
BM SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI 
RENDŐR - FŐKAPITÁNYSÁG

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára

f ig y e le m m e l S Z I G O R Ú A N  T I T K O S ! 

K Ü L Ö N Ö S E N  F O N T O S !

Sorszám
25.

V

A BM SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI 

RENDŐR - FŐKAPITÁNYSÁG

Ü GY R E N D J E
t

t

ÁBTL-4.2.-211 -157 /23 /1973  /1

SZIGORÚAN TITKOS! 

ikt. sz. 211-157/23 
Érk.: 1973. VI. 5. I

 



SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 
N Y Í R E G Y H Á Z A

0131/1972.

Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰN T
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára

figyelemmel

Jó v á h a g y o m :

/: Benkei András :/ 
belügyminiszter

A SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG

Ü G Y R E N D J E

ÁBTL -4.2. - 211 - 157 / 23 /1973 /2



SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI
RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG

Száma: 0131 /1972.

SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT 
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára

figyelemmel

I. FEJEZET

A SZABOLCS-SZATMÁR MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG FELADATAI

1./ A Szabolcs-Szatmár megyei Rendőrfőkapitányság / a továb
biakban: főkapitányság / a Belügyminisztérium területi
szerve. Működési területén biztosítja a közrendet és a 
közbiztonságot, a jogszabályok, parancsok, utasítások, 
szabályzatok alapján végzi a hatáskörébe utalt állam
biztonsági, valamint rendészeti tevékenységet.

2./ A főkapitányság feladatait valamennyi belügyi szervvel 
szorosan együttműködve a Belügyminisztérium egységes 
rendszerén belül látja el. Munkája során együttműködik 
a területileg illetékes fegyveres- és társszervekkel.

3./ A főkapitányság és a rendőrkapitányságok / továbbiakban:
kapitányság / tevékenységüket az MSZMP Megyei Bizottság, 
a Városi- és Járási Pártbizottságok ellenőrzése mellett 
a tanácsi, bírói, ügyészi és társadalmi szervekkel együtt
működve a jogszabályokban, parancsokban, utasításokban 
meghatározott keretek között gyakorolják.
Széles körben támaszkodnak az önkéntes rendőrök és az 
állampolgárok segítségére.
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II. FEJEZET 

6./ A főkapitányság szervezetileg osztályokra, alosztályokra, 
csoportokra, kapitányságokra tagozódik.

- f őkapitány-helyettesek,
- rendőrkapitányok,
- Igazgatásrendészeti Osztály,
- Pénzügyi Osztály,
- Anyagi Osztály,
- Személyzeti Osztály,
- Titkárság,
- Rendőrorvosi Hivatal,
- "M" főelőadó,
- RBV előadó.

Az állambiztonsági helyettes irányítása alá tartoznak:

- megyei III/II. Osztály /kémelhárító/,
-megyei III/III. Osztály / belső reakció és elhárító,
- megyei III/V. előadók /értékelők/,
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A főkapitány közvetlen irányítása alá tartoznak:

5./ A főkapitányság és szervei munkájukban messzemenően 
érvényesítik a szocialista törvényesség és a jogpolitika 
elveit.

4./ Ellenőrzést és szakfelügyeletet gyakorol az üzemrendé
szeti szervek, a polgári fegyveres őrség és más - jog
szabályokban meghatározott - szervek felett.
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- értékelő- tájékoztató főelőadó,
- megyei operatív nyilvántartó előadó,
- "SZT" állomány.

A rendőri helyettes irányítása alá tartoznak:

10./ A főkapitányság és valamennyi alárendelt szervének veze
tője, parancsnoka személyügyi hatáskörét és jogkörét 
a Rendőrfőkapitányság hatásköri Listájában meghatározottak
szerint gyakorolja.

- megyei II/I-1. / Társadalmi Tulajdonvédelmi/ Osztály,
- megyei II/I-2. /Bűnüldözési/ Osztály,
- megyei II/I-3. /Vizsgálati/ Osztály
- megyei II/II-1. /Közrendvédelmi/ Osztály,
- megyei II/III-1. /Közlekedésrendészeti/ Osztály,
- bűnügyi nyilvántartó.

7./ A főkapitányság vezetője / továbbiakban: főkapitány /
egyszemélyben felelős a főkapitányság és a területi szer
vek egész tevékenységéért, irányításáért és ellenőrzé
séért. E tevékenységét részben közvetlenül, másrészt he
lyettesei útján gyakorolja.

8./ A főkapitányság szerveinek vezetői és parancsnokai biz
tosítják az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány 
eszmei, erkölcsi, politikai egységét, szakmai követel
mények szerinti felkészültségét, szilárd szolgálati fe
gyelmét.

9./ A vezetők és parancsnokok munkájuk során kötelesek együtt
működni a főkapitányság, illetve a kapitányságok illetékes 
párt-, KISZ- és szakszervezeti szerveivel.



A FŐKAPITÁNYSÁG SZERVEINEK FELADATAI  f

11./ Kémelhárító Osztály /III/ II./

a./ Az állambiztonsági helyettes irányítása mellett 
végzi mindazokat a kémeIhárítási feladatokat, 
amelyeket parancsok, utasítások, szabályzatok az 
osztálynak neghatároznak.

b./ Jogosult a hatáskörébe utalt állambiztonsági fel
adatokban önállóan intézkedni, operatív ellenőrzést 
folytatni;

c./ A megelőző, felderítő kémelhárító munka hatékonyságának
és színvonalának emelése érdekében javaslatot tesz

d./ Jelenti a Csoportfőnökségnek az ellenséges irányzato
kat, módszereket, ügyeket;

e./ A csoportfőnök jóváhagyásával az illetékes központi 
osztályokkal történt egyeztetés alapján és irányítás 
mellett bizalmas nyomozati tevékenységet végez.

f./ ellátja a kémelhárítás védelmi és kutató-szűrő  
feladatait;

g./ Ellenőrzi a kémgyanúra utaló jelzéseket, felderíti és 
a kívánt mértékben biztosítja - a központi szervek 
döntése és elvi irányítása mellett - a támadó munkához
szükséges operatív lehetőségeket;

h./ Megszervezi a megye területén élő olyan külföldi állam
polgárok ellenőrzését, akik legális fedéssel rendel
keznek kémtevékenység kifejtéséhez; /külföldi tudósítók
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 ösztöndíjasok, műszaki stb. szakemberek/

Kutató és felderítő munkát végez a lakosság egyes - ellen
séges kémszervezetek bázisául szolgáló - rétegeiben. 
/NSZK-val kapcsolatot tartó németajkúak stb./;

Megszervezi és biztosítás a titkos objektumok magyar és 
szovjet katonai egységek környezetének védelmét;

Biztosítja a MÁV Záhonyi csomópontjának és térségének 
operatív védelmét. Az itt tevékenykedő ÁB csoport állandó 
és szoros kapcsolatot tart a szovjet ÁB szervek Csopi ki
rendeltségével.

