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VESZPRÉM MEGYEI REIIDŐRFŐKAPITÁNYSÁG

V E S Z P R É M

0241/1972.

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

f ig y e le m m e l

SZIGORÚAN TITKOSI

KÜLÖNÖSEN FONTOSI

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
VESZPRÉM MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 
 Ü G Y R E N D J E

I. FEJEZET

A MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG FELADATAI.

1./ A BM Veszprém megyei Rendőrfőkapitányság / továbbiakban: fő
kapitányság / a Belügyminisztérium területi szerve, mely működési 
területén biztosítja a közrendet és a közbiztonságot, végzi a 
hatáskörébe utalt állambiztonsági, rendészeti tevékenységet, 
jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok alapján.

2./ A főkapitányság feladatait a Belügyminisztérium egységes rend
szerében, valamennyi belügyi szervvel szorosan együttműködve 
végzi. Munkája során együttműködik a területileg illetékes 
fegyveres - és társszervekkel.

Jóváhagyom: Benkei András 
belügyminiszter

S Z I G O R Ú A N  T I T K O S !

ikt. sz: 211-157/27
É r k :  1 9 7 3 .  V I .  5 .



A főkapitányság, a rendőrkapitányságok / továbbiakban: 
kapitányság / tevékenységüket az MSZMP megyei Bizottság, a 
városi és járási pártbizottságok ellenőrzése mellett a tanácsi,
bírói, ügyészi és társadalmi szervekkel együttműködve a
jogszabályokban, parancsokban, utasításokban meghatározott keretek 
között gyakorolják. Támaszkodnak az önkéntes rendőrök és az 
állampolgárok segítségére.

Ellenőrzést és szakfelügyeletet gyakorol az üzemrendészeti 
szervek, a polgári fegyveres őrség és más - jogszabályokban 
meghatározott - szervek felett.

V

A főkapitányság szerveinek vezetői és parancsnokai biztosítják 
az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány eszmei, erkölcsi, 
politikai egységét, szakmai követelmények szerinti felkészültségét 
szilárd szolgálati fegyelmét.

A parancsnokok munkájuk során kötelesek együttműködni a főkapitányság,
 illetve a kapitányságok illetékes párt - , KISZ- és szak

szervezeti szerveivel.

A főkapitányság és szervei munkájukat a szocialista törvényesség 
és a jogpolitikai elvek maradéktalan érvényesítésével végzik.

II.  FEJEZET

A FŐKAPITÁNYSÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSA

A főkapitányság szervezetileg osztályokra, alosztályokra, csopor
tokra, kapitányságokra tagozódik.

A főkapitány közvetlen irányítása alá tartoznak;

- főkapitányhelyettesek,
- rendőrkapitányok,
- Igazgatásrendészeti Osztály,
- Pénzügyi Osztály,
- Anyagi Osztály,
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3./

4./

5./

6./

7./

8./



- Személyzeti Osztály,
- Rendőrorvosi Hivatal,
- Gyermekintézmény,
- Titkárság,
- "M" főelőadó,
- RBV előadó.

  
Az állambiztonsági helyettes irányítása alá tartoznak:

- Megyei III/I / Hírszerző / Alosztály,
-  Megyei III/II / Kémelhárító / Osztály,
- Megyei III/III / Belső Reakció Elhárító/ Osztály,
- Megyei; III/1 / Vizsgálati / Alosztály,
- Megyei III/V / Operatív Technikai / Csoport,
- Megyei III/3 / "K” Ellenőrzési / Csoport,
- "SZT" állomány,
- Tájékoztató és értékelő főelőadó.

$

- Megyei operatív nyilvántartó.

A rendőri helyettes irányítása alá tartoznak:

- Megyei Il/l-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,

9

- Bűnügyi nyilvántartó.

9./ A főkapitányság vezetője / továbbiakban : főkapitány / egyszemélyben 
felelős a főkapitányság és a területi szervek egész tevékenységéért,
irányításáért és ellenőrzéséért. E tevékenységét részben 
közvetlenül, másrészt helyettesei utján gyakorolja.

10./ A főkapitány és valamennyi vezető és parancsnok személyügyi
hatáskörét és jogkörét a Rendőrfőkapitányság Hatásköri Listájában
meghatározottak szerint gyakorolja.
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III. FEJEZET

A FŐKAPITÁNYSÁG SZERVEINEK FELADATAI

11./ HÍRSZERZŐ ALOSZTÁLY: / III/I /

a./ megszervezi a BM III/I Csoportfőnökség távlati és éves
tervei alapján a megye számára megadott feladatok 
végrehajtását.

b./ Ennek érdekében:

operatív pozíciókat létesít és adatokat gyűjt a népgazdaság 
igényeinek megfelelően, tudományos és műszaki hírszerzés
vonalán,

titkos információkat és dokumentációkat szerez be 
főbb imperialista államok, különösen az NSZK-nak 
a Magyar Népköztársaságot érintő terveiről, és tevékenységéről.

legális lehetőségek felhasználásával a megadott keretek 
között kutató, tanulmányozó, információgyűjtő feladatokat 
végez.

12./ KÉMELHÁRÍTÓ OSZTÁLY /III/II/

a./  végzi a parancsokban, utasításokban, szabályzatokban megha
tározott kémelhárítási feladatokat,

b./ a hatáskörébe utalt állambiztonsági feladatokban önállóan 
intézkedik, operatív ellenőrzést folytat,

c./ javaslatokat tesz a megelőző, felderítő kémelhárítási
tevékenység hatékonyságának és színvonalának e m elése érde
kében,

d./ jelenti a Csoportfőnökségnek az ellenséges irányzatokat, 
módszereket, ügyeket,
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c./ végzi a bizalmas nyomozási tevékenységet, a csoportfőnök 
jóváhagyásával, az illetékes központi osztályokkal történt 
egyeztetés és irányítás alapján,

ellátja a kémelhárítás védelmi, és kutató-szűrő feladatait,

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,

megszervezi a megye tterületén élő olyan külföldiek ellenőr
zését, akik lojális fedéssel rendelkeznek, kémtevékenység 
kiterjesztésére / külföldi tudósítók, ösztöndíjasok, műszaki 
és egyéb szakemberek /

kutató és felderítő munkát végez a lakosság egyes ellenséges 
kémszervezetek bázisául szolgáló rétegeiben, / NSZK-val
kapcsolatot tartó németajkúak, emigránsok, stb. /

megszervezi és biztosítja a titkos objektumok / magyar és
sszovjet katonai egységek, párt és kormány objektumok / 
környezetének védelmét, 

kutató és felderítő munkát végez az amnesztiával hazatért 
és ellenséges tevékenységéről gyanúsíthatók körében,

ellátja az államtitok védelmével kapcsolatos feladatokat,
és ellenőrzi az államtitok védelmére vonatkozó jogszabályok 
betartását,

biztosítja az idegenforgalom felhasználásával folytatott  
ellenséges tevékenység felderítéséhez szükséges operatív lehetőségeket.

megszervezi a nyugati országokból beutazó ellenséges tevékenységgel 
g yanúsítható személyek operatív ellenőrzését a KKA 
értesítési rendszer alapján, a központi kutató osztály irányításával
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e./

f./

g./

h./

i./ 

j ./

k. /

l./

m./

n ./



o./ biztosítja a nyugati országokba kiutazók preventív operatív
 

védelmét és szükség szerinti ellenőrzését,

p./ végzi az állandó, vagy ideiglenes jelleggel a megye területén
 tartózkodó külföldiek, és magyar állampolgárok közötti gyanús

kapcsolatok felderítését,

r. / szervezi és irányítja az SZT állomány munkáját, személyi és
anyagi ügyeit.

