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A BM Rendőri Főcsoportfőnökség háborús időszaki feladatai

I. fejezet

1. Jelen ügyrend a BM Rendőri Főcsoportfőnökség (további
akban: főcsoportfőnökség) háborús időszakra vonatkozó alapvető 
feladatait tartalmazza.

2. A főcsoportfőnökség háborús időszaki feladatait a béke 
időszakából hatályban maradó, a háború időszakában hatályba 
lépő, illetve kiadásra kerülő jogszabályok, jogi iránym utatások 
és belügyi rendelkezések alapján végzi.

3. A főcsoportfőnökség béke időszakra meghatározott alap
vető funkciója a háború időszakában sem változik.

Irányító, koordináló és ellenőrző tevékenységét háborús 
működési helyre települve látja  el.

A főcsoportfőnökség tevékenységét befolyásolni fogja az a 
tényező, hogy az alárendelt szerveivel a kapcsolattartás nehe
zebbé válik, mivel háborús működési helyekre települve végzik 
feladataikat.

A változó körülményekből eredően egyes szakterületek 
feladata az adott időszaki követelm ényeknek megfelelően módo
sul.

Működését a háború jellege, várható alakulása, lefolyása, 
lehetséges időszakai és azok tartalm a, a hátországi viszonyokban 
jelentkező hatásai befolyásolják, illetve határozzák meg.

4. A főcsoportfőnökség szerveinek — a béke időszakra meg
határozottakon tú l — kiemelt feladatát képezi:

— a Magyar Népköztársaság állami, társadalm i és 
gazdasági rendjének, közrendjének, közbiztonságá
nak háborús viszonyok közötti fokozott védelme;
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— a háború időszakára életbe lépő jogszabályokban, 
belügyminiszteri rendeletekben foglaltak végrehaj
tásának szervezése, ellenőrzése;

— az ellenséges felderítő és diverziós csoportok felde
rítésében és felszámolásában, az ellenséges légi- 
deszantok megsemmisítésében való közreműködés;

— a lakosság kitelepítésével és befogadásával kapcso
latos rendfenntartási feladatok szervezése és ellá
tása;

— a csapás sújtotta területeken a mentéssel és m en
tesítéssel összefüggő rendőri feladatok teljesítése.

5. A főcsoportfőnökség rendőri feladatait a BM egységes 
rendszerében az állambiztonsági és más szervekkel, testületek
kel együttműködésben teljesíti. Hatáskörébe u talt kérdésekben 
együttm űködik a Magyar Néphadsereggel, Munkásőrséggel, 
állami és társadalm i szervekkel. Támaszkodik a Magyar Népköz- 
társasághoz hű állampolgárokra.

A főcsoportfőnökség szervei m unkájukat a szocialista tö r
vényesség m aradéktalan érvényesítésével, a jogpolitikai elvek 
alapján — törvényes és engedélyezett eszközökkel, illetve mód
szerekkel — végzik.



II. fejezet

A főcsoportfőnökség irányítása és szervezete

6. Háború időszakában a főcsoportfőnökség operatív veze
tését a BM háborús működési helyre (BM I. vezetési pont) tele
pülő belügyminisztériumi állam titkár irányításával — a főcso
portfőnök — látja el. 

Amennyiben a BM I. vezetési pont megbénul — a főcso
portfőnökség irányítását a BM tartalék  (BM II.) vezetés — a 
kijelölt rendőr-főkapitány — veszi át, és megilleti mindazon 
jog és hatáskör, amely a belügyminisztériumi állam titkárt meg
illeti.
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7. A főcsoportfőnökség és szervei háborús időszaki feladatai
kat az „M”-állom ánytábla szerinti létszámmal hajtják  végre.

A főcsoportfőnökség központi és területi szervei, továbbá 
a szakirányítása alá tartozó szervek szervezeti tagozódása a 
háború időszakában:

a) központi szervek:
— Bűnügyi Csoportfőnökség,
— Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnökség,

 – Személyzeti Osztály,
— Titkárság,
— Tűzoltóság Országos Parancsnoksága;

b) területi szervek:
— Forradalm i Készenléti Rendőri Ezred,
— Útellenőrző Parancsnokság;

c) szakirányítása alá tartozó szervek:
— a budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok rend

őri szervei.



A főcsoportfőnök jogköre és feladata

8. A főcsoportfőnök a főcsoportfőnökség szerveinek egysze
mélyi felelős vezetője. Biztosítja a belügyminisztériumi állam
titkár által m eghatározott rendőri, rendészeti feladatok végre
hajtását.

III. fejezet

Felelős az alárendelt szervek szakirányításáért, a megha
tározott politikai és szakmai elvek érvényesítéséért és egységes 
végrehajtásáért.

Felelős a személyi állomány politikai, erkölcsi, fegyelmi 
helyzetéért és harckészültségéért.

Az irányítása alá tartozó szervek m unkájáról rendszeresen 
beszámol a belügym inisztériumi állam titkárnak, soron kívül 
jelenti a közrendet, a közbiztonságot érintő rendkívüli esemé
nyeket.

A hatáskörébe u talt kérdésekben — főcsoportfőnökségi 
szinten — tájékoztatja az illetékes állami vezetőket.

Kezdeményezi a belügyminisztériumi állam titkár irányítá
sának hatáskörébe tartozó, a közrend és a közbiztonság védelme 
érdekében felmerülő szükséges rendeletek, határozatok, intéz
kedések bevezetését.

A háborús időszaki jogszabályokban kapott felhatalmazás, 
valam int az együttműködési feladatok alapján intézkedik a köz
rend, az állam- és közbiztonság védelme érdekében a rendőri 
szervek által végrehajtandó rendszabályok, intézkedések beve
zetésére.

