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0018/1971. számú parancsa alapján

 I.

MEGYEI RENDŐR- FŐKAPITÁNY HATÁSKÖRE

1. A belügyminiszter elvtárshoz jóváhagyásra felterjeszti javas
latait a személyzeti csoportfőnökség útján:

-  az első tiszti és ezredesi rendfokozatba történő kineve
zésre;

-  tisztek soron kívüli előléptetésére;
-  főtisztek soros és soron kívüli előléptetésére, nyugállo

mányba helyezésére, visszatartására, rendfokozati vára
kozási idejének meghosszabbítására, rendfokozatban való 
visszavetésére;
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-  tisztek, főtisztek lefokozására, elbocsátására;
-  hivatásos állományúak kivételes és méltányos alapon tör

ténő nyugállományba helyezésére;
-  főtisztek, tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek és tisztesek 

hősi halottá, valamint a Belügyminisztérium halottjává 
nyilvánítására;

-  a kormány, illetve a belügyminiszter elvtárs hatáskörébe 
utalt kitüntetések adományozására;

-  a külföldi államok miniszterei és más szervek által ado
mányozott kitüntetések viselésének engedélyezésére;

-  a miniszteri dicséretre;
-  az MSZMP Titkársága határozata alapján a hallgatók 

SZKP és MSZMP főiskoláira történő vezénylésére és a 
végzettek új beosztásba való kinevezésére;

-  a hallgatók Szovjetunió szakiskoláira történő vezénylé
sére;

-  főtisztek, tisztek más állami, társadalmi szervhez történő 
tartós vezénylésére;

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

-  a 600,-  Ft-on felüli személyi pótlék folyósítására;
-  az egy évet meghaladó illetménynélküli szabadság, továbbá 

a 30 napig terjedő rendkívüli, a 30 napig terjedő jutalom
szabadság engedélyezésére;

-  a parancsokban, utasításokban, a BM munkaköri nómen
klatúrában előírt feltételek valamelyikének hiánya esetén 
tisztek, főtisztek kinevezésére, előléptetésére.

2. Az illetékes belügyminiszter-helyettes elvtársakhoz jóváha
gyásra felterjeszti javaslatait a személyzeti csoportfőnökség 
útján:

-  a megyei rendőr-főkapitány állambiztonsági és rendőri 
helyetteseinek, megye székhelyi rendőrkapitányság veze
tőjének kinevezésére, illetve felmentésére;

-  tisztek nyugállományba helyezésére, rendfokozati várako
zási idejének meghosszabbítására, rendfokozatba való 
visszavetésére;
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-  zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek más állami, társadal
mi szervhez történő tartós vezénylésére;

-  főtisztek, tisztek belügyi testületek, szervek közötti átmi
nősítésére, áthelyezésére;

-  rendőrtisztképző iskolára hallgatók vezénylésére;
-  az illetékes pártszervezetek határozata alapján a főkapi

tányság, a városi és járási rendőrkapitányságok MSZMP 
Pártbizottság titkáraira és munkatársaira vonatkozó állo
mányparancsok kiadására;

-  elhalálozott főtisztek, tisztek állományból való törlésére;
-  külföldi állampolgárokkal történő házasságkötés hozzájá

rulására;
-  300- 600,-  Ft-ot meg nem haladó személyi pótlék folyó

sításának engedélyezésére;
-  az egy évig terjedő illetménynélküli szabadságokra;
-  a 25 napig terjedő rendkívüli és a 25 napig terjedő jutalom 

szabadság engedélyezésére;
-  az elhunyt hivatásos állományúaknak szolgálati halottá 

és a testület halottjává nyilvánítására;
-  a mellékfoglalkozás engedélyezésére;
-  a kapitalista országokba kért kiutazási kérelmekre;
-  a tanulmányi ösztöndíj-szerződésekre;
-  a parancsokban, utasításokban, a BM munkaköri nómen

klatúrában előírt feltételek valamelyikének hiánya esetén 
zászlós, tiszthelyettes és tisztes kinevezésére, előlépteté
sére.

3. Kéri az illetékes BM központi szervek vezetőinek hozzájáru
lását, kinevezés, illetve felmentés előtt:

-  a megyei rendőr-főkapitányság osztályvezetői, híradó al
osztályvezető, rendőrorvosi hivatalvezető,

-  ,,M” tiszt és RBV tiszt esetében.