BELSŐ REAKCIÓ ELHÁRÍTÓ OSZTÁLY:/ III/III/

a./ végzi a felderítést és bizalmas nyomozást, a különböző 
egyházakban, a feloszlatott szerzetesrendek tagjai között, 
legális és illegális szektákban tevékenykedő ellenséges

 

személyek és csoportok körében. Intézkedéseket tesz ezek 
tevékenységének megakadályozására, korlátozására,

b./ felderítést és bizalmas nyomozást végez, az érvényben lévő 
parancsok alapján a kulturális területen elhelyezkedő,
különböző platformokról támadó ellenséges személyek, csoportok 
körében, a szektáns anarchista platform alapján támadó 
ellenséges személyek kivételével,

c./ intézkedéseket tesz a kulturális területen elhelyezkedő
személyek, államellenes tevékenységének megakadályozására, 
megelőzésére, korlátozására, és a megtévedtek leválasztására,

d./ végzi az információk előzetes ellenőrzését, a hatáskörébe 
utalt ügyekben a bizalmas nyomozást, ezekben az ügyekben  
személyek, csoportok államellenes tevékenységének megelőzésé
re, megakadályozására, korlátozására és megszakítására 
végrehajtandó intézkedéseket,

e./ a csoportfőnökség közvetlen hatáskörébe nem tartozó kultur
ális, tudományos objektumok, egyetemek, főiskolák és a  
kiemelt középfokú oktatási intézmények operatív védelmét végzi
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f./ megszervezi az "F" dossziés személyek közvetlen ellenőrzését  

g./ megszervezi a zavarkeltésre alkalmas politikai, kulturális és 
sportrendezvények operatív biztosítását, 

h./ megszervezi a galerik által tervezett politikai jellegű 
bűncselekmények felderítését, megszakítását, 

i./ végzi a nyugati rádió-adókkal ellenséges célzattal levelezők,  
és az illegális külföldi munkavállalók felderítését, 

j./ felderíti a volt politikai elítéltek jelenlegi ellenséges 
t e v é k e n y s é g é t ,  e llenőrzésüket és lefolytatja a 
bizalmas nyomozást, 

k./ felderíti a háborús bűncselekmények még felelősségre nem vont  
tetteseit, 

l./ végzi a röpcédula-elhárítás területén a bizalmas nyomozást, 

m./ megszervezi az antidemokratikus elemek nyilvántartásában 
szereplő személyek időszakos ellenőrzését,  

n./ jelentést tesz a III/III csoportfőnökségnek a tapasztalt  
ellenséges irányzatokról, módszerekről, az előzetes 
ellenőrzésekről és a keletkezett ügyekről. 

14./ VIZSGÁLATI ALOSZTÁLY: /III/1 / 

a./ nyomozást rendel el és folytat le a hatáskörébe tartozó ügyekben,

b./ alkalmazza a vizsgálati munka végzéséhez szükséges operatív  
eszközöket, módszerüket, 

c./ elősegíti a főkapitányság állambiztonsági osztályainak te v é
kenységét, az operatív eszközök útján nyert adatok jogi  
erejűvé tételével, és felderítő jellegű kihallgatásokkal, 

Á BTL-4.2. - 211 - 157 / 27 / 1973 /7 



ÁBTL -4.2. - 211 - 157 / 27 / 1973 /8

d./ részt vesz nyugatról amnesztia alapján, vagy más okból
jogellenes távollét után hazatért személyek 

meghallgatásában,

e./ részt vesz bomlasztások és figyelmeztetések foganatosításában

f./ figyelemmel kíséri a hatáskörébe nem tartozó, a főkapitányság 
rendőri szervei által nyomozott politikai jellegű bűncselek
mények alakulását,

g./ utógondozási feladatokat végez az államellenes bűncselekmények
miatt elítélt, illetőleg figyelmeztetett személyek körében, 

5./  OPERATÍV TECHNIKAI CSOPORT / III/V/

a./ alkalmazza az operatív technikai eszközöket, a felhasználásra 
jogosult állambiztonsági és bűnügyi szervek igényeinek meg
felelően. Gondoskodik az eszközök és módszerek titkosságának
védelméről,

feladata végrehajtása során titkos együttműködést létesít 
és tart fenn az operatív technikai eszközök alkalmazásának
biztosítása érdekében,

c./ telepíti és működteti a 3/a, 3/e és a 3/r, valamint a
parancsokban részére megszabott más rendszabályokat,
illetőleg teljesíti a fotótechnikai igényeket a parancsok, szabályzatok

i

alapján,

d./ átadja az igénybevevő szerveknek a rögzített adatokat, doku
mentumokat,

o,/ soron kivül jelenti a rendszabály alkalmazását engedélyező 
vezetőnek, az operatív technikai eszközt veszélyeztető 
körülményeket, illetőleg a feldolgozó munkát szabályozó 
parancsban megjelölt rendkívüli eseményeket.
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16./ "K" ELLENŐRZÉSI CSOPORT /III/3/

a./ ellenőrzi a főkapitányság állambiztonsági, illetőleg más 
operatív szervei által szorosan figyeltetett személyek 
postai küldeményeit, a  parancsok, szabályzatok alapján és 
az anyagokat rendelkezésükre bocsájtja,

b./ ellátja a kutató- és szűrő feladatokat, a központi osztály 
által meghatározott elvek, módszerek alapján, a postai 
feladással történő ellenséges tevékenység felderítésére,

c./ kiemeli az ellenséges / propaganda-anyagok, fenyegető rágal
mazó levelek stb. / anyagokat,

d./ szoros kapcsolatot tart az illetékes postai szervekkel,

e. / szervezi és irányítja az SZT állomány munkáját, személyi
  

és anyagi ügyeit.

OPERATÍV ÉRTÉKELŐ ÉS TÁJÉKOZTATÓ

értékelő, elemző, tájékoztató jelentéseket készít a fontosabb 
eseményekről, állambiztonsági intézkedésekről, akciókról, az 
ellenség tevékenységéről, módszereiről, az operatív munka
hatékonyságáról.