Gondoskodik arról, hogy az alárendelt szervek a háborús 
időszaki és más jogszabályok rendelkezései alapján a törvényes
ség követelményeinek megfelelően tevékenykedjenek.

 

Intézkedési jogosultsága körében parancs- (utasítás-) adási 
joga van a főcsoportfőnökség egésze, szakterületét illetően pedig 
a rendőr-főkapitányok felé.

Meghatározza a főcsoportfőnökség szervei vezetőinek hatás
körét. Jogkörébe vonhatja, m egváltoztathatja és hatályon kívül 
helyezheti a főcsoportfőnökség bárm ely vezetője által kiadott 
intézkedést.
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A BM más szerveit is érintő rendőri feladatok teljesítésére
— az illetékes m iniszterhelyettessel történő egyeztetés alapján
— miniszteri utasítás kiadására jogosult.

Személyzeti hatáskörét, fenyítő és dicsérő jogkörét a minisz
ter által jóváhagyott — háborús időszakra szóló — Hatásköri 
Lista, illetve a BM Fegyelmi Szabályzat szerint gyakorolja.

Országos értekezletek tartását — a belügyminisztériumi 
állam titkár jóváhagyásával — elrendeli.

Szükség szerint összehívja tanácsadó szervét: a csoport
főnöki értekezletet.

Az együttm űködésre vonatkozó, a Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének, honvédelmi m iniszterének és a m unkás
őrség országos parancsnokának közös parancsában m eghatáro
zottak szerint a hatáskörébe tartozó, csapaterővel megoldandó 
karhatalm i és fegyveres biztosítási feladatokra igénybe veszi a 
munkásőrség és a néphadsereg kijelölt erőit, eszközeit.

A belügyminiszter által jóváhagyott együttműködési szer
ződésekből eredő feladatok végrehajtására engedélyezi a szemé
lyes tárgyalások folytatását a határos szocialista országok illeté
kes határm enti rendőri szerveivel.

A közvetlen alárendelt szervét, annak vezetőjét, vagy beosz
to ttjá t ért hatóság, vagy hivatalos személy megsértése esetén 
feljelentés m egtételére jogosult.

Hatáskörébe tartozik árvíz- és belvízveszély, járvány, egyéb 
elemi csapás esetén a BM rendőri szerveire háruló feladatok 
összefogása, irányítása és a végrehajtás ellenőrzése.

A jogszabályokban kapott felhatalmazás alapján, szakfel
ügyeletet és szakirányítást gyakorol más minisztériumok, orszá
gos hatáskörű állami és tanácsi szervek m eghatározott tevékeny
sége felett (tűzrendészet, stb.).

Együttm űködik más minisztériumokkal a m eghatározott 
közös feladatokban.

9. A belügyminisztériumi államtitkárhoz felterjeszti:
— a főcsoportfőnökség tevékenységéről szóló összefog

laló jelentéseket, szolgálati, intézkedési és fejlesztési 
terveket;

— a főcsoportfőnökség ügyrendjét;
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— a kiemelkedő közbiztonsági és közlekedési akciók 
te rv é t;

— a rendőri szervek tevékenységének, szolgálati rend
szerének alapvető módosítására, újraszabályozására 
készült — miniszteri döntésre u talt — előterjesz
téseket;

— a rendőri szakágazat szerveit és szervezetét, a sze
mélyi állományt, az anyagi-technikai ellátottságot 
érintő — miniszteri döntésre u talt — előterjeszté
seket;

— a rendőrség feladatait érintő jogszabály-módosí
tásra, újabb szabályozásra vonatkozó előterjeszté
seket;

— a felsőbb párt- és kormányszervek részére készült 
tájékoztatókat, előterjesztéseket, jelentéseket;

— a baráti országok rendőri szerveivel tervezett fon
tosabb egyezmények, szerződések és megállapodá
sok tervezeteit és ezek végrehajtásáról szóló jelen
téseket.

10. A főcsoportfőnökség vezetőjét távollétében a kijelölt 
főcsoportfőnök-helyettes helyettesíti, aki gyakorolja mindazokat 
a jogokat, amelyek a főcsoportfőnökség vezetőjét megilletik.

11. A főcsoportfőnök jóváhagyja:
— a több megyét érintő rendőri akciókat;
— a rendőri munka szervezésével kapcsolatos alapvető 

intézkedéseket, erők és eszközök ideiglenes átcso
portosítását;
az állományon belül a testületi halottá nyilvánítást.



IV. fejezet

A főcsoportfőnökség általános feladatai

12. Alapvető feladatát képezi a béke időszakból hatályban 
maradó, továbbá a háború időszakában hatályba lépő jogszabá
lyok alapján a rendőri szervek m unkájának szervezése, irányí
tása és ellenőrzése.

Az engedélyezett nyílt, vagy titkos jogosultságok, operatív 
eszközök és módszerek alkalmazása ú tján  az alábbiak képezik 
feladatát:

— megelőzi, megszakítja és felderíti az államigazgatás 
és az igazságszolgáltatás, a közrend, és a közbizton
ság, a népgazdaság, a társadalm i tulajdon elleni, 
valam int az állampolgárok személye és javai, a csa
lád, az ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmé
nyeket;

— a háborús időszakban hatályba lépő közbiztonsági 
intézkedésekre — őrizetbevétel, internálás — javas
lattétel és annak folyamatos végzése, a közbizton
ságra és a közrendre veszélyes — különösen az erő
szakos — bűncselekmények hatékony megelőzése, 
megszakítása, felderítése;

