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a 2/1978. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott 
Körzeti Megbízotti Szabályzat módosításáról

Budapest, 1985. évi április hó 23-án.

A 2/1978. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott Körzeti 
Megbízotti Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) módosítása 
érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Szabályzat a parancs mellékletét képező rendelkezés sze
rint módosul.

2. A módosított Körzeti Megbízotti Szabályzatot a BM ORFK 
és az irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú 
tagjai kötelesek megismerni, rendelkezéseit betartani.
A parancs mellékletét a Szabályzattal együtt kell kezelni.

3. Ez a parancs a kiadás napján lép hatályba.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 5600 példányban.
Kapják: a 2/1978. sz. miniszteri parancs elosztója szerint.

-  1 -

ÁBTL - 4.2 - 10-22/13/1985/ 1



ÁBTL - 4.2 -10-22/13/1985 /2



A KÖRZETI MEGBÍZOTTI SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1. A Szabályzat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
"4. A Kmb a rendőrkapitányság közbiztonsági és közleke
dési (a fővárosban közbiztonsági) osztálya körzeti megbí
zotti vagy közbiztonsági alosztálya vezetőjének, illetve he
lyetteseinek, a rendőrőrs parancsnokának, illetve helyette
sének, a közbiztonsági parancsnoknak, valamint a szabály
zat 27. pontjában meghatározott esetekben a Kmb csoport 
vezetőjének közvetlenül van alárendelve" .

2. A Szabályzat 5. pontjának első bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép:
„5. Kmb körzet az a terület, amelyet a rendőrkapitányság 
vezetőjének és a rendőr-főkapitányság közbiztonsági és köz
lekedési osztály — a fővárosban a Budapesti Rendőr-főka
pitányság közbiztonsági osztály — vezetőjének közös javas
latára a rendőr-főkapitányság vezetője a Kmb részére mű
ködési területként meghatároz.
Kmb szolgálatot elláthat:
— egy fő vagy
— csoport (2—8 fő).”

3. A Szabályzat 6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:
„6. A körzetek kialakításánál irányadó legyen továbbá, 
hogy:
— a fővárosban, a megyeszékhelyi városokban egy fő 

Kmb-ra általában 6—10 ezer;
— azokban a városokban, városi jogú nagyközségekben, 

ahol rendőrkapitányság vagy rendőrőrs működik 4—7 
ezer;

— egyéb városokban 3—5 ezer;
— községekben 3—4 ezer lakos jusson.”
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4. A Szabályzat 8. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki: 
A Kmb csoport működhet:
"— városok nagyobb lakótelepein;
— ideiglenes jelleggel kiemelt nagy beruházások területén:
— forgalmas vízterületeken, folyószakaszokon, tavakon."

5. A Szabályzat 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. Kmb-nak kinevezhető az a rendőr, aki a beosztásához 
előírt alapfokú politikai képzettséggel középiskolai, és rend
őr zászlósképző szakmai iskolai végzettséggel, rendelkezik. 
Rátermettsége és rendőri tapasztalata alapján Kmb szolgá
lat ellátására alkalmas.
A Kmb-t a rendőrkapitányság vezetőjének és a rendőr-
főkapitányság közbiztonsági és közlekedési — Budapesten 
közbiztonsági — osztály vezetőjének közös javaslatára a 
rendőr-főkapitányság vezetője nevezi ki, helyezi át.”

6. A Szabályzat 14. pontja első és harmadik bekezdésének 
helyébe a következő rendelkezés lép:
a) „14. A tervszerűség biztosítása érdekében a havi szol

gálatot két részben — órától—óráig — a hónap első 
napjától a 15. napjáig, illetve a hónap 16. napjától a hó
nap utolsó napjáig, a szabad és pihenőnapokat, valamint 
a szabadságot egész hónapra kell tervezni és azt a 15-ig 
szóló tervezeten feltüntetni. A szolgálat tervezetet kettő 
példányban kell elkészíteni, s azt a tárgyidőszak előtt 
4 nappal az irányításért felelős parancsnokhoz jóváha
gyásra felterjeszteni.”

b) „Ha a szolgálatot a szolgálat tervezettől eltérő módon 
kell teljesíteni, ezt a Kmb legkésőbb a betervezett szol
gálat megkezdése előtt jelentse a jóváhagyásra jogosult 
elöljárónak és a szolgálat tervezeten a módosulást jelöl
je meg.”