OPERATÍV NYILVÁNTARTÓ:

A parancsok alapján nyilvántartja az ügynökséget, operatív
dossziékat, veszélyes elemeket és a kompromittált személyeket. 
Ellátja a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

TÁRSADALMI TULAJDONVÉDELMI OSZTÁLY: / II/I-1 /

a./ szervezi, irányítja, végzi és ellenőrzi a bűncselekmények
megelőzésére, megszakítására és felderítésére irányuló
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társadalmi tulajdonvédelmi tevékenységet,

b./ eljár a hatáskörébe tartozó ismeretlen tetteses ügyekben,

c,/ hivatalos és társadalmi kapcsolatot létesít a társadalmi 
 szervekkel, megyei hatóságokkal és más állami szervekkel,

d./ együttműködik a népgazdaság, és a társadalmi tulajdon védelme 
érdekében az állambiztonsági szervekkel,

c./ koordinálja, a népgazdaság hatékonyabb védelme, a társadalmi
tulajdon fokozottabb megóvása érdekében a városi és járási 
rendőrkapitányságok tevékenységét és ellátja a szervek 
szakirányítását, / különösen az ipar, a mezőgazdaság, a 
kereskedelem, a közlekedés és szállítás bűnügyileg veszélyez
tetett területein, továbbá az üzérek, a csempészek és a 
társadalmi tulajdon fosztogatói ellen /

f./ segíti az üzemrendészeti szervek munkáját, az üzemrendészek 
kiképzését,

g./ végzi területén a hálózati operatív munkát, 

h./ megszervezi a népgazdasági szempontból fontos objektumok
operatív biztosítását.

BŰNÜLDÖZÉSI OSZTÁLY: / II/I-2 /

a./ szervezi, irányítja, ellenőrzi és végzi a köztörvényes 
bűncselekmények megelőzésére, megszakítására és felderítésére 
irányuló bűnüldözési tevékenységet,

b./ eljár a hatáskörébe utalt ismeretlen tetteses ügyekben,

c./ hivatalos és társadalmi kapcsolatot létesít,
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d./ kialakítja a bűnüldözés elleni harcban - különösen a 
veszélyes bűnözők, ifjúságvédelem terén - az állambiztonsági
szervekkel az operatív együttműködést,

e./ megelőzi és felderíti a közbiztonság és közrend, a személy, 
a család, az ifjúság és a nemi erkölcs, valamint a személyek 
javai elleni bűntetteket, továbbá a társadalmi tulajdon sérel
mére elkövetett betöréses lopásokat és rablásokat,

f./ elemzi a fiatal korosztályhoz tartozó bűnelkövetők tevékeny
ségét és megfelelő intézkedéseket dolgoz ki,

g./ irányítja, ellenőrzi és végzi a a főkapitányság, a kapitányságok
krimináltechnikai munkáját.

h./ végzi az egyes szakértői vizsgálatokat,

i./ megszervezi, irányítja a veszélyes bűnözők ellenőrzését;

j.  szervezi és irányítja a személy- és tárgykörözési munkát.

k./ elősegíti a szabadságvesztésből szabadult személyek utógondozását.
magatartásuk figyelemmel kísérését és a szükséges intézkedések
megtételét,

l./ végzi a területén a hálózati operatív munkát.

21./ VIZSGÁLATI OSZTÁLY; / II/I-3 /

a./ végzi a hatáskörébe utalt vizsgálati munkát,

b./ végzi az operatív, elhárító, felderítő munkát a köztörvényes,
elítéltek befogadására szolgáló fegyházban, a büntetésvégrehajtási 

intézetben, és a rendőrség; fogdáiban,

c./ végzi a kapitányságok vizsgálati munkájának szakirányítását,
 

d./ együttműködik a tűzesetek és üzemi balesetek vizsgálata során 
az illetékes szervekkel

 

1 1
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22./ A KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY /II/II-1./

a./ szakirányítást gyakorol a kapitányságok közrendvédelmi 
szerveinek tevékenysége felett,

b./ szervezi, irányítja és ellenőrzi a körzeti, megbízotti, 
őr-, járőr-, URH és fogdaszolgálatot, a  fogvatartott
személyek őrzését és kísérését,

c./ elősegíti a közrendvédelmi állomány, a rendőrőrsök, körzeti 
megbízottak társadalmi ,tulajdonvédelmi, bűnügyi megelőző 
és felderítő munkája színvonalának emelését,

d./ kapcsolatot szervez az érvényben lévő parancsok alapján más 
fegyveres szervekkel,

e./ ellátja a rendőrség hatáskörébe utalt vasúti-, légi- , 
és vízi közlekedéssel kapcsolatos rendészeti feladatokat,

f./ közreműködik a párt és állami vezetők utazásának biztosításában.

g./ biztosítja az engedélyhez kötött filmforgatás és TV felvétel 
során a közrendet és a közlekedés biztonságát,

h /̂ szervezi, irányítja és ellenőrzi az Önkéntes rendőri   szolgálatot,

i./ felügyeletet gyakorol az üzemrendészeti szervek, polgári 
fegyveres őrségek, mezőőri szolgálat felett,

j./ biztosítja a rendőrfőkapitányság és a katonai rendészeti 
szervek közötti együttműködést.

23./ KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY: / II/III-1 /

a,/ biztosítja az érintett  állami és társadalmi szervekkel

 - 12 -Cm
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együtt - a megye területén a közúti közlekedés rendjét,

irányítja, ellenőrzi, segíti a kapitányságok közlekedésrendé
szeti szerveinek tevékenységét,

gyakorolja a KRESZ-ben meghatározott és hatáskörébe tartozó 
hatósági jogköröket,

közreműködik a közlekedéssel, a járművek műszaki fejlesztésé
vel, a közúti forgalom szervezésével kapcsolatos állami és 
társadalmi bizottságok, intézmények, tudományos intézetek 
tevékenységében,

irányítja és végzi a forgalomszervező, közúti ellenőrző, 
forgalomirányító és műszaki ellenőrző tevékenységet,

végzi a baleseti helyszínelő és vizsgálati tevékenységet,

nyilvántartja a gépjárműveket,

szervezi és végzi a gepjárművezetői engedélyek, járművezetői 
igazolványok kiadásával, visszavonásával, a gépjárművek hatósági 
jelzéseivel kapcsolatos rendészeti és igazgatási feladatokat,

közreműködik a. regionális és városrendezési tervek elkészítésében

ellenőrzi a közlekedésrendészeti szabályok betartását, a jár
műveken végzett személy- és árufuvarozást,

végzi a balesetek megelőzése, a szabályok betartása érdekében 
a lakosság körében a propaganda tevékenységet,

a közlekedési szabályok megsértőivel szemben a cselekmény, 
vagy a mulasztás veszélyességi fokától függően, büntető-, 
szabalysértési-, fegyelmi-, vagy igazgatási eljárást kezdeményez,
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m./ értesíti a BM Nyilvántartó Központot: a gépjárművezetői
engedély, járművezetői Igazolvány, ellenőrzőlap kiadásáról, 
visszavonásáról, továbbá a gépjárművek forgalomba helyezéséről, 
forgalomból kivonásáról, az üzembentartó személyében és a 
forgalmi engedély adataiban bekövetkezett változásokról,

n./ gyakorolja a KRESZ-ben és egyéb jogszabályokban meghatározott 
és hatáskörébe utalt jogköröket,

o./ közreműködik a párt és állami  vezetők utazásának biztosításában,

p,/ irányítja és segíti a közlekedésrendészet területén az önkéntes
 

r e n d őri csoportok kialakítását, továbbfejlesztését.

24. / IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY

a./ ellátja, szervezi működési területén a közrendészet, az
útlevélrendészet és az idegenrendészet feladatait,

b./ végzi a rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti alosztályai 
szakirányítását, 

c./ eljár a jogszabályok által meghatározottak szerint;

- a rendőrhatósági felügyelet és kitiltás, a szabálysértés,
az engedélyügyek, a személyi igazolvány ügyekben,

- az útlevél kérelmek, fellebbezések és panaszokban,

 a külföldi állampolgárok tartózkodási engedélyeinek 
meghosszabbításában, a letelepedett külföldiek kérelmei 
intézésében.

d./ intézkedik a tartózkodási engedély megvonás és más, a hatás
körébe tartozó kényszerintézkedési ügyekben,
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e./ felterjeszti a BM Útlevélosztályra a nem hatáskörébe  
tartozó kérelmedet és fellebbezéseket,

f./végzi a rendészeti ellenőrzést /fegyver, robbanóanyag stb./

g./ kiadja a hatáskörében a külföldi állampolgárok részére a 
kiutazó, illetve visszatérő vízumokat,

h./ együttműködik a rendőri és állambiztonsági szervekkel.

2 5 . /  PÉNZÜGYIO S ZTÁLY;

a./ összeállítja a főkapitányság éves költségvetési javaslatát, 
elkészíti a jóváhagyott költségvetés alárendelt egységeik 
közötti felosztásra vonatkozó javaslatot,

gondoskodik a költségvetés végrehajtásáról, annak keretében
  a pénzeszközök és bankszámlák biztosításáról, illetve 

megnyitásáról ,

javaslatot tesz a költségvetés esetleges évközi módosítására, 
beszámoló jelentést készít a költségvetés végrehajtásáról,

a meghatározott számviteli rendben könyveli a megnyitott
javadalmat és abból a szervei, stb. részére adott előlegeket,
a teljesített kiadásokat és a befolyó bevételeket,

számfejti és folyósítja a személyi állomány illetményeit és
egyéb járandóságait,

végzi a szerv bérkeretgazdálkodását,

szervezi, irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó 
szervek pénzügyi ellátását, illetve tevékenységét,

h./ kezdeményezi a pénzügyi ellátás, gazdálkodás a
módszere, mértéke korszerűsítését, illetve megváltoztatását,
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i./ végzi az utazási, szállítási igazolványokkal és bérletekkel 
való ellátását, 

j./ kezeli a pénzügyi értékcikkeket és letéteket,

k./ gondoskodik a pénzügyi szolgálat beosztottainak rendszeres
szakmai továbbképzéséről,

l . / intézi a jogvitás / döntőbizottsági / kártérítési és egyéb 
tartozási ügyeket,

m./ előkészíti a nyugdíj- ügyeket

n./ szervezi a KGT és CSÉB mozgalmat, intézi a személyi állomány 
hitel- és kölcsönakció ügyeit.

26./ ANYAGI OSZTÁLY:

a./ felméri a főkapitányság és területi szerveinek a működéshez,
az ütőképesség és a harckészültség fenntartásához reálisan
szükséges anyagi, technikai, hiradói, elhelyezési és szolgáltatási

 igényeket és azokat biztosítja,

b./ közreműködik a középtávú fejlesztési tervek és az éves költség
vetések összeállításánál,

c./ gazdálkodik a rendelkezésére álló anyagkészletekkel, az
anyagi jellegű szükségletük kielégítésére szolgáló pénzkeretek
kel,

d./ gondoskodik a helyi beszerzésről, a központilag biztosított 
anyagok felvételezéséről, a szolgálati egységek és egyes 
személyek fölszereléséről, ellátásáról,

e./ tárolja, kezeli, karbantartja az anyagkészleteket, a különböző 
celú kötött tartalékokat, végzi a készletgazdálkodás szabályai
ban részére előírt feladatokat,
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f./ gondoskodik a technikai eszközök üzembiztos állapotban tar
tásáról, a használóknál ellenőrzi ezek szabályszerű üzemel
tetését, karbantartását, megszervezi és irányítja a 
háziműhelyek munkáját,

g./ irányítja az épületfelújítási és karbantartási munkákat, a 
rábízott beruházási építkezéseket, intézi a lakásgazdálkodási

  

é s szanálási ügyeket, ellátja az ingatlankezelési feladatokat,

h./ figyelemmel kíséri az ellátás színvonalát, a használatra 
kiadott eszközök meglétét, alkalmasságát- indokolt esetben
fejlesztést, rendszeresítést, vagy rendszerből való kivonást
kezdeményez,  

i./ végzi az ellátási és gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos 
ügyintézési, könyvelési és adatszolgáltatási teendőket, 
intézi az anyagi természetű kárügyeket.

27./ SZEMÉLYZETI OSZTÁLY:

a./ érvényesíti az MSZMP, a Minisztertanács, a belügyminisztérium 
személyügyi munkájára vonatkozó határozatainak, parancsainak, 
utasításainak, irányelveinek következetes végrehajtását, a
főkapitányság és a területi szerveknél,

b./ kidolgozza az iskoláztatási ós káderutánpótlás biztosítására 
vonatkozó terveket,

c./ végzi a szervek személyügyi tevékenységének elemzését, 
értékelését, ellenőrzését,

d./ javaslatokat, intézkedéseket dolgoz ki a személyügyi munka 
továbbfejlesztésére, 

e./ előkészíti és segíti a személyi állomány minősítését,

 f./ végzi a személyi állomány nyilvántartását,
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h./ előkészíti a BM hősi halottainak hozzátartozói, valamint 
a belügyi nyugdíjasok feladatkörébe utalt - szociális
ügyeinek intézését;

i./ szervezi, irányítja az iskoláztatási terv alapján a hivatásos 
és tartalékállomány kiképzését, továbbképzését, valamint
az állami beiskolázást,

j./ az "M" tiszttel együttműködve kiválasztja és ellenőrzi a
Tartalékos Tisztképző Iskolára kerülő sorköteleseket, ja
vaslatot tesz a tartalékos tisztek soron kívüli előléptetésére.

k./ fejleszti a személyi állomány szakmai és politikai, valamint
RBV felkészültségét,

l./ kidolgozza a külső propaganda tevékenység irányát, feladatait, 
módszereit,

m./ végzi a hatáskörébe utalt propaganda feladatokat, segíti,
 

ellenőrzi a területi szervek ezirányú tevékenységét,

 

n./ értékeli a szervek fegyelmi helyzetét, a fegyelemkezelő  
tevékenységet ,

o./ végzi a vonatkozó jogszabályok és a főkapitány utasításai 
alapján a parancsnoki hatáskörbe tartozó fegyelmi ügyek 
vizsgálatát,

p./ végzi a személyügyi jellegű kérelmek, panaszok intézését,

r./ végzi a sporttal kapcsolatos feladatokat.