4. BM IV/II. csoportfőnök hatáskörébe tartozik:

-  zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek belügyi testületek kö
zötti áthelyezése és átminősítése.
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A megyei rendőr-főkapitány kinevezi, megbízza, illetve fel
menti a:

-  főkapitányság osztályvezetőit,
-  III/II. és III/III. osztályvezető helyetteseit;

városi, városi és járási, járási (vízirendészeti) kapitánysá
gok vezetőit;

-  főkapitányság alosztályvezetőit, alosztályvezetők helyet
teseit, csoportvezetőit;

-  híradó alosztály vezetőjét (az illetékes BM szerv vezető
jének egyetértésével);

-  titkárság vezetőjét;
-  rendőrorvosi hivatal vezetőjét (a BM Egészségügyi Osz

tály egyetértésével);
-  központi ügyelet vezetőit;
-  városi, városi és járási, járási (vízirendészeti) kapitánysá

gok osztály, alosztály, alosztályvezető-helyettes és csoport- 
vezetőit;

-  városi, városi és járási, járási kapitányságok őrsparancs
nok-helyetteseit, váltásparancsnokokat;

-  fogdaőrség parancsnokát és helyettesét;

-  BM Klub parancsnokát;

-  gyermekintézmény vezetőjét;

-  „M” tisztet (az illetékes csoportfőnök véleményének kiké
résével).

Hatáskörébe tartozik:

-  tisztek soros előléptetése;

-  zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek próbaidős és végleges 
kinevezése, soros és soron kívüli előléptetése, rendfokozati 
várakozási idejének meghosszabbítása, rendfokozatba való 
visszavetése, lefokozása, elbocsátása, nyugállományba he
lyezése, szolgálatban való visszatartása;

-  főtisztek, tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek és 
kinevezett polgári állományúak állománytáblában megha
tározott beosztásba való kinevezése;
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-  a hallgatók alapfokú rendőri és tiszthelyettesi iskolára tör
ténő vezénylése, a végzettek új beosztásba való kinevezése;

-  a beosztottak tanfolyamra történő vezénylése;
-  a hallgatók egy évesnél rövidebb időtartamú pártiskolára 

történő vezénylése, az illetékes pártszervezet egyetértésé
vel;

-  az alárendeltségébe tartozó vezetők és beosztottak illet
ménybesorolása, nyelvtudási és 300,-  Ft-ot meg nem ha
ladó személyi pótlék folyósításának engedélyezése;

-  a hatáskörébe tartozó vezetők és közvetlen alárendeltségé
ben lévő beosztottak házasságkötéséhez való hozzájárulás 
(csak magyar állampolgár esetében), szocialista országokba 
(Jugoszláviába is) történő kiutazás engedélyezése;

-  gyermekgondozási segély igénybevétele esetén 3 év, egyéb 
esetekben 6 hónapig terjedő illetménynélküli és 15 nap 
rendkívüli, vagy 15 nap jutalomszabadság engedélyezése;

-  elhalálozott zászlósok, tiszthelyettesek és tisztesek állo
mányból való törlése;

-  a hatáskörébe tartozó vezetők és beosztottak megyén -  
szerven -  belüli áthelyezése;

-  I. ügyintéző munkaköri csoportba, titkos ügykezelői, ope
ratív és személyzeti nyilvántartói, titkárnői beosztásba ki
nevezett polgári és szerződéses állományúak felvétele, 
illetménybesorolása, áthelyezése, leváltása és munkaviszo
nyának megszüntetése, a kinevezett polgári állományúak 
munkaköri fokozatba -  cím -  való soros és soron kívüli 
előléptetése;

-  a belügyminiszter által adományozott, a szolgálati évek 
után járó kitüntetés, a kinevezett polgári és szerződéses 
állományúak részére rendszeresített törzsgárdajelvény, az 
önkéntes rendőri szolgálatért járó kitüntető jelvény oda
ítélése;

-  a sportkeret terhére zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek 
kinevezése, kinevezett polgári és szerződéses állományúak 
felvétele, elbocsátása, soros és soron kívüli előléptetése -  
a területileg illetékes Dózsa SE elnökének javaslata alap
ján;

-  kinevezett polgári és szerződéses állományúak részére mel
lékfoglalkozás engedélyezése.
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f ő k a p i t á n y h e l y e t t e s e k  h a t á s k ö r é b e  t a r t o z i k

II.

-  az irányításuk alá tartozó szervek állományában szolgálatot 
teljesítő főtisztek, tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek, tiszte
sek, kinevezett polgári állományúak részére;
-  szocialista országokba (Jugoszlávia kivételével) történő 

kiutazás engedélyezése,
-  10- 10 napig terjedő rendkívüli, vagy jutalomszabadság 

engedélyezése,
-  főtisztek, tisztek és közvetlen alárendeltségükbe tartozó zász

lósok, tiszthelyettesek, tisztesek, kinevezett polgári állomá
nyúak házasságkötéséhez való hozzájárulás.

-  A főkapitány hatáskörébe nem tartozó kinevezett polgári ál
lományúak felvétele, áthelyezése, munkaviszonyának meg
szüntetése, munkaköri fokozatba -  cím -  való soros és so- 
ron kívüli előléptetése.