7. A Szabályzat 15. pontja a következők szerint módosul:
„15. A szolgálati feladatokat a »Határidő Napló<<-ba egy 
hónapra, illetve két hétre előre kell tervezni.
a) egy hónapra kell tervezni:

— az önkéntes rendőri csoportok eligazításának és a 
csoportvezetők beszámoltatásának idejét;
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— a tanácsülésen, egyéb értekezleten való részvételt;
— a munkaértekezleten, eligazításon, oktatáson, lőgya

korlaton való részvétel idejét;
— a fogadóóra idejét;
— a propaganda előadások helyét és idejét. 

b) két hétre kell tervezni:
— a veszélyes bűnözők, a rendőrhatósági kényszerintéz

kedés alatt állók és az egyéb nyilvántartott személyek 
ellenőrzésének idejét;

— a közbiztonsági, illetve a közlekedési akciókban való 
részvétel idejét;

— a felügyeleti szolgálat idejét és helyét;
— az önkéntes társadalmi segítőkkel, és a rendészeti 

szervek tagjaival közösen teljesítendő szolgálat kezdé
sének és befejezésének időpontját;

— a nyomozati és más határidős ügyirat iktatószámát, 
tárgyát, elintézésének módját."

8. A Szabályzat 16. pontjának helyébe a következő rendelke
zés lép:
„16. A Kmb a vezényléses szolgálati (munka) idő rendszer 
szerint teljesít szolgálatot. A feladatoktól függően a szol
gálat naponta legalább 4, legfeljebb 12 óra lehet és osztot
tan is teljesíthető. Az osztott szolgálat egy-egy része 4 órá
nál kevesebb és 8 óránál több nem lehet. A szolgálati idő 
hetenként 42 óra, amit 5 nap alatt kell teljesíteni. A heti 
42 óra teljesítésétől a parancsnok eltérhet úgy, hogy a négy 
hetenkénti szolgálat a 20 szolgálati napon 168 óra legyen. 
Ha a Kmb szolgálata négy hét alatt a 168 órát meghaladja, 
a többlet óraszámot a következő heti szolgálati időbe kell 
beszámítani. Ez a rendelkezés nem érinti a 17/1984. sz. BM 
helyettesi intézkedésben szabályozott többletszolgálat el
rendelésének és pénzbeni megváltásának a lehetőségét.”

9. A Szabályzat 17. pontjának helyébe a következő rendelke
zés lép:
„17. A munkaközi szünetek, a pihenőnapok, a szabadna
pok, a szolgálatmentes ünnepnapok biztosítása a »Járőr- és
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Őrszolgálati Szabályzat<<-ban előírtak szerint történjen. 
Kmb csoportokban a szabad és pihenőnapokat úgy kell ki
adni, hogy naponta legalább a csoport fele szolgálatot tel
jesítsen. Páratlan létszámú csoportnál a vasárnapi pihenő
napokat úgy kell biztosítani, hogy a szolgálatban levők szá
ma ezt az arányt megközelítse."

10. A Szabályzat 18. pontjának helyébe a következő rendelke
zés lép:
"18. Az irányításért felelős parancsnok gondoskodjon arról, 
hogy a Kmb szolgálatmentes napjain a szomszédos Kmb, 
gépkocsizó vagy gyalogos járőr, illetve mozgóőrszem ellen
őrizze a távollevő Kmb körzetét.”