Kutató és felderítő munkát végez az amnesztiával hazatért 
és ellenséges tevékenységgel gyanúsíthatók körében;

Ellátja az államtitok védelmével kapcsolatos feladatokat, 
ellenőrzi az államtitok védelmére vonatkozó jogszabályok 
megtartását;

Biztosítja az idegenforgalom felhasználásával folytatott 
ellenséges tevékenység felderítéséhez szükséges operatív 
lehetőségeket;

megszervezi a nyugati országokból beutazók operatív ellen
őrzését a KKA értesítési rendszer alapján a Központi Ku
tató Osztály szakirányításával;

Biztosítja a megyéből nyugati országokba kiutazók preven
tív operatív védelmét és szükség szerinti ellenőrzését;

Végzi az állandó vagy ideiglenes jelleggel a területen 
tartózkodó külföldiek és magyar állampolgárok közötti 
gyanús kapcsolatok felderítését;

Szervezi, irányítja az "SZT" állomány munkáját, személyi 
és anyagi ügyeit.
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A parancsokban, utasításokban, szabályzatokban meg
határozott feladatait az állambiztonsági helyettes
irányítása mellett látja el;

Végzi: 

- A felderítést és a bizalmas nyomozást a különböző 
egyházakban, a feloszlatott szerzetesrendek tag
jai között, a legális és illegális szervezetekben 
tevékenykedő ellenséges személyek és csoportok 
körében. Intézkedéseket tesz ezek tevékenységének 
megakadályozására, korIátozására;

A felderítést és a bizalmas nyomozást a kulturális 
területen elhelyezkedő különböző platformokról 
támadó ellenséges személyek, csoportok körében a 
szektáns, anarchista platform alapján támadó ellen
séges személyek kivételével;

Az információk előzetes ellenőrzését, a hatáskörbe 
utalt ügyekben a bizalmas nyomozást a személyek 
és csoportok állam ellenes tevékenységének megelőzé
sére, akadályozására, korlátozására, megszakítására 
végrehajtandó intézkedéseket;

A csoportfőnökség közvetlen hatáskörébe nem tartozó 
kulturális, tudományos objektumok, felső és kiemelt 
középfokú oktatási intézmények operatív védelmét;

- Az "F" dossziés személyek közvetlen ellenőrzését

- A zavarkeltésre alkalmas politikai, kulturális és 
sportrendezvények operatív biztosítását;

- A galerik vonalán a politikai jellegű bűncselekmények
közvetlen felderítését, megszakítását;

12./ Belső Reakció-elhárító /III/III./ Osztály

a./

b./



- A nyugati rádióadókkal ellenséges célzattal levelezők 
és az illegális külföldi munkavállalók közvetlen
felderítését ;

- A volt politikai elítéltek közül jelenleg is ellen
séges tevékenységet folytató személyek ellenőrzését 
és a bizalmas nyomozást;

- A háborús bűncselekmények tetteseinek felderítését;

- A röpcédula-elhárítás területén a bizalmas nyomozást;

- Az antidemokratikus elemek nyilvántartásában szereplő
személyek időszakos ellenőrzését;

Jelentést tesz a III/III. Csoportfőnökségnek a tapasz
talt ellenséges irányzatokról és módszerekről, az 
előzetes ellenőrzésekről és a keletkezett ügyekről.

1 3 ./ operatív technikai /értékelő/ III/V./ előadók

Alkalmazza a vonatkozó engedély alapján rendelkezésre bo
csátott operatív technikai eszközöket a főkapitányságra
felhasználásra jogosult állambiztonsági és bűnügyi szervek 
igényeinek megfelelően. Gondoskodik az eszközök és módszerek 
titkosságának védelméről.

E feladat teljesítése keretében:

a./ Titkos együttműködést létesít és tart fenn az operatív 
technikai eszközök alkalmazásának biztosítása érdekében;

b./ Telepíti és működteti a 3/e . rendszabályokat;

c./ Átadja az igénybevevő szerveknek a rögzített adatokat;
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Haladéktalanul jelentik a rendszabály alkalmazását 
engedélyező vezetőnek az operatív technikai eszközt 
veszélyeztető eseményeket, körülményeket.

9

14./ Társadalmi Tulajdonvédelmi /II/I-1./ Osztály

•

A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelme érdekében
szervezi, irányítja, ellenőrzi és végzi a bűncselekmények
megelőzésére, megszakítására és felderítésére irányuló
tevékenységet.

E feladat végrehajtása során:

a./ Elemzi és értékeli a bűnügyi helyzet alakulását 
és intézkedéseket kezdeményez;

b./ Alkalmazza a rendelkezésre álló nyílt és titkos esz
közöket, módszereket;

c./ Nyomozást rendel el és folytat a hatáskörébe tartozó 
ügyekben;

Hivatalos és társadalmi kapcsolatot 
hatóságokkal, az állami, társadalmi

létesít a megyei 
és gazdasági szervekkel;

A hatályos parancsok és utasítások alapján megszervezi 
a népgazdasági szempontból kiemelt objektumok és vo
nalak biztosítását;

Együttműködik az állambiztonsági szervekkel, valamint
a társosztályokkal;

g./ Ellenőrzéseket, akciókat szervez, irányít és végez;
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segíti és koordinálja a népgazdaság hatékonyabb védel
me, a társadalmi tulajdon fokozottabb megóvása érdeké
ben a kapitányságok tevékenységét és folyamatosan végzi 
a szervek szakirányítását /különösen az ipar, a 
mezőgazdaság, a kereskedelem, a közlekedés-szállítás bűnügyi
leg veszélyeztetett területein, továbbá az üzérkedés, 
a spekuláció, a fogyasztói érdekvédelem és az idegen
forgalom vonalán/;

elősegíti a üzemrendészeti szervek munkáját az üzem
rendészek továbbképzését;

felvilágosító, tanácsadó és. propaganda munkát végez;

k./ Ellenőrzi a kiemelt veszélyes bűnözőket.

15./ Bűnüldözési /II/I-2./ Osztály

a./ A köztörvényes bűncselekmények megelőzésére, megszakí
tására és felderítésére irányuló bűnüldözési tevékeny
séget folyamatosan szervezi, irányítja, ellenőrzi és
végzi.

b./ Nyomozást rendel el és folytat a hatáskörébe utalt is
meretlen tetteses ügyekben;

c./ Hivatalos és társadalmi kapcsolatot létesít;

d./ A bűnözés elleni harcban - különösen a veszélyes bűnö
zők, ifjúságvédelem területén - az állambiztonsági
és társosztályokkal operatív együttműködést, munka
kapcsolatot tart fenn;

e./ Megelőzi, felderíti a közbiztonság és a közrend, a 
személy-, a család-, az ifjúság és a nemi erkölcs,
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valamint a személyek javai elleni b űncselekményeket és 
a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett betöréses
lopásokat, rablásokat;

f./ Elemzi a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők tevékeny
ségét és megfelelő intézkedéseket dolgoz ki;

g./ Irányítja, ellenőrzi és végzi a főkapitányság, valamint 
a kapitányságok krimináltechnikai munkáját;

h./ nyomszakértői vizsgálatokat teljesít;

i./ Szervezi, irányítja és foganatosítja a veszélyes 
bűnözők ellenőrzését;

j./ A vonatkozó parancsok, utasítások és szabályzatok alap
ján operatív feladatokat lát el;

k./ A személy- és tárgykörözési munkában valamint az érté
kesítési területek ellenőrzésében szervezi, irányítja
és foganatosítja a szükségesnek mutatkozó intézkedéseket

l./ Akciókat szervez és ilyen feladatokat közvetlenül is 
ellát;

m./ Brigádvizsgálatokat, célellenőrzéseket foganatosít és 
az értékelő, elemző munka alapján témavizsgálatokat 
dolgoz ki;

n./ Megelőző jellegű propaganda előadásokat szerves és tart;

o./ Szervezi, irányítja és elvégzi az eltűnt személyek ügyéb
en szükséges feladatokat;

p./ Az ismeretlen tetteses ügyekben a kapitányságok részé
re elvi és gyakorlati segítséget ad.
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-  11

nyomozza a miniszterhelyettesi parancs alapján hatáskörébe 
tartozó, illetőleg hatáskörébe vont bűncselekményeket.

