megállapítása szempontjából figyelembe jövő szolgálati idő, mind pedig a szabadpályán eltöltött az az idő, amelyet a 4.350/1945. M. E. számú rendelet 6. §-ában foglalt rendelkezés alapján a minisztertanács, nyugdíjba beszámítható időként biztosított.(3) A nyugellátás megállapítása szempontjából beszámítás alapjául szolgáló időnek kinevezésnél, illetőleg előléptetésnél való beszámítása csak elismerésre méltó” érdemek, illetőleg méltánylást érdemlő körülmények fennforgása esetén engedélyezhető.(4) A 4.350/1945. M. E. számú rendelet 6. §-a alapján biztosított beszámítható időnek a kinevezésnél, besorolásnál, illetőleg előléptetésnél való figyelembevételét oly módon is lehet engedélyezni, hogy a beszámítható idő, vagy annak egy része, a betöltött rendfokozat, illetőleg fizetési fokozat várakozási idejébe számíttassák be.(5) A nyugellátás megállapítása szempontjából beszámítás alapjául szolgáló időnek kinevezésnél, besorolásnál, illetőleg előléptetésnél való beszámítása engedélyezését, méltánylást érdemlő körülmények fennforgása esetén, maga az érdekelt alkalmazott kérheti, elismerésre méltó érdemek fennforgása esetén a beszámításra irányuló intézkedéseket hivatalból kell megtenni.
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23. §. Véglegesítés, elbocsátás, kinevezés visszavonása 
és kinevezés hatálytalanítása.(1) A rendőrség kötelékébe első ízben kinevezett alkalmazottiak kinevezése mindaddig ideiglenes, ameddig az előírt vizsgát le nem teszik, illetőleg, amíg a vizsga letételére előírt határidő le nem jár. A vizsga letétele után az alkalmazottat - amennyiben az egyéb követelményeknek is megfelel - állásában véglegesíteni kell.(2) A műszaki segédtisztek, szakaltisztek és hivatali altisztek kinevezésüktől számított két év eltelte után véglegesekké válnak.(3) A véglegesítésről az alkalmazottat értesíteni, s a véglegesítés tényét állományparancsban is közölni kell.(4) Kinevezéseknél a kinevezés ideiglenes minősége a kinevezési rendelvényben határozottan feltüntetendő.(5) Az ideiglenes alkalmazott rendfokozatban nem, csak fizetési fokozatban léphet elő.(6) A vizsgát nem tett ideiglenes minőségű rendőrségi alkalmazott kifogásolható magatartás vagy létszámcsökkentés esetén, a rendőrség kötelékéből, minden igény kizárásával, indokolás nélkül bármikor elbocsátható. Az olyan alkalmazottat azonban, aki ideiglenes minőségét megelőzően végleges minőségben teljesített szolgálatot, hivatalvesztést megállapító jogerős büntetőítélet, vagy állásvesztést kimondó jogerős fegyelmi határozat nélkül elbocsátani nem lehet; ilyen esetben a kinevezés visszavonásának van helye és az alkalmazottat előbbi rendfokozatába, illetőleg fizetési fokozatába kell visszahelyezni.(7) A rendőrség kötelékébe történt kinevezést hatálytalanítani kell, ha azt az érdekelt nem fogadta el, ha a hivatali eskü (fogadalom) letétele és szolgálatának megkezdése céljából a kitűzött határidőben nem jelentkezett, továbbá, ha az eskü (fogadalom) letétele előtt az állapítható meg, hogy az illető az állás elnyerése céljából valótlan adatokat közölt, illetőleg lényeges adatokat elhallgatott.
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II. FEJEZET.
A TÉNYLEGES ALKALMAZOTTAK ILLETMÉNYEI.

24. §. Fizetés és egyéb rendszeres járandóságok.(1) A rendőrség tényleges szolgálatban álló tagjait a jelen szabályzatihoz tartozó 5. számú táblázatban feltüntetett havi fizetések illetik.(2) A családi pótlék, lakbérsegély, közlekedési segély, valamint a természetbeni lakásért járó térítés tekintetében, a közszolgálati alkalmazottak illetményeire vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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III. FEJEZET.
A NYUGÁLLOMÁNYÚ ALKALMAZOTTAKRA 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK.