11. A Szabályzat 19. pontja a következők szerint módosul:
„19. Szolgálati időbe be kell számítani:
— tanács, illetve végrehajtó bizottsági ülésen vagy párt-, 

társadalmi-, gazdasági szervek értekezletén való részvé
telt, ha azon hivatalos minőségben vesz részt;

— az eligazításon, beszámoltatáson eltöltött időt;
— a bekísérés, az előállítás és elfogás végrehajtására fordí

tott időt;
— az elővezetés végrehajtására fordított időt az indulástól 

a visszaérkezésig;
— a szakmai oktatást, az RBV és lőkiképzést, a rendőr 

karhatalmi továbbképzést;
— a munkaértekezletet;
— a járművek karbantartását (gépjárműre 25 perc, vízi

járműre 30 perc a járművezetők részére);
— a gépjármű szemlére, revízióra, javításra vitelének me

netidejét, a műszaki ellenőrzésben eltöltött időt;
— a kutya ápolására, képzésére, naponta egy órát;
— az önkéntes rendőri csoportvezetők és az önkéntes rend

őrök eligazítására, beszámoltatására fordított időt, amely 
azonban csoportonként havi 4 óránál több nem lehet;

— a fogadóóra idejét (hetenként 2 óra).”
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12. A Szabályzat 20. pontjának utolsó mondata a következők 
szerint módosul:
"Indokolt esetben járőrtárssal, önkéntes társadalmi segítők
kel, rendészeti szervek tagjaival végezze szolgálati felada
tát."

13. A Szabályzat 22. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
(A Kmb tevékenysége és működése a körzet területére ter
jed ki. Körzetén kívül teljesíthet szolgálatot.)
"— a vízirendészeti Kmb a hajók közlekedésének ellenőr

zése céljából."

14. A Szabályzat 24., 43., 59., 74. pontjaiban a mező-, hal-, 
vadőrök helyébe a következő megnevezés lép:
„a vagyonőrzéssel hivatásszerűen vagy megbízás alapján 
foglalkozó személyek, így elsősorban mezőőr, vadőr, halőr, 
gátőr, csatornaőr, erdőőr, természetvédelmi őr, közterületi 
felügyelő.”

15. A Szabályzat 25. pontja a következő bekezdéssel egészül ki: 
(A Kmb fontos szolgálati kötelessége — a vonatkozó sza
bályzat alapján — az önkéntes társadalmi segítők, önkén
tes rendőri csoportok)
"— kapcsolattartás az önkéntes rendőri tanácsadói csoport 

tagjaival."

16. A Szabályzat 26. pontjának első mondata a következők sze
rint módosul:
„26. A Kmb közvetlen irányítása a rendőrkapitányság köz- 
biztonsági és közlekedési osztály körzeti megbízotti vagy 
közbiztonsági alosztálya vezetőjének, illetve helyetteseinek, 
a rendőrőrs parancsnokának, helyetteseinek, illetve a köz- 
biztonsági parancsnoknak a feladata.”

17. A Szabályzat 27. pontja a következő harmadik bekezdés
sel egészül ki:
„Azokban a városokban és városi jogú nagyközségekben, 
ahol rendőrkapitányság vagy rendőrőrs nem működik, a 
Kmb csoport vezetője tiszti rendfokozatú lehet. A csoport
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tagjainak körzetét lehetőleg úgy kell kialakítani, hogy a 
település központja a párt-, állami- és társadalmi szervek 
fontosabb objektumai a csoportvezető körzetében legyenek. 
A csoportvezető saját körzetében köteles a Kmb-kre vo
natkozó feladatokat is teljesíteni.”

18. A Szabályzat 28. pontjának második mondata a követke
zők szerint módosul:
"A csoportvezetőt a rendőrkapitányság vezetőjének javas
latára a rendőr-főkapitányság vezetője nevezi ki."

19. A Szabályzat 32. pontja a következők szerint módosul:
"32. A rendőrkapitányság közbiztonsági és közlekedési osz
tály körzeti megbízotti vagy közbiztonsági alosztálya veze
tője (helyetteseik), a rendőrőrs parancsnoka, a közbizton
sági parancsnok havonta egy esetben köteles a Kmb-t el
igazítani és beszámoltatni. Az eligazítás időpontját úgy kell 
meghatározni, hogy a következő hónap feladatait a Kmb 
tervezni tudja. A beszámoltatást lehetőleg a Kmb székhe
lyén kell végrehajtani. A csoportban szolgálatot teljesítők 
beszámoltatása együttesen történjen.”