Ennek keretében

Végzi az operatív elhárító, felderítő munkát a köz
törvényes elítéltek befogadására szolgáló Nyíregyházi 
Szigorított Börtönben és a megyei rendőrkapitányság 
fogdájában;

b./ Ellátja a kapitányságok vizsgálati munkájának 
szakirányítását ;

c./ A tűzesetek és üzemi balesetek vizsgálata során 
együttműködik az illetékes szervekkel;

d./ nyomozza a hatáskörébe tartozó államellenes és 
köztörvényes bűncselekményeket;

figyelemmel kíséri a hatáskörébe nem tartozó, a fő
kapitányság rendőri szervei által nyomozott bűncselekmények

alakulását.

17./ Közrendvédelmi /II/II-1./ osztály

szakirányítást gyakorol a kapitányságok közrendvédelmi
szerveinek tevékenysége felett;

Szervezi, irányítja és ellenőrzi a körzeti megbízotti, 
őr-, járőr-, URH- és fogdaszolgálatot, a fogvatartott
személyek őrzését és kísérését;
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c./ Az önkéntes rendőri szolgálat tekintetében szervezési,
irányítási és ellenőrzési feladatokat lát el;

d./ Ellátja a rendőrség hatáskörébe utalt vasúti-, légi-, 
vízi közlekedéssel kapcsolatos rendészeti feladatokat;

 
e./ Közreműködik a párt- és állami vezetők utazásának biz

tosításában;

f./ Az érvényben lévő parancsok alapján kapcsolatokat ala
kít ki és együttműködést szervez más fegyveres testüle
tekkel és szervekkel; /néphadsereg, munkásőrség, 
hatásőrség stb./

g./ Biztosítja a rendőrfőkapitányság és a katonai szervek
közötti együttműködést;

h./ Felügyeletet gyakorol az üzemrendészeti szervek, pol
gári fegyveres őrség és mezőőri szolgálat felett;

i./ Az engedélyhez kötött filmforgatás és tv. felvételek 
során biztosítja a közrendet és a közlekedés biz
tonságát;

j./ részt vesz a közrendvédelmi állomány körében elő
forduló jelentősebb események kivizsgálásában;  

k./ Elősegíti a közrendvédelmi állomány, a körzeti megbí
zottak, rendőrőrsök, társadalmi tulajdonvédelmi, 
bűnügyi megelőző és felderítő munkája színvonalának eme
lését;

Közlekedésrendészeti /II/III-1./ Osztály

feladata a közúti közlekedés zavartalan biztosításával kapcsolatos 
r e n d őri tevékenység szervezése, irányítása, ellenőrzése

18 ./
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E feladatok teljesítése során

b./ A hatáskörébe utalt közlekedési bűncselekményekben bal
eseti helyszínelő és vizsgálati tevékenységet foganatosít. 
S z ü k s é g e s  esetekben forgalomirányítási feladatokat lát 
el és ellenőrzi a közúti forgalmat;

c./ Részt vesz a párt- és állami vezetők közutakon történő
i

utazásának biztosításában; 

4
f./ Szervezi és irányítja a közlekedésrendészeti önkéntes 

rendőri szolgálatot;

g./ A társszervekkel együttműködve forgalomszabályozást 
végez, illetve közlekedési korlátozásokat rendel el;

h./ Gyakorolja a KRESZ-ben meghatározott és hatáskörébe tar
tozó hatósági jogköröket;

i./ Ellátja a gépjárművek nyilvántartásával és a vezetői 
engedélyekkel kapcsolatos igazgatási feladatokat.

Igazgatásrendészeti Osztály

Szervezi, irányítja, ellenőrzi és végrehajtja a hatáskörébe
utalt közrendészettel, útlevélrendészettel és idegenrendészettel

a./ Ellenőrzi, segíti a kapitányságok közlekedésrendészeti 
tevékenységét;

d./ Részt vesz a közúti forgalmat érintő rendezvények b i z
tosításában;

e./ A  baleseteit megelőzése, a KRESZ szabályainak betartása 
érdekében a lakosság körében propaganda tevékenységet 
végez, szervezi és segíti a társadalmi szervek ezirányú 
munkáját; 

19./



r e n d é s z e t t e l  kapcsolatos feladatokat. Ellátja a kapitányságok 
igazgatásrendészeti alosztályainak szakirányítását.

I .  fokon intézi:

a/ Golyós fegyverek vásárlására, tartására, lőfegyverek 
javítására, valamint lőfegyverek és lőszerek forgalomba 
hozatalára jogosító engedélyek kiadását;

b./ Rendészeti jellegű, ellenőrzéseket végez; /Fegyver, 
robbantóanyag raktárak stb./

c./ Engedélyezi a robbanóanyagok tárolását;

d./ A BM. Útlevélosztály és a főkapitány hatáskörébe tar
tozó útlevélügyek kivételével teljesíti, illetőleg el
utasítja az ilyen jellegű kérelmeket;

e . / A parancsok és utasítások alapján végzi a hatáskörébe
tartozó útiokmányok bevonását, figyelőztetésének 
elrendelését;

f./ Az állandó letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi 
állampolgárok részére kiutazó és visszatérő vízumok en
gedélyezését;

g./ Külföldi állampolgárok tartózkodásának egy évig történő
engedélyezését;

h./ Intézkedik a tartózkodási engedély megvonás és más, 
a hatáskörébe tartozó kényszerintézkedési ügyekben;

a./ a./ Sörétes fegyverek vásárlása és tartása, valamint a 
lőterek használata iránti kérelmek elutasítása vagy az 
engedélyek visszavonása iránt benyújtott fellebbezéseket
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II. fokon intézi:



b./ Az igazgatásrendészeti kényszerintézkedések kapcsán 
hozott I. fokú határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket;

c./ A szabálysértési ügyek törvényességi felülvizsgálatát
és az I. fokú szabálysértési határozatok ellen be
nyújtott fellebbezéseket;

d./ A személyi igazolványokkal, italméréssel, rendezvé
nyekkel kapcsolatos ügyek felülvizsgálatát;

e./ A kapitányságok hatáskörébe tartozó útlevélkérelmek el
utasítása ellen benyújtott fellebbezési kérelmeket;

f./ A magyar-román és a magyar-csehszlovák kishatárforgalmi 
kérelmek elutasítása ellen benyújtott fellebbezéseket.

Együttműködik a főkapitányság állambiztonsági és más rendő
ri szerveivel. Kapcsolatot tart az államigazgatási, társa
dalmi szervekkel, utazási irodákkal és gazdasági üzemek sze
mélyzeti vezetőivel.