— segítséget nyú jt a népgazdaságot veszélyeztető bűn- 
cselekmények felderítéséhez, a különösen fontos 
hadiipari, közlekedési és hírközlő, valam int a lakos
ság alapvető ellátását biztosító objektumok terü le
tén, a megelőző tevékenység fokozása;

— az elítélt és in ternált köztörvényes bűnözők közötti 
fokozott elhárító munka végzése, illegalitásba vonult 
különösen veszélyes személyek felderítése;

— a bűnüldözéssel összefüggésben az Igazságügyi Mi
nisztériummal, valam int az ügyészi és bírói szer
vekkel az együttműködés biztosítása;

— a m unkahelyek önkényes elhagyásának, selejtes 
term ékek kibocsájtásának megelőzése érdekében 
szükséges rendőri intézkedések megszervezése;

— a pánikkeltőkkel, rém hírterjesztőkkel, a közellátást 
zavarókkal és árdrágítókkal szembeni gyorsított 
eljárás lefolytatása;
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— elemzi és értékeli a bűnözés alakulását és okait, a 
bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körül
m ényeket és intézkedéseket kezdeményez ezek kor
látozására, fejleszti a bűnmegelőzést célzó sajátos 
rendőri intézkedéseket;

— az állambiztonsági szervekkel együttműködve ellátja 
a rendőri szervek hatáskörébe u talt állambiztonsági 
feladatokat, segítséget nyújt az állam biztonságát 
veszélyeztető bűncselekmények felderítéséhez;

— szervezi, ellátja a közrendvédelmi, a közúti és vízi 
közlekedéssel kapcsolatos rendőri tevékenységet;

— a gépjárm űvek különleges jelzésekkel és okmányok
kal való ellátása, a hadsereg és a mentő egységek 
korlátlan közúti elsőbbségét biztosító intézkedések 
bevezetése;

— a személyi körözési m unka végzése, a katonai szol
gálat, a honvédelmi m unkakötelezettség alól kibúvók 
felkutatása;

— az államigazgatás és az igazságszolgáltatás, a köz- 
biztonság és a közrend, a népgazdaság, a társadalm i 
tulajdon elleni bűncselekmények megelőzése, felde
rítése, felszámolása érdekében együttműködés az 
állami, gazdasági, az objektumőrzést végző szer
vekkel;

— a kijárási tilalom és elsötétítési szabályok betartá
sának ellenőrzése;

— a kitelepítés helyén, annak útvonalán, valam int a 
kitelepített lakosság befogadási helyein a rend fenn
tartása, a kitelepített városokban a visszahagyott 
társadalm i és személyi tulajdon őrzése, a bejárásra 
kötelezett lakosság közbiztonsági ellenőrzése, a bejá
rás útvonalának meghatározása;

— a nem belügyi szerveknél levő titkos iratok és te r
mékek veszélyeztetése esetén, azok elszállításának 
biztosítása;

— a közrendvédelmi, karhatalm i, fegyveres biztosítási, 
közlekedési és tűzvédelmi feladatok szervezése, ellá
tása m eghatározott területeken; az ellenséges csapá
sok által sú jto tt területek  lezárása és a rendfenn-



tartás biztosítása, részvétel a mentési és m entesí
tési m unkálatokban;

— az ellenséges légideszantok, felderítő és diverziós 
csoportok felderítésében, a légtérfigyelő szolgálat 
ellátásában való részvétel, a felderítő és diverziós 
csoportok felszámolásával kapcsolatos karhatalm i 
akciók szervezése, irányítása és végrehajtása; köz
reműködés a légideszantok megsemmisítésében, a 
vonatkozó-együttműködési parancs alapján;

— közreműködés a saját és szövetséges csapatok manő
vereinek anyag- és csapatszállításainak biztosításá
ban, a katonai forgalomszabályozás megvalósítá
sában;

— a HB-tagok utazásainak rendőri biztosítása;
— a fegyveres erők és testületek mozgósításának rend

őri biztosítása;
— az északi és keleti határszakaszon magyar állam

polgároknak a határon túlra, illetve külföldi állam
polgároknak m agyar terü letre  történő tömeges át- 
eresztésében és elhelyezésében való részvétel;

— figyelemmel kíséri a feladatok ellátását szabályozó 
jogszabályok, utasítások, stb. végrehajtását, szük
ségnek megfelelően javaslatot tesz rendelkezések 
megváltoztatására, módosítására, más szabályok el-

 készítésére;
— véleményezi más belügyi szervek, minisztériumok, 

országos szervek e célból küldött tervezetét;
— jogszabályokban m eghatározott szakfelügyeletet és 

szakirányítást gyakorol a polgári fegyveres őrségek, 
üzemrendészeti szervek és a mezőőrök, halőrök (a 
továbbiakban együttesen: mezőőrök) tevékenysége 
felett;

— együttm űködik a baráti szocialista országok rendőri 
szerveivel;

— külföldi állampolgárok ügyeiben a hatályos jogsza
bályok, valam int az érvényben levő miniszteri u ta
sításban foglaltak alapján jár el.



V. fejezet

A főcsoportfőnökség szerveinek feladata

13. A csoportfőnökségek általános feladatai:

— biztosítják a folyamatos szakirányítást és ellenőrzést 
az alárendelt szolgálati ág m unkájában. Érvénye
sítve a jogszabályokban, jogi iránym utatásokban 
és belügyi rendelkezésekben előírt követelm ényeket 
és felelősséget a belügyi szervek együttműködésére 
és egymás kölcsönös segítésére vonatkozó elő
írásokat;

— tökéletesítik az irányíto tt szakszolgálat tevékeny
ségét, fejlesztik módszereit és eszközeit, törekszenek 
arra, hogy a szolgálat szervezete m indenkor meg
feleljen a társadalom fejlődésének, a bűnözés, a köz
rend és közbiztonság várható alakulásának;

— biztosítják az állomány megfelelő erkölcsi, politikai 
állapotát és rendszeresen értékelik fegyelmi hely
zetét;

— irányítják, ellenőrzik az önkéntes rendőri szolgá
latot és gondoskodnak annak továbbfejlesztéséről;

— ellátják a hatáskörbe tartozó hatósági feladatokat, 
intézik a panaszügyeket;

— végrehajtják a nemzetközi együttműködési okmá
nyokban foglalt kötelezettségeket;

— irányítják a háborús időszakra hatályba lépő jog
szabályok betartásával kapcsolatos feladatokat.