25. §. Ellátási díjak.(1) Az ellátásban részesülő nyugdíjasok, valamint az özvegyek és árvák ellátási díjait a jelen szabályzathoz csatolt 6. számú táblázatban feltüntetett összegek (beszámítható javadalmazás) alapulvétele mellett kell megállapítani.(2) Az özvegyi nyugdíj, nevelési járulék, családi pótlék és lakbérsegély tekintetében a közszolgálati alkalmazottak nyugellátására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.(3) A szabadpályán eltöltött időnek a nyugdíjba beszámítható szolgálati időhöz való hozzá számítása tekintetében a 4.350/1945. M. E. számú rendelet 6. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
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IV. FEJEZET.
Átmeneti rendelkezések

a tényleges állományú alkalmazottakra.

26. §. A tényleges alkalmazottaknak rendfokozatokba 
és fizetési fokozatokba való újbóli besorolása.(1) Az államrendőrség létszámában a jelen szabályzat hatálybalépése időpontjában nyilvántartott és illetmény élvezetére jogosult minden alkalmazottat az egyes rendfokozatokba és fizetési fokozatokba olyképen kell besorolni, mintha szolgálatukat a szabályzat hatálybalépése alatt töltötték volna el. A besorolásnál a 20. § (1) bekezdéséiben meghatározott szolgálati időt figyelembe lehet venni, a jelenlegi vagy az ennek megfelelő előző rendfokozatban eltöltött szolgálati időt pedig figyelembe kell venni. A korábbi összes szolgálati idő beszámítása esetében is a rendőrségi alkalmazottak a jelenleginél legfeljebb eggyel magasabb, azaz a következő rendfokozatba, azok az alkalmazottak pedig, akik számára csak fizetési fokozatot rendszeresítettek, legfeljebb hárommal magasabb fizetési fokozatba sorolhatók be. A 7. §-ban megjelölt rendőregyének csak jelenlegi rendfokozatukba és csak a jelenlegi rendfokozatukban eltöltött várakozási időnek megfelelő és ott meghatározott fizetési fokozatokba sorolhatók be.(2) Az alkalmazottat szolgálati ideje alapján nem lehet besorolni olyan rendfokozatba, amelybe a kinevezés személyi kiválasztás útján történik, továbbá olyan rendfokozatba és fizetési fokozatba sem, amely az illető állománycsoportban, illetőleg előlépési csoportban, fokozatos előlépés útján nem érhető el.
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25(3) A besorolásnál az alkalmazott nem kerülhet alacsonyabb rendfokozatba, illetőleg fizetési fokozatba, mint amilyenben a szabályzat hatályba léptekor van.(4) Azt, hogy a (3) bekezdés végrehajtása szempontjából, az eddigi fizetési osztályok és fokozatok melyik új fizetési fokozatnak felelnek meg, a szabályzathoz csatolt 7. számú táblázat tünteti fel.(5) Valamely hosszabb várakozási időt megállapító tiszti (tisztviselői) előlépési csoporthoz tartozó állománycsoportból, rövidebb várakozási időt megállapító tiszti előlépési csoporthoz tartozó állománycsoportba történt kinevezés, illetőleg átminősítés esetén, az alkalmazottat olyannak kell tekinteni, mint laki tiszti és tisztviselői (díjnoki) minőségben eltöltött egész előző szolgálati idejét, a rövidebb várakozási időt megállapító tiszti előlépési csoporthoz tartozó állománycsoportban töltötte el, feltétve, hogy az új állománycsoportjára előírt vizsgát sikerrel letette. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni előlépési csoportokon belül az egyik állománycsoportból másik állománycsoportba átminősített tiszthelyettesekkel és legénységi állományú egyénekkel, továbbá a műszaki segédtisztekkel, szakaltisztekkel és hivatali altisztekkel kapcsolatban is.(6) A 7. § rendelkezései alá nem eső olyan átminősített alkalmazottat, aki az új állománycsoportjára előírt vizsgát még nem tette le, amennyiben eddigi szolgálati ideje után a hosz- szabb várakozási időt megállapító előlépési csoportba tartozó előbbi állománycsoportjában, a jelenleginél magasabb fizetési fokozatba kellene besorolni, jelenlegi rendfokozatának megtartásával abba a magasabb fizetési fokozatba sorolható be, amelybe akkor jutna, ha átminősítése nem történt volna meg.