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57/1990. BM 

U T A S Í T Á S A

a 2/1978. BM paranccsal kiadott Körzeti Megbízotti Szabályzat 
és a 27/1982. BM paranccsal kiadott Járőr- és Őrszolgálati 

Szabályzat és az egyes pontjai végrehajtására kiadott 
1/1983. BMH állásfoglalás módosításáról

Budapest, 1990. augusztus 2-án.

A közigazgatási deregulációs intézkedésekről szóló 1143/1989. 
(XI. 26.) MT határozatban előírt feladatok végrehajtásaként -  
a közelmúltban lezajlott társadalmi és jogszabályi változásokra 
tekintettel -  a Körzeti Megbízotti Szabályzat, valamint a Já r 
őr- és Őrszolgálati Szabályzat és a végrehajtásáról szóló 
1/1983. BMH állásfoglalás módosítására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. A 13/1985., a 19/1987. és a 20/1989. BM paranccsal módosí
tott, a 2/1978. BM paranccsal kiadott Körzeti Megbízotti 
Szabályzat (a továbbiakban: Kmb. Szabályzat) az utasítás
1. sz. melléklete szerint módosul.

2. A 27/1982. BM paranccsal kiadott J árőr- és Őrszolgálati Sza
bályzat (a továbbiakban: Jőr. Szabályzat) az utasítás 2. szá
mú mellékletében meghatározottak szerint módosul.

3. A Járő r- és Őrszolgálati Szabályzat egyes pontjainak végre
hajtására kiadott 1/1983. BMH állásfoglalás 13. pontja he
lyébe az alábbi rendelkezés l ép :
„13. A 144. ponthoz: A körzeti megbízott nyilvántartásában
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szereplő személyeket a járőr csak külön utasítás alap
ján  ellenőrizheti. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha 
a területileg illetékes kmb. huzamosabb ideig távol van.”

4. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba. Rendelke
zéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. Horváth Balázs s. k.,
belügyminiszter

Készült: 5500 példányban. 
K ap ják : elosztó szerint.
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1. számú melléklet 

a Körzeti Megbízotti Szabályzat módosításáról

1. A Kmb. Szabályzat 2. pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
„2. A kmb. fő feladata: körzetében a jogsértések megelő

zése, megszakítása és felderítése; a közrend és a közle
kedésbiztonság fenntartása; a személyi és közösségi tu
lajdon védelme.
Feladatainak ellátása során együttműködik a helyi ta
nácsi (önkormányzati) szervekkel, a gazdálkodó szerve
zetek vezetőivel és a lakosság széles rétegeivel. Szoros 
kapcsolatot alakít ki a Magyar Honvédség, a Határőr
ség, a Vám- és Pénzügyőrség, a Polgári Fegyveres Őr
ség alakulatainak, szervezeteinek parancsnokaival és 
tagjaival, a rendőrség különböző szolgálati ágaival, a 
mezőgazdasági őrszolgálatot ellátó személyekkel (a to
vábbiakban: fegyveres erők, fegyveres testületek, ren
dészeti szervek). Irányítja az önkéntes rendőröket.”

2. A Kmb. Szabályzat 9. pont első és második mondata a ha
tályát veszti.

3. A Kmb. Szabályzat 11. pontjának második mondata helyé
be a következő rendelkezés lép:
„ . . .  A kmb. székhelyének kijelöléséről vagy áthelyezésé
ről az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét és a Köz- 
igazgatási Államtitkári Hivatal vezetőjét értesíteni kell.”

4. A Kmb. Szabályzat 12. pontjában „a beosztásához előírt 
alapfokú politikai képzettséggel” szövegrész a hatályát 
veszti.

5. A Kmb. Szabályzat 15. pont b) alpontjának első franciajelű 
bekezdésében a „veszélyes bűnözők, a rendőrhatósági kény
szerintézkedés alatt állók és az egyéb” szövegrész a hatá
lyát veszti.

6. A Kmb. Szabályzat 19. pontjának első franciajelű bekez
dése helyébe a következő rendelkezés lép:
„-  a tanács, illetve végrehajtó bizottsági ülésen, vagy 

meghívás alapján a gazdasági szervek, illetőleg más
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társadalmi szervezetek értekezletén való részvételt, 
feltéve, hogy azon hivatali minőségében vesz részt;”.