14. A csoportfőnökök jogköre és feladata:
A csoportfőnökök — a főcsoportfőnök közvetlen alárendeltsé

gében — felelősek a szakirányításuk alá rendelt szervek jogsza
bályokban, jogi iránym utatásokban és belügyi rendelkezésekben 
m eghatározott feladatainak szakirányításáért és ellenőrzéséért.

Feladataikat, a szakirányításuk alá rendelt szerveket, pa
rancsok, intézkedések és egyéb belügyi rendelkezés kiadása ú t
ján, a közvetlen alárendeltségükben működő központi osztályok 
és területi szervek parancsnokságainak ú tján  teljesítik.
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Ennek során:

— a háborús időszakra vonatkozó Hatásköri Lista, 
illetve a BM Fegyelmi Szabályzat alapján gyakorol
ják a személyzeti hatáskörüket, fegyelmi és dicsérő 
jogkörüket;

— jóváhagyják a közvetlen alárendeltségükben mű
ködő szervek m unkaterveit, beszámoló jelentéseit;

— engedélyezik a közvetlen alárendeltségükbe tartozó 
vezetők és beosztottak szabadságát, egészségügyi 
szabadságát;

— az utasításokban m eghatározott m értékben utalvá
nyozhatnak jutalm at, segélyt, illetményelőleget;

— szakterületüket érintő kérdésekben — a főcsoport- 
főnök hozzájárulásával — országos tanácskozásokat, 
értekezleteket tartanak.

15. A főcsoportfőnökhöz jóváhagyásra felterjesztik:
— a csoportfőnökség és szerveinek m unkáját érintő 

jogszabály-, miniszteri, állam titkári, vagy m iniszter
helyettesi parancs-, intézkedés és szabályzat-terve
zeteket, azok módosítására vonatkozó előterjesz
téseket;

— a miniszter, az államtikár, vagy m iniszterhelyettes 
 döntési hatáskörébe tartozó szakmai, szervezeti és

személyzeti kérdésekkel összefüggő javaslatokat, 
előterjesztéseket;

— a csoportfőnökség ügyrendjét, évi jelentését és 
m unkatervét;

— a csoportfőnökség szerveinek tevékenységéről ké
szült jelentéseket;

— a fontosabb intézkedéseikkel kapcsolatos előterjesz
téseket, ezek végrehajtásáról szóló jelentéseiket.

16. A Bűnügyi Csoportfőnökség feladata:
A szakirányítása alá tartozó szerveknél országos hatáskörrel 

szervezi, irányítja, ellenőrzi, értékeli, koordinálja:
— a közbiztonságra és közrendre különösen veszélyes 

bűncselekmények visszaszorítását, az elkövető sze
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mélyek folyamatos kiválasztását. A rendőri szervek 
által in ternált köztörvényes bűnözők közötti elhárító 
munkát. Az őrizetbevételt elkerülő, illegalitásba 
vonult különösen veszélyes személyek felkutatását;

— a társadalm i tulajdon fokozott védelmét a hadiipari, 
jelentősebb népgazdasági és hírközlő objektumoknál, 
a hadsereg és a lakosság ellátása szempontjából fon
tos vállalatoknál, üzemeknél;

— titkos iratok és term ékek veszélyeztetés esetén 
való elszállításának, vagy megsemmisítésének biz
tosítását. M unkahelyek önkényes elhagyásának, 
selejtes term ékek kibocsájtásának megelőzése érde
kében szükséges rendőri intézkedések m egterve
zését;

— a rendőri szervek hatáskörébe tartozó bűncselek
mények megelőzésére, megszakítására és felderíté
sére irányuló (nyílt és titkos) tevékenységet;

— kutatja  az új bűnelkövetési lehetőségeket és mód
szereket, kidolgozza azokat az utasításokat, parancso
kat és szabályzatokat, kriminalisztikai ismertetőket, 
irányelveket és ajánlásokat, amelyek a rendőri bűn
megelőző és felderítő tevékenység rendjét és mód
szereit meghatározzák;

— az alárendelt társadalm i tu la jdonvédelmi szervek 
tevékenységét, a népgazdasági ágaknak megfelelően 
és egyes kiemelt vonalakon. Irányítja  a kábítószerek 
csempészése és illegális felhasználása elleni tevé
kenységet;

— a rendőrség ifjúságvédelmi feladatait elemzi, és ér
tékeli a fiatal korosztályhoz tartozó bűnelkövetők 
tevékenységét, és kidolgozza a szükséges intézke
déseket;

— meghatározza a veszélyes bűnözőkkel kapcsolatos 
rendőri feladatokat;

— elrendeli az országos és területi jellegű közbizton
sági és körözési akciókat;

— a háború idején jelentkező személyi- és tárgykörö
zési munkát, a katonai szolgálat, a honvédelmi 
munkakötelezettség alól kibúvók felkutatását, szer
vezi a fegyveres erők és testületek eltűnt tagjainak



(szökevényeinek) elfogását, a baráti országok szer
veitől érkező körözésekkel kapcsolatos feladatokat;

— a rendőri szervek vizsgálati m unkáját, az egyes or
szágos jelentőségű, vagy több főkapitányságra k iter
jedő ügyek nyomozását;

— a bűnügyi operatív felderítést, a köztörvényes le tar
tóztatottak és elítéltek között;

— a bűnügyi igazgatási (üzemi balesetek, stb.) tevé
kenységet ;

— a szabadságvesztésből szabadult személyek utógon
dozásával kapcsolatos rendőri tevékenységet;

— a bűnügyi szervek krim ináltechnikai m unkáját;

— szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végez.