20. A Szabályzat 33. pontja a következők szerint módosul:
„33. A Kmb-k részére a rendőrkapitányság közbiztonsági 
és közlekedési osztály vezetője vagy a közbiztonsági alosz
tály vezető, illetőleg a közbiztonsági parancsnok féléven
ként tartson összevont munkaértekezletet, amelyen vegyen 
részt a rendőrkapitányság vezetője, a bűnügyi, igazgatás- 
rendészeti osztály, alosztály vezetője. Meg lehet hívni a 
helyi párt, tanácsi, illetve ügyészségi szervek képviselőit. 
Ha a munkaértekezleten külső szervek képviselői is részt 
vesznek, államtitkot és szolgálati titkot képező témákkal 
nem lehet foglalkozni. Nem kell munkaértekezletet tartani 
abban a félévben, amelyben a kapitányság vezetője évi 
munkaértekezletet tart. Ahol Kmb alosztály nincs szervez
ve, ott a munkaértekezletet az őr-járőr állománnyal együtt 
is lehet tartani.”

21. A Szabályzat 34. pontjának első bekezdése a következők 
szerint módosul:
"A Kmb-t évente egy esetben kell a székhelyén tételesen 
ellenőrizni. Az ellenőrzést a rendőrkapitányság vezetője, a
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közbiztonsági és közlekedési osztály vezetője, a közbizton
sági vagy a Kmb alosztályvezető, alosztályvezető-helyettes, 
őrsparancsnok, őrs parancsnok-helyettes, közbiztonsági pa
rancsnok köteles végezni a rendőrkapitányság vezetője ál
tal elkészített ütemterv alapján. A tételes ellenőrzések vég
rehajtásába — a kapitányság vezető meghatározása sze
rint — a bűnügyi és az igazgatásrendészeti szolgálat veze
tői, tagjai is vegyenek részt.
A megyei rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közle
kedési osztályai, a Budapesti Rendőr-főkapitányság köz- 
biztonsági osztálya évente legalább 3 (három vagy annál 
nagyobb létszámú) csoportnál tartson tételes ellenőrzést. A 
körzeti megbízottak tételes ellenőrzésének végrehajtását 
évente december 31-ig a rendőr-főkapitányok közbiztonsá
gi helyetteseinek jelenteni kell.
A megyei rendőr-főkapitányság közbiztonsági és közleke
dési osztálya, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
közbiztonsági osztálya által tételesen ellenőrzött Kmb cso
portot az irányításért felelős parancsnokoknak az adott év
ben már nem kell tételesen ellenőrizniük.”

22. A Szabályzat 37. pontja a következők szerint módosul:
"37. A tételes ellenőrzésen túl szükség szerint célellenőr
zéseket kell tartani, amelyeket a közbiztonsági és közle
kedési osztály, közbiztonsági alosztály, körzeti megbízotti 
alosztály vezetője, helyettesei, közbiztonsági parancsnok, 
őrsparancsnok és helyettese, valamint az előadók végezze
nek. A célellenőrzés a Kmb egy vagy több résztevékeny
ségére, valamint a tételes ellenőrzés által meghatározott 
feladatok végrehajtására terjedjen ki.”

23. A Szabályzat 39. pontjának első bekezdése a következők 
szerint módosul:
„39. A Kmb csoport tételes és célellenőrzése alkalmával 
minden Kmb-t külön-külön kell ellenőrizni és az egész 
csoport tevékenységét értékelni. A Kmb csoportvezető el
lenőrzése során azt is értékelni kell, hogy a Szabályzat 27. 
pontjában meghatározottak hogyan vannak végrehajtva. A 
tételes és célellenőrzéssel összefüggésben a Kmb-tól — te
vékenységére vonatkozóan — írásban jelentést bekérni ti
los.”
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24. A Szabályzat 41. pontjának első mondata a következők sze
rint módosul:
"41. A Kmb kinevezésekor a körzetet a rendőrkapitányság 
közbiztonsági és közlekedési osztály vezetőjének, illetve a 
közbiztonsági parancsnoknak a jelenlétében kell átadni, il
letve átvenni. A 42. és 43. pontokban meghatározott fel
adatokat a közbiztonsági és közlekedési osztály vezetője, 
illetve a közbiztonsági parancsnok köteles végrehajtani.”

