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I. FE JE Z E T

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
II/I. (BŰNÜGYI) CSOPORTFŐNÖKSÉGE

1. A Belügym inisztérium  II/I. (Bűnügyi) Csoportfőnöksége a 
BM II. Főcsoportfőnökség köztörvényes bűnüldözési felada
tokat irányító, szervező és ellenőrző szerve. Tevékenységét 
jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok alapján 
végzi.

2. A Csoportfőnökség a büntetőjog, a bűnözés elleni harc sajá
tos eszközeivel, a szocialista törvényesség betartásával, a fel
ügyeleti feladatok ellátásával a Belügyminisztérium  más 
szerveivel szoros egységben teljesíti a szocialista állami, tá r
sadalmi és gazdasági rend védelmében, a közrend és közbiz
tonság fenntartásában reá háruló feladatokat. M unkája során 
együttm űködik a MNK fegyveres erőivel, a munkásőrség
gel, fegyveres testületekkel, az igazságügyi szervekkel, orszá
gos állami szervekkel, támaszkodik az állampolgárok segítő
készségére.

3. A Csoportfőnökség szerveinek vezetői és parancsnokai, köte
lezettségeik m aradéktalan teljesítésével biztosítják az alá
rendeltségükbe tartozó személyi állomány eszmei, erkölcsi, 
politikai egységét, követelm ények szerinti felkészültségét, 
szilárd katonai és szolgálati fegyelmét. A szervek vezetőinek, 
parancsnokainak feladata e m unkájuk során együttm űködni 
az illetékes párt, KISZ és szakszervezeti szervekkel.

4. A Csoportfőnökség központi szervei és a szakirányítása alá 
tartozó szervek:

a) központi szervek:
-  I I / I - 1. (Társadalmi Tulajdonvédelmi) Osztály;
-  I I /I - 2. (Bűnüldözési) Osztály;
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-  l l / l - 3. (Vizsgálati) Osztály;
-  l l / l - 4. (Bűnügyi Technikai) Osztály;
-  Titkárság;

b) budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok bűnügyi 
szervei.

II. FEJEZET 

A CSOPORTFŐNÖKSÉG FELADATA

5. Biztosítja a folyamatos szakirányítást és ellenőrzést a bűn
ügyi szolgálat m unkájában. Érvényesíti a jogszabályokban, 
parancsokban, utasításokban és szabályzatokban előírt köve
telm ényeket és felelősséget, a belügyi szervek együttm űkö
désére és egymás kölcsönös segítésére vonatkozó előírásokat.
Szervezi, szakirányítja, ellenőrzi, értékeli, koordinálja és 
segíti a rendőri szervek hatáskörébe tartozó bűncselekmé
nyek megelőzésére, m egszakítására és felderítésére irányuló 
(nyílt és titkos) tevékenységet.

-  K utatja  az új bűnelkövetési lehetőségeket és módszereket, 
kidolgozza azokat a parancsokat és utasításokat, szabály
zatokat, krim inalisztikai ism ertetőket, amelyek rendőri 
bűnmegelőző és felderítő tevékenység rendjét és mód
szereit meghatározzák.

-  Sajátos eszközeivel és módszereivel segíti az állam bizton
sági szervek tevékenységét.

-  Szervezi és koordinálja a szakirányítás alá tartozó társa
dalmi tu la jdonvédelmi szervek tevékenységét a népgaz
dasági ágaknak megfelelően és egyes kiem elt vonalakon. 
Irány ítja  a kábítószerek csempészése és illegális felhasz
nálása elleni tevékenységet.

-  Felügyeletet gyakorol az üzemrendészeti szervek szakmai 
(bűnügyi) m unkája felett, segíti kiképzésüket.

-  M eghatározza a rendőrség ifjúságvédelm i feladatait, 
elemzi és értékeli a fiatal korosztályhoz tartozó bűnelkö
vetők tevékenységét és kidolgozza a szükséges intézke
déseket.



-  M eghatározza a veszélyes bűnözőkkel kapcsolatos rendőri 
feladatokat.

-  Elrendeli az országos és terü leti jellegű közbiztonsági és 
körözési akciókat.

-  Szakirányítja és ellenőrzi a rendőri szervek személy és 
tárgykörözési m unkáját. Együttm űködve az illetékes cso
portfőnökségekkel, szervezi a fegyveres erők és testüle
tek e ltűn t tagjainak (szökevényeinek) elfogását, a baráti 
országok szerveitől érkező körözéssel kapcsolatos felada
tokat.

-  Szakirányítja és ellenőrzi a szabadságvesztésből szaba
dult személyek utógondozásával kapcsolatos rendőri te
vékenységet.

-  Szakirányítja és ellenőrzi a rendőri szervek vizsgálati 
m unkáját. Koordinálja és segíti egyes országos jelentő
ségű vagy több főkapitányság területére kiterjedő ügyek 
nyomozását.

-  Szakirányítja és ellenőrzi a bűnügyi igazgatási (üzemi 
balesetek, tűzesetek, robbanások stb.) tevékenységet.

-  Irányítja, ellenőrzi a bűnügyi operatív felderítést a köz
törvényes letartóztato ttak  és elítéltek között.

-  Szakirányítja, segíti és ellenőrzi a bűnügyi szervek kri- 
m ináltechnikai m unkáját, szakértői vizsgálatokat végez, 
továbbá kutató m unkát fo lytat krim ináltechnikai eljá
rások kidolgozására, fejleszti a krim ináltechnikai szolgá
latot.

-  Kapcsolatot ta r t a tudományos intézményekkel és meg
szervezi egy-egy krim ináltechnikai téma kutatását, kidol
gozását.

-  Biztosítja a Bűnügyi Múzeum és a szakkönyvtár műkö
dését és továbbfejlesztését.

6. A Csoportfőnökség ellenőrzi a területi bűnügyi szervek 
m unkáját, figyelemmel kíséri a bűncselekmények megelőzé
sét, m egszakítását és felderítését szolgáló módszerek alkal
mazását. A tapasztalatok értékelésével és általánosításával -  
új módszerek kidolgozásával -  segíti a gyakorlati m unkát 
végző szerveket.
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Ennek so rán :
-  Általános (komplex) ellenőrzéseket ta r t a megyei (buda

pesti) rendőr-főkapitányságoknál és alárendelt szerveik
nél.

-  Szükség szerint téma, célvizsgálatokat, felm éréseket 
végez.

Az ellenőrzés megkezdéséről, a m egállapításokról a főkapi
tányt tájékoztatja. A feltárt hiányosságok és azok okainak 
megszüntetése érdekében a főkapitányt intézkedésre kéri 
fel.

A központi osztályok beosztottai bevonásával állandó és köz
vetlen kapcsolatot ta r t a középfokú irányító és végrehajtó 
szervekkel.

7. Tökéletesíti a szakirányítása alá tartozó bűnügyi szolgálat 
tevékenységét, fejleszti módszereit és eszközeit, biztosítja, 
hogy a bűnügyi nyomozó szervek tevékenysége, fejlődése 
m indenkor m egfeleljen a társadalom  fejlődésének, a bűnözés 
várható állapotának.

E célkitűzések megvalósítása érdekében:
-  