17. A Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnökség feladata:
A szakirányítása alá tartozó szerveknél országos hatáskörrel 

irányítja, koordinálja és ellenőrzi:
— a HB-tagok utazásainak rendőri biztosításával kap

csolatos feladatokat;
— a fegyveres erők és testületek mozgósításának rend

őri biztosítását;
— a kitelepítés helyén, útvonalain, valam int a kitele-
 p íte tt lakosság befogadási helyein a rend fenntar

tását;
— a kitelepített városokban bejárásra kötelezett lakos

ság közbiztonsági ellenőrzését, a dolgozók részére 
kijelölt közlekedési útvonalak megtervezését;

— a kitelepített városokban visszahagyott társadalm i 
és személyi tulajdon védelmét;

— a diverziós és felderítő csoportok felderítésével és 
felszámolásával kapcsolatos feladatokat. A légi- 
deszant alakulatok felszámolását végző hátországi 
alakulatokkal való együttm űködést;

— a kijárási tilalom és elsötétítési szabályok betartá
sával összefüggő feladatokat;

— az ideiglenes jelleggel — nem hivatalos minőségben 
— hazánkban tartózkodó semleges kapitalista orszá-

17



gok állampolgárai rendőri védelmét, hazautazásuk 
elősegítésével kapcsolatos rendészeti teendőket;

— a saját és szövetséges csapatok manővereinek, 
anyag- és csapatszállításainak rendőri biztosításá
ban való közreműködést, a katonai forgalomszabá
lyozásban való részvételt;

— a közúti forgalom ellenőrzését a hadsereg illetékes 
szerveivel;

— a hátországban közlekedő gépjárm űvek különleges 
jelzésekkel és okmányokkal való ellátását. A had
sereg és a mentőegységek korlátlan közúti elsőbb
ségét biztosító intézkedéseket;

— a személyi tulajdonban levő gépjárm űvek forgalom- 
korlátozásával kapcsolatos feladatokat;

— a megyei (fővárosi) tanácsok felügyelete alatt mű
ködő szállító szolgálatnál rendőri összekötőként sze
replő személyek tevékenységét;

— a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti szervek te
vékenységét, a körzetmegbízotti, őr-, járőr-, fogdaőr 
és fogolykísérő szolgálatot, biztosítja hatékony 
működésüket;

— a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti szervek és 
vízirendészeti rendőrkapitányságok állambiztonsági, 
bűnügyi és igazgatásrendészeti tevékenységével 
kapcsolatos feladatok ellátását;

— a rendőri szervek vízi rendészettel, vízi közlekedés
sel, a hajókikötő és hajóvizsgálattal kapcsolatos fel
adatait, segíti ezirányú tevékenységüket;

— a közúti közlekedés biztonságával és rendjével kap
csolatos rendőri feladatokat, a rendőrség szervei 
hatáskörébe u talt közlekedési bűncselekmények 
nyomozását és a balesetek helyszíni szemléjét;

— a karhatalm i fegyveres biztosítási feladatokból a fő
csoportfőnökségre háruló feladatokat;

— az autópályák, autóutak és országos főközlekedési 
utak ellenőrző szolgálatát ellátó Útellenőrző szervek 
hatáskörébe u talt feladatok végrehajtását.



Feladata során:
— a Forradalm i Készenléti Rendőri Ezred erőinek fel- 

használásával részt vesz — esetleges támadás esetén 
— a BM háborús működési helyét őrző határőr ez
rednek a támogatásában, a védelem megszervezésé
ben és a tám adás visszaverésében;

— ellátja a gépjárm ű- és gépjárművezetői rendészeti, 
valam int az egyéb közlekedéssel kapcsolatos állam- 
igazgatási tevékenységet;

— kidolgozza a közúti közlekedésre vonatkozó jogsza
bálytervezeteket és a balesetek megelőzését szolgáló 
intézkedéseket, illetve részt vesz más főhatóságok 
ilyen tárgyú jogszabály-tervezetének előkészíté
sében ;

— felügyeletet gyakorol a polgári fegyveres őrségek 
és a mezőőrök felett.

18. A főcsoportfőnökségi személyzeti osztály feladata:
— a főcsoportfőnök irányítása és a személyügyi cso

portfőnökség szakfelügyelete m ellett ellátja a főcso
portfőnökség alá tartozó szervek személyzeti m un
kájával összefüggő feladatokat;

— biztosítja — az illetékes parancsnokokkal közösen — 
a személyzeti m unka elveinek és rendjének egységes 
megvalósítását. Értékeli és elemzi a szervek káder-

 helyzetét, a személyzeti feladatok végrehajtását és 
jelentést tesz a főcsoportfőnöknek;

— véleményezi és jóváhagyásra az illetékes vezetők 
elé terjeszti a személyzeti ügyekben keletkezett fel- 
terjesztéseket, javaslatokat és kérelmeket. A hatás
körébe tartozó személyügyi panaszokat, bejelenté
seket kivizsgálja és javaslatot tesz azok elintézésére;

— a személyügyi feladatokat a hatályos jogszabályok
ban és a háborús időszakra vonatkozó Személyzeti 
Munka Rendjében m eghatározottak szerint látja  el;

— gondoskodik a bekövetkezett személyi veszteségek 
pótlásának folyamatosságáról.

