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BELÜGYMINISZTÉRIUM  BELSŐ HASZNÁLATRA!
Szám: 10-21/5/1990. 

A BELÜGYMINISZTER
5/1990. BM 

UTASÍTÁSA

a Személyzeti Hatásköri Lista kiadásáról

Budapest, 1990. január 4-én.

A Belügyminisztérium vezetőinek személyzeti jogkörét szabályozó Sze
mélyzeti Hatásköri Listát kiadom.

1. A személyzeti hatáskörrel rendelkező vezetők jogkörüket a Munka 
Törvénykönyve és a hivatalos szolgálati viszonyra vonatkozó jog
szabályok, valamint a Személyzeti Hatásköri Listában meghatáro
zottak szerint gyakorolják.

2. A Belügyminisztérium irányítása és felügyelete alá tartozó szervek 
és intézmények vezetői a Személyzeti Hatásköri Lista alapján gya
korolják hatáskörüket.

3. Ez az utasítás 1990. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
8/1987. belügyminiszteri paranccsal kiadott BM Hatásköri Lista, va
lamint az ennek alapján kiadott valamennyi hatásköri lista hatályát 
veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k., 
belügyminiszter

Készült: 1000 példányban
Kapják: elosztó szerint
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I.
A BELÜGYMINISZTER HATÁSKÖRE

1. Kinevezi, megbízza, felmenti:
a) a BM főcsoportfőnök-helyetteseket, az ORFK vezetőjének he

lyetteseit, a főosztályvezetőket, a csoportfőnököket, a Választá
si Iroda vezetőjét, a Menekültügyi Hivatal vezetőjét,

b) a BM Titkárság vezetőjét, helyetteseit,
c) a BM Felügyeleti Osztály vezetőjét, helyetteseit,
d) az Államigazgatási Főiskola főigazgatóját, a BM Államigazgatá

si Szervezési Intézet igazgatóját, a Rendőrtiszti Főiskola főigaz
gatóját (parancsnokát),

e) a BM Tűzoltóság országos parancsnokát, a BM Határőrség or
szágos parancsnokát, a BM Kormányőrség parancsnokát és he
lyetteseit,

f) a rendőrfőkapitányokat,
g) a miniszteri titkárság vezetőjét,
h) a határügyi és egyéb belügyi vonatkozású kérdések rendezésére 

létrehozott nemzetközi bizottságok magyar tagozatának elnöke
it és tagjait,

i) a „Belügyi Szemle”, a „Magyar Rendőr”, és a „Magyar Közigaz
gatás” főszerkesztőjét

2. Munka- és szolgálati viszonyt, az előmenetelt érintően:
a) hatáskörbe és közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők: mun

kakörbe, munkaköri címbe és rendfokozatba történő kinevezé
se. (munkaviszony létesítése); soros és soron kívüli előresorolása, 
illetve előléptetése; cím adományozása (főtanácsosi, tanácsosi, 
főiskolai tanári, -docensi, címzetes főiskolai tanári, -docensi); 
várakozási idő meghosszabbítása; rendfokozatban való visszave
tése; lefokozása; elbocsátása; munkaviszony megszüntetése; 
nyugállományba helyezése; szolgálatban való visszatartása;

b) ezredesi rendfokozatba történő kinevezés;
c) tábornokok kinevezésének és elbocsátásának kezdeményezése, 

nyugállományba helyezése, szolgálatban való visszatartása;
d) ezredesek lefokozása, fegyelmi elbocsátása, nyugállományba he

lyezése;
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e) alezredesi, őrnagyi rendfokozatba történő soron kívüli előlépte
tése;

f) a hivatásos állományúak részére a kivételes nyugellátási és nyug
díjfolyósítási szabályoktól való eltérés engedélyezése.

3. A kitüntetések és egyéb elismerések adományozása, azokhoz való 
hozzájárulás:
a) a köztársasági elnök által adományozott kitüntetések odaítélé

sének kezdeményezése;
b) a Minisztertanács által alapított, hatáskörébe utalt kitüntetések 

adományozása - kivéve azokat, melyek odaítélésével az állam
titkárt, miniszterhelyetteseket, valamint a IV. fejezetben felso
rolt vezetőket bízta meg;

c) kinevezési hatáskörébe és közvetlen alárendeltségébe tartozók 
esetén a külföldi kitüntetések viselésének engedélyezése.