20./ SZEMÉLYZETI OSZTÁLY
 

 Érvényesíti az MSZMP, a Minisztertanács, a Belügyminiszté
rium személyügyi munkára vonatkozó jogszabályainak, pa

rancsainak, határozatainak, útmutatásainak, irányelveinek 
következetes végrehajtását a főkapitányság és területi 
szerveinél.

E feladat teljesítése keretében:

a./ Kidolgozza a káderutánpótlásra vonatkozó terveket;

b./ Előkészíti és elkészíti a szolgálati és munkaviszony
keletkezésére és megszüntetésére vonatkozó javaslatokat
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c./ Folyamatosan elemzi, értékeli és ellenőrzi a szervek
személyügyi tevékenységét;

d./ Segítséget nyújt a személyi állomány minősítésének
előkészítéséhez;

e./ Végzi a személyi állomány nyilvántartását, a személyzeti 
hatáskörrel rendelkező vezetőkkel egyetértésben - elő
terjeszti a soros és soron kívüli előléptetési és 
kitüntetési javaslatokat;

f./ A feladatkörébe tartozó ügyekben előterjesztést tesz 
a személyi állomány kérelmeinek intézésére;

g./ Az iskoláztatási tervnek megfelelően szervezi, irányítja 
a hivatásos és tartalékos állomány kiképzését, tovább
képzését valamint az állami beiskolázást;

h./ Az "M” tiszttel együttműködve kiválasztja és ellenőrzi 
a Tartalékos Tisztképző Iskolára kerülő sorköteleseket.
Javaslatot tesz a tartalékos tisztek soron kívüli előléptetésére; 

i./ Szervezi és koordinálja a megyei belügyi propaganda
munkát;

j./ A vonatkozó jogszabályok és a főkapitány utasításai
alapján intézi a parancsnoki hatáskörbe tartozó fegyelmi
ügyeket;

0

k./ Értékeli a szervek fegyelmi helyzetét, a parancsnokok
fegyelemkezelő tevékenységét;

l./ Előkészíti a BM. nyugdíjasok és a BM. hősi halottai, valam
int azok hozzátartozói - feladatkörébe utalt - szociális
ügyeinek intézését.

- 16 -
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2 1 ./  Pénzügyi O sztá ly

Szervezi, irányítja és ellátja a főkapitányság pénzügyi szol
gálatának feladatait.

E feladatok végrehajtása során:

a./ Összeállítja a számadótest éves költségvetési javasla
tát, elkészíti a jóváhagyott költségvetés - alárendelt 

egységek közötti - felosztására vonatkozó javaslatot;

b./ Gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról. Szervezi
és irányítja az alárendeltségébe tartozó egységek pénz
ügyi tevékenységét és biztosítja pénzügyi ellátásukat;

c./ Számfejti és folyósítja a személyi állomány illetményeit
és egyéb pénzbeli járandóságait;

d./ Végzi a számadótest bérkeret-gazdálkodását, előkészíti 
a nyugdíj ügyeket;

e./ Meghatározott számviteli rendben könyveli a megnyitott 
javadalmakat, a kiadott előlegeket, a teljesített ki
adásokat és befolyó bevételeket;

f./ A felmerült igényeknek megfelelően javaslatot tesz a 
költségvetés esetleges évközi módosítására és beszámoló 
jelentést készít a költségvetés végrehajtásáról;

g./ Kezdeményezi a pénzügyi ellátás, valamint a gazdálkodás 
formájának, módszerének és mértékének korszerűsítését,
szükség szerinti megváltoztatását;

h./ Intézi az utazási, szállítási igazolványokkal és bérle
tekkel való ellátást, bonyolítja a személyi állomány 
hitelakcióit és kölcsönügyeit, szervezi a KST és CSÉB
mozgalmat;
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i./ Gondoskodik a bűnjelek és egyéb letétek kezeléséről,
a szigorú számadásos nyomtatványok nyilvántartásáról;

k./ Figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli a javadalom fel
használásokat, ellenőrzi a kiadott előlegek rendeltetés
szerű felhasználását, a bevételek alakulását. Rendelle
nességek, szabálytalanságok észlelése esetén intézkedéseket

tesz azok megszüntetésére;

l./ Gondoskodik a pénzügyi szolgálat beosztottainak rend
szeres szakmai továbbképzéséről.

22./ Anyagi Osztály

t

a./ A vonatkozó miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok 
és szakutasítások előírásainak megfelelően ellátja és 
irányítja a főkapitányság, mint számadótest anyagi szol
gálatát.

- Az állomány és a technika harckészültségi állapotának
 fokozása érdekében állandóan kapcsolatot tart a 

főkapitányság osztályaival és a kapitányságokkal;

Folyamatosan felméri a jelentkező anyagi igényeket 
és ezek elemzése alapján költségvetési valamint középtávú  

fejlesztési tervjavaslatot készít, s biztosítja 
az elhelyezési és egyéb - sajátos működéshez szükséges - 
agyagi, technikai eszközöket.

Gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagkészlettel és az anyagi 
jellegű szükségletek kielégítésére szolgáló pénzkerettel
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j./ Intézi a jogvitás /döntőbizottsági/ kártérítési és egyéb 
tartozási ügyeket, gondoskodik azok nyilvántartásba 
vételéről és megtérüléséről;



c./ Felvételezi a központi beszerzésű anyagokat, teljesíti.
a helyi beszerzéseket és az igényeknek megfelelő szét
osztás után ellenőrzi az anyagok rendeltetésszerű taka
rékos használatát, felhasználását;

- irányítja az épületfelújítási és karbantartási munkálatokat,
a szakterületnek megfelelően képviseli a fő- 

kapitányságot a döntőbizottsági eljárások során.

d./ A híradó Alosztály útján szervezi, irányítja a rejt
jelzéssel kapcsolatos feladatokat. A párt-, állami, elöljáró

 és alárendelt, valamint társ fegyveres szervek kö
zött biztosítja

- a folyamatos hírösszeköttetést a különböző hírcsatornákon
 /távbeszélő, távgépíró, rádió /;

- biztosítja a híradó állomány folyamatos szakmaitovább
képzését.

e./ biztosítja a gépjármű-állomány hadrafoghatóságát, karban
tartását, javítását, üzemanyag-ellátását és lebonyolítja 
a gépjárművek cseréjét;

f./ Teljesíti a rendőri és állambiztonsági szervek fotótechnikai
és műszaki anyagigényét;

g./ Ellátja a főkapitányság és az alárendelt szervek ingatlan
kezelői valamint lakásgazdálkodási feladatait;

h./ Gondoskodik a személyi állomány ruházati anyagokkal 
való felszereléséről, a készletben lévő anyagok karban
tartásáról, tárolásáról;

i./ A vonatkozó normák alapján kiadja a szervek és a személyi 
állomány részére rendszeresített fegyverzeti és egyéb
felszerelési anyagokat;
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j./ Intézkedik a készletben levő technikai anyagok szabály
szerű tárolásáról, karbantartásáról, az elavult anyagok
utasítás szerinti kivonásáról;

k./ Tárolja, karbantartja, a szükséghez mérten cseréli az állo
mány és az önvédelmi szakegységek részére rendszeresített 
vegyvédelmi anyagokat és eszközöket;

l./ A gépjármű és híradó alosztályoknál biztosítja a házi
műhelyek zavartalan működéséhez szükséges feltételeket;

m./ Szakmai segítséget nyújt a főkapitányságon működő közétkezés
vezetéséhez, biztosítja a működéshez szükséges 

anyagi, technikai eszközöket, felszereléseket és a gaz
dálkodást rendszeresen ellenőrzi;

n./ Üzemelteti a főkapitányság hétvégi pihenőházát;

o./ A szakutasítások és szabályzatok alapján hatásköreben 
rendszeres ellenőrzést gyakorol a főkapitányság és 
alárendelt szerveinél:

  
p./ Intézi a főkapitányság és alárendelt szervei személyi 

állománya üdültetési ügyeit.
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23./ Titkárság

A titkárság alapvetően segíti a főkapitány vezető, irányító
és ellenőrző munkáját.