19. A főcsoportfőnökségi titkárság feladata:
A titkárság alapvető feladata a kijelölt vezető irányító, 

ellenőrző m unkájának közvetlen segítése.
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Ennek érdekében:

— a tájékoztatásra, döntésre, vagy aláírásra érkezett 
ügyeket előterjeszti;

— ellátja a kijelölt vezető által összehívott értekezletek 
előkészítési teendőit;

— a főcsoportfőnökség szerveinek m unkáját, ügykörét 
érintő határozatokat, jogszabályokat, utasításokat, 
parancsokat, szabályzatokat és körleveleket nyilván
tartja , figyelemmel kíséri az ezekben előírt határ
idős feladatok végrehajtását;

— ellátja a főcsoportfőnökség titkos és nyílt ügyvite
lével kapcsolatos feladatait, ellenőrzi az ügykeze
lésre vonatkozó szabályok betartását, kezeli a fő
csoportfőnökség ira ttárát;

— gondoskodik a panaszok, kérelmek, javaslatok ki
vizsgálásáról, azok megválaszolásáról, érdemi elin
tézéséről;

— összeállítja a főcsoportfőnökség központi szerveinek 
működésével kapcsolatos éves anyagi, műszaki, 
pénzügyi igénybejelentéseket;

— nyilvántartja és ellenőrzi a főcsoportfőnökség köz
ponti szerveinél a javadalom -keretek (rovatok sze
rinti), továbbá a jutalom -, a segély-, az illetm ény- 
előleg- és béralapkeretek felhasználását;

— végzi a főcsoportfőnökség beosztottainak szociális 
ügyeit.

20. A Tűzoltóság Országos Parancsnoksága és a Forradalm i 
Készenléti Rendőri Ezred jogkörét, feladatait saját ügyrendjük 
tartalmazza.



VI. fejezet

A budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok rendőri szervei

21. A rendőr-főkapitányságok rendőri szerveinek m unkáját 
a rendőr-főkapitányok irányítják. Szakirányítás tekintetében 
a főcsoportfőnök alárendeltségében működnek.

A rendőr-főkapitány felelős a rendőrségi hatáskörbe tartozó 
feladatok végrehajtásáért, különösen a bűncselekmények meg
előzéséért, felderítéséért és felszámolásáért, a közrend és köz- 
biztonság fenntartásáért.

A rendőr-főkapitányságok rendőri szervei jogszabályokban, 
jogi iránym utatásokban és belügyi rendelkezésekben m eghatá
rozott nyílt és titkos eszközöket, módszereket a részükre előírt 
m értékben és módon alkalmazzák.

22. A rendőr-főkapitányságok rendőri szerveinek főbb fel
adatai a béke időszaki feladataikon túl:

— a hadiipari, jelentősebb népgazdasági és hírközlő 
objektumok, intézmények, a hadsereg és a lakosság 
ellátása szempontjából fontos vállalatok, üzemek 
védelme, romboló és kártevő cselekmények meg
akadályozása;

— a HB-tagok utazásának rendőri biztosítása;
— titkos iratok és term ékek veszélyeztetése esetén való 

elszállítása, vagy megsemmisítésének biztosítása;
— m unkahelyek önkényes elhagyása, selejtes term ékek 

kibocsájtásának megelőzése érdekében szükséges 
rendőri intézkedések biztosítása;

— a különösen veszélyes személyek folyamatos kivá
lasztása, az őrizetbevételt elkerülő, illegalitásba 
vonult veszélyes személyek felderítése, az in ternált 
személyek közötti elhárító m unka végzése;

— a belügyi szervek objektum ainak őrzése;
— a háborús időszaki jogszabályokban foglaltak betar

tásának ellenőrzése, segítése és betartása;
— karhatalm i, fegyveres biztosítási feladatok szerve

zése és végrehajtása saját erőkkel, valam int a m un
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kásőrség és a magyar néphadsereg e célra kijelölt 
erőinek bevonásával;

— a lakosság és a vezető szervek kitelepítésének és 
befogadásának rendőri biztosítása, a visszamaradó 
javak őrzése, a csapást szenvedett területeken a 
rend fenntartása;

— közreműködik az ellenséges légideszantok felderítő 
és diverziós csoportok felderítésében, a felderítő és 
diverziós csoportok megsemmisítésében, a légi
deszantok megsemmisítésében;

— közreműködés a saját és szövetséges csapatok manő
vereinek anyag- és csapatszállításainak biztosításá
ban, a katonai forgalomszabályozás megvalósítá
sában ;

— részvétel a fegyveres erők és testületek mozgósítá
sának rendőri biztosításában.



VII. fejezet

Az irányítás és jogszabálykiadás, az ügyintézés és tájékoztatás
általános szabályai

23. Az irányítás — alá- és fölérendeltségben — parancsnoki 
rendszerben történik. A főcsoportfőnökség vezetője jogkörét — 
a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével — részben 
megoszthatja helyetteseivel, illetve más beosztottjával. Ez azon
ban nem érinti a főcsoportfőnök felelősségét, a szerv m unkájá
nak egészét:

— a szakágazati és funkcionális jellegű központi irá
nyító tevékenységet az azonos szintű központi szer
vek szoros együttműködésével kell megvalósítani;

— a főcsoportfőnökség vezetője a háborús időszakban 
egyedi esetekkel kapcsolatos parancsait, intézkedé
seit közvetlenül, vagy a helyettesítést ellátó vezető 
ú tján  adja ki;

— abban az esetben, ha a központi irányítás megbénul, 
a főcsoportfőnökség vezetője önállóan köteles intéz
kedni és az összeköttetés létrejö tte után jelentést 
tenni a belügyminisztériumi állam titkárnak a beve
zetett intézkedésről;

a főcsoportfőnök és helyettesei működési terü letüket 
csak felsőbb utasításra, vagy engedélyre hagyhat
ják el;

— a főcsoportfőnökség szakirányítása alá rendelt szer
vek irányítása érdekében a főcsoportfőnökség veze
tője miniszteri utasítást, jogi iránym utatásokat és 
belügyi rendelkezéseket, helyettesei, a csoportfőnö
kök és az önálló osztályvezetők elvi állásfoglalást 
és belügyi rendelkezéseket adhatnak ki.