(7) Az az alkalmazott, aki olyan fizetési fokozatba tar- tozik, amely fokozatos előlépéssel érhető el, a magasabb fizetési fokozatnak megfelelő rendfokozati elnevezést csak abban az esetben viselheti, ha ebbe a rendfokozatba kinevezést nyert.(8) Annál az alkalmazottnál, aki a szabályzat hatályba- lépésekor magasabb rendfokozatban, illetőleg magasabb fizetési fokozatban van, mint amelyben az (1) bekezdés értelmében lehetne, a jelenlegi rendfokozatában, illetőleg fizetési fokozatában eltöltött szolgálati időt a fokozatos előléplés szempontjából figyelembe kell venni. Ilyen esetben azonban a rend
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26fokozatában, illetőleg fizetési fokozatában eltöltött szolgálati idő csak abban a rendfokozatban, illetőleg fizetési fokozatban vehető figyelembe, amelyben van.(9) Az egyes alkalmazottaknak rendfokozatba és fizetési fokozatba besorolása alkalmával, a várakozási idő megállapításánál, a szabályzat 20. és 21. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 20. § (1) bekezdésében meghatározott korábbi szolgálati időt akkor is figyelembe lehet venni, ha abban egy ízben, hat hónapot meg nem haladó megszakítás mutatkozik.(10) Azt a szolgálati időt, amelyet az államrendőrség tagja a felszabadulás után és az államrendőrség megszervezése, illetőleg az államrendőrség kötelékébe történt kinevezése előtt a nemzeti bizottságok, az önkormányzati hatóságok és vezető tisztviselők által, a közbiztonsági szolgálat ellátására felállított szerveknél töltött el, a besorolás szempontjából az (1) bekezdés értelmében ugyancsak figyelembe lehet venni; a figyelembe vett ilyen szolgálati időt a törzskönyvi lapon fel kell jegyezni.(11) A rendőrségnek a jelen szabályzat hatálybalépése idején tényleges szolgálatot teljesítő és a 7. § rendelkezései alá nem eső olyan tagját, aki az előírt rendőrségi szakvizsgát eddig azért nem tette le, mert tanfolyamra, illetőleg vizsga letételére nem rendelték be, amennyiben szolgálatát megfelelően látja el és más szempontból sem merült fel ellene kifogás, semmi hátrány nem érheti; az ilyen rendőrségi alkalmazott magasabb rendfokozatba is előléptethető. Amennyiben a magasabb rendfokozatba így kinevezett rendőrségi alkalmazott az előírt vizsgát a meghatározott időben nem tenné le, további magasabb rendfokozatba nem nevezhető ki, illetőleg nem léptethető elő.(12) A rendőrségnek a jelen szabályzat hatálybalépése idején állományában levő tagjai közül a tiszteknek ép tisztviselőknek rendfokozatokba és fizetési fokozatokba besorolását a belügyminiszter, a többi alkalmazottak besorolását pedig a budapesti, illetőleg a vidéki főkapitányság vezetője eszközli.(13) A jelen szabályzat hatálybalépése napján tényleges szolgálatot teljesítő olyan rendőrségi alkalmazottat, aki önálló egységet kiváló eredménnyel vezet, vagy aki igen kiváló ered
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27ménnyel működik, a belügyminiszter soron kívül akkor is előléptetheti, ha az ilyen rendőrségi alkalmazott rendfokozatában egy évet töltött el. A soron kívül így előléptethető alkalmazottak száma évenként nem haladhatja meg az ugyanazon állománycsoportba tartozók számának öt százalékát. A soron kívül így előléptethető rendőrségi alkalmazottak számát a 18. § alapján soron kívül előléptethető alkalmazottak számába (az alkalmazottak számának egyheted részébe) be kell számítani. A belügyminiszter előző szolgálati idejére tekintet nélkül rendőrőrmesterré soron kívül előléptetheti azt* a legénységi állományú egyént, továbbá törzsőrmesterré azt az őrmestert, illetőleg főtörzsőrmesterré azt a törzsőrmestert, aki a reá nézve előírt vizsgát kiváló vagy igen jó eredménnyel tette le. E bekezdés alapján soron kívüli előléptetés csak az 1950. év december hó 31. napjáig történhetik.
27. §. A szerződéses jogviszonyban alkalmazott főfoglalkozású 