7. A Kmb. Szabályzat 23. pontjának utolsó mondata a hatá
lyát veszti.

8. A Kmb. Szabályzat 25. pontjának ötödik francia jelű bekez
désében és 26. pontjának második mondatában a „politikai” 
szövegrész a hatályát veszti.

9. A Kmb. Szabályzat 27. pontjának második franciajelű be
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„-  kapcsolatot tart a csoport székhelye szerint illetékes 

tanács szerveivel;”.

10. A Kmb. Szabályzat 29. pontjának „a szocialista törvényes
ség erősítését” szövegrész helyébe „az intézkedések szak- 
szerűségének javítását, a törvényesség biztosítását” szöveg
rész lép.

11. A Kmb. Szabályzat 33. pontjának második mondata helyé
be a következő rendelkezés lép:
, ,.  . . Az értekezletre meg kell hívni az illetékes tanácsi, 
ügyészségi szervek képviselőit. Egyéb társadalmi szerveze
tek képviselői pedig a helyileg szokásos módon meghívha
tok.”

12. A Kmb. Szabályzat 40. pontjának második franciajelű be
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„-  a helyi tanácsi, gazdasági és más szervekkel kialakult 

kapcsolatok fenntartásáról;”.

13. A Kmb. Szabályzat 42. pontjának második franciajelű be
kezdésében a „politikai” szövegrész a hatályát veszti.

14. A Kmb. Szabályzat 43. pontjának első franciajelű bekez
dése helyébe a következő rendelkezés lép:
„-  az illetékes tanácsi szervek vezetőinek, illetőleg ha az 

lehetséges, a testületi tagoknak;”.

15. A Kmb. Szabályzat 45. pontjának első franciajelű bekezdé
sében a „politikai hangulatát” szövegrész a hatályát veszti, 
továbbá a harmadik franciajelű bekezdésben a „társadalmi” 
szövegrész a hatályát veszti.
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16. A Kmb. Szabályzat 47. pontjában ,,a rendőrhatósági kény
szerintézkedés hatálya alatt álló személyeket” szövegrész
a hatályát veszti.

17. A Kmb. Szabályzat 49. és az 53. pontja a hatályát veszti.

18. A Kmb. Szabályzat  50. pontjában az „illetve tegyen javas
latot munkaterápiás intézetbe történő elhelyezésükre” szö
vegrész a hatályát veszti.

19. A Kmb. Szabályzat 54. pontjában a „szocialista együttélés 
szabályainak megtartásában” szövegrész a hatályát veszti.

20. A Kmb. Szabályzat 55. pontjának első mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„A kmb. működjön együtt a helyi gazdálkodó szervek ve
zetőivel, s a helyileg kialakult módon más társadalmi szer
vezetek képviselőivel.”

21. A Kmb. Szabályzat 57. pontja a hatályát veszti.

22. A Kmb. Szabályzat 58. pontjának második mondatában „a 
szocialista együttélés szabályainak betartásához” szöveg
rész a hatályát veszti.

23. A Kmb. Szabályzat 60. pontjának második franciajelű be
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„-  a közösségi és a személyi tulajdon védelméről, a kor
szerű tulajdonvédelmi eszközökről;”.

24. A Kmb. Szabályzat 67. pontjának második bekezdés első 
mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Kísérje figyelemmel a körzete területén lakó, járműveze
téstől, illetve foglalkozástól eltiltottakat és a pártfogó fel
ügyelet alatt állókat.”

25. A Kmb. Szabályzat 72. pontjának első mondatában „az en
gedélyek meglétét, az abban előírtak megtartását” szöveg
rész a hatályát veszti.

26. A Kmb. Szabályzat 75. pontjának harmadik franciajelű be
kezdésében a „galerik” kifejezés helyébe a „veszélyeztetett 
fiatalok csoportosulásai” kifejezés lép.
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27. A Kmb. Szabályzat 86. pontjának hatodik franciajelű be
kezdésében az „MHSZ” szövegrész helyébe a „polgári” ki
fejezés lép.

28. A Kmb. Szabályzat 87. pontjának második bekezdésében 
„az elzárással is sújtható” szövegrész a hatályát veszti.

29. A Kmb. Szabályzat 89. pontja helyébe az alábbi rendelke
zés lép:
„89. A kmb. ellenőrizze a személyi igazolvánnyal kapcso

latos rendelkezések megtartását.”.