25. A Szabályzat 60. pontja a következő bekezdéssel egészül 
ki:
(A Kmb végezzen rendszeres és tervszerű felvilágosító jog
szabály-magyarázó nevelő tevékenységet. Tartson propa
ganda előadásokat):
"— a vízibalesetek megelőzése, a környezet és a természet 

védelme érdekében."

26. A Szabályzat 61. pont első bekezdésének helyébe a követ
kező rendelkezés lép:
„61. A Kmb az állampolgárokkal való kapcsolat erősítése, 
közérdekű panaszaik, bejelentéseik, javaslataik gyors in
tézése céljából hetenként egy esetben tartson fogadóórát. 
Ahol Kmb csoport működik, a csoport tagjai ott is önállóan 
kötelesek fogadóórát tartani.”

27. A Szabályzat 63. pontja a következők szerint módosul:
„63. A katonai objektumok védelme érdekében és a nem
zetközi hajóforgalom ellenőrzésével összefüggésben tartson 
kapcsolatot az illetékes állambiztonsági szolgálat beosztot
taival.”

28. A Szabályzat 70. pontjának harmadik bekezdése a követke
zők szerint módosul:
(A Kmb a Rendőrség Körözési Szabályzatában foglaltak 
szerint:)
"— intézkedjen az ellopott járművek felderítésére."

29. A Szabályzat 72. pontja a következők szerint módosul:
„72. Ellenőrizze a kulturális, a sport és az egyéb rendez
vényeket, az engedélyek meglétét, az abban előírtak meg-
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tartását. Ha a rendezők nem képesek a rendet fenntartani, 
tegyen intézkedést. A hatáskörébe tartozó rendezvénytar
tási kérelmeket láttamozza."

30. A Szabályzat 77. pontjának helyébe a következő rendelke
zés lép:
"77. Kmb folytat nyomozást azokban a rendőrkapitánysá
gi hatáskörbe tartozó, a közterületek rendjével összefüggő 
vétségekben, amelyekben a büntetőeljárást a vétségi eljárás 
szabályai szerint kell lefolytatni és a rendőrkapitányság 
vezetője a nyomozás lefolytatására a közbiztonsági szervet 
jelöli ki. A szakirányítás a bűnügyi szervek feladata."

31. A Szabályzat 78. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„78. A Kmb nem bízható meg a nyomozással, ha:
a) a gyanúsított fiatalkorú;
b) a gyanúsított nem magyar állampolgár;
c) a nyomozás során őrizetbevételre, előzetes letartóztatás

ra vagy lakhelyelhagyási tilalom elrendelésére kerül sor:
d) a gyanúsított sorozat-bűncselekményt követett el;
e) a gyanúsított veszélyes bűnöző;
f) a Kmb szakmai felkészültsége miatt arra még nem al

kalmas;
g) a bűncselekmény nem a Kmb körzetében történt;
h) a nyomozás nem oldható meg abban a helységben, 

amelyben a Kmb-nek a körzete van;
i) a körzete Budapesten, továbbá megyeszékhelyi vagy 

más kiemelt város államigazgatási területén van, kivéve 
azokat a körzeteket, amelyekben a közbiztonsági minisz
terhelyettes a nyomozást külön engedélyezi.