4. Az 1-3. pontokban foglaltakon túl hatáskörébe tartozik:
a) belügyi dolgozók valamely nemzetközi szervezetbe való megvá

lasztásához előzetes hozzájárulás, vagy delegálásuk esetén tevé
kenységük engedélyezése;

b) a kinevezési hatáskörébe és közvetlen alárendeltségébe tartozók 
illetménybesorolása; nyelvtudási és személyi pótlékának megál
lapítása; illetmény nélküli szabadságának; más kereső foglalko
zás vállalásának; hozzátartozók alá- és fölérendeltségi, illetve 
közvetlen munkatársi viszonyba kerülésének engedélyezése;

c) a gyakorlatra behívható tartalékosok létszámának és a behívás 
10 napon túli időtartamának jóváhagyása.

5. Távollétében hatáskörét az államtitkár gyakorolja.

II.

BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁR HATÁSKÖRE

6. Kinevezi, megbízza, felmenti:
a) az irányítása és a felügyelete alá tartozó szervezeti egységek fő

osztályvezető-helyetteseit, valamint csoportfőnök-helyetteseit;
b) az Államigazgatási Főiskola főigazgató-helyetteseit, a főtitkárát, 

az Államigazgatási Vezetőképző Intézet igazgatóját;
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c) a BM belbiztonsági osztály vezetőjét és helyettesét;
d) a BM Határőrség országos parancsnokának helyetteseit;
e) a BM Tűzoltóság országos parancsnokának helyetteseit;
f) titkársága vezetőjét.

7. A hatáskörébe és közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők: 
munkakörbe, munkaköri címbe és rendfokozatba történő kineve
zése (munkaviszony létesítése); soros és soron kívüli előresorolá
sa, illetve előléptetése; várakozási idő meghosszabbítása; 
rendfokozatban való visszavetése; lefokozása; elbocsátása; munka - 
viszony megszüntetése; nyugállományba helyezése; szolgálatban va
ló visszatartása.

8. A hatáskörébe és a közvetlen alárendeltségébe, valamint a szakirá
nyítása alá tartozók:
a) első végleges tiszti kinevezése;
b) egy évnél hosszabb megbízása;
c) a kinevezési hatáskörébe és közvetlen alárendeltségébe tartozók 

illetménybesorolása; nyelvtudási és személyi pótlékának megál
lapítása; illetmény nélküli szabadságának; más kereső foglalko
zás vállalásának; hozzátartozók alá- és fölérendeltségi, illetve 
közvetlen munkatársi viszonyba kerülésének engedélyezése.

III.

A BELÜGYMINISZTER-HELYETTESEK HATÁSKÖRE

9. Általános miniszterhelyettesi hatáskörök:
a) kinevezik, megbízzák, felmentik:
- a felügyeletük alá tartozó szervek vezető-helyetteseit; a fő

osztályvezető-helyetteseket, a csoportfőnök-helyetteseket, az 
önálló osztályvezetőket és helyetteseiket,

- titkárságuk vezetőjét;
- személyzeti referensét;

b) hatáskörükbe és közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetők:
- munkakörbe, munkaköri címbe és rendfokozatba történő ki

nevezése (munkaviszony létesítése);
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- soros és soron kívüli előresorolása, illetve előléptetése;
- várakozási idő meghosszabbítása;
- rendfokozatban való visszavetése; lefokozása;
- elbocsátása; munkaviszony megszüntetése;
- nyugállományba helyezése;
- szolgálatban való visszatartása.

c) hatáskörökbe és közvetlen alárendeltségükbe, valamint szakirá
nyításuk alá tartozók:
- első végleges tiszti kinevezése;
- egy évnél hosszabb megbízása;
- a kinevezési hatáskörébe és közvetlen alárendeltségébe tar

tozók illetménybesorolása; nyelvtudási és személyi pótléká
nak megállapítása; illetmény nélküli szabadságának; más 
kereső foglalkozás vállalásának; hozzátartozók alá- és fölé
rendeltségi, illetve közvetlen munkatársi viszonyba kerülésé
nek engedélyezése.

10. Az országos rendőrfőkapitány (miniszterhelyettes) hatásköre továb
bá:
a) a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi, és közbiztonsági, és a me

gyei rendőrfőkapitányok közbiztonsági helyetteseinek; megye
székhelyi rendőrkapitányoknak;

b) a Rendőri Ezred parancsnokának, törzsfőnökének és helyette
seinek
kinevezése, felmentése.

