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a rendőr-főkapitányságok irányítási rendjéről

Budapest, 1989. november 29-én.

A rendőr-főkapitányságok irányítási rendjében beállt változásokkal kapcsolatos egyes belügyi rendel
kezések módosítására kiadom az alábbi

utasítást:

1. A 28/1978. BM paranccsal kiadott Belügyminisztérium Ügyrendjének (a továbbiakban: BM 
Ügyrend) 12. D. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. D. A közbiztonsági miniszterhelyettes (a továbbiakban: országos rendőrfőkapitány) köz

vetlen irányítása alá tartoznak a:
- budapesti és megyei rendőrfőkapitányok;
- BM Főügyeleti Osztály;
- BM ORFK Vizsgálati Osztály;
- BM ORFK Titkárság;
- BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség;
- BM ORFK Közrendvédelmi és Közlekedési Csoportfőnökség;
- BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség.”

2. A BM Ügyrend 55. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„55. A rendőrfőkapitányok - a személyükhöz kapcsolódó jogosultságok kivételével - az 

országos rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá tartoznak. Az államtitkári, állambizton
sági, személyügyi, pénzügyi, anyagi-műszaki területen az illetékes államtitkár és miniszter
helyettesek szakmai irányító jogköre érvényesül.”

3. A BM Ügyrend 57. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„57. A rendőr-főkapitányságok a vonatkozó jogszabályoknak és belügyi rendelkezéseknek meg

felelően - az országos rendőrfőkapitány által jóváhagyott-éves munkaterv alapján végzik 
feladataikat.”

4. A BM Ügyrend 63. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„63. Az országos rendőrfőkapitány engedélyezi a rendőrfőkapitányok részére a szabadságra 

távozást, valamint a rendőr-főkapitányság illetékességi területének elhagyását.”
5. A 16/1976. BM paranccsal kiadott, a Belügyminisztérium vezetői értekezleteinek rendjéről szóló 

szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) IV. fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„4. A főkapitányi (országos) értekezlet (a továbbiakban: értekezlet) résztvevőit - amennyiben

azon a miniszter vagy államtitkár által megtartásra kerülő napirendek nem szerepelnek - 
az országos rendőrfőkapitány határozza meg.”
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6. A szabályzat IV. fejezet 17. és 21. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„17. Az értekezletre történő berendelésről és a meghívásokról, valamint a napirendek megküldé

séről - amennyiben azon a miniszter vagy államtitkár által megtartásra kerülő napirendek 
szerepelnek - a BM Titkárság vezetője, más esetekben a BM ORFK Titkárság vezetője 
gondoskodik.”

„21. Az értekezlet szervezési és adminisztrációs feladatainak ellátásáért - a 17. pontban meg
határozottak szerint - a BM Titkárság illetve a BM ORFK Titkárság vezetője a felelős.”

7. A szabályzat V. fejezet 4. pontjában az „egy héttel” szövegrész helyébe a „tíz nappal” szövegrész 
kerül.

8. A szabályzat V. fejezet 5. és 6. pontjában a „miniszternek” szövegrész helyébe az „az országos 
rendőrfőkapitánynak” szövegrész lép.

9. A szervezetfejlesztő munka, a rendszeresített szervezeti és létszámnormák érvényesítése, a szer
vezési hatáskörök és ügyintézői eljárások szabályozásáról szóló 13/1988. BM parancs 13. pont j) 
alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„13. j) a miniszter egyetértésének kikérése mellett a rendőr-főkapitányságok, az államtitkár 

egyetértésének kikérése mellett a rendőrkapitányságok kategóriába sorolása a közbiz
tonsági miniszterhelyettes külön hatásköre.”

10. Az országos rendőrfőkapitány javaslatot tehet a rendőrfőkapitányok kitüntetésben, elismerésben, 
jutalmazásban részesítésére, továbbá kezdeményezheti a rendőrfőkapitányok felmentését, kineve
zését, illetve ellenük fegyelmi eljárás megindítását.

11. Az országos rendőrfőkapitány helyettese (bűnügyi csoportfőnök) ellátja a budapesti és a megyei 
rendőrfőkapitányok bűnügyi, illetve közbiztonsági helyetteseinek (a továbbiakban: közbiztonsági 
helyettesek) szakmai irányítását és ellenőrzését.
Ezen belül különösen megilletik az alábbi jogosultságok:
- szakmai irányítási jogkörében belügyi rendelkezések kiadása;
- közbiztonsági helyettesi (országos) értekezletek megtartása.

12. Az országos rendőrfőkapitány intézkedjen, hogy a BM ORFK Ügyrendjében 1990. január 31-ig a 
rendőr-főkapitányságok irányítási rendszere kidolgozásra kerüljön.

13. Ez az utasítás 1989. december 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti: a BM Ügyrend 
12. A. pont harmadik bekezdése, a 23. pont a) alpontjában „a budapesti és megyei rendőr-főkapi
tányságok” (a továbbiakban: rendőr-főkapitányságok)”, a 61. pont, valamint a szervezetfejlesztő 
munka, a rendszeresített szervezeti és létszámnormák érvényesítése, a szervezési hatáskörök és 
ügyintézői eljárások szabályozásáról szóló 13/1988. BM parancs 11. pont f) alpontjából a „rend
őr-főkapitányságok” szövegrész. Az utasítást az érintett személyi állománnyal a szükséges mér
tékben ismertetni kell.
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