Főbb feladatai:

a./ Előterjeszti a főkapitányhoz döntésre, aláírásra, 
tájékoztatásra érkezett ügyeket. Intézi a főkapitány hivatalos 

 jellegű levelezését;
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c./ Előkészíti a főkapitány által összehívott értekezleteket
és ellátja ezek ügyvitelével kapcsolatos teendőket;

d./ Előkészíti - szükség szerint elkészíti - a főkapitány 
által kiadásra kerülő parancsokat, utasításokat és körleveleket

e./ Intézkedik a főkapitánysághoz érkező panaszok, bejelen
tések, kérelmek és javaslatok kivizsgálására, érdemi 
elintézésére és figyelemmel kíséri az alárendelt szervek 
panaszügyi munkájával kapcsolatos tevékenységét;

f./ Irányítja, ellenőrzi a megyei központi ügyeletvezetők 
munkáját, a jelentőszolgálat ellátását, ellenőrzi, segí
ti a kapitányságok ügyeleti tevékenységét; 

g./ A hatáskörébe utalt mértékben irányítja és ellenőrzi 
a futárszolgálatot;

n./ Ellátja a főkapitányság titkos és nyílt ügyvitelével 
kapcsolatos feladatokat, a főkapitányság és alárendelt 
szerveinél ellenőrzi a titkos ügykezelési munkát, vala
mint az ügyviteli szabályok megtartását.

a./ Megszervezi és végzi az ellátási körébe tartozó BM. dolgozók
és egyéb igényjogosultak gyógyító-megelőző orvosi

alapellátását;

24./ Rendőrorvosi Hivatal

b./ Nyilvántartja a főkapitányság szerveinek munkáját, ügy
körét érintő jogszabályokat, határozatokat, parancso
kat és utasításokat. Figyelemmel kíséri az ezekben
előírt határidős feladatokat, illetve azok végrehajtását 
és a jogszabályok, parancsok stb. módosítását, hatályon 
kívül helyezését; 



h./ Figyelemmel kíséri az állomány egészségi állapotának 
alakulását, ellátja az állomány gondozásával, szűrő
vizsgálatával kapcsolatos feladatokat;

c./ Végrehajtja a közegészségügyi munka- és balesetvédelmi 
ellenőrzéseket és a járványvédelemmel kapcsolatos 
feladatokat;

d./ Végzi a rendőri új felvételekkel, a belügyi gépjármű
vezetők egészségügyi alkalmassági vizsgálatával, vala
mint a felülvizsgálati eljárásokkal kapcsolatosan előí
rt feladatokat; 

e./ Ellátja - a megyeszékhelyi rendőri szerveknél - a ható
sági orvosi /őrizetes, ittassági, erkölcsrendészeti, 
gyermekvédelmi stb./ vizsgálatokat;

f./ A megye területén végzi a bűnügyi orvosi /elrendelt
halottszemlék, boncolások, látleletezések, szakvéleménye
zések, illetőleg szakértékelések stb./ teendőket;

A BM. Egészségügyi Osztály vonatkozó tervével össz
hangban folyamatosan gondoskodik az orvosi hivatal 
beosztottainak továbbképzéséről.
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A FŐKAPITÁNYSÁG VEZETÉSE
4

25./ A főkapitányság főkapitányság egyszemélyi felelős vezetője.
J o g k ö r é t ,  feladatát a Belügyminiszter közvetlen irányítása

alatt látja el, a szakirányítást az illetékes miniszter-
h e l yettesek gyakorolják.

g . /



26./ Felelős:

a/ A főkapitányság egész tevékenységéért;

b/ A főkapitányság működési területén a közrendért, a 
közbiztonságért, a főkapitányság hatáskörébe utalt 
állambiztonsági és igazgatásrendészeti feladatok el
látásáért;

c/ A törvényesség érvényesülésért, a jogszabályok, pa
rancsok, utasítások, szabályzatok, a politikai és 
szakmai elvek érvényesítéséért, egységes végrehajtásáért, 
a személyi állomány eszmei-politikai egységéért, szak
mai képzettségéért, erkölcsi és fegyelmi helyzetéért, 
harckészültségéért, a szolgálat zavartalan ellátásához 
szükséges pénzügyi, anyagi-technikai feltételek meg
létéért,

27./ Elemzi és értékeli a megye bűnügyi, közbiztonsági és állam
biztonsági helyzetét, valamint a lakosság ü g y e i n e k inté
zését és ennek megfelelően szervezi, irányítja a szolgálatot

A munka hatékonyságának és színvonalának emelése érdekében 
intézkedéseket tesz és kezdeményez. Az operatív helyzetnek 
megfelelően a rendelkezésre álló erőket és eszközöket ideig
lenesen átcsoportosítja. A végleges átcsoportosításra javas
latot tesz. Hatáskörében szükség szerint módosítja a körzeti 
megbízotti területeket, illetőleg státuszokat és területeket

s

szüntet meg vagy újakat létrehoz.

23./ A miniszternek

a./ jelenti

-  és egyidejűleg az illetékes miniszterhelyettesnek 
is — soron kívül, a jelentési kötelezettségről szó
ló parancsban meghatározott módon - a megye területén

ÁBTL-4.2.-211-157/  23/1973 /25

-  23 —



  

történt, a közrendet vagy a közbiztonságot sértő 
kiemelkedő rendkívüli eseményeket; 

- a fontosabb értekezletek időpontját.

b/ Felterjeszti jóváhagyásra:

- a főkapitányság ügyrendjét;

- a főkapitányság évi munkatervét és az évi tevékenység
ről készített összefoglaló jelentést; 

- a főkapitányság éves költségvetési javaslatát;

- a megyei pártbizottság és tanács részére készített 
tájékoztató, illetőleg beszámoló tervezetét, a napi
rend megtárgyalása előtt 10 nappal.

29./ Az MSZMP megyei bizottságának beszámol:

a/ a párt- és kormányhatározatok végrehajtásáról,

b/ a szocialista törvényesség helyzetéről,

c/ a politikai és köztörvényes bűncselekmények alakulásáról, 

d/ a bűnüldöző és megelőző munka tapasztalatairól,

e/ a közrend, a közbiztonság, a közúti közlekedés helyze
téről,

  

f/ a főkapitányságnak és szerveinek a lakossággal való 
kapcsolatáról,

g/ a személyi állomány eszmei, politikai és erkölcsi álla
potáról

-  24 -
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A beszámolási kötelezettség nem terjedhet ki a konkrét és
speciális operatív munkára, az operatív technikára, az opera
tív nyilvántartás adataira.