11. A belügyminiszter személyügyi-gazdasági helyettesének hatásköre 
továbbá:
a) a budapesti rendőrfőkapitány anyagi-pénzügyi helyettesének,
b) a Rendőrtiszti Főiskola parancsnok-helyetteseinek,
c) BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei parancsnokának (fői

gazgató) és helyettesének, valamint gazdasági igazgatójának,

d) a Magyar Néphadsereg tanintézetei, valamint a felsőfokú állami 
oktatási intézmények belügyi tanszékvezetőinek,

e) a BM tanintézetek parancsnokainak 
kinevezése, felmentése.
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IV.

FŐCSOPORTFŐNÖK-HELYETTESEK; 
BM TITKÁRSÁG VEZETŐJE;

FŐOSZTÁLYVEZETŐK, VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE; 
MENEKÜLTÜGYI HIVATAL VEZETŐJE; 

CSOPORTFŐNÖKÖK, ÖNÁLLÓ OSZTÁLYVEZETŐK, 
MINISZTERI TITKÁRSÁG, ÁLLAMTITKÁRI ÉS 

MINISZTERHELYETTESI TITKÁRSÁGOK VEZETŐI; A BM 
HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKA, 

HATÁRŐRKERÜLETEK PARANCSNOKAI; A BM 
TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKA; A BM 

KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKA; A RENDŐRI EZRED 
PARANCSNOKA; A BUDAPESTI ÉS MEGYEI 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGOK VEZETŐI; VALAMENNYI 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE; RENDŐRTISZTI 

FŐISKOLA PARANCSNOKA (főigazgatója); 
ISKOLAPARANCSNOKOK; BM KORVIN OTTÓ KÓRHÁZ ÉS 

INTÉZMÉNYEI PARANCSNOKA (főigazgatója); BM KÖZPONTI 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJA; BM 

ÜDÜLTETÉSI ÉS GYERMEKNEVELTETÉSI IGAZGATÓSÁG 
IGAZGATÓJA; ÜDÜLŐPARANCSNOKOK; MENEKÜLTEKET 

BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOK VEZETŐI (igazgatói), BM 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEZÉSI INTÉZET IGAZGATÓJA; 

BM MŰVELŐDÉSI HÁZ PARANCSNOKA;
továbbá mindazon vezetők, akiknek szerveik létrehozását elrendelő ok
mányok a felsoroltakkal azonos hatáskört biztosítanak.
12. Kinevezi, megbízza, felmenti:

a) a közvetlen irányítása alá tartozó szerveknél mindazokat, akik 
nem tartoznak magasabb vezető hatáskörébe;

b) a rendőrfőkapitányok kinevezik a rendőrkapitányságok vezető
it, helyetteseit;

c) a BM Határőrség országos parancsnoka:

a törzsfőnök helyettesét; az országos parancsnokság osztályve
zetőit; a határőrkerületek parancsnokait; a budapesti határőrez
red parancsnokát; a budapesti légi- és folyami forgalomellenőrző 
pont parancsnokát;
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d) a Rendőri Ezred országos parancsnoka:
a parancsnokság osztályvezetőit, a zászlóalj-parancsnokokat és 
helyetteseiket;

e) a BM Menekültügyi Hivatal vezetője:
a befogadó állomások vezetőit és helyetteseit.

13. rendfokozatot és szolgálati viszonyt érintően:
a) tisztek próbaidőre történő kinevezése;
b) zászlósok, tiszthelyettesek próbaidős és végleges kinevezése;
c) tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek soros és soron kívüli előlép

tetése (tisztek esetében a soron kívüli előléptetés századosig, 
soros előléptetés alezredesig); rendfokozati várakozási idejének 
meghosszabbítása; rendfokozatban való visszavetése; lefokozá
sa; elbocsátása; nyugállományba helyezése; a szolgálatban való 
visszatartása. 

14. Áthelyezés, vezénylés, kinevezés esetében:
a) tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek Belügyminisztérium szervei 

közötti áthelyezése, átminősítése (az átadó szerv vezetőjének 
egyetértésével), a fogadó szerv vezetőjének parancsa alapján;

b) a kinevezési hatáskörükbe és közvetlen alárendeltségükbe tarto
zó vezetők és beosztottak:
- szerven belüli áthelyezése, valamint egy évig tartó vezénylése;
- iskolákra, tanfolyamoka történő vezénylése, küldése.