28./ RENDŐRORVOSI HIVATAL:

c./ megszervezi és végzi az ellátási körébe tartozó BM dolgozók
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g./ végrehajtja a felszabadulás előtti forradalmi Mozgalom
kiemelkedő harcosaira vonatkozó határozatokat, parancsokat,
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egyéb igényjogosultak gyógyító-megelőző orvosi 
alapellátását,

figyelemmel kíséri az állomány egészségi állapotának 
alakulását, ellátja az állomány gondozásával, szűrővizsgálatával 
kapcsolatos teendőket,

c./ végrehajtja a közegészségügyi, a munka- és balesetvédelmi
ellenőrzéseket, a járványvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

végzi az új felvételekkel, a belügyi gépjárművezetők
egészségügyi alkalmassági vizsgálatával, valamint a felülvizsgálati 
eljárással kapcsolatosan előírt feladatokat,

ellátja - kizárólag a rendőrfőkapitányságnál és a megye 
székhelyi rendőrkapitányságnál - a hatósági orvosi / őrizetes, 
ittassági, erkölcsrendészeti, gyermekvédelmi, stb./  
vizsgálatokat,

végzi a megye területén a bűnügyi orvosi / elrendelt 
halottszemlék, boncolások, látleletezések, szakvéleményezések,
illetőleg szakértékelések stb./ teendőket. 

29. / GYERMEKINTÉZMÉNY:

feladata a gyermekintézményben elhelyezett óvodás és bölcső
dei gyermekek gondozása, ellátása, oktatása, szocialista 
szellemben való nevelése, a tanácsi szakigazgatási szerv 
irányítása, valamint szabályzatok és utasítások szerint,

b./ szakfelügyeletét, gondozói nevelő munka ellenőrzését a
Megyei tanács Művelődésügyi Osztálya, egészségügyi felügyeletét 
a főkapitányság Orvosi Hivatala látja el,

c./ tervezi az éves pénzügyi, anyagi szükségleteit
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30./ TITKÁRSÁG:

a./ segíti a főkapitány irányító, ellenőrző és vezetői munkáját, 

b./ előterjeszti a főkapitányhoz tájékoztatásra, döntésre, vagy 
aláírásra érkezett ügyeket,

c./ intézi a főkapitány hivatalos jellegű levelezését,

d./ nyilvántartja a főkapitányság szerveinek munkáját, ügykörét
érintő jogszabályokat, határozatokat, parancsokat, utasításokat

Figyelemmel kíséri az ezekben előirt határidős feladatok
végrehajtását,

e./ ellátja a főkapitányság titkos és nyílt ügykezelésével
kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi az ügykezelésre vonatkozó 
szabályok betartását,

f./ intézi a főkapitányhoz érkező panaszokat, bejelentéseket, 
javaslatokat és kérelmeket,

g./ irányítja és ellenőrzi a megyei futárszolgálatot,

h./ ellenőrzi a főkapitány utasítására a szervek egyes feladatainak
végrehajtását,

i./ ellátja a szervek egységes elveken alapuló, összehangolt
információs rendszerének szakfelügyeletét,

j./előkészíti az MSZMP megyei Bizottság és a Belügyminisztériurn 
vezetői részére felterjesztésre kerülő tájékoztatókat,

k./ a szervezet szerű adatszolgáltatást elemzi és értékeli,
előkészíti a szükséges főkapitányi döntéseket, segíti az 
egyes szakterületek elemző, értékelő tevékenységét

4
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IV. FEJEZET

31./ A főkapitány a főkapitányság egyszemélyi felelős vezetője,
jogkörét, feladatát a belügyminiszter közvetlen irányítása 
alatt látja el. A szakirányítást az illetékes miniszterhelyettesek

gyakorolják.

32./ Felelős

- a főkapitányság egész tevékenységéért,

- a főkapitányság működési területén a közrendért, a közbizton
ságért, a főkapitányság hatáskörébe utalt állambiztonsági és 
igazgatásrendészeti feladatok ellátásáért,

- a törvényesség érvényesüléséért, a jogszabályok, parancsok, 
utasítások, szabályzatok, a politikai és szakmai elvek 
érvényesítéséért, egységes végrehajtásáért, a személyi állomány 
eszmei, politikai egységéért, szakmai képzettségéért, erkölcsi 
és fegyelmi helyzetéért, harckészültségéért, a szolgálat
zavartalan ellátásához szükséges pénzügyi, anyagi-technikai
feltételek meglétéért.

33./ Elemzi és értékeli a megye bűnügyi, közbiztonsági és állambizton
sági helyzetét, valamint a lakosság ügyeinek intézését, és annak 
megfelelően szervezi, irányítja a szolgálatot.

A munka hatékonyságának és színvonalának emelése érdekében intéz
kedéseket tesz és kezdeményez. Az operatív helyzetnek megfelelően 
a rendelkezésre álló erőket és eszközöket ideiglenesen átcsoportosí
tja. A végleges átcsoportosításra javaslatot tesz.

Szükség szerint hatáskörében körzeti megbízotti területet módosít, 
illetőleg státust és területet megszüntet, létrehoz.
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34./ A miniszternek 

a/ jelenti

- és egyidejűleg az illetékes miniszterhelyettes
nek is - soron kívül, a jelentési kötelezettség
ről szóló parancsban meghatározott módon - a me
gye területen történt, a közrendet vagy a köz
biztonságot sértő kiemelkedő rendkívüli 
eseményeket; 

- a fontosabb értekezletek időpontját;

b/ felterjeszti jóváhagyásra

- a főkapitányság ügyrendjét, 

- a főkapitányság évi munkatervét és az évi tevékeny
ségről készített összefoglaló jelentést,

- a főkapitányság éves költségvetési javaslatát,

- a megyei pártbizottság és tanács részére készített 
tájékoztató, illetőleg beszámoló tervezetét a 

J

napirend tárgyalása előtt 10 nappal.

35./ Az MSZMP megyei bizottságának beszámol
 

- a párt- és kormányhatározatok végrehajtásáról,

- a szocialista törvényesség helyzetéről, 

 - a politikai és köztörvényes bűncselekmények alakulásáról,

- a bűnüldöző és megelőző munka tapasztalatairól,

- a  közrend, a közbiztonság, a közúti közlekedés helyzeté
ről, 

- a főkapitányságnak és szerveinek a lakossággal való kap
csolatáról,
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36./

37./

38./

39./
9
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- a személyi állomány eszmei, politikai és erkölcsi állapotáról.

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

nyilvántartás adataira.

Az MSZMP megyei Bizottsága első titkárát rendszeresen tájékoztatja,
részére a főkapitányság egész munkájának ellenőrzéséhez minden
segítséget megad. A kiemelkedően fontos eseményekről soron kívül

 

kell tájékoztatást adnia.

Jogszabály rendelkezése alapján beszámol a megyei tanácsnak,
illetőleg a megyei tanács végrehajtó bizottságának a megye köz
rendjének, közbiztonságának és közúti közlekedésének helyzetéről.

Biztosítja, hogy az alárendelt kapitányságok vezetői az illetékes
párt- és tanácsi szervek részére beszámolási és tájékoztatási
kötelezettségüknek eleget tegyenek.