Miniszteri utasítás:
A miniszteri utasítás jogszabály. M iniszteri utasításban kell 

szabályozni a magasabb szintű jogszabályok végrehajtásának 
rendjét és az arra hivatott szervek feladatait, a belügyi munka 
irányítására, vezetésére, a szakmai jellegű feladatok végrehaj
tására vonatkozó kérdéseket.
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A főcsoportfőnökség vezetője — hatáskörében — a Belügy
minisztérium egészére vonatkozó és az irányítása alá tartozó 
szervek m unkáját átfogóan rendező kérdéseket szabályozza mi
niszteri utasításban.

Jogi iránym utatások:

Irányelvet ad ki a főcsoportfőnökség vezetője valamely jog
szabály átfogó értelmezésére, végrehajtásának fő irányára, mód
szereire, a jogalkalmazásban követendő főbb elvek m eghatáro
zására.

Elvi állásfoglalást kell kiadni valamely jogszabály egyes 
kérdéseinek értelmezésére, alkalmazására, az egységes jogértel
mezés és jogalkalmazói gyakorlat meghatározására.

Belügyi rendelkezések:

Parancsba kell foglalni a szolgálati feladatokra, a fegye
lemre és rendre, valam int a személyi állományra vonatkozó ren
delkezéseket.

Szabályzatban kell m eghatározni a szolgálat ellátásának 
rendjét, a személyi állomány m agatartási szabályait, alapvető 
jogait és kötelezettségeit, a szolgálati szervek és közegek általá
nos feladatait, valam int a m inisztérium  egyes szervei tevékeny
ségének általános szabályait.

Az alapvető szabályzatokat, a m iniszter az egyéb szabály
zatokat — a kiadásra jogosult — illetékes vezető parancsával 
kell hatályba léptetni.

Ügyrendben kell meghatározni az illetékes szervnek a Bel
ügyminisztérium szervezetében betöltött funkcióját, szakmai 
feladatkörét, a szervezeten belül működő vezetők feladatát, 
hatáskörét.

 

Intézkedésben kell meghatározni az érin te tt szervek szá
m ára valamely jogszabály, vagy belügyi rendelkezés végrehaj
tása érdekében, illetve m eghatározott ügyben, vagy ügykörben 
kifejtett tevékenység konkrét előírásait.

Körlevélben kell meghatározni a szervek értesítésével, tá jé
koztatásával összefüggő kérdéseket, valam int az intézkedések 
megtételével kapcsolatos feladatokat.
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24. A miniszteri utasítás, a jogi iránym utatás és a belügyi 
rendelkezés előkészítésének rendje:

— A miniszteri utasítás, a jogi iránym utatás és a bel
ügyi rendelkezés tervezetének előkészítése annak a 
szervnek a feladata, amelynek vezetője a kiadásra 
jogosult.

— Ha a rendelkezés több szerv hatáskörét érinti első
sorban egyetértésben, szükség esetén együttesen 
kell előkészíteni. Az együttes rendelkezés előkészí
téséért a szabályozás tárgyában elsődlegesen érde
kelt, vagy arra kijelölt vezető felelős. Mellőzhető az 
egyeztetés am ennyiben a koordinációs tevékenység 
elhúzódása fontos politikai érdeket veszélyeztetne. 
Ez esetben az érin te tt szervek utólagos tájékozta
tása kötelező.

— A főcsoportfőnökség vezetője által kiadásra kerülő 
miniszteri utasítás, jogi iránym utatás és belügyi 
rendelkezés előzetesen jóváhagyott tervezetét meg 
kell küldeni a BM Titkárságnak, amely véleményezi 
és aláírásra előterjeszti.

— Csoportfőnöki, illetve önálló osztályvezetői belügyi 
rendelkezés kiadására csak a főcsoportfőnökség tit
kársága által történő nyilvántartásba vétel után 
kerülhet sor.

25. A minisztérium képviseletében állásfoglalásra jogosultak:
— a főcsoportfőnökség vezetője, illetve helyettese, az 

irányítása alá tartozó szerveket érintő kérdésekben 
valam int — a miniszter felhatalm azásával — más 
ügyekben is;

— a csoportfőnökök (önálló osztályvezető) az illetékes
ségi és hatáskörüket érintő kérdésekben.

26. A főcsoportfőnökség és szervei, valam int a társ belügyi 
szervek, m unkájukat kölcsönösen érintő ügyekben kötelesek 
egymást rövid úton tájékoztatni. A tájékoztatást általában azo
nos szintű vezetők, illetve szervek adják. Az ügyintézés során 
fokozatosan érvényesíteni kell a munkakapcsolat form ájában 
történő gyors és hatékony tájékoztatást, illetve intézkedést.

27. A kiadmányozási jog — az ügyekben való döntés, illetőleg 
a tervezetek jóváhagyása — a szerv vezetőjét (parancsnokát)
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illeti meg. A vezető m eghatározott körben átruházhatja kiad
mányozási jogát helyettesére, illetőleg más beosztottjára.