15. A BM alkalmazottak, kinevezett és szerződéses polgári alkalma
zottak esetében hatáskörükbe tartozik:
Munkaviszony létesítése, kinevezés, átminősítés, előresorolás, so
ros és soron kívüli előléptetés, BM szerven belüli és BM szervek 
közötti áthelyezés (az átadó szerv vezetőjének egyetértésével) a fo
gadó szerv vezetőjének határozata, parancsa alapján.

16. A BM tartalékos állományra vonatkozóan:
az előzetes behívási terv szerint

a) a BM központi és saját bázisokra, továbbképzésére tervezett tar
talékos tisztek behívása, a tartalékos katonai szolgálat halasztá
sának engedélyezése;
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b) a tartalékos tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek továbbképzésre 
történő behívása, leszerelése, tartalékos katonai szolgálat ha
lasztása, tartalékosok soros és soron kívüli előléptetése, nyilván
tartása

17. Kinevezési hatáskörükbe, illetve közvetlen alárendeltségükbe tarto
zók esetében:
a) illetménybesorolás, nyelvtudási pótlék megállapítása;.
b) külső szervtől történő elismerés (kitüntetés, jutalom) elfogadá

sához előzetes hozzájárulás;
c) tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek és polgári alkalmazottak szá

mára más kereső foglalkozás vállalásának engedélyezése, illetve 
hozzájárulás;

d) polgári alkalmazottak és hivatásos állományúak részére orszá
gos és nemzetközi rendezvényekre - közérdekből - 15 napig 
terjedő szolgálatmentesség engedélyezése;

e) illetmény nélküli szabadság engedélyezése;
- gyermekgondozás céljából a gyermek 3 éves, tartósan beteg 

vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetében 10 éves korának 
betöltéséig,

- közvetlen hozzátartozó ápolására (maximum két évig),
- magánerős lakásépítés céljából (maximum egy évig),

f) elhalálozottak állományból való törlése.
18. A BM SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖK KÜLÖN HATÁSKÖ

RÉBE TARTOZIK:
a) a BM Tartalékostiszt-képző Iskolát végzettek tiszti kinevezése 

és tartalékállományba helyezése;

b) - a hivatásos állományúak más fegyveres erők és fegyveres tes
tületek közötti áthelyezése, átminősítése, más állami szerv
hez történő vezénylése;

- a Belügyminisztérium állományának utánpótlására, illetve 
szakmai iskoláira vonatkozó pályázati felhívások kiadása;

- belügyi dolgozók (hivatásos és polgári) külföldi szakmai is
kolákra és tanfolyamokra történő vezénylése, küldése, vala
mint a külföldi tudományos továbbképzésen való részvétel 
engedélyezése;
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- a létszámfelettiek foglalkoztatásának engedélyezése (6 hó
napi időtartamra, illetve annak meghosszabbítása);

- külföldi kitüntetések viselésének engedélyezése;
c) polgári alkalmazottak és hivatásos állományúak részére országos 

és nemzetközi rendezvényekre - közérdekből - 15 napon túl 
terjedő szolgálatmentesség engedélyezése;

d) a Rendőrtiszti Főiskolára a hallgatók áthelyezése, vezénylése, 
áthelyezésének, vezénylésének megszüntetése, a végzett hallga
tók szervek közötti elosztása, tagozat- és szakváltás engedélye
zése, polgári pályázók kinevezése, elbocsátása;

e) a tartósan vezényeltek személyzeti ügyeinek intézése;
f) engedélyezi az állománytáblázatban meghatározott:
- a rendfokozatnál alacsonyabb beosztásba helyezéseket;
- az állománycsoportoktól és a munkaköri számtól való elté

réseket (kinevezést, foglalkoztatást), kivéve a 25 éves belügyi 
munkaviszonyon alapuló kinevezést;

- a gyes-forgóstátus, és a miniszter, az államtitkár, és a mi
niszterhelyettesek kinevezési hatáskörébe nem tartozók ese
tében a mozgóstátuson történő kinevezéseket.