30./ Az MSZMP Megyei Bizottsága első titkárát rendszeresen tá
jékoztatja, részére a főkapitányság egész munkájának 
ellenőrzéséhez megad minden segítséget. A kiemelkedően fontos 
eseményekről soron kívül kell tájékoztatást adni

31./ Jogszabály rendelkezése alapján beszámol a Megyei Tanácsnak
illetőleg a Megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának a 

megye közrendjének, közbiztonságának és közúti közlekedé
sének helyzetéről.

32./ Biztosítja, hogy az alárendelt kapitányságok vezetői az ille
tékes párt és tanácsi szervek részére szóló beszámolási és
tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tegyenek.

33./ Jóváhagyja:

a./ A közvetlen irányítása alá tartozó osztályok, illetőleg
•

kapitányságok évi munkatervét, beszámoló jelentését;

b./ A főkapitányság egész működési területére kiterjedő 
állambiztonsági, közbiztonsági és közlekedésrendészeti 
akciókat, ellenőrzéseket;

c./ A főkapitányság körözési tervét;

d./ A titkos operatív rendszabályok alkalmazását a hatás
körébe utalt esetekben;

e./ A bűnügyi és állambiztonsági, operatív munka pénzügyi 
fedezetét biztosító ellátmány rendeltetésszerű felhasználását

f./ A párt-, és állami vezetők személyi és utazási biztosí
tási tervének azt a részét, amely a főkapitányság
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feladatát képezi - egyeztetve az illetékes központi belügyi 
szervek terveivel - valamint megyei szintű rendezvények 
biztosítási tervét;

g./ Az egyedi útlevél-kérelmeket, ha azok társadalmi, poli
tikai vagy operatív szempontból fontosnak minősülnek;

h./ A Magyar népköztársasággal diplomáciai, illetve konzuli 
kapcsolatban nem álló országokba érvényes útlevelek ki
adását;

i./ A külföldi állampolgárok tartózkodásának 2 évig történő
meghosszabbítását, valamint a tartózkodási engedély meg
vonását;

j./ A főkapitány-helyettesek és a közvetlen irányítása alá 
tartozó szervek vezetőinek javaslata alapján a személyi 
állomány továbbképzési tervét;

k./ A főkapitány-helyettesek és a közvetlen irányítása alá
tartozó szervek, valamint az alárendelt kapitányságok
vezetőinek szabadságát, eltávozását;

1./ A kapitányok által a városi- illetőleg a járási párt- , 
bizottságok részére készített tájékoztatókat és a városi 
tanácsok részére készített beszámolókat.

34./ Fontosabb munkakört betöltő személyek elleni operatív nyo
mozási cselekmények foganatosítása, büntető eljárás meg

indítása esetén a miniszteri utasítás alapján jelentest tesz 
a miniszternek és tájékoztatja a Megyei pártbizottság első
titkárát.

35. / Szervezi, irányítja a főkapitányság és az alárendeltségébe 
tartózó szervek rendkívüli és háborús időszakra vonatkozó 
felkészülését. A felkészülési tervekbe foglalt feladatokat
időszakonként gyakoroltatja
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36./ Részt vesz a Megyei Honvédelmi Bizottság munkájában.

37./ Személyzeti hatáskörét a miniszter által jóváhagyott Hatás
köri Lista, a Személyzeti Munka Rendje - fenyítő és dicsérő 
jogkörét a BM Fegyelmi Szabályzat szerint gyakorolja. 

38./ biztosítja a személyi állomány egészségügyi alapellátását 
és a balesetmentes szolgálatellátás feltételeit.

39./ Jogszabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok alapján
gondoskodik az állam- és szolgálati titok megőrzését
biztosító feltételek megteremtéséről a végrehajtás ellenőrzéséről.

40./ biztosítja a főkapitányság és az alárendelt kapitányságok 
ügyeleti tevékenységét.

41./ Kártérítési ügyekben gyakorolja a hatáskörébe utalt jogokat.

42./ A főkapitány - távollétében, illetőleg akadályoztatása 
esetén - a kijelölt főkapitány-helyettes helyettesíti.

A FŐKAPITÁNY-HELYETTESEK

43./ A főkapitány-helyettesek a főkapitány alárendeltségében
látják el feladataikat. A főkapitányt vezetői feladatainak 
ellátásában segítik. Egyszemélyi felelős vezetőkként szak
irányítást gyakorolnak a főkapitányság és a kapitányságok 
szakmai alárendeltségükbe tartozó munkája felett.
A szakirányítást alapvető kérdésekben a kapitányok útján  
gyakorolják. Egy-egy adott ügyben a kapitányság érintett 
szerve részére közvetlenül is jogosultak utasítást adni.

44./ Felelősek a szakirányításuk alá tartozó szervek munkájáért, 
a törvényességért, a jogszabályok, parancsok, utasítások, 
szabályzatok egységes végrehajtásáért, a politikai és
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szakmai elvele érvényesüléséért

a./ Az állambiztonsági helyettes felelős az állam elleni 
és a politikai jellegű bűncselekmények megelőzéséért, 
felderítéséért, megszakításáért és felszámolásáért 
megfelelő hatékonyságú kém- és belső elhárító munka 
folytatásáért;

b./ A rendőri helyettes felelős a köztörvényi bűncselekmények
 megelőzéséért, felderítéséért, megszakításáért és 

nyomozásáért, a közrend-közbiztonság helyzetéért, a
közúti közlekedés rendjéért, és biztonságáért.

45./ A főkapitánynak felterjesztik:

a./ Az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány jelentős 
részét érintő értekezlet, eligazítás tervezetét;

b./ A szakterületükre vonatkozó éves munkaterveket és az
évi beszámoló jelentéseket;

c./ Káder- és személyzeti ügyekre vonatkozó javaslataikat;

d./ Az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány tovább
képzési tematikájának javaslatát.

46./ Jóváhagyják:

a./ A hatáskörükbe tartozó személyi állomány szabadságát, 
eltávozását;

b./ Az alárendeltségükbe tartozó állomány részére a kül
földi utazást a BM. Hatásköri Lista szerint;

c./ A több kapitányság működési területére kiterjedő köz
biztonsági, közlekedésrendészeti, illetőleg állam
biztonsági akciókat;
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d./ A bűnügyi és az állambiztonsági operatív munka pénzügyi 
fedezetét biztosító ellátmány felhasználását;

e./ Az illetékes osztályvezetők javaslata alapján a titkos
operatív rendszabályok alkalmazását - a hatáskörükbe 
tartozó esetekben;

f./ Az irányításuk alá tartozó szervek munkaterveit és az 
évi munkáról készített beszámolóikat.

47./ Feladataikat egymással együttműködve látják el és biztosítják
alárendelt szerveik munkájának koordinációját.

48./ Szakterületükre vonatkozóan rendszeresen értékelést és elemzést
készítenek, továbbá a szakirányításuk alá tartozó szer

veknél különféle célú vizsgálatokat tartanak és tartatnak.

49./ Ellátják a személyi állomány minősítésével és jutalmazásával 
kapcsolatos, a Személyzeti Munka Rendjében meghatározott fel
adatokat.