28. A főcsoportfőnökség szervei vezetőinek napi jelentési 
kötelezettsége bővül a háborús időszakra érvényes kiegészített 
jelentési kötelezettséggel.

A főcsoportfőnökség ügyeleti jelentéseit a BM Főügyeleten 
keresztül a kitelepült BM I. vezetési pont vezetésével megbízott 
belügyminisztériumi állam titkárnak kell továbbítani.

29. A külső szervekkel történő szóbeli és írásbeli érintkezés
ben a konspirációs szabályok alapján kell eljárni. A belügyi 
szervek szervezetére, munkamódszerére, létszámára, vesztesé
geire, a vezetés települési helyeire, egyéb, a biztonsággal kap
csolatos körülm ényekre vonatkozó adatot, vagy utasítást h ír
eszközök ú tján  nyílt szöveggel közölni nem lehet.

30. A minisztériumok, vagy más központi állami szervek ré
szére írásbeli szignalizáció csak a miniszter, illetve a belügy
minisztériumi állam titkár engedélyével adható.

31. Külföldi szervekkel — jogszabály, vagy a szocialista or
szágok belügyi szerveivel kötött megállapodások felhatalmazása 
kivételével — a főcsoportfőnökség szervei nem levelezhetnek. 
Külföldi állampolgárok részére okiratot — felsőbb szerv által 
adott külön felhatalmazás hiányában — nem adhatnak ki.

32. A hírközlő szervek részére a napi eseményekről tájékoz
tatást — az illetékes vezetővel egyetértésben — a BM Titkárság 
vezetője adhat.
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VIII. fejezet 

Vegyes rendelkezések

33. A főcsoportfőnökség állományának ellátása az alábbiak 
szerint alakul:

— az állomány új rendszerű illetm ény-ellátásban ré
szesül. Megszűnik a ruházati illetmény, helyette a 
teljes személyi állomány hadiruházattal lesz fel
szerelve ;

— a szolgálati feladatok ellátásához szükséges anyago
kat, eszközöket, a háborús működési helyen történő 
elhelyezést, élelmezési jegyek, esetenként élelme
zési nyersanyagok kiadását, a pihentetéshez szük
séges felszerelést, a BM Központi Ellátó Parancs
nokság biztosítja, illetve végzi;

— az egészségügyi szakellátás orvosi segélyhelyeken, 
utókezelőkben, a területi egészségügyi intézm ények
ben, valam int szükség-kórházban történik;

— a működéshez feltétlenül szükséges helyi és távol
sági hírösszeköttetést a BM Műszaki Fejlesztési 
Csoportfőnökség Híradó Osztálya szervezi és üze
m elteti;

—  a támadó fegyverek hatása elleni védelmet — a 
háborús működési helyen — erre a célra kijelölt 
szakszolgálat szervezi és irányítja.

34. A személyi veszteségek pótlása a BM központi tarta lék
ból fog történni.

35. Az írásbeli érintkezés módja:
a) külső szervekkel:

— miniszterekkel, m inisztériumi állam titkárokkal, mi
niszterhelyettesekkel, országos szervek vezetőivel 
— szakterületét érintő kérdésekben — a főcsoport- 
főnök folytathat levelezést;

— a minisztériumok főosztályvezetőivel és az országos 
hatáskörű szervek hasonló beosztású vezetőivel — 
hatáskörükbe tartozó kérdésekben — a csoportfő-
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nökök és az önálló osztályvezetők folytathatnak 
levelezést;

b) belső szervekkel:
— a csoportfőnökök, az önálló osztályvezetők (titkár

ságvezető) — a hatáskörébe u talt kérdésekben — a 
minisztériumon belüli szervek hasonló szintű veze
tőivel levelezést folytathatnak, az ügykörébe tartozó 
feladatok megoldásához tájékoztató jellegű anyago
kat és adatokat kérhetnek.

36. A csoportfőnökök és az önálló osztályvezetők — előzetes 
engedély alapján — részt vehetnek más minisztériumok, illetve 
országos hatáskörű szervek kollégiumain, értekezletein, ott a fő
csoportfőnökség nevében állást foglalhatnak.

37. A főcsoportfőnökség minden vezetője, beosztottja felelős 
az államtitok, a szolgálati titok őrzésére vonatkozó jogszabályok, 
utasítások m egtartásának rendszeres ellenőrzéséért és a meg
őrzés feltételeinek biztosításáért.

38. A főcsoportfőnökség belső ügykezelésének szervezetét, 
működési rendjét — a BM Ügykezelési Szabályzat alapján — a 
főcsoportfőnök határozza meg.

39. A csoportfőnökségek és az önálló osztályok, valam int a 
szakirányításuk alá tartozó területi szervek feladatait, jog- és 
hatáskörét saját ügyrendjük tartalmazza.

40. A főcsoportfőnökség és szervei háborús időszaki ügyrend
jei a miniszter külön utasítására lépnek hatályba.

41. A főcsoportfőnökség ügyrend készítésére kötelezett szer
vei háborús időszaki ügyrendjeiket a jelen ügyrendben foglaltak 
figyelembevételével, a 0011/1973. számú belügyminiszteri u ta
sítás 95. pontjának megfelelően készítsék el.



Ügyrend készítésére kötelezettek:
— a Bűnügyi Csoportfőnökség,
— a Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnökség,
— a Személyzeti Osztály,
— a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága,
— a Forradalm i Készenléti Rendőri Ezred.

KÖRÖSI GYÖRGY s. k.
rendőr vezérőrnagy, 

m iniszterhelyettes

Felterjesztve: m iniszter elvtársnak,
állam titkár elvtársnak. 

K apják: elosztó szerint.
Készült: 65 példányban.
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