tiszteletdíjasok illetményeinek megállapítása.A szerződéses jogviszonyban alkalmazott és tiszti álláshelyet betöltő főfoglalkozású tiszteletdíjasok illetményét az eddigi fizetési osztályoknak és fokozatoknak megfelelő új fizetési fokozatok szerint kell megállapítani. A szerződéses jogviszonyban alkalmazott főfoglalkozású havibéresek, továbbra is a közszolgálati alkalmazottak részére járó illetményeket kapják.,,27/a. §. Átmeneti rendelkezések a rendőrgazdászati tisztek kinevezésére.
1950. december hó 31-ig rendőrgazdászati alhadnaggyá ki

nevezhető, illetőleg gazdászati tisztté átminősíthető az is, akinek 
középiskolai érettségije, vagy ezzel egyenlő értékű végzettsége 
van és a rendőrgazdászati tiszti vizsgát, vagy az államszámvitel- 
tani államvizsgát sikerrel letette.”
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V. FEJEZET.
Átmeneti rendelkezés a nyugállományú

ALKALMAZOTTAKRA, EZEK ÖZVEGYEIRE ÉS ÁRVÁIRA.

28. §. A szabályzat hatálybalépése előtt nyugdíjazott rendőrségi 
alkalmazottak és özvegyek ellátásának megállapítása.(1) A jelen szabályzat hatálybalépése előtt nyugállományba helyezett alkalmazottak nyugdíját, továbbá özvegyeik és árváik ellátási díjait a szabályzat 25. és 26. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelő besorolás alapján kell megállapítani, mégpedig akként, hogy az ellátások összegének kiszámításánál a 6. számú táblázatban feltüntetett összegeket (beszámítható javadalmazást) kell alapul venni. A nyugdíj, illetőleg ellátási díj megállapításánál azonban a 20. § (5) bekezdése a) pont' jában foglalt rendelkezést nem lehet alkalmazni.(2) A besorolásnál a teljes összegű nyugdíjra igényt adó szolgálati idejét még be nem töltött és az 5600/1940. M. E. számú rendelet alapján szolgálattételre kötelezett vagy szerződéssel alkalmazott rendőrségi nyugdíjasnak ebben a minőségben eltöltött szolgálati idejét a besorolás szempontjából szintén figyelembe lehet venni.(3) Azt, hogy az (1) bekezdés végrehajtása szempontjából az eddigi rendfokozati elnevezések, fizetési osztályok és fokozatok melyik új rendfokozati elnevezéseknek és fizetési fokozatoknak felelnek meg, a központi illetményhivatallal a belügyminiszter közli.(4) A nyugellátások átmeneti szüneteltetése, illetőleg korlátozása tekintetében a 6.800/1946. M. E. számú és az ezt kiegészítő és módosító rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.
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VI. FEJEZET.
VEGYES RENDELKEZÉSEK.

29. §. Járulékok levonásának mellőzése.(1) A szabályzatban meghatározott illetmények és nyugellátások - a közszolgálati alkalmazottak illetményei után járó illeték kivételével, - mindennemű adó- és nyugdíj-, vagy egyéb járulék levonása nélkül kerülnek kifizetésre.(2) Az illetmények és ellátási díjak lefoglalhatósága és önkéntes elzálogosítása szempontjából az 5. és 6. számú táblázatban feltüntetett összegek 60%-át fizetésnek, 40%-át pedig lakáspénznek kell tekinteni.
30. §. Illetmények és nyugellátások emelése.A 11.526/1947. Korm. számú rendelet 6. §-ában foglalt rendelkezés értelmében a közszolgálati alkalmazottak illetményeinek és nyugellátásainak későbbi emelése esetében a rendőrség tagjainak illetményeit és nyugellátását mindannyiszor ugyanolyan arányban, illetőleg mértékben fel kell emelni.