Jóváhagyja

- a közvetlen irányítása alá tartozó osztályok, illetőleg a 
kapitányságok évi munkatervét, beszámoló jelentéseit,

- a főkapitányság egész működési területére kiterjedő állam
biztonsági, közbiztonsági és közlekedésrendészeti akciókat, 
ellenőrzéseket,

- a főkapitányság körözési munkájának tervét,

- a titkos operatív rendszabályok alkalmazását a hatáskörébe 
utalt esetekben,

-  a bűnügyi és az állambiztonsági operatív munka pénzügyi
fedezetét biztosító ellátmány rendeltetésszerű felhasználását,
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- a  párt és állami vezetők személyi és utazási biztosítási 
tervének azt a részét, amely a főkapitányság feladatát 
képezi, egyeztetve az illetékes központi belügyi szervek 
terveivel, valamint a megyei szintű rendezvények biztosítási 
tervét,

az egyedi útlevélkérelmeket, ha azok társadalmi, politikai, 
vagy operatív szempontból fontosnak minősülnek,

- a Magyar Népköztársasággal diplomáciai, illetőleg konzuli 
kapcsolatban nem álló országokba érvényes útlevelek kiadását,

- a külföldi állampolgárok tartózkodásának 2 évig történő meg
hosszabbítását, valamint a tartózkodási engedély megvonását,

- a főkapitányhelyettesek és a közvetlen irányítása alá tartozó 
szervek vezetőinek javaslata alapján a személyi állomány  
továbbképzési tervét,

- a főkapitányhelyettesek és a közvetlen irányítása alá tartozó 
szervek, valamint az alárendelt kapitányságok vezetőinek
szabadságát, eltávozását,

- a rendőrkapitányok által a városi, illetőleg a járási párt
bizottságok részére készített tájékoztatókat, valamint a 
városi tanácsok részére készített beszámolókat.

40./ Fontosabb munkakört betöltő személyek elleni operatív nyomozási 
cselekmények foganatosítása, büntető eljárás megindítása esetén 
a miniszteri utasítás alapján jelentést tesz a miniszternek, 
illetőleg tájékoztatja a negyei pártbizottság első titkárát.

41./ szervezi, irányítja a főkapltányság  és az alárendeltségébe tartozó szervek rendkívüli és háborús időszakra 
 vonatkozó felkészülését. 

A felkészülési tervekben foglalt feladatokat időszakonként 
gyakoroltatja.
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Részt vesz a megyei Honvédelmi Bizottság munkájában.

Személyzeti hatáskörét a miniszter által jóváhagyott Hatásköri 
Lista, a Személyzeti Munka Rendje, fenyítő és dicsérő jogkörét 
a BM Fegyelmi Szabályzat szerint gyakorolja.

biztosítja a személyi állomány egészségügyi alapellátását és a
balesetmentes szolgálat-ellátás feltételeit.

Jogszabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok alapján gondoskodik
 az állam- és szolgálati titok megőrzését biztosító feltételek

megteremtéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről.

Biztosítja a főkapitányság és az alárendelt kapitányságok ügyeleti 
tevékenységét a parancsokban, utasításokban, szabályzatokban  foglaltak szerint.

Kártérítési ügyekben parancsokkal, utasításokkal, szabályzatokkal 
hatáskörébe utalt jogokat gyakorolja.

A főkapitányt távollétében, illetőleg akadályoztatása esetén
a kijelölt főkapitányhelyettes helyettesíti. 

V. FEJEZET

A FŐKAPITÁNY-HELYETTESEK

A főkapitány-helyettesek a főkapitány alárendeltségében látják 
el feladataikat. A főkapitányt vezetői feladatainak ellátásában 
segítik, Egyszemélyi felelős vezetőként szakirányítást gyakorolnak 
a főkapitányság és a kapitányságok szakmai alárendeltségükbe 
tartozó munkája felett.
A szakirányítást alapvető kérdésekben a kapitányok útján gyakorol
hatják. Egy-egy adott ügyben a kapitányság érintett szerve részére 
közvetlenül is jogosultak utasítást adni.
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5o./ felelősek a szakirányításuk alá tartozó szervek munkájáért, a
törvényességért, a jogszabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok 
egységes végrehajtásáért, a politikai és szakmai elvek 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.

51./ Felterjesztik

- az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány jelentős részét 
érintő értekezlet, eligazítás tervezetét,

- a szakterületükre vonatkozó éves munkaterveket és az évi beszámoló
jelentéseket,

- a káder és személyzeti ügyekben javaslataikat,

-  az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány továbbképzési 
tematikájának javaslatát.

52./ Jóváhagyják

- a hatáskörükbe tartozó személyi állomány szabadságát, eltávozását,

- az alájuk rendelt személyi állomány részére a BM Hatásköri 
lista szerint a külföldi utazást,

a több kapitányság működési területére kiterjedő közbiztonsági 
és közlekedésrendészeti, illetőleg állambiztonsági akciókat,
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f- a bűnügyi és az állambiztonsági operatív munka pénzügyi  
fedezetét biztosító ellátmány felhasználását a vonatkozó 
parancsokban, utasításokban, szabályzatokban foglaltak szerint,

- az illetékes osztályvezetők javaslata alapján a titkos ope
ratív technikai rendszabályok alkalmazását a hatáskörükbe 
tartozó esetekben,

- az irányításuk alá tartozó szervek munkaterveit és az évi
 

munkáról készített beszámolóikat. 

53./ Feladataikat egymással szorosan együttműködve látják el, biztosítják
alárendelt szerveik munkájának koordinációját.

54./ Értékelést és elemzést készítenek rendszeresen a szakterületükre 
vonatkozóan, a szakirányításuk alá tartozó szerveknél különféle 
célú vizsgálatokat tartanak, illetőleg tartatnak.

55./ Ellátják a személyi állomány minősítésével és jutalmazásával 
kapcsolatban a Személyzeti Munka Rendjében meghatározott feladatokat.

56./ Fenyítő és dicsérő jogkörüket a BM Fegyelmi Szabályzata szerint
gyakorolják.

57./ Ösztönzik és elősegítik a személyi állomány részvételét a belügyi 
tudományos kutató munkában és a publikálást a belügyi sajtóban.

58./ Fontosabb munkakört betöltő személyek terheltté nyilvánítása 
esetén - a miniszteri utasításnak megfelelően - tájékoztatják 
a megyei pártbizottság illetékes vezetőjét, illetőleg a városi, 
járási pártbizottság első titkárát. A városi, járási pártbizottság 
első titkárának tájékoztatásával az illetékes osztályvezetőt
megbízhatják.

59. / Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alapelvivel 
és az operatív feldolgozó munka szabályaival hatáskörébe utalt

operatív tevékenységet engedélyezi.
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A működési területén tapasztalt ellenséges tendenciákról és
módszerekről, valamint a felderítés nyomán keletkezett ügyekről
és fontosabb ügyjelzésekről az illetékes központi szerv vezető
jének tájékoztatást ad, Gondoskodik a pontos és folyamatos 
adatszolgáltatásról. Az antidemokratikus elemek nyilvántartásba
vételéről, a nyilvántartásból törlésről, az "F" dossziék nyitásá
ról határoz.

6o./ " A  rendőrség bűnügyi ügynökségi munkájának” és " A rendőrség
bűnügyi operatív felderítő munkájá"-nak szabályzatával hatáskörébe
utalt operatív tevékenységet engedélyezi.