h) a tanulmányi (ösztöndíj) szerződéskötések jóváhagyása;
i) a BM Tartalékostiszt-képző Iskola növendékeinek bevonultatá- 

sa, alkalmatlanság esetében áthelyezése;
j) a nem magyar állampolgárral munkaviszony létesítésének és há

zasságkötésének engedélyezése.
19. A SZEMÉLYZETI OSZTÁLYVEZETŐ:

a rendőr-főkapitányságok és az országos parancsnokságok szemé
lyi állományát (hivatásos és polgári) érintően - a főkapitány, az 
országos parancsnok - megbízásából -
a) a személyi állomány adatvédelmének biztosítása;
b) az illetékes vezetők egyetértésével a beosztottak belföldi tanfo

lyamokra, továbbképzésekre történő vezénylése;
c) a BM Határőrség Országos Parancsnokság személyzeti osztály

vezető külön hatáskörébe tartozik:
belügyi hallgatók katonai akadémiára, főiskolára történő vezény
lése;
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d) a rendőr-főkapitányság, a Rendőri Ezred, a BM Határőrség Or
szágos Parancsnokság, a BM Tűzoltóság országos Parancsnok
ság állományába tartozók esetében:
- polgári alkalmazottak kinevezése (felvétele), átminősítése, 

soros és soron kívüli előléptetése, szerven belüli áthelyezé
se, illetménybesorolása, belső helyettesítés engedélyezése, 
más kereső foglalkozás vállalásához való hozzájárulás, mun
kaviszonyuk megszüntetése;

- polgári alkalmazottak házasságkötéséhez való hozzájárulás 
(csak magyar állampolgár esetében);

- az illetékes vezető egyetértésével illetmény nélküli szabadság 
engedélyezése;

V.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

20. Az alábbiakban felsorolt személyi ügyeket - jóváhagyás előtt - 
miniszteri értekezlet elé kell terjeszteni véleményezés végett:
a) a belügyminiszter kinevezési, megbízási és felmentési hatásköré

be tartozó vezetők kinevezési és felmentési javaslatait,
b) tábornoki és ezredesi kinevezésekre vonatkozó javaslatokat,
c) kitüntetési és egyéb elismerési keret szervek közötti elosztására 

irányuló javaslatot.

21. A hivatásos állomány házasságkötésének, élettársi kapcsolatának 
engedélyezése a beosztásba történő kinevezésre jogosult vezető ha
tásköre (kivéve a külföldi állampolgár esetét).

22. A vezetők hatáskörüket az irányításuk és felügyeletük alatt álló szer
veknél gyakorolják. Hatáskörüket - indokolt esetben - a szerve
zetszerű helyettesekkel megoszthatják.

23. Azonos hatáskörrel rendelkező vezetők egymás személyzeti intéz
kedéseit nem módosíthatják.

24. Hatáskörükbe tartozó személyi ügyekre vonatkozóan határozatot, 
valamint állományparancsot adnak ki:
a) a belügyminiszter,
b) a belügyminisztériumi államtitkár, a miniszterhelyettesek,
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c) a BM Személyzeti Hatásköri Lista IV. fejezetében felsorolt ve
zetők,

d) a személyzeti osztályvezetők a 20. pontban meghatározottakra,
e) a vezető (parancsnok), amennyiben személyzeti hatáskörét he

lyetteseivel megosztja - az intézkedő határozat, állománypa
rancs a vezető, parancsnok nevében - annak megbízásából - 
kerülhet kiadásra.

25. A személyi állományra vonatkozó határozatban, állományparancs
ban valamennyi kérdésre vonatkozóan egyidejűleg kell rendelkez
ni.

26. Ha a személyzeti hatáskörök gyakorlása során a döntésre előkészí
tett személyzeti ügy több szakterületet vagy több azonos szintű ve
zető hatáskörét érinti a vezetők kötelessége a szükséges egyeztetések 
elvégzése.. Csak koordinált javaslatokat lehet jóváhagyásra előter
jeszteni.

27. A szervek vezetői:
- a belügyminiszter hatáskörébe tartozó javaslatokat a BM sze

mélyzeti csoportfőnök,
- az államtitkári és miniszterhelyettesi hatáskörbe tartozó javas

latokat a személyzeti referensek útján terjesszék fel jóváhagyás
ra.

28. A nyugdíjmegállapító határozat elleni fellebbezés elbírálása a sze
mélyügyi-gazdasági miniszterhelyettes hatáskörébe tartozik.

29. Az állami tűzoltóság területi szerveire vonatkozó személyzeti hatás
köröket az államtitkár által kiadott külön hatásköri lista tartalmaz
za.
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