50./ Fenyítő és dicsérő jogkörüket a BM. Fegyelmi szabályzat 
szerint gyakorolják.

5 1 ./ ösztönzik és elősegítik a személyi állomány részvételét a
belügyi tudományos kutatómunkában és a publikálást a belügyi 
sajtóban.

52./ Fontosabb munkakört betöltő személyek terheltté nyilvánítá
sa esetén - a miniszteri utasításnak megfelelően - tájékoz

tatják a Megyei Pártbizottság illetékes vezetőjét, más 
esetben a városi- és járási pártbizottság első titkárát. A váro
si és járási pártbizottság első titkárának tájékoztatásával 
osztályvezetőt is megbízhatnak.

53./ Az állambiztonsági helyettes

a./ Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alap
elveivel és az operatív feldolgozó munka szabályaival
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hatáskörébe utalt operatív tevékenységet engedélyezi;

b./ A működési területén tapasztalt ellenséges tendenciákról
és módszerekről, valamint a felderítés nyomán keletkezett

 ügyekről és fontosabb ügyjelzésekről tájékoztatást 
ad az illetékes központi szerv vezetőjének, gondolkodik 
a pontos és folyamatos adatszolgáltatásról;

c./ Határoz az antidemokratikus elemek nyilvántartásba vé
teléről, a nyilvántartásból való törlésről, az "F" dosz
sziék nyitásáról.

54./ A rendőri helyettes:

a./ "A Rendőrség Bűnügyi ügynökségi Munkájá"-nak és a "Ren
dőrség Bűnügyi operatív felderítő Munkájá"-nak szabály
zatával hatáskörébe utalt operatív tevékenységet enge
délyezi;

b./ II. fokon határoz a gépjárművezetői és gépjármű rendészeti
ügyekben;

c./ Részt vesz a Megyei Honvédelmi Bizottság katonai munka
csoportja tevékenységében.

OSZTÁLYVEZETŐK ÉS A FŐKAPITÁNYSÁG MÁS SZERVEINEK VEZETŐI

55/ Az osztályvezetők egyszemélyi felelős vezetőkként irányít
ják a vezetésük alatt álló szervek munkáját, biztosítják  annak szakszerűségét, eredményességét, hatékonyságát és 
törvényességét, a személyi állomány politikai egységét, 
szakmai képzettségét, erkölcsi és fegyelmi helyzetét, harc
készültségét.

56./ A kapitányságok azonos szakfeladatokat ellátó szervei 
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felett szakirányítást és ellenőrzést gyakorolnak. A szak
területeket érintő konkrét utasításaikat csak a 
kapitányság vezetőjén keresztül gyakorolhatják.

57./ A vezetésük, illetőleg irányításuk alá tartozó szakterület 
helyzetét folyamatosan elemzik, értékelik és a megállapítások

, következtetések alapján intézkedéseket tesznek és szük
ség szerint kezdeményeznek.

58./ Éves munkatervet és évi beszámoló jelentést készítenek, 
melyet az illetékes vezetőhöz jóváhagyásra felterjesztenek.

59./ Minősítik beosztott személyi állományukat, illetőleg a minő
sítéseket jóváhagyják, gyakorolják a fenyítő és dicsérő jog
körüket, káder- és személyzeti ügyekben hatáskörüknek meg
felelően javaslatot tesznek.

60./ Beosztottaik és az irányításuk alá tartozó szakterületen
dolgozó járási állomány részére továbbképzést szerveznek és 
tartanak.

61./ Engedélyezik beosztottaik szabadságát és eltávozását.

62./ Az operatív munkát végző osztályok vezetői a "B" ellátmány 
felhasználásával kapcsolatban gyakorolják a hatáskörükbe 
tartozó jogokat.

65./ A bűnügyi operatív munkát végső osztályok vezetői "A Ren
dőrség Bűnügyi Ügynökségi Munkájá"-nak és "A Rendőrség 
Bűnügyi Operatív Felderítő Munkájá"-nak szabályzatával ha
táskörükbe utalt operatív tevékenységet ellenőrzik, a ha
táskörüket meghaladó ügyekben pedig az engedélyezésre ja
vaslatot tesznek.

64./ A Társadalmi Tulajdonvédelmi és a Bűnüldözési Osztály vez
etője jóváhagyja a veszélyes bűnözővé nyilvántartásba vé
telre, illetőleg nyilvántartásból való törlésre vonatkozó
javaslatokat.
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65./ A Vizsgálati és a Közrendvédelmi Osztály vezetője egyéb
ügyrendi feladatai mellett gondoskodik a Fogdaszabályzatban 
előírtak végrehajtásáról.

66./ A Pénzügyi és Anyagi Osztály vezetője megszervezi és végre
hajtja a számadótest és alegységei által folytatott gazdál
kodás és felhasználás belső gazdasági-pénzügyi ellenőrzését.

67./ A Titkárság vezetője, valamint az önálló alosztályok és ön
álló csoportvezetők felelősei a vezetésük alatt álló szervek 
munkájáért. A szakirányítás körébe a főkapitány, illetőleg, 
a főkapitány-helyettesek által meghatározott korlátozás mel
lett őket azok a jogok és kötelességek illetik meg, mint az 
osztályvezetőket.

68./ A beosztott alosztály- és csoportvezetők felelősséggel tar
toznak a vezetésük alatt álló szerv személyi állományáért és 
munkájáért, szakirányítást azonban önállóan nem láthatnak el.

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG

A kapitányság a vonatkozó jogszabályok, parancsok, utasítá
sok és szabályzatok alapján biztosítja működési területén 
a közrendet és közbiztonságot, ellátja a hatáskörébe tarto
zó állambiztonsági és igazgatásrendészeti feladatokat.

E feladatok ellátása során:

a./ Nyílt és titkos eszközök, módszerek alkalmazásával 
megelőzi, felderíti, megszakítja és nyomozza a hatáskörébe 
tartozó bűncselekményeket;

V. FEJEZET
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b./ Megszervezi egyes népgazdasági vonalak és objektumok 
hatáskörébe utalt operatív biztosítását;

c./ Gyermek- és ifjúságvédelmi munkát végez;

d./ Ellátja a bűnüldöző tevékenység körében felmerülő,
igazgatási feladatokat;

e./ Végrehajtja a körzeti megbízotti, őr-, járőr-, mozgóőr-, 
fogdaőr, és fogolykísérő szolgálatot;

f./ Ellátja a közúti közlekedés rendjével és biztonságával 
kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatokat;

g./ Eljár a hatáskörébe utalt személyi igazolvány, engedély, 
útlevél, igazgatásrendészeti kényszerintézkedési és 
szabálysértési ügyekben;

h./ Akciókat és ellenőrzéseket hajt végre, illetve végez.

70./ A kapitány a kapitányság egyszemélyi felelős vezetője, a
főkapitány közvetlen irányítása alá tartozik, szakirányítás 
tekintetében pedig a főkapitány-helyetteseknek van alá
rendelve.

7 1 ./ Felelős a kapitányság egész tevékenységéért, az alá
rendeltségébe tartozó személyi állomány erkölcsi, politikai 
egységéért, szakmai és szolgálati fegyelméért.