Gépjárművezetői-, gépjármű rendészeti ügyekben II. fokon határoz.

Részt vesz a megyei Honvédelmi Bizottság katonai munkacsoportja 
tevékenységében.

VI. FEJEZET

OSZTÁLYVEZETŐK ÉS A FŐKAPITÁNYSÁG MÁS SZERVEINEK VEZETŐI

61./ Az osztályvezetők felelősek a vezetésük alatt álló szervek
munkájáért, annak szakszerűségéért, eredményességéért, hatékony
ságáért, törvényességéért, az alárendeltségükbe tartozó személyi
állomány eszmei, politikai egységéért, szakmai képzettségéért, 
erkölcsi és fegyelmi helyzetéért, harckészültségéért.

62./ A kapitányságok azonos szafeladatokat ellátó szervei felett a
szakirányítást és ellenőrzést az illetékes főkapitány-helyettesek 
felhatalmazása alapján gyakorolják. Egy-egy adott ügyben a 
kapitányság azonos szakfeladatokat ellátó szerve részére közvetlenül 
i s jogosultak utasítást adni.

63./ Elemzik, értékelik a vezetésük, illetőleg irányításuk alá
tartozó szakterület helyzetét és a megállapításoknak megfelelő
intézkedéseket tesznek, illetőleg kezdeményeznek.
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64./ Éves munkaterveket és az évi munkáról beszámoló jelentéseket
készítenek, amelyeket jóváhagyásra az illetékes v e z e t ő h ö z  
felterjesztenek.

65./ A hozzájuk beosztott személyi állományt minősítik, illetőleg a
minősítéseket jóváhagyják, gyakorolják a fenyítő és dicsérő jog
kört, káder- és személyzeti ügyekben javaslatot tesznek parancs
ban, szabályzatban meghatározott hatáskörükben.

66./ Továbbképzést szerveznek és tartanak beosztottaik és a 
kapitányságokon az irányításuk alá tartozó szakterületen dolgozó személyi
állomány részére. 

67./ Beosztottaik részére szabadságot, eltávozást engedélyeznek

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

69./ A bűnügyi operatív munkát végző osztályok vezetői " A rendőrség
  

bűnügyi ügynökségi munkájá-nak é s " A rendőrség bűnügyi operatív
felderítő munkájá"-nak szabályzatával hatáskörükbe utalt opera
tiv tevékenységet engedélyezik, a hatáskörüket meghaladó ügyekben
pedig javaslatot tesznek az engedélyezésre.

70./ A társadalmi tulajdonvédelmi, illetőleg a bűnüldözési osztály
vezetője jóváhagyja a veszélyes bűnözővé nyilvánításra, a 
nyilvántartásból való törlésre vonatkozó javaslatokat.

71./ A vizsgálati osztály és a közrendvédelmi osztály vezetője gondos
kodik a Fogda Szabályzatban foglaltak végrehajtásáról.

72./ A pénzügyi és anyagi osztály vezetője megszervezi és végrehajtja
a számadótest és alegységei által folytatott gazdálkodás és
felhasználás belső gazdasági- pénzügyi ellenőrzését, a parancsok, 
utasítások és szabályzatok rendelkezéseinek megfelelően.
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73./ Az önálló alosztály - és önálló csoportvezetők, a titkárság 
vezetője felelősek a vezetésük alatt álló szervek munkájáért.
Felelősségük körét és mértékét a parancsok, utasítások és
szabályzatok határozzák meg.
A szakirányítás körében a főkapitány, illetőleg az illetékes
főkapitány-helyettes által meghatározott korlátozás mellett 
azok a jogok és kötelességek illetik meg őket, mint az osztály
vezetőket.

74./ A beosztott alosztály- és csoportvezetők a vezetésük alatt álló
szerv személyi állományáért és munkájáért felelősségg e l tartoznak,
a parancsokban, utasításokban, szabályzatokban meghatározott
jogaikat gyakorolják, Szakirányítást azonban önállóan nem láthatnak

t

el

V II . FE JE Z E T

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG

75./ A kapitányság működési területén biztosítja a közrendet és a 
közbiztonságot, ellátja a hatáskörébe tartozó állambiztonsági 
és igazgatásrendészeti feladatokat jogszabályok, parancsok, 
utasítások és szabályzatok alapján.

76./ E feladatuk ellátása során különösen

- nyilt és titkos eszközök és módszerek alkalmazásával megelőzik, 
felderítik, megszakítják és nyomozzák a hatáskörükbe tartozó 
bűncselekményeket,

- egyes népgazdasági vonalakon és objektumokban a hatáskörébe 
tartozó operatív biztosítást megszervezik,

- gyermek- és ifjúságvédelmi munkát végeznek,

a bűnüldöző tevékenység körében fölmerülő igazgatási felada
tokat ellátják.
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- a körzeti Megbízotti, őr, járőr, mozgóőr, fogdaőr 
fogolykísérő szolgálatot végrehajtják,

és

- a közúti közlekedés rendjével és biztonságával kapcsolatos 
hatáskörükbe tartozó feladatokat ellátják,

- a hatáskörükbe utalt személyi igazolvány-, engedély-, 
útlevél-, igazgatásrendészeti kényszerintézkedési- és 
szabálysértési ügyekben eljárnak,

- ellenőrzéseket és akciókat végezn e k

77./ A kapitányok a kapitányságok egyszemélyi felelős vezetői.
A főkapitány közvetlen irányítása alá tartoznak, szakirányítás 
tekintetében pedig a főkapitány-helyetteseknek vannak alárendelve.

78./ Felelős a kapitányság egész tevékenységéért, az alárendeltségébe
tartozó személyi állomány erkölcsi- politikai egységéért, katonai
és szolgálati fegyelméért.

79./ A főkapitánynak jelenti

- a rendkívüli eseményeket és és ezekkel kapcsolatban tett,
 illetőleg tervezett intézkedéseit,

a fontosabb értekezletek tárgyát és időpontját.

80./ Felterjeszti

- a kapitányság évi munkatervét  és az éves munkáról szóló 
összefoglaló jelentést,

- a városi, járási pártbizottság részére készített tájékoztatókat,  
a helyi tanács részére készített beszámolókat a napirend 
tárgyalása előtt 10 nappal,

szabadság és eltávozás iránti kérelmét,
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operatív eszközök és módszerek létesítésére és alkalmazására 
vonatkozó javaslatát a hatáskörét meghaladó esetekben,

a kapitányság egész működési területét érintő vagy egyébként 
kiemelkedő jelentőségű akciók, ellenőrzések, razziák tervét,

- az alárendelt személyi állományra vonatkozóan a Személyzeti 
Munka Rendjében és a BM Fegyelmi Szabályzatban meghatározott 
javaslatokat.