30. A Kmb. Szabályzat 103. pontjának a) alpontja a hatályát 
veszti és egyidejűleg a b)- e) alpontok jelölése a)- d)-re 
változik.

31. A Kmb. Szabályzat 110. pontjának tizenegyedik és tizen
hatodik franciajelű bekezdése a hatályát veszti.
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2. számú melléklet 

a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzat módosításáról

1. A Jőr. Szabályzat 1., 15., 17. és 30. pontjainak második 
mondataiban, valamint 51. pontjának g) alpontjában a „po
litikai” szövegrész a hatályát veszti.

2. A Jőr. Szabályzat 13. pontjának első mondatában a „továb
bá a KISZ Ifjú  Gárda szakalegységek felkészítésével és 
működésével” szövegrész és a második mondat a hatályát 
veszti.

3. A Jőr. Szabályzat 26. pontjának második és harmadik mon
data a hatályát veszti.

4. A Jőr. Szabályzat 27. pontjának első mondatában „a rend
őrhatósági kényszerintézkedések és”, valamint a „továbbá a 
veszélyes bűnöző nyilvántartásba vételét vagy a mentesí
tést” szövegrész a hatályát veszti.

5. A Jőr. Szabályzat 37. pontjában a „társadalmi, személyi” 
szövegrész a hatályát veszti.

6. A Jőr. Szabályzat 37. pontjának b) alpontja helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:
,,b) az ismertté vált bűnelkövetőket, különös tekintettel a 

visszaesők és a többszörösen visszaesők arányára,”.

7. A Jőr. Szabályzat 37. pontjának c) alpontjában „az elzárás
sal is sújtható” szövegrész a hatályát veszti.

8. A Jőr. Szabályzat 37. pontjának p) alpontjában a „KISZ 
Ifjú  Gárda szakalegységek” szövegrész a hatályát veszti.

9. A Jőr. Szabályzat 57. pontjának b) alpontja helyébe a „ka
tonai rendész” szövegrész lép, a c) és az f) alpontja a ha
tályát veszti és egyidejűleg a d) és e) alpont jelölése c)-re 
és d)-re módosul.

10. A Jőr. Szabályzat 61. pontjának utolsó mondata a hatályát 
veszti.

11. A Jőr. Szabályzat 63. pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
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,,63. Fogdaőr és kísérő őr
A fogdaőri és a kísérő őri szolgálat ellátásának a rend
jé t külön szabályzatok határozzák meg.”.

12. A Jőr. Szabályzat 65. pontja a hatályát veszti.

13. A Jőr. Szabályzat 136. pontjában az „állam biztonságát” 
szövegrész helyébe az „állam belső rendjét” kifejezés lép.

14. A Jőr. Szabályzat 137. pontja a hatályát veszti.

15. A Jőr. Szabályzat 138. pontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
„138. Jelentse, ha az alkotmányos rendet, valamely népet, 

nemzetet, nemzetiséget, fa jt vagy felekezetet sértő 
propagandaanyag terjesztéséről, vagy ilyen falfirká
lásról értesül, illetőleg ilyet tapasztal.”

16. A Jőr. Szabályzat 139. pontjában „A társadalmi tulajdon” 
szövegrész helyébe „Ha tulajdon elleni” kifejezés lép.

17. A Jőr. Szabályzat 140. pontjának első mondatában „az üzér
kedéssel gyanúsítható személyekkel” szövegrész a hatályát 
veszti.

18. A Jőr. Szabályzat 144. pontjában a „külön utasításra a ve
szélyes bűnözőket, a rendőrhatósági kényszerintézkedés, a 
pártfogó felügyelet hatálya alatt állókat” szövegrész a ha
tályát veszti.

19. A Jőr. Szabályzat 154. pont első mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„Kísérje figyelemmel a külföldiek magyarországi tartózko
dására vonatkozó szabályok betartását.”.

20. A Jőr. Szabályzat 174. pontjának k) és n) alpontja a hatá
lyát veszti.

21. Ahol a Jőr. Szabályzat BM ORFK-t, BM FR E-t, illetőleg 
B R FK  GOP-t említ, ott O R FK -t RE-t, és BR FK  K Ö P-t kell 
érteni.
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