31. §. A közszolgálati alkalmazottak illetményére és nyugellá
tására vonatkozó jogszabályok alkalmazása.A rendőrség tagjainak kinevezése, előlépése, illetményeinek megállapítása (utalványozása, megszüntetése, korlátozása, stb.), továbbá a nyugdíjaknak, az özvegyek és árvák ellátási díjainak megállapítása (utalványozása, megszüntetése, korlátozása, stb.) tekintetében, amennyiben ez a szabályzat valamely vonatkozásban rendelkezést nem tartalmaz, a közszolgálati alkalmazottak illetményére és nyugellátására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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Melléklet a Szabályzat 1. §-árnak (3) bekezdéséhez.
1. számú

Az államrendőrség tagjainak állománycsoportok szerinti 
rendfokozatok (állások) megnevezése

I.
Hatósági szol
gálatot ellátók 

állomány
csoportja

II.
Foganatosító

II/A. őrségi | II/B. nyomozó

III.
Egészségügyi 

szolgálatot ellátók 
álló Hiány csoportjag!!olgálatot ellátók állománycsoportja

Rendöraltábornagy

Rendörvezérőrnagy Rendörvezérőrnagy Rendőrorvos vezérőrnagy

Rendörezredcs Rendőrezredes Rendőrnyomozó 
ezredes

Rendörorvos (állatorvos) 
ezredes

Rendőralezredes Rendöralezredes Rendőrnyomozó 
alezredes

Rendőrorvos (állatorvos, 
gyógyszerész) alezredes

Rendörörnagy Rendőrőrnagy Rendőrnyomozó 
őrnagy

Rendörorvos (állatorvos, 
gyógyszerész) őrnagy

Rendőrszázados Rendőrszázados Rendőrnyomozó 
százados

Rendőrorvos (állatorvos, 
gyógyszerész) százados

Rendőrfőhadnagy Rendőrfőhadnagy Rendőrnyomozó 
főhadnagy

Rendörorvos (állatorvos, 
gyógyszerész) főhadnagy

Rendörhadnagy Rendőrhadnagy Rendőrnyomozó 
hadnagy

Rendörorvos (állatorvos, 
gyógyszerész) hadnagy

Rendőralhadnagy Rendőralhadnagy Rendőrnyomozó 
alhadnagy

Rendöregészségügyi 
alhadnagy

Rendőr
főtörzsőrmester

Rendőrnyomozó 
főtörzsőrmester

Rendöregészségügyi 
tötörzsörmester

Rendör- 
törzsŐrmester

Rendőrnyomozó 
törzsőrmester

Rendöregészségügyi 
törzsőrmester

Rendőrőrmester Rendőrnyomozó 
őrmester

Rendöregészségügyi 
őrmester

Rendőr
szakaszvezető

Rendőrtizedes

Rendőrőrvezető
Próharendör
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Táblázat.
tagozódása, az állománycsoportokon belül létesített 
és fizetési fokozatokba besorolása.

IV.

Számvevőségi és gaz- 
dászati szolgálatot ellá
tók állománycsoporja

V.

Irodai szolgálatot 
ellátók állomány

csoportja

VI.
Műszaki segédtiszti, hiva
tali szakaltiszti és hivatali 
altiszti szolgálatot ellá

tók állománycsoportja 
A | B | C Fi

ze
té

si 
|

fo
ko

za
t f

1.

2.
3.

Readő Fciwmvovő. rendőr- 
gazdászati ezredes

4.
5.

Rendörszámvevö, rendör- 
gazdászati alezredes

Rendörirodai 
főigazgató

6.
7.
8.

Rendörszámvevö, rendör- 
gazdászati őrnagy Rendörirodai igazgató _______

9.
töt
n.

Rendörszámvevö, rendör- 
gazdászati százados

Rendöriroda 1. osztályú 
főtiszt

12.
13.