72./ Jelenti a főkapitánynak:

a./ A rendkívüli eseményeket és az ezekkel kapcsolatban 
tett, illetőleg tervezett intézkedéseit;

b./ A fontosabb értekezletek tárgyát és időpontját
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felterjeszti:

a./ A kapitányság évi munkatervét és az éves munkáról szóló
összefoglaló jelentését;

b ./ A városi, illetve járási pártbizottság részére készített
f

tájékoztatókat, a helyi tanács részére készített be
számolókat a napirend tárgyalása előtt 10 nappal;

c./ Szabadság és eltávozás iránti kérelmét;

d./ A hatáskörét meghaladó esetekben az operatív eszközök 
és módszerek létesítésére és alkalmazására vonatkozó
javaslatát;

e./ A kapitányság egész működési területét érintő vagy egyéb
ként kiemelkedő jelentőségű akciók, ellenőrzések, razzi
ák tervét;

f./ A Személyzeti Munka Rendjében és a BM. fegyelmi Szabály
zatban meghatározott - a személyi állományra vonatkozó - 
javaslatokat. 

Az MSZMP Városi- és Járási Bizottságának beszámol:

a,/ A párt- és kormányhatározatok végrehajtásáról;

b./ A szocialista törvényesség helyzetéről;

c./ A bűncselekmények alakulásáról;

d./ A bűnüldöző és megelőző munka tapasztalatairól;

e./ A közrend, közbiztonság és a közúti közlekedés 
helyzetéről;

f./ A kapitányság és szervei tömegkapcsolatáról;

g./ A személyi állomány eszmei-politikai és erkölcsi állapotáról

73./

74.
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76./ Jogszabályi rendelkezés alapján beszámol a helyi tanácsnak 
a tanács működési területén a közrend, közbiztonság
helyzetéről.

77./ A fontosabb munkakört betöItő személyek elleni operatív 
nyomozási cselekmények foganatosítása, büntető eljárás meg
indítása esetén a miniszteri utasítás alapján tájékoztatja 
a városi, illetőleg járási pártbizottság első titkárát.

78./ A kapitányság osztály-, illetve alosztályvezetői a vezetésük 
alatt álló szervek munkájáért t egyszemélyben felelősek. Gya
korolják a különböző parancsokban, utasításokban, szabályzatokban
m e g h a t á r o z o t t , valamint a kapitány által hatáskörükbe
utalt jogaikat.

-  3 5

A beszámolási kötelezettség nem terjedhet ki a konkrét  
és speciális operatív munkára, az operatív technikára és az 
operatív nyilvántartás adataira.

75/. A kiemelkedő rendkívüli eseményekről soron kívül egyébként 
rendszeresen tájékoztatni kell a városi, illetve járási 

s

pártbizottság első titkárát.

A Z  I R Á N Y Í T Á S ,  Ü G Y I N T É Z É S  É S  T Á J É K O Z T A T Á S  S Z A B Á L Y A I

79./ Az irányítás alá- és fölérendeltségben vezető /parancsnoki/ 
rendszerben történik. Az egyszemélyi felelős vezető jogkörét
- a kizárólagos jogok kivételével - átruházhatja helyettesére, illetőleg más beosztottjára. Ez azonban nem csökkenti a vezető felelősségét a szerv egész munkájáért. 

80./ A főkapitányság képviseletében állásfoglalásra jogosultak:



b./ A megyei rendőrfőkapitányság titkárság vezetője a fő
kapitány, illetőleg a főkapitány-helyettesek által 
hatáskörébe utalt kérdésekben;

c./ A megyei osztályvezetők és kapitányságvezetők az irányí
tásuk alá tartozó szerveket érintő meghatározott kérdésekben

81 ./ A főkapitányság szervei feladataikat szoros munkakapcsolatban
látják el. A munkájukat kölcsönösen érintő ügyekben 

kötelesek egymást és más érintett belügyi szerveket tájé
koztatni. A tájékoztatást általában azonos szintű vezetők,
illetve szervek adják. Konkrét állambiztonsági és 
bűnügyekben azonban az érintett szerv vezetője csak elöljárója
engedélyével adhat tájékoztatást.

A külső szervekkel történő szóbeli és írásbeli érintkezések
ben a konspirációs szabályok alapján kell eljárni. mindemellett

 biztosítani kell a főkapitányság és szervei szüksé
ges mértékű belső konspirációját is.

82 . / meg.A kiadmányozási jog általában a szerv vezetőjét illeti 
A főkapitány-helyetteseknek az irányításuk alá tartozó szak
területet érintően kiadmányozási joguk van.

 A kiadmányozás jogát meghatározott körben a vezető 
elöljárója fenntarthatja magának, illetőleg azt meghatározott 
körben átruházhatja helyettesére vagy más beosztottjára.
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a ./ A főkapitány, az irányításuk alá tartozó szerveket
érintő kérdésekben a főkapitány-helyettesek, valamint 
a főkapitány felhatalmazásával más ügyekben is;



A levelezés azonos szintű belügyi, párt és állami szervek  
vezetői között történik. A központi pártszervek, miniszté
riumok, országos hatáskörű szervek vezetőihez csak a Belügy
minisztérium útján lehet fordulni. 

Külföldi szervekkel a főkapitányság és a területi szervek 
közvetlenül nem tárgyalhatnak és nem levelezhetnek. Kül
földi állampolgárok részére okiratot kiadni - felsőbb szerv 
által kiadott külön felhatalmazás hiányában - nem lehet. 
Ezeket az ügyeket meg kell küldeni a BM. Titkárságának vagy 
a jogszabályban meghatározott más szervnek.

A főkapitányság és szervei feladataik hatékonyabb ellátása 
érdekében együttműködnek és folyamatos munkakapcsolatot
tartanak a főkapitányság működési területén tevékenykedő 
más fegyveres szervekkel, továbbá állami, társadalmi és 
gazdasági szervekkel.

A főkapitányság és szervei, valamint a határőrség kerületi 
parancsnoksága és szervei - külön parancsban meghatározottak 
szerint - feladataik ellátása során együttműködnek, közös 
feladataikat értékelik és tájékoztatják egymást a köz
biztonságot, a határőrizetet és a határforgalmat befolyá
soló helyzeti adatokról.

A főkapitány jogosult a megyei sajtónak tájékoztatást adni
a helyi jellegű köztörvényi bűncselekményekről, valamint 
közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti és más, a la
kosságot egyébként érintő intézkedésekről.

Az állambiztonsági szakterületet érintő kérdésekben a 
főkapitány tájékoztatást nem adhat.
Az országos sajtó, a rádió, a televízió tájékoztatására
- a főkapitányságot érintő ügyekben - a főkapitány a Belügy
minisztérium Titkárság vezetőjének tesz javaslatot.
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83 ./

84./

8 5 . /

86. /

87 ./



VII.

V E G Y E S  R E N D E L K E Z É S E K

ANTAL PÁL r. ezredes 
megyei főkapitány

K a p j á k :  B M  I I .  F c s f s é g . ,
Szabolcs-Szatmár m-i Rendőrfőkapitányság /20 pld./ 

Készült: 23 pld.
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88./ A főkapitányság által meghatározott munkakörökre munkaköri 
leírást kell készíteni.

 89./ Ez az Ügyrend 1972. október 1. napján lép hatályba. 

Nyíregyháza, 1972. augusztus 31.

- 38 -


