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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos!
Különösen fontos!

10-24/6/1982.

A M agyar Népköztársaság  
b elü g ymin iszter -h ely e ttesének  

6/1982. szám ú  

PARANCSA
a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének, helyetteseinek, 
osztályvezetőinek, kerületi és vízirendészeti kapitányság vezetői
nek személyzeti jogkörét szabályozó Hatásköri Lista kiadásáról.

Budapest, 1982. július 15-én.

A Magyar Népköztársaság belügym inisztere 37/ 1981. számú 
parancsának 3. pontjában kapott felhatalm azás alapján kiadom 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének, helyetteseinek, 
osztályvezetőinek, kerületi és vízirendészeti kapitányság vezetői
nek személyzeti jogkörét szabályozó Hatásköri Listát, (a továb
biakban: Hatásköri Lista).

Az ebben foglalt elvek és rendelkezések érvényesítése 
érdekében

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

1. A káder- és személyzeti hatáskörrel rendelkező vezetők 
jogkörüket az 1971. évi 10. számú törvényerejű rendelet és vég
rehajtási utasítása, a BM Hatásköri Lista, a Személyzeti M unka 
Szabályzata és a Hatásköri Lista előírásai szerint gyakorolják.

2. A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője szervezze 
meg a Hatásköri Lista előírásainak m egismertetését, a végre
hajtás egységes gyakorlatát és ellenőrizze az alárendelt veze
tőket hatásköri jogaik gyakorlásában.
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3. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg a 007/1975. számú belügym iniszteri parancs alapján 
kiadott 113-034/7-1975. számú „A Budapesti Rendőr-főkapi
tányság vezetőjének -  helyetteseinek, osztályvezetőinek, kerü
leti és vízirendészeti kapitányságvezetőinek -  személyzeti jog
körét szabályozó Hatásköri Lista” hatályát veszti.

FÖLDESI JENŐ s. k.
vezérőrnagy,

m iniszterhelyettes

K észült: 140 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

állam titká r elvtársnak.
K apják: m iniszterhelyettesek,

BM IV/I. csoportfőnök,
BRFK vezetője, helyettesei,
MSZMP BRFK PB első titkára,
BRFK KISZ Bizottság titkára,
BRFK Szakszervezeti Bizottság titkára,
BRFK önálló és beosztott osztályvezetői,
BRFK Személyügyi Osztály (40 pld.),
BRFK kerületi (vízirendészeti) kapitányságok vezetői.
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A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK 
HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK

1. Kinevezi, megbízza, felm enti:

a) a kerületi (vízirendészeti) kapitányságok vezetőit;
b) a Személyügyi Osztály, az Értékelő, Tájékoztató és T it

kársági Osztály, az "M” Csoport, a főkapitányi törzs 
vezetőit és beosztottait;

c) a Központi Ügyelet osztályvezetőjét és ügyeletvezetőit;
d) a főkapitánysági osztályvezetőket, a Közbiztonsági P a

rancsnokság parancsnokát, az Akció Alosztály vezetőjét, 
a Központi Közbiztonsági Rendőrőrs parancsnokát, kivéve 
a Közlekedésrendészet- és a Közbiztonsági Parancsnok
ság beosztott osztályvezetőit.

2. Rendfokozatot és szolgálati viszonyt érintően:

a) tisztek soros előléptetése, nem megfelelő minősítés alap
ján rendfokozati várakozási idejük meghosszabbítása:

b) fegyelmi eljárás alapján: zászlósok, tiszthelyettesek, tisz
tesek rendfokozati várakozási idejének meghosszabbítása, 
rendfokozatba való visszavetése, lefokozása, elbocsátása, 
nyugállományba helyezése;

c) külön rendelkezésben m eghatározott feltételeknek m eg
felelő főtörzsőrm ester soron kívül zászlóssá történő elő
léptetése.

3. Áthelyezést, vezénylést érintően:
a) zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek és polgári alkalm a

zottak belügyi testületek, szervek közötti áthelyezése
-  az átadó szerv vezetőjének egyetértésével -  a fogadó 
szerv vezetőjének parancsa alapján;

b) az egy évig terjedő vezénylések engedélyezése:
c) a  hallgatók, tiszt-, zászlós- és tiszthelyettes-képző isko

lára történő vezénylése és a végzettek új beosztásba való 
kinevezése:

I.
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d) a hallgatók egy éves és ennél rövidebb időtartam ú p árt
iskolára vezénylése az illetékes pártszervezettel egyetér
tésben.

4. A BRFK személyi állom ányára vonatkozóan:

a) 5000, -  Ft-ig terjedő dicséret, jutalom  adományozása;
b) 400, -  F t-ot meg nem haladó személyi pótlék folyósítás;
c) az egy éven aluli illetm énynélküli szabadság;
d) a 11 napig terjedő rendkívüli szabadság;
e) külső szervtől történő jutalom  elfogadás;
f) tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek és polgári al

kalm azottak más kereső foglalkozás vállalásának engedé
lyezése;

g) a főkapitányság utánpótlási és iskoláztatási tervének jó
váhagyása.

5. A belügym iniszter megbízásából adományozza:

a) a szolgálati évek után járó kitüntetéseket;
b) a „Kiváló Társadalmi M unkáért” érem kitüntetést;
c) a polgári állományúak részére rendszeresített törzsgárda 

jelvényeket;
d) az önkéntes segítői szolgálatért járó kitüntető jelvényt.

6. A BM tartalékos állom ányra vonatkozóan:

a) a BM központi bázisokra, továbbképzésre behívandó BM 
tartalékos tisztek kijelölése;

b) a tartalékos zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek tovább
képzésre történő behívása, leszerelése, bevonulás alóli 
ideiglenes m entesítése, soron kívüli előléptetése.

7. A kinevezési hatáskörébe és közvetlen alárendeltségébe ta r
tozó:

a) zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek próbaidős és végle
ges kinevezése, soros és soron kívüli előléptetése, rendfo
kozati várakozási idejének meghosszabbítása, rendfoko
zatba való visszavetése, lefokozása, elbocsátása, nyugállo
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mányba helyezése, a szolgálat felső korhatára utáni szol
gálatban való visszatartása;

b) vezetők és beosztottak szerven belüli áthelyezése;
c) vezetők és beosztottak illetménybesorolása, nyelvtudási 

és személyi pótlékának megállapítása, házasságkötéséhez 
való hozzájárulás (csak m agyar állampolgár esetén):

d) polgári alkalmazottak felvétele, kinevezése, szerven be
lüli áthelyezése, átminősítése, soros és soron kívüli előlép
tetése, m unkaviszonyának megszüntetése;

e) gyermekgondozás céljából illetm énynélküli szabadság en
gedélyezése.

8. A budapesti rendőr-főkapitány helyettesei a főkapitány
hoz jóváhagyásra felterjesztik:

a) szakterületük utánpótlási és iskoláztatási terveit;
b) szakterületek között vezetők és beosztottak szerven be

lüli áthelyezését (főkapitányhelyettesek egyet nem érté
se esetén).

9. A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének hatáskörét 
távollétében a budapesti rendőr-főkapitány állambiztonsági 
helyettese gyakorolja.

II.

A FŐKAPITÁNY-HELYETTESEK h a t á s k ö r é b e  
TARTOZIK

10. Kinevezik, megbízzák, felm entik:

azokat a vezetőket és beosztottakat, akik nem tartoznak a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének hatáskörébe.

11. Rendfokozatot és szolgálati viszonyt érintően:

a) zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek próbaidős és végleges 
kinevezése, soros és soron kívüli előléptetése, nem meg
felelő minősítés alapján rendfokozati várakozási idejének 
meghosszabbítása, elbocsátása, nyugállományba helyezése,
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a szolgálat felső korhatára utáni szolgálatban való vissza
tartása ;

b) az I. ügyintézői m unkaköri csoportba tartozó titkos ügy
kezelői, operatív szakelőadói, titkárnői beosztásokba, va
lam int a közvetlen alárendeltségükbe tartozó polgári a l
kalm azottak felvétele, kinevezése, soros és soron kívüli 
előléptetése, szerven belüli áthelyezése, átminősítése, 
m unkaviszonyának m egszüntetése;

c) kinevezett polgári alkalmazottak soron kívüli előléptetése 
és átminősítése.

12. Kinevezési hatáskörükbe, illetve szakirányításuk alá ta rto 
zók esetében:

a) vezetők és beosztottak szerven belüli áthelyezése, 6 hó
napot meg nem haladó időtartam ú vezénylése:

b) illetménybesorolás jóváhagyása, nyelvtudási pótlék meg
állapítása, vezetők, főtisztek, tisztek, valam int a közvet
len alárendeltségükbe tartozók házasságkötéséhez való 
hozzájárulás (csak m agyar állampolgár esetén);

c) 6 hónapig terjedő illetm énynélküli szabadság, továbbá 7 
napig terjedő rendkívüli szabadság engedélyezése.

III. 

A SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK 
HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK 

13. A BRFK személyi állományát érintően:

a) a főkapitány és a főkapitányhelyettesek hatáskörébe 
nem tartozó kinevezett polgári alkalmazottak kinevezése, 
soros előléptetése, szerven belüli áthelyezése, illetm ény- 
besorolása, házasságkötéséhez való hozzájárulás (csak 
m agyar állampolgár esetén), m unkaviszonyuk megszün
tetése;

b) az illetékes vezetők egyetértésével a beosztottak tanfo
lyamokra történő vezénylése:

c) gyermekgondozás céljából illetm énynélküli szabadság en
gedélyezése.
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IV.

A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG OSZTÁLY
VEZETŐINEK, A KERÜLETI ÉS A VÍZIRENDÉSZETI 

KAPITÁNYSÁGOK VEZETŐINEK HATÁSKÖRÉBE 
TARTOZIK

14. A szervük állom ányát érintően:

a) a szerződéses polgári alkalmazottak felvétele, elbocsátása 
(állományparancsot ezekre vonatkozóan a Személyügyi 
Osztály vezetője adja ki);

b) zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek, kinevezett és szer
ződéses polgári alkalmazottak házasságkötéséhez való hoz
zájárulás (csak m agyar állampolgár esetén);

c) a hivatásos és a polgári állomány jutalm azása;
d) rendkívüli szabadság engedélyezése (3 munkanapig).

V.

A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE
A BELÜGYMINISZTERHEZ FELTERJESZTI JAVASLATAIT

A BM SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKSÉG ÚTJÁN

15. Kinevezésre, megbízásra, felm entésre:

a budapesti rendőr-főkapitány helyettesei esetében.

16. Rendfokozatot és szolgálati viszonyt érintően:

a) az első végleges tiszti és az ezredesi rendfokozatba törté
nő kinevezésre;

b) tisztek és tartalékos főtisztek soron kívüli előléptetésére;
c) főtisztek soros és soron kívüli előléptetésére, rendfokozati 

várakozási idejének meghosszabbítására, rendfokozatba 
való visszavetésére;

d) főtisztek, tisztek elbocsátására, -  próbaidősök kivételé
vel -  lefokozására, nyugállom ányba helyezésére: m él
tatlanná válás, lemondás, kérelem, beosztás ellátására



való alkalmatlanság, várakozási idő meghosszabbítása ese
tén;

e) ezredesek, tábornokok nyugállom ányba helyezésére, a 
szolgálat felső korhatára utáni szolgálatban való vissza
tartására, a hivatásos állomány tagjainak -  tábornokok 
kivételével -  60. életév betöltése utáni szolgálatban való 
v isszatartására;

f) a hivatásos állom ányúak részére a kivételes nyugellátás 
és a nyugdíjfolyósítási szabályoktól való eltérés engedé
lyezésére.

17. K itüntetések és egyéb elismerések adományozására, azokhoz
való hozzájárulásra:

a) a M inisztertanács által hatáskörébe utalt kitüntetések 
adom ányozására;

b) a BRFK állom ányában dolgozók külső szerv által kezde
m ényezett NET, korm ány-, m iniszteri kitüntetéséhez, vala
m int a kinevezési hatáskörébe tartozók egyéb k itün teté
séhez és elismeréséhez történő hozzájárulásra;

c) külföldi állam ok m iniszterei és más külföldi szervek ál
tal adományozott kitüntetések viselésének engedélyezé
sére;

d) miniszteri dicséretre, jutalom ra.

18. Áthelyezés, átminősítés, vezénylés esetében:

a) főtisztek fegyveres erőkhöz, illetve más fegyveres testü 
letekhez történő áthelyezésére, átm inősítésére;

b) főtisztek, tisztek más állami, társadalm i szervhez történő 
tartós vezénylésére;

c) az SZKP KB Pártfőiskolára, az MSZMP KB Politikai Fő
iskolára és Komszomol Főiskolára történő beiskolázásra;

d) a BRFK állományában dolgozók 3 hónapnál hosszabb kül
földi szakiskolára, tanfolyam ra történő vezénylésére.

19. A 15- 18. pontokban foglaltakon túl:

a) a BRFK állományában dolgozók valamely nemzetközi 
szervezetbe való megválasztásához hozzájárulásra, vagy 
delegálásuk esetén tevékenységük engedélyezésére;

10
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b) hozzátartozók alá- és fölérendeltségi viszonyba lépésének 
engedélyezésére;

c) a hivatásos és a polgári állom ányúak „hősi halottá" , va
lam int a „Belügyminisztérium  halottjává” nyilvánítására, 
magasabb rendfokozatba történő soron kívüli előlépteté
sére, kinevezésére;

d) egy évet meghaladó illetm énynélküli szabadság engedé
lyezésére.

VI.

A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 
A BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRHOZ, 
VALAMINT AZ ILLETÉKES BELÜGYMINISZTER- 
HELYETTESHEZ FELTERJESZTI JAVASLATAIT

A BM SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKSÉG ÚTJÁN

20. Kinevezésre, megbízásra, felm entésre:

a Budapesti Rendőr-főkapitányság közbiztonsági vezetőjére
(osztályvezető) és közlekedési vezetőjére vonatkozóan.

21. Rendfokozatot és szolgálati viszonyt érintően:

a) tisztek próbaidőre történő kinevezésére és elbocsátására;
b) tisztek rendfokozati várakozási idejének m eghosszabbítá

sára, rendfokozatba való visszavetésére;
c) főtisztek -  alezredesig bezárólag - , tisztek: felső kor

határ elérése, illetve egészségi alkalmatlanság alapján 
történő nyugállományba helyezésére, a szolgálat felső 
korhatára utáni szolgálatban való visszatartására;

d) az elhunyt hivatásos állományúak szolgálati halottá és a 
testület halottjává való nyilvánítására.

22. Áthelyezés, vezénylés esetében:
a) főtisztek, tisztek áthelyezésére az irányításuk alá tartozó 

szervek között;
b) az egy éven túli vezénylések elrendelésére;

11
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c) zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek más állami, társadal
mi szervhez történő vezénylésére.

23. A 20- 22. pontban foglaltakon túl:

a) m iniszteri hatáskörbe nem vontak esetében a hozzátarto
zók közvetlen m unkatársi viszonyba kerülésének engedé
lyezésére;

b) az irányítása alá tartozó szervek káderutánpótlási és ká
dercsere terveinek jóváhagyására;

c) a külföldi állampolgárokkal történő házasságkötéshez való 
hozzájárulásra;

d) a m iniszteri hatáskörbe nem tartozók -  külső szerv által 
kezdem ényezett -  kitüntetéséhez történő hozzájárulásra;

e) állam titkári, m iniszterhelyettesi dicséretre, jutalom ra;
f) a személyi pótlék folyósítására (600,-  Ft-ig);
g) a főtisztek más kereső foglalkozás vállalásának engedé

lyezésére ;
h) az egy évig terjedő illetm énynélküli szabadság engedé

lyezésére ;
i) 15 napig terjedő rendkívüli szabadság engedélyezésére.

24. A személyügyi m iniszterhelyetteshez, a külön hatáskörébe 
tartozó alábbi esetekben:

a) tisztek fegyveres erőkhöz, illetve más fegyveres testü le
tekhez történő áthelyezésére, átm inősítésére;

b) főtisztek, tisztek, főcsoportfőnökségek, BM országos (Kor
mányőrség) parancsnokságok, illetve a BM ORFK közötti 
áthelyezésére, átm inősítésére;

c) a BRFK állom ányának utánpótlására vonatkozó pályázati 
felhívások engedélyezésére;

d) a II- III. vezetői kategóriába tartozó vezetők, illetve he
lyetteseik kádertartalékainak hazai vezetői továbbképzé
sére, tanfolyam ra vezénylésére;

e) a BRFK állományában dolgozók 3 hónapnál rövidebb kül
földi szakiskolákra, tanfolyam okra történő vezénylésére;

f) tanulm ányi ösztöndíj-szerződéskötések jóváhagyására;
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g) létszám felettiek foglalkoztatásá nak engedélyezésére (6 hó
napi időtartam ra);

h) a BRFK pártszerveinek határozata, illetve a pártbizottság 
első titkárának javaslata alapján: a belügyi szervek párt- 
bizottságainak, pártvezetőségeinek, KISZ- és szakszerve
zeti bizottságainak függetlenített titkáraira  és m unkatár
saira vonatkozó parancsok kiadására.

VII.

A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 
A BM SZEMÉLYÜGYI FŐCSOPORTFŐNÖK-HELYETTESNEK 

(BM SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖK) 
A HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEKBEN

25. Javaslatot tesz az alábbi esetekben:

a) zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek fegyveres erőkhöz, 
illetve más fegyveres testületekhez történő áthelyezésére, 
átm inősítésére;

b) a hallgatók Rendőrtiszti Főiskolára történő áthelyezésére, 
vezénylésére, tanulm ányaik megszakítására, újrakezdésé
re, szak- és tagozatváltoztatásokra;

c) az illetékes főcsoportfőnök-helyettesekkel egyetértésben 
a beosztási és rendfokozati állománycsoportoktól eltérő 
alábbi változások engedélyezésére:

-  szolgálati és szakszolgálati ágak közötti áthelyezésekre.
-  rendfokozatnál alacsonyabb beosztásba helyezésekre,
-  a hivatásos állom ányúak polgári, a polgári állom ányú

ak hivatásos státuszon történő foglalkoztatására:

d) sportkeret terhére zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek 
kinevezésére, áthelyezésére, szolgálati viszonyának m eg
szüntetésére;

e) a polgári állományból tiszthelyettesi rendfokozatba tör
ténő kinevezéssel egyidejű nyugállományba helyezésre:

f) a BM Tartalékos Tisztképző Iskola növendékeinek bevo
nultatására, gyakorlati m unkára vezénylésére;
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g) a tartalékos tisztek BM központi bázisokra, továbbkép
zésre történő behívására, leszerelésére, soron kívüli elő
léptetésére, bevonulás alóli ideiglenes m entesítésére;

h) elhalálozottak (hivatásos állományúak) állományból való 
tö rlésére;

26. A BM személyügyi főcsoportfőnök-helyettes (BM személy
zeti csoportfőnök) hatáskörébe tartozik a Személyzeti Munka 
Szabályzatában m eghatározott előírásoktól eltérő tartalm ú, 
m ár jóváhagyott minősítések átdolgozásának kezdem énye
zése.

VIII.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

27. Az alábbi beosztásokat betöltő személyek kinevezése, m eg
bízása, áthelyezése, illetve felm entése előtt a  Budapesti 
Rendőr-főkapitányság vezetője köteles kikérni az illetékes 
m iniszterhelyettes, vagy a szakirányító szerv vezetőjének 
előzetes egyetértését:

a) a Budapesti Rendőr-főkapitányság osztályainak, önálló 
állambiztonsági alosztályainak vezetői;

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányság Közbiztonsági Pa
rancsnokság parancsnoka;

c) a budapesti kerületi (vízirendészeti) rendőrkapitányságok
vezetői;

d) "M” csoportvezető és tisztek;
e) személyzeti, fegyelmi és tanulm ányi alosztályvezetők, ki

em elt főelőadók, előadók.

28. Az alábbiakban felsorolt káder- és személyzeti ügyeket -  
jóváhagyás vagy döntés előtt -  főkapitányi vezetői érte
kezlet elé kell terjeszteni véleményezés végett:

a) a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének kinevezé
si, megbízási, felmentési hatáskörébe tartozó vezetők ki
nevezésére és felm entésére;

b) NET és korm ánykitüntetésekre, miniszteri, állam titkári,
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m iniszterhelyettesi dicséretre és jutalom ra, főtisztek, tisz
tek soron kívüli előléptetésére;

c) a főkapitányság káderutánpótlási és kádercsere tervére;
d) egyetemre, főiskolára, külföldi szakiskolára. Rendőrtiszti 

Főiskola főiskolai és tisztképző tagozatára
vonatkozó javaslatokat.

29. A 28. pontban m eghatározott esetekben a  javaslatokat az 
illetékes parancsnokokkal egyetértésben a Személyügyi Osz
tály vezetője terjeszti elő.

30. A BRFK hivatásos és polgári állományába tartozók külföldi 
utazásainak engedélyezése az alább felsorolt vezetők hatás
körébe tartozik:

a) szocialista és kapitalista országokba:
-  m iniszter,
-  belügym inisztérium i állam titkár,
-  m iniszterhelyettesek.
-  főcsoportfőnök-helyettesek,
-  BM Titkárság vezetője;

b) szocialista országokba (Jugoszláviába):
-  a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője;

c) európai szocialista országokba, Jugoszlávia kivételével:
-  Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének helyet

tesei,
-  a BRFK központi osztályvezetői,
-  kapitányságvezetők.

31. Külföldre távozás engedélyezésére általában a beosztásba 
történő kinevezésre illetékes parancsnok, vezető jogosult.

32. A 31. pont szerinti általános szabályban foglaltaktól eltérően 
a külföldre történő utazást az alábbi vezetők engedélyezik:

a) m iniszterhelyettesek azoknak, akiket az egyetértésükkel 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője nevez ki be
osztásukba;
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b) az illetékes főcsoportfőnök-helyettesek, a BM Titkárság 
vezetője az alárendeltségükbe és szakfelügyeletük alá 
tartozó szerveknél szolgálatot teljesítő hivatásos, illetve 
polgári állomány tagjainak a kapitalista országokba;

c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője a magasabb 
vezetői hatáskörbe nem tartozó vezetőknek és valam ennyi 
beosztottnak Jugoszláviába;

d) a főkapitányhelyettesek a szakirányításuk alá tartozó 
vezetőknek és a közvetlen alárendeltségükben szolgálatot 
teljesítő hivatásos és polgári alkalm azottaknak az európai 
szocialista országokba (Jugoszlávia kivételével);

e) a BRFK központi osztályvezetők, a kapitányságvezetők 
az eddig fel nem sorolt személyéknek európai szocialista 
országokba (Jugoszlávia kivételével).

33. MSZMP BRFK Bizottság titkárának, közbeeső PB titkára i
nak. KISZ- és szakszervezeti bizottságok függetlenített t it
kárainak, m unkatársainak külföldre utazását az illetékes 
pártbizottság első titkárának  egyetértésével a főkapitány 
javaslata alapján a személyügyi m iniszterhelyettes engedé
lyezi.

34. A BM hivatásos állományának tagjai egyenruhában nem 
utazhatnak külföldre. Indokolt esetben az egyenruha viselé
sét külföldi utazásuk során a belügyminiszter, a belügym i
nisztériumi állam titkár és a belügym iniszter-helyettesek en
gedélyezhetik.

35. A BM hivatásos és polgári állományú tagjaira vonatkozó ti
toktartási kötelezettség alól felm entést adhatnak:
a) államtitok esetén:

-  miniszter, a belügym inisztérium i állam titkár és a m i
niszterhelyettesek ;

b) szolgálati titok esetén:
-  az előbbi vezetőkön túl a budapesti rendőr-főkapitány 

is.

36. A parancsnokok kötelesek figyelembe venni a káder- és sze
mélyzeti ügyekben hozott döntéseik során az MSZMP KB, 
a területi és a BRFK Pártbizottság, a közbeeső pártbizottsá
gok, a Szakszervezeti Bizottság és a BRFK KISZ Bizottság
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Hatásköri Listájában, a pártszervezetek és a K lSZ-alapszer
vezetek véleményezési jogkörében foglaltakat.

37. A pártszervek hatáskörébe tartozó beosztásokat betöltők 
személyi ügyeiben a parancsnokok csak az illetékes párt
szervek állásfoglalása után. annak figyelembevételével dönt
hetnek.

38. A párt alapszervezetek és tömegszervezetek véleményezési 
jogkörébe tartozó beosztásokat betöltők személyi ügyeinek 
eldöntése előtt a vezetőségek, bizalmiak vélem ényét kell 
kérni.

39. Ha a párt alapszervezeti és tömegszervezeti vezetőségek, bi
zalmiak az illetékes parancsnok eltérő vélem énye m iatt 
felsőbb szervükhöz fordulnak, a kérdés tisztázásáig a szóban 
forgó személy ügyében nem történhet döntés. A vélemény- 
eltérésről a parancsnok köteles elöljárójának jelentést tenni.

40. A "Szocialista Hazáért Érdem rend” kitüntetés tulajdonosai
nak nyugállományba helyezése csak az illetékes pártb izott
ságokkal egyetértésben történhet.

41. Az SZKP KB Pártfőiskolán, az MSZMP KB Politikai Főis
kolán, a Komszomol Főiskolán, a Rendőrtiszti Főiskolán és 
annak tisztképző tagozatán, a Katonai Akadémián és főisko
lán, valam int az egyéb iskolákon végzett hallgatók beosztás
ba való helyezése a kinevezésre jogosult parancsnok hatás
körébe tartozik.

42. A tanulm ányok megkezdését egyetemen, főiskolán a főka
pitány, középiskolában a főkapitánysági osztályvezetők, ke
rületi (vízirendészeti) kapitányságvezetők engedélyezik.

43. Hivatásos állományba vétel, magasabb (vezetői) beosztásba 
való kinevezés esetén -  az előírt feltételek valam elyikének 
hiányában -  a kinevezésre jogosult vezetőnek az alábbiak 
szerint kell eljárni:

a) zászlósi, tiszthelyettesi állományba történő kinevezéshez 
kérni kell a belügym inisztérium i állam titkár, vagy az il
letékes m iniszterhelyettes hozzájárulását;

b) az előírt képesítés hiányában a gyakorlati tapasztalatok 
másodszori elismerését a személyügyi m iniszterhelyettes 
engedélyezi.

17
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44. Gyermekgondozási segély igénybevétele céljából illetm ény- 
nélküli szabadság engedélyezése 3 évig terjedően m inden 
illetm énybesorolásra jogosult vezetőt megillet.

45. A parancsnokok hatáskörüket az irányításuk és ellenőrzésük 
ala tt álló szerveknél gyakorolhatják. Távollétük esetén ha
táskörüket a szervezetszerű helyettes, ennek hiányában a 
helyettesítéssel megbízott parancsnok gyakorolja.

46. A parancsnokok -  elöljáróiktól ideiglenesen kapott jogo
sultság kivételével -  hatáskörük egy részének gyakorlását 
szervezetszerű helyetteseikre, illetve más beosztott parancs
nokokra tartósan, vagy ideiglenesen átruházhatják.

47. Az elöljárónak joga van a vezetése alatt álló egységnél az 
alárendelt parancsnokok hatásköri intézkedéseit módosítani, 
illetve m egváltoztatni.

48. Azonos hatáskörrel rendelkező parancsnokok egymás hatás
köri intézkedéseit nem  módosíthatják, egyet nem értés ese
tén az illetékes elöljáró dönt.

49. Hatáskörükbe tartozó személyi ügyekre vonatkozóan állo
m ányparancsot adnak ki:

a) a főkapitányság vezetője,
b) a főkapitányság vezetőjének helyettesei,
c) a Személyügyi Osztály vezetője a jelen Hatásköri Lista

III. és IV. fejezetében m eghatározott esetekben.

50. A személyi állományra vonatkozó parancsban minden kap
csolatos kérdésre vonatkozóan egyidejűleg kell rendelkezni.

51. A szervek vezetői (parancsnokai) személyi vonatkozású ja 
vaslataikat a BRFK Személyügyi Osztály ú tján  terjesszék 
fel a hatáskörileg illetékes vezetőhöz.

52. Ha a személyzeti hatáskörök gyakorlása során a döntésre 
előkészített személyzeti ügy több szakterületet vagy több 
azonos szintű vezető hatáskörét érinti, a személyzeti szer
vek kötelessége a szükséges egyeztetések elvégzése. Ilyen 
esetben csak koordinált javaslatokat lehet jóváhagyásra elő
terjeszteni. Egyébként a vezetők hatáskörébe u talt személy
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zeti ügyekben más vezetőktől előzetes egyetértést kérni nem 
kell.

53. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Személyügyi Osztályá
nak joga és kötelessége a jogszabályok és egyéb belügyi 
rendelkezések előírásaitól eltérően kezdem ényezett személyi 
ügyeket az előkészítés időszakában -  vagy az esetleges dön
tés u tán is -  a parancsnoknak, s ezzel egyidejűleg a BM 
Személyzeti Csoportfőnökségnek jelezni.

54. A BRFK egész állom ányára vonatkozó személyügyi paran
csot, intézkedést a főkapitány adhat ki.
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