Rendörszámvevö, rendör- 
gazdászati főhadnagy

Rendőrirodai lj' > 
osztályú főtiszt -4-1

14.
15.

Rendörszámvevö, rendör- 
gazdászati hadnagy

Rendörirodai I. osztályú 
tiszt

ki
 seg

éd
tis

:

16.

Rendörszámvevö, rendör- 
gazdászati alhadnagy

Rendörirodai II. 
osztályú tiszt

QQ
4-3
*c3

OS
N
02

17.

Rendörszámvivö főtörzs
őrmester

Rendőrirodai I. osztályú 
segédtiszt

c3N

3
18.

Rondörszámvivö törzs
őrmester

Rendörirodai n. 
osztályú segédtiszt

Rendörirnok liv
at

ai

ta
li a

l!

19.
20. "

Rendörszámvivö őrmester 0

H
iv

ai 21.
22.

23.

24.

25.
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Melléklet a Szabályzat 3. §-ának (4) bekezdéséhez, 4., 5. és 6. §-ához.

2. számú Táblázat.
Az első, második és harmadik előlépési csoportba tartozó tisztek 

és tisztviselők várakozási ideje.

Fi
ze

té
si 

fo
ko

za
t Rendfokozat

Várako
az első előlé
pési csoportba 
tartozó I. II A., 

1T/B. és III.

állományt 
tisztek

zási idő
a második elő

lépési csoportba 
tartozó IV.

•soportbeli 
részére

Rendfokozat

Várakozási idő 
a harmadik elő
lépési csoportba 
tartozó V. állo
mánycsoport

beli irodai tiszt
viselők részére

1 1. Rendőr-
altábornagy + - - - -

: 2 Rendőr
vezérőrnagy

+ -
- -

3. 3 -
í 4.

Rendőr
ezredes

+ +
- -

5. 3 3
6.

Rendőr
alezredes

3 3
Rendőrirodai 
főigazgató

+
7. o U 3 3

j 8.
2 * 3 3

9.
Rendőr
őrnagy

3' 3
Rendőrirodai 
igazgató

3

10. 3’ 3 3

11. 2* 3 3

12.
Rendőr
százados

3- 3 Rendőrirodai
I. o. főtiszt

3

13. 3-

3

3

3

3

14.
Rendőr
főhadnagy

Rendőrirodai
II. o. főtiszt

3 *

15. * 3' 3 3

16. Rendőr-
1adnagy 3 3 Rendőrirodai

I. o. tiszt 3

17. Rendőr
alhadnagy 2 2 Rendőrirodai 

II. o. tiszt 3

18.

19. 3
9 _<Syi tisEthe-
lyattesi-roftd- 
f(470-wthan taJ-

Rendőrirodai
I. o. segédtiszt 2

Rendőrirodai
II. o. segédtiszt 2

20. gérfat- Rendörirnok 2
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Melléklet a Szabályzat 3. §-ának 4. bekezdéséhez 9., 10. és 11. §-ához.

3. számú Táblázat.
Az első és második előlépési csoportba tartozó tiszthelyettesek és legénységi 

állományú egyének várakozási ideje.

* örsparancsnoki vizsgát nem tett, de törzsörmesteri elölópésre alkalmasnak minősített 
rendörörmester fokozatosan a 14. fizetési fokozatig lép elő.

Fi
ze

té
si f

ok
oz

at

Rendfokozat

Várakozási i d

az első előlépési csoportba tartozó a második 
előlépési 
csoportba 
tartozó

III. Mfe

a második 
előlépési 

csoportba 
tartozó 

IV.II/A. II/B.

állománycsoportba sorolt tiszthely 
legénységi állományú egyének

ttesek és
észére

12.