81./ Az MSZMP városi, járási bizottságának beszámol:

- a párt- és kormányhatározatok végrehajtásáról,

- a szocialista törvényesség helyzetéről,

- a bűncselekmények alakulásáról,

- a bűnüldöző és megelőző munka tapasztalatairól,

- a közrend, a közbiztonság, a közúti közlekedés helyzetéről,

- a kapitányságnak és szerveinek a lakossággal való kapcsolatáról,

- a  személyi állomány eszmei - politikai és erkölcsi állapotáról

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

82./ A városi, járási pártbizottság első titkárát rendszeresen tájé
koztatja. A kiemelkedő rendkívüli eseményekről soron kívül 
kell tájékoztatást adnia.

83./ Jogszabály rendelkezése alapján beszámol a helyi tanácsnak a 
tanács működési területén a közrend, közbiztonság helyzetéről.
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 Fontosabb munkakört betöltő személyek elleni operatív nyomozási 
cselekmények foganatosítása, büntető eljárás megindítása esetén
a miniszteri utasítás alapján tájékoztatja a városi, járási
pártbizottság első titkárát.

85./ Az osztály és önálló alosztályvezetők a vezetésük alatt álló
szervek egyszemélyi felelős vezetői. Gyakorolják a parancsokban, 
utasításokban, szabályzatokban meghatározott, valamint a

 

kapitány által hatáskörükbe utalt jogokat. A kapitányság más
 

vezetőinek feladatait a parancsok, utasítások és szabályzatok, 
valamint a kapitány határozzák meg.

VIII. FEJEZET

AZ IRÁNYÍTÁS, ÜGYINTÉZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS SZABÁLYAI

86./ A főkapitányság képviseletében állásfoglalásra jogosultak:

a./ a főkapitány, a főkapitány-helyettesek az irányításuk
alá tartozó szerveket érintő kérdésekben, valamint - a 

 főkapitány felhatalmazásával a helyettesek - más ügyekbenis,
b./ a megyei rondőrfőkapitányság titkárság vezetője, a főkapitány, 

illetőleg a főkapitány-helyettesek által hatáskörébe utalt 
kérdésekben,

c./ a megyei osztályvezetők és kapitányságvezetők az irányításuk 
alá tartozó szerveket érintő, meghatározott kérdésekben.

87./ A főkapitányság szervei és a kapitányságok a munkájukat kölcsönösen 
érintő ügyekben kötelesek egymást tájékoztatni. A tájékoztatást

általában azonos szintű vezetők adják. Az ügyintézés során 
törekedni kell a munkakapcsolat formájában történő gyors és hatékony 
tájékozódásra.
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 89./ A megyei és területi rendőri szervek vezetői jogszabály rendelkezéseinek
m e g f e l e l ő e n  beszámolnak az illetékes tanácsi szervnek

területük közrendjének és közbiztonságának helyzetéről.

90./ Külföldi szervekkel a főkapitányság szervei közvetlenül nem
levelezhetnek.

Külföldi állampolgárok részére felhatalmazás hiányában okiratot 
kiadni nem lehet. Az ilyen megkereséseket meg kell küldeni 
a főkapitányság Titkárságának, a BM Titkársághoz, illetve a 
jogszabályban meghatározott szervhez való továbbítás végett.

91./ A főkapitányság nemzetközi kapcsolatait és levelezéseit kizárólag 
a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya útján bonyolítja le.

92./ A főkapitány csak előzetes engedéllyel hívhat meg baráti országokból
személyeket, illetve küldöttségeket.

93./ A kiadmányozási és aláírási jog a szerv vezetőjét illeti meg.
Ezen jogait jogszabály, parancs, és utasításban foglaltak, 
vagy saját döntése szerint alsóbb szintű vezetőre, vagy beosztott
jára átruházhatja.

94./ Az írásbeli érintkezés módja:

a . / külső szervekkel:

Megyei szervek vezetőivel a főkapitány folytathat levelezést.

A megyei szervek vezetőinek helyetteseivel, főosztályvezetői
vel, illetve a megyei hatáskörű szervek hasonló beosztású 
vezetőivel / hatáskörükbe tartozó kérdésekben / a főkapitány-
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88/. A külső szervekkel történő szóbeli és Írásbeli érintkezésbe n
belügyi szervei
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helyettesek és az osztályvezetők levelezhetnek. 

A megye területén levő kiemelt vállalatok vezetőivel csak 
a főkapitány-helyettesek levelezhetnek,

b./ belső szervekkel:

A főkapitány, a főkapitány-helyettesek, az osztályvezetők 
és a III/I., III/1. alosztályvezetők, kapitányság vezetők,
titkárságvezető, / hatáskörükbe utalt kérdésekben / a más
megyei és járási, valamint városi rendőrkapitányság hasonló 
szintű vezetőivel levelezést folytathatnak az ügykörükbe
tartozó feladatok megoldásához. Tájékoztató jellegű anyago
kat és adatokat kérhetnek, illetve adhatnak. Őket egyes
feladatok elvégzésére felkérhetik.

95./ A főkapitányság képviselete, tájékoztatás adása külső szervek 
felé 

a./ a főkapitány és a helyettesek - meghívás alapján - részt 
vehetnek más megyei hatáskörű szervek értekezletein és a 
főkapitányság nevében állást foglalhatnak,

b./ az osztályvezetők külső szervek értekezletein csak főkapitány, 
vagy helyetteseinek engedélyével vehetnek részt. Ezeken az 
osztály szakterületét meghaladó kérdésekben csak külön eseti 
felhatalmazás alapján foglalhatnak állást.

96./ A főkapitányság szerveinek / osztály, stb./ szakirányítását a 
Belügyminisztérium főcsoportfőnökségei, csoportfőnökségei, a 
BM Nyilvántartó Központ, valamint az Önálló osztályok a 
főkapitány útján látják el.

97./ A főkapitányság illetékes szervei szoros kapcsolatot tartanak a 
Belügyminisztérium III/IV Csoportfőnökséggel. A kapcsolatot 
konkrétan a főkapitány tartja, s a közös feladatokat a főkapitány
ság állambiztonsági szervei végzik.
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98./ A minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel a főkapitányság 
/ az érdemi ügyintézés során / csak a BM Titkárság vezetője útján 
léphet érintkezésbe, tarthat kapcsolatot.

Ugyanezen szabály érvényesül az országos társadalmi szervekkel 
és más polgári intézményekkel való kapcsolatra is.

E téren a megyei területi rendőri szervek közvetlen kapcsolatot
csak a megyei főkapitányságon keresztül létesíthetnek külön
engedély alapján.

99./ A főkapitány jogosult a megyei sajtónak tájékoztatást adni a helyi 
jellegű köztörvényes bűncselekményekről, valamint a közlekedés

 

rendészeti, igazgatásrendészeti és más, a lakosságot érintő
intézkedésekről.

Politikai jellegű bűncselekményekről tájékoztató nem adható.

IX. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

100./ A főkapitány által meghatározott munkakörökre munkaköri leírást  
kell készíteni.

101./ Ez az ügyrend 1972. október 1. napján lép hatályba.

V e s z p r é m  , 1972, szeptember 16

/: Dr. Palkó Jenő r,ezds/ 
főkapitány.

Kapj ák:

Készült:

BM II. Főcsoportfőnökség,
BM Inf.feldolg. és Felügy. Csfség.
BM titkárság,
Veszprém megyei Rendőrkaptányság 3o
33 pld.

pld
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