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I.

A MEGYEI RENDŐR- FŐKAPITÁNY HATÁSKÖRE

1. A Belügyminiszter elvtárshoz felterjeszti javaslatait a Sze
mélyzeti Csoportfőnökség útján jóváhagyásra:

— az első tiszti és ezredesi rendfokozatba történő kineve
zésre,

— tisztek soron kívüli előléptetésére,

— főtisztek soros és soron kívüli előléptetésére, rendfokozati 
várakozási idejük meghosszabbítására, visszavetésükre, 
nyugállományba helyezésükre,

— tisztek, főtisztek lefokozására, elbocsátására,

— hivatásos állományúak kivételes és méltányos alapon 
történő nyugállományba helyezésére,



— a hivatásos állom ányúaknak a szolgálat felső korhatára 
utáni visszatartására,

— a hivatásos és polgári állományúak hősi, valam int a Bel
ügym inisztérium  halottjává nyilvánítására,

— a NET, illetve a Belügyminiszter hatáskörébe tartozó ki
tüntetések adományozására,

— a külföldi kitüntetések viselésének engedélyezésére,
— miniszteri dicséretre, jutalom ra,
— az SZKP és az MSZMP Politikai Főiskoláira történő be

iskolázásra,
— külföldi szakiskolákra történő vezénylésre,
— tisztek, főtisztek más állami-, társadalm i szervhez tö rté

nő tartós vezénylésére, valamely nemzetközi szervezetbe 
megválasztott vagy delegált belügyi dolgozók részvételé
nek engedélyezésére,

— a hivatásos állomány tagjainak más fegyveres erőkhöz, 
illetve fegyveres testületekhez történő áthelyezésére,

— 600,— Ft-on felüli személyi pótlék folyósítására,

— az 1 évet meghaladó illetm énynélküli szabadság engedé
lyezésére.

2. A belügym inisztériumi állam titkár és az illetékes belügymi
niszter-helyettes elvtárshoz felterjeszti javaslatait a Sze
mélyzeti Csoportfőnökség ú tján  jóváhagyásra:

— a megyei rendőr-főkapitány állambiztonsági és rendőri 
helyetteseinek, megyeszékhelyi városi és járási, valam int 
a kiemelt városi rendőrkapitányságok vezetőinek kineve
zésére, felmentésére,

— tisztek nyugállományba helyezésére, rendfokozati vára
kozási idejük meghosszabbítására, visszavetésére,

— a káderutánpótlási és képzési terveket az SZMR 61/a 
pontja alapján,

— zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek más állami-, társa
dalmi szervhez történő tartós vezénylésére,
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— a külföldi állampolgárokkal történő házasságkötéshez is 
hozzájárulásra,

— 600,— Ft-ig személyi pótlék folyósításának engedélyezé
sére,

— 1 évig terjedő illetm énynélküli szabadság engedélyezé
sére,

— rendkívüli, illetve jutalomszabadság engedélyezésére, az 
állam titkárhoz 30 napig, a m iniszterhelyettesekhez 25 
napig terjedő időre,

— az elhunyt hivatásos állományúak szolgálati, illetve a 
testület halottjává nyilvánítására,

— tisztek, főtisztek másodállásának, mellékfoglalkozásának 
engedélyezésére,

— tisztek, főtisztek kapitalista országokba utazásának enge
délyezésére,

— az állam titkári, m iniszterhelyettesi dicséretre, jutalomra,
— tisztek, főtisztek belügyi szervek, testületek közötti át

minősítésére, áthelyezésére,

— a hallgatók áthelyezésére a Rendőrtiszti Főiskolára,

— a hallgatók vezénylésére a BM tisztképző iskolákra,

— a tanulm ányi ösztöndíj-szerződéskötésekre,

— a választott pártszervek határozata, illetve a PB első tit
károk javaslata alapján a BM pártbizottságok, pártveze
tőségek, függetlenített titkáraira és m unkatársaira vo
natkozó parancsok kiadására,

— elhalálozott főtisztek, állományból való törlésére.

3. A BM főcsoportfőnök-helyettes elvtársakhoz felterjeszti ja 
vaslatait a Személyzeti Csoportfőnökség útján jóváhagyásra:

— 400,— Ft-ig személyi pótlék folyósításának engedélye
zésére,

— 20 napig terjedő rendkívüli, illetve jutalomszabadság en
gedélyezésére,
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— zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek, kinevezett és szer
ződéses polgári alkalm azottak kapitalista országokba uta
zásának engedélyezésére.

4. A BM központi szervek vezetőinek véleményét, hozzájáru
lását közvetlenül kéri kinevezés, áthelyezés, felmentés előtt:
— a megyei rendőr-főkapitányság osztály, a híradó alosz

tály és az állambiztonsági vizsgálati alosztály vezetői,
— a járási, városi, városi és járási, 

kapitányságok vezetői,
vízirendészeti rendőr-

— a rendőrorvosi hivatalok vezetői,
— az „M” csoportvezetők és tisztek,
— az értékelő- tájékoztató, személyzeti és fegyelmi főelő

adók,

— a bűnügyi nyilvántartók és végpontkezelő hírforgalmi 
beosztottak

esetében.

5. A BM IV/II. (személyzeti) csoportfőnök hatáskörébe ta rto 
zik:

— zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek, kinevezett polgári 
alkalmazottak, belügyi testületek, szervek közötti áthe
lyezése, átminősítése,

— a Tartalékos Tiszti Iskola növendékeinek bevonultatása, 
gyakorlati m unkára vezénylése,

— tartalékos tisztek továbbképzése, a BM központi bázi
sokra történő behívása és leszerelése,

— elhalálozott tisztek állományból törlése.

6. A megyei rendőr-főkapitány kinevezi, megbízza, illetve fel
m enti:

— azokat a vezetőket és beosztottakat, akik nem tartoznak 
magasabb vezetői hatáskörbe.

Hatáskörébe tartozik:

— tisztek soros előléptetése,
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— zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek próbaidős és végle
ges kinevezése, soros és soron kívüli előléptetése, rendfo
kozati várakozási idejük meghosszabbítása, visszavetése, 
lefokozása, elbocsátása, nyugállományba helyezése,

— a rendőrképző és a tiszthelyettes (zászlós) iskolákra a 
hallgatók vezénylése és a végzettek új beosztásba ki
nevezése,

— a beosztottak tanfolyam ra vezénylése,

— 1 éves és ennél rövidebb időtartam ú pártiskolákra ve
zénylés az illetékes pártszervekkel egyetértésben,

— a hatáskörébe tartozó vezetők és beosztottak illetmény 
besorolása, nyelvtudási pótlék megállapítása, a házasság- 
kötéséhez való hozzájárulás (csak magyar állampolgár 
esetében), szocialista országokba (Jugoszláviába is) tö rté
nő utazás engedélyezése,

— a hatáskörébe tartozó vezetők és beosztottak szerven be
lüli áthelyezése,

— 300,— Ft-ot meg nem haladó személyi pótlék folyósítá
sának, gyermekgondozási segély igénybevétele esetén 3 
év, egyéb esetben 6 hónapig terjedő illetmény nélküli, va
lam int 10 napig terjedő rendkívüli, illetve jutalom sza
badság engedélyezése,

— zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek, kinevezett és szer
ződéses polgári alkalm azottak másodállásának, mellék- 
foglalkozásának engedélyezése,

— elhalálozott zászlósok, tiszthelyettesek és tisztesek állo
mányból törlése,

— a BM szerveihez a tartalékos tiszti továbbképzésre behí
vandó tartalékos tisztek kijelölése, a bevonulás alól ide
iglenes mentesítés adása, bevonultatása,

— a szolgálati évek után járó kitüntetések, a kinevezett és 
szerződéses polgári alkalm azottak részére rendszeresített 
törzsgárda jelvények és az önkéntes segítői szolgálatért 
járó kitüntető jelvények odaítélése,

— a sportkeret terhére zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek, 
kinevezett és szerződéses polgári alkalm azottak felvétele, 
elbocsátása, soros és soron kívüli előléptetése, a terü leti
leg illetékes Dózsa Sportegyesület elnökének javaslatára,



— az I. ügyintézői m unkaköri csoportba tartozó titkos ügy
kezelő, operatív és személyzeti nyilvántartói, titkárnői 
beosztásba kinevezett polgári alkalmazottak kinevezése, 
szerven belüli áthelyezése, átminősítése, m unkaviszonyá
nak megszüntetése, kinevezett polgári állományúak so
ros és soron kívüli előléptetése.

II.
A FŐKAPITÁNY-HELYETTESEK HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK

— a közvetlen alárendeltségükbe, valam int a szakirányítá
suk alá tartozó szervek állományában szolgálatot telje
sítő főtisztek, tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek és ki
nevezett polgári állományúak részére,
— szocialista országokba (Jugoszlávia kivételével) k iuta

zás engedélyezése,
— 7 napig terjedő rendkívüli, illetve jutalomszabadság 

engedélyezése,
— főtisztek, tisztek és a közvetlen alárendeltségükbe tarto 

zó zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek házasságkötésé
hez hozzájárulás,

— a közvetlen alárendeltségükbe, valam int a szakirányítá
suk alá tartozó szervek állományában szolgálatot te lje
sítő tiszthelyettesek, tisztesek soros előléptetése,

a főkapitány hatáskörébe nem tartozó kinevezett polgári 
állományúak kinevezése, áthelyezése, átminősítése, soros 
előléptetése, munkaviszonyának megszüntetése.

III.
A MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGOK OSZTÁLYVEZE

TŐINEK, VÁROSI, VÁROSI ÉS JÁRÁSI, JÁRÁSI, 
VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYOK 

HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK

— az alárendeltségükbe tartozó főtisztek, tisztek, zászlósok, 
tiszthelyettesek, tisztesek, kinevezett polgári állományúak 
részére 5 nap rendkívüli, 5 nap jutalomszabadság enge
délyezése,
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— zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek házasságkötéséhez 
hozzájárulás (csak m agyar állampolgár esetében),

— szerződéses polgári alkalm azottak felvétele, elbocsátása, 
(ezekre vonatkozó állományparancsot a szerv személyze
ti osztályvezetője ad ki), a szocialista országokba (Ju
goszlávia kivételével) utazásuk engedélyezése,

— a főkapitányság iskoláztatási terve alapján a középisko
lák esti és levelező tagozatán való továbbtanulás engedé
lyezése.

IV.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Személyi döntés előtt a főkapitányság vezetői értekezlete 
elé kell terjeszteni véleményezés végett:
— az RFK osztályvezetői, osztályvezető-helyettesei, alosz

tály- és csoportvezetői, kapitányságvezetői, városi, váro
si-járási, járási kapitányságok osztályvezetői, alosztály- 
vezetői kinevezésével, felmentésével kapcsolatos javas
latokat,

— soron kívüli kitüntetésre, miniszteri, m iniszterhelyettesi 
jutalom ra, tisztek, főtisztek soron kívüli előléptetésére 
vonatkozó javaslatokat,

— a káderutánpótlási és képzési tervet,
— egyetemre, főiskolára, külföldi szakiskolára, BM Rendőr- 

tiszti Főiskolára, tiszthelyettes, valam int rendőrképző is
kolára vonatkozó beiskolázási javaslatokat.

2. A parancsnokok a személyi döntéseknél kötelesek figyelem
be venni az illetékes pártbizottságok, pártvezetőségek hatás
köri — véleményezési — listáját.

A személyzeti vezetők szerezzék meg a döntés előtt az illeté
kes pártszervek és szervezetek, tömegszervezetek állásfog
lalását, véleményét, a hatáskörbe, véleményezési jogkörbe 
tartozó vezetők következő személyi ügyeihez;

— kinevezés, előléptetés, felmentés, áthelyezés,

— minősítés,
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— soron kívüli k itüntetésre irányuló javaslat,
— magasabb szintű politikai és állami iskolára küldés,
— fél évnél hosszabb időtartam ú külföldi tanulm ányútra 

küldés,
— fegyelmi eljárás kezdeményezése.

A Szocialista Hazáért Érdem rend kitüntetés tulajdonosainak 
nyugállományba helyezése csak az illetékes pártbizottságok
kal egyetértésben történhet.

3. A BM hivatásos állományú tagjai egyenruhában nem utaz
hatnak külföldre. Indokolt esetben az egyenruha viselését 
külföldi utazásuk során a belügyminiszter, belügyminiszté
rium i állam titkár és a belügym iniszter-helyettesek engedé
lyezhetik.

4. A külföldi iskolán tanuló hallgatók házasságot — a hatályos 
rendelkezések betartásával — a személyügyi m iniszterhe
lyettes előzetes engedélyével köthetnek.

5. Kinevezett és szerződéses polgári alkalm azottak házasság- 
kötéséhez hozzájárulást a kinevezésre, illetve szerződéskö- 
tésre feljogosított vezetők adhatnak.

6. A BM hivatásos és polgári állományú tagjaira vonatkozó ti
toktartási kötelezettség alól felm entést adhat.

Államtitok esetén:

— a miniszter, az állam titkár és a miniszterhelyettesek,

Szolgálati titok esetén:

— főcsoportfőnök-helyettesek,

— megyei rendőr-főkapitányok.

7. Az SZKP és MSZMP Politikai Főiskolán, a Rendőrtiszti Fő
iskolán, katonai akadémián, főiskolán és a BM tiszti iskolá
kon végzett hallgatók beosztásba való helyezése a kinevezés
re jogosult parancsnokok hatáskörébe tartozik.
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8. Hivatásos állományba vétel, vezetői beosztásba kinevezés, 
vagy soros előléptetés — a parancsokban, utasításokban elő
írt feltételek valamelyikének hiányában — az alábbiak sze
rin t történhet:

— a BM polgári állományából, illetve a polgári életből hi
vatásos zászlósi, tiszthelyettesi állományba vétel az ál
lam titkár vagy az illetékes m iniszterhelyettes hozzájáru
lásával,

— vezetői beosztásba kinevezés csak az egyébként kineve
zésre jogosult vezetőnél magasabb hatáskörrel rendelke
ző vezető előzetes hozzájárulásával,

— tiszthelyettesből zászlóssá előléptetést a megyei rendőr- 
főkapitány engedélyezi.

9. A parancsnokok hatáskörüket az irányításuk és ellenőrzésük 
ala tt álló szerveknél gyakorolhatják. Távollétük esetén a ha
táskörüket a szervezetszerű helyettes, vagy a helyettesítés
sel megbízott parancsnok gyakorolja.

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

Azonos hatáskörrel rendelkező parancsnokok egymás hatás
köri intézkedéseit nem módosíthatják, egyet nem értés ese
tén a magasabb hatáskörrel rendelkező parancsnok dönt.

10. Személyi állományra vonatkozó parancsot adnak ki hatás
körükben:

— a főkapitányság vezetője,

— a főkapitányság vezetőjének helyettesei,

— a személyzeti osztályvezető, a jelen hatásköri lista III. 
fejezetében rögzített esetekben.

B u d a p e s t ,  1975. április 28.

KOVÁCS GYÖRGY s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök
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Készült: 
Felterjesztve:

Kapják:

650 példányban, 
miniszter elvtársnak, 
államtitkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak.
BM IV/II. csoportfőnök,
BM Felügyeleti Osztály vezetője és főelőadói,
BM Fegyelmi Osztály vezetője,
megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik,
megyei BM szervek PB titkárai,
központi személyzeti osztályvezetők,
megyei rendőr-főkapitánysági osztályvezetők,
rendőrkapitánysági vezetők,
megyei rendőr-főkapitányság személyzeti főelőadói.
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IV. Fejezet

2. A parancsnokok személyi döntéseiknél kötelesek figyelembe 
venni az MSZMP KB, a területi és a belügyi pártbizottsá
gok, pártvezetőségek hatásköri, a pártalapszervezetek véle
ményezési listáját.

A személyzeti vezetők kötelesek beszerezni az illetékes 
pártszervek és pártszervezetek, tömegszervezetek állásfog
lalását, véleményét, a hatáskörükbe illetve véleményezési 
jogkörükbe tartozó vezetők következő személyi ügyeinek 
döntésre való előkészítése során:

— kinevezés, előléptetés, felmentés, áthelyezés,

— minősítés,
— korm ánykitüntetésre irányuló javaslat,

— magasabb szintű politikai és állami iskolára küldés,

— félévnél hosszabb időtartam ú külföldi tanulm ányútra 
küldés,

— fegyelmi eljárás kezdeményezése.

A pártszervek hatáskörébe tartozó beosztásokat betöltő sze
mélyek felsorolt személyi ügyeiben a parancsnokok csak az 
illetékes pártszervek állásfoglalása után, annak figyelem- 
bevételével dönthetnek.

A pártalapszervezetek véleményezési jogkörébe tartozó be
osztásokat betöltő személyek felsorolt személyi ügyeinek el
döntése előtt a pártalapszervezeti vezetőség véleményét 
kell kérni.

Ha a pártalapszervezeti vezetőség az illetékes parancsnok 
eltérő véleménye m iatt felsőbb pártszervhez fordul, a kér
dés tisztázásáig a szóban forgó személy ügyében nem tö r
ténhet döntés. Erről a parancsnok köteles elöljárójának je
lentést tenni.

A Szocialista Hazáért Érdem rend kitüntetés tulajdonosai
nak nyugállományba helyezése csak az illetékes pártbizott
ságokkal egyetértésben történhet.
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