A Kmb a körzetében történt, de a hatáskörébe nem tartozó 
bűncselekmények esetén is köteles a szükséges halasztha
tatlan nyomozati cselekményekben és a helyszín biztosí
tásában közreműködni, az elsődleges intézkedéseket meg
tenni.”
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32. A Szabályzat 80. pontja a következők szerint módosul:
"80. A Kmb bűnügyben és igazgatásrendészeti ügyekben, 
idézés aláírására, kibocsátására, valamint vagyoni bizonyít
vány és munkáltatói vélemény beszerzése érdekében meg
keresésre jogosult. Minden egyéb kiadmányozási jogot a 
közbiztonsági parancsnok vagy magasabb beosztású elöljá
ró gyakorol."

33. A Szabályzat 82. pont ötödik bekezdésének utolsó mondata 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kmb közlekedési feladatainak ellátása során)
„Könnyű sérüléssel vagy csak anyagi kárral járó közúti 
közlekedési balesetek esetén a vonatkozó utasítások szerint 
járjon el.”

34. A Szabályzat 84. pontjának első mondata a következők sze
rint változik:
„84. A Kmb vízirendészeti feladatainak ellátása során el
lenőrizze:”

35. A Szabályzat 85. pontjának első mondata a következők 
szerint változik:
„85. A Kmb légirendészeti feladatainak ellátása során a 
polgári repülőtereken ellenőrizze:”

36. A Szabályzat 95. pontjának második mondata a következők 
szerint módosul:
„Derítse fel és szüntesse meg a tiltott helyen történt tábo
rozást.”

37. A Szabályzat 102. pont a) alpont második mondata a kö
vetkezők szerint változik:
„A térképjeleket a Járőr és Őrszolgálati Szabályzat 1., 2., 
3. sz. melléklete tartalmazza.”

33. A Szabályzat 103. pont d) alpont helyébe a következő ren
delkezés lép:
(A Kmb-nak az ellenőrzés alatt tartandó személyekről rend
szeresített kartonok alapján nyilvántartást kell vezetni:)
,,d) a pártfogó felügyelet alá helyezett, valamint a mellék- 

büntetés hatálya alatt álló utógondozott személyekről;”
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39. A Szabályzat 103. pontjának utolsó bekezdése a követke
zőkkel egészül ki:
"Ha a közbiztonságra veszélyes személyt [a)—d) alpontok] 
több »alpont« alapján is nyilvántartásba kell venni, akkor 
is csak egy nyilvántartó lapot kell a Kmb-nél elhelyezni. 
Ezen fel kell tüntetni minden olyan adatot, amely az el
lenőrzés végrehajtásához szükséges.
A körzeti megbízottakat irányító közbiztonsági szerv veze
tőjénél (parancsnokánál) regiszteres, titkosított füzetben 
kell vezetni a körzeti megbízottaknak ellenőrzésre kiadott 
közbiztonságra veszélyes személyek legfontosabb nyilván
tartási adatait. Így elsősorban: a kiállító szerv megnevezé
sét, a nyilvántartásba vétel alapját, idejét és időtartamát, a 
nyilvántartásba vett személy azonosító adatait és az ellen
őrzést végző Kmb nevét, valamint a legfontosabb adatvál
tozásokat."

40. A Szabályzat 109. pontja negyedik bekezdésének helyébe a 
következő rendelkezés lép:
"A géppisztolyt — a lőszerektől elkülönítetten — vaslemez 
iratszekrényben kell tárolni. Ennek hiányában a zárszer
kezetet és lőszereket a Kmb irodában falhoz rögzített TÜK 
ládában, a fegyvert biztonsági zárral ellátott faszekrény
ben kell elhelyezni."

41. A Szabályzat 110. pontja a következő bekezdésekkel egé
szül ki:
(A Kmb-t el kell látni az alábbi fegyverzeti, felszerelési 
tárgyakkal:)
"— a részére szükséges hírforgalmi okmányokkal;
— fogadóóra naplóval;
— Belügyi Közlönnyel.”

42. A Szabályzat 111. pontja a következő bekezdésekkel egé
szül ki:
(A Kmb ellátható az alábbi felszerelési tárgyakkal:)
"— segédmotorkerékpárral;
— kerékpárral;
— vízijárművel.”
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