Rendőrfőtörzs
őrmester

+
őr

sp
ar

an
cs

no
ki

 viz
sg

át
 

ne
m

 te
tt 

és
 e

lő
lé

pt
et

és
re

 
al

ka
lm

at
la

nn
ak

 m
in

ős
í

te
tt r

en
dő

r ő
rm

es
te

r

tis
zt

he
ly

et
te

si v
iz

sg
át

 nem
 tet

t 
re

nd
őr

sz
ak

as
zv

ez
et

ő

- +

13. 3 3 i +- 3

14. 3 3 4 3

15. 3 3
■

4 3

16. 3 3 4 3

17. 3 + 3 4 3 i

18. 3 4 3 4 4 ’

19.
Rendőrtörzsőrmester

3 ’W*4 + 3 4 3

20. 3 4 4 3 4 3

21.
Rendőrőrmester *

3 4 3 4 3

22. 3 4 3 4 3

23. Rendőrszakaszvezető 3 - - -

24. Rendőrtizedes 2 - -

25. Rendőrőrvezető
Próbarendőr 1 iE - - 1
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Melléklet a Szabályzat 3. §-ának 4. bekezdéséhez és 13. §-ához.

4. számú Táblázat.

A műszaki segédtisztek, szakaltisztek és hivatali altisztek várakozási ideje.

' . ’iZc^Sl
■> 1 »kozat

Műszaki 
segédtisztek

Szakaltisztek Hivatali altisztek

v á rakozási ideje

11. + - -

12. 4 - -

1 1S* 4 - -

14. 4 + -

15. 4 4 -

16. 4 4 +

17. 4 4 4

18. 3 4 4

19. 3 4 4

20. 3 4 4 ‘

21. 3 4 4

22. - 3 4

23. - 3 4

24. - - 3

25. - - 3
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Melléklet a Szabályzat 24. §-ának 1. bekezdéséhez és 29. §-ának 2. bekezdéséhez.

5. számú Táblázat.
Az államrendőrség tagjai részére megállapított illetmények összege.

Fi
ze

té
si 

fo
ko

za
t

Rendfokozat

Havi fizetés
I. | II. | III.
lakáspénzosztályba 

tartozó állomáshelyen
Forint

1. Rendőraltábornagy 1.400 1.845 1.315
2. Rendőrvezérőrnagy 1.200 1.160 1.105
3. 1.100 1.060 1.005
4. Rendőrezredes 900 860 805
5. 850 820 765
6.

Rendöralezredes, irodai főigazgató
770 740 700
730 700 660

8. 690 660 620
9.

10.
Rendőrőrnagy, irodai igazgató, a 11. fiz. fokozatban mű

szaki segédtiszt
630 600 560
590 560 520

11. 550 520 485

IS.
13. ‘

Rendörszázados, irodai I. o. főtiszt, műszaki segédtiszt 520 490 455
500 470 435

14.
15.

Rendőrföhadnagy, irodai II. o. főtiszt, műszaki segédtiszt,} 
: szakaltiszt 480 445 420

460 425 410

16.
JRcndörhadnagy, irodai I. o. tiszt, műszaki segédtiszt, szak- 

íaltiszt, altiszt 440 415 400

17.
Rendőralbadnagy, irodai II. o. tiszt, műszaki segédtiszt, 

? szakaltiszt, altiszt 420 400 885

18. Rendőrfőtörzsőrmester, irodai>J.’o. segédtiszt, műszaki se
gédtiszt, szakaltiszt, altiszt 400 380 865

19. Rerdörtörzsörmester, irodai II.-o. segédtiszt/ műszaki se
gédtiszt, szakaltiszt, altiszt 390 370 355

20. Rendőrtörzsőrmester, rendőrirnok, 'műszaki segédtiszt, "1 
szakaltiszt, altiszt 380 860 345

21. Rendörörmester, műszaki segédtiszt, szakaltiszt, altiszt] 370 350 335

22. Rendőrőrmester, szakaltiszt, altiszt 360 845 830

23. -.Rendőrszakaszvezető, szakaltiszt, altiszt 350 335 320

24. Rendőrtizedes, altiszt 840 325 310

25. Rendörörvezető. próbarendőr, altiszt; 330 315 300
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Melléklet a Szabályzat 25. §-ának (1) bekezdéséhez, 28. §-ának (1) bekez
déséhez és 29- §-ának (2) bekezdéséhez.

6. számú Táblázat.
Az államrendőrség tagjainak nyugdíjba beszámítható javadalmazása 

(teljes nyugdíjak).

Fi
ze

té
si 

fo
ko

za
t

Rendfokozat

A beszámítható java
dalmazás összege

I. | II. | III.
lakáspénzosztályban 

havonta
Forint

1. Rendöraltábornagy 980 942 921
2. Rendőrvezérörnagy 840 812 774
3. 770 742 704
4. Rendőrezredes 630 602 564
5. 595 574 536
6.

Rendőralezredes, irodai főigazgató
539 518 490

7. 511 490 462
8. 483 462 434
9. Rendörörnagy, irodai igazgató, a 11. fizetési fokozatban 

műszaki segédtiszt
441 420 392

10. 413 392 364
11. 385 364 340
12.
13.

Rendőrszázados, irodai I. o. főtiszt, műszaki segédtiszt 364 343 319
350 329 305

14. Rendőrföhadnagy, irodai II. o. főtiszt, műszaki segédtiszt, 
szakaltiszt

336 312 294
15. 332 298 287

16.
Rendőrhadnagy, irodai I. o. tiszt, műszaki segédtiszt, szak

altiszt, altiszt 308 291 280

17.
Rendőralliadnagy, irodai II. o. tiszt, műszaki segédtiszt, 

szakaltiszt, altiszt 294 280 270

18.
Rendőrfötörzsörmester, irodai I. o. segédtiszt, szakaltiszt, 

műszaki segédtiszt, altiszt 280 266 256

19.
Rendörtörzsörmester, irodai II. o. segédtiszt, műszaki 

segédtiszt, szakaltiszt, altiszt 273 259 249

20. Rendörtörzsörmester, rendörirnok, műszaki segédtiszt, 
szakaltiszt, altiszt 266 252 242

21. Rendörőrmester, műszaki segédtiszt, szakaltiszt, altiszt 259 245 235
22. Rendőrőrmester, szakaltiszt, altiszt 252 242 231

23. Rendörszakaszvezető, szakaltiszt, altiszt 245 235 224
24. Rendőrtizedes, altiszt 238 228 217

25. Rendőrörvezetö, próbarendör, altiszt 231 221 210
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Melléklet a Szabályzat 27. §-ának (4) bekezdéséhez.

7. számú Táblázat.

Az eddigi fizetési osztályoknak és fokozatoknak megfelelő 
új fizetési fokozatok.

Eddigi

osztály

fizetési

fokozat
Rendfokozat

Új 
fizetési 
fokozat

ni. Rendőraltábornagy í.

IV. 1.
2. Rendőrvezérőrnagy 2.

3.

V. 1.
2. Rendőrezredes 4.

6.

VI.
1.
2. Rendöralezredes, irodai főigazgató

6.
7.

3. 8.

VII.
1.
2. Rendörőrnagy. irodai igazgató, a 11. fizetési fokozat

ban műszaki segédtiszt

9.
10.

3. 11.

VIII.
1.
2.
3.

Rendörszázados, irodai I. o. főtiszt, műszaki segédtiszt
12.

13.

IX.
1.
2.
3.

Rendörföhadnagy, irodai n. o. főtiszt, műszaki segéd
tiszt, szakaltiszt

14.

15.

X.
1.
2.
3.

Rendörhadnagy. irodai I. o. tiszt, műszaki segédtiszt, 
szakaltiszt, altiszt 16.

XI.
1.
2.
3.

Rendőralhadnagy, irodai n. o. tiszt, műszaki segédtiszt, 
szakaltiszt, altiszt

17.

XII.
1.
2.
3.

Rendőrfötörzsőrmester, irodai I. o. segédtiszt, műszaki 
segédtiszt, szakaltiszt, altiszt

18.

xm.
1.
2.
3.

Rendörtörzsörmester, irodai IL o. segédtiszt, rendőr- 
irnok, műszaki segédtiszt, szakaltiszt, altiszt

19.

20.

XIV.
1.

Rendőrörmester, műszaki segédtiszt, szakaltitszt, altiszt
21.

2.
3. 22.

XV.
1.

(Rendörszakaszvezető, szakaltiszt, tizedes, rendör- 
őrvezetö, próbarendör, altiszt

23.
2. 24.
3. 25.
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