III.
t

MEGYEI RFK-K OSZTÁLYVEZETŐINEK,
VÁROSI, VÁROSI ÉS JÁRÁSI,

JÁRÁSI RENDŐRKAPITÁNYOK 
HATÁSKÖRÉBE TARTOZIK:

-  az alárendeltségükbe tartozó főtisztek, tisztek, zászlósok, 
tiszthelyettesek, tisztesek, kinevezett polgári állományúak 
részére 5- 5 nap rendkívüli vagy jutalomszabadság engedé
lyezése,

-  zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek és kinevezett polgári ál
lományúak házasságkötéséhez való hozzájárulás,

-  a főkapitány és helyettesei hatáskörébe nem tartozó szerző
déses polgári alkalmazottak felvétele és munkaviszonyának 
megszüntetése. (Illetményük megállapításához a főkapitány
ság hozzájárulása szükséges.)

-  A főkapitányság iskoláztatási terve alapján a középiskolák 
esti és levelező tagozatán való továbbtanulás engedélyezése.
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Személyi döntés előtt a főkapitányság vezetői értekezlete elé 
kell terjeszteni véleményezés végett:
-  RFK osztályvezetői, osztályvezető-helyettesi, kapitány

ságvezetői, járási kapitánysági osztályvezetők kinevezésé
vel, felmentésével kapcsolatos javaslatokat;

-  kormány- és belügyminiszteri kitüntetési, miniszteri, mi
niszterhelyettesi jutalomra, tisztek, főtisztek, soron kívüli 
előléptetésére vonatkozó javaslatokat;

-  az állomány iskoláztatási és káderfejlesztési tervét;
-  egyetemre, főiskolára, SZU operatív iskolára, BM Rendőr- 

tiszti Főiskolára, rendőrtisztképző iskolára vonatkozó be
iskolázási javaslatokat.

A fenti javaslatokat -  az illetékes parancsnokok egyetértésé
vel -  a személyzeti osztály vezetője terjeszti elő.

2. A parancsnokok a személyi döntéseknél kötelesek figyelembe 
venni az MSZMP Központi Bizottság és az illetékes PB hatás
köri listáját:
-  az illetékes pártszervekkel egyetértésben dönthetnek a fő- 

kapitányság szerveinél működő választott pártszervek, 
pártvezetőségek tagjainak, tömegszervezeti vezetőknek 
személyi ügyeiben, (áthelyezés, vezénylés, elbocsátás, fe
gyelmi eljárás kezdeményezése),

-  Szocialista Hazáért Érdemrend kitüntetés tulajdonosainak 
nyugállományba helyezése csak az illetékes PB egyetérté
sével történhet;

-  a párthatáskörbe nem tartozók személyi ügyeinek intézése 
előtt kérjék ki és vegyék figyelembe az illetékes párt-, 
KISZ, szakszervezet vezetőségének véleményét.

3. A 0018/1971. sz. miniszteri parancs 13. pontjában felsorolt be
osztásokba történő kinevezésről, felmentésről az illetékes köz
ponti szerv vezetőjét közvetlenül kell tájékoztatni, illetve 
hozzájárulását kérni.

4. A BM hivatásos és polgári állomány tagjai részére titoktar
tási kötelezettség alól felmentést szolgálati titok esetén a fő- 
kapitányság vezetője adhat.

IV.

-  7 -



5. A parancsnokok hatáskörüket az irányításuk és ellenőrzésük 
alatt álló szerveknél gyakorolják.
-  A főkapitány hatáskörét távollétében helyettese, vagy 

a helyettesítéssel megbízott parancsnok gyakorolja.
-  Az elöljáró a vezetése alá tartozó egységeknél az aláren

delt parancsnok hatásköri intézkedéseit megváltoztathatja.
-  Azonos hatáskörrel rendelkező parancsnokok hatásköri 

intézkedéseiben -  egyet nem értés esetén -  a magasabb 
hatáskörrel rendelkező parancsnok dönt.

6. A főkapitány és a főkapitányhelyettesek hatáskörébe tartozó 
kinevezett polgári állományúak és az I. ügyintézői munkakör
ben dolgozó polgári alkalmazottak személyi ügyeit a személy
zeti osztály intézi.
A szerződéses alkalmazottak munka- és személyi ügyeivel 
kapcsolatos feladatokat az illetékes parancsnokok, vagy az ál
taluk kijelölt munkaügyi előadók végzik.

7. A kinevezett polgári, vagy szerződéses alkalmazottak személy
zeti hatásköri intézkedések vonatkozásában egy tekintet alá 
esnek az azonos beosztást betöltő hivatásos állományúakkal.

8. A személyi állományt érintő kérdésekben -  a főkapitányság 
vonatkozásában -  a főkapitányság vezetője állományparancs 
útján intézkedik.

Budapest, 1972. augusztus hó 3.
GALAMBOS JÓZSEF s. k.,

rendőr  vezérőrnagy 
miniszterhelyettes

Felterjesztve: miniszter e lvtársnak,
K ap ják :  m iniszterhelyettes elvtársak,

Inf. Feldolgozó és Felügy. Csfség,
IV /II .  Csoportfőnökség,
II. Fcsfség Személyzeti Oszt., 
megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
osztályvezetők, kapitányságvezetők, 
személyzeti előadók,

Készült: 490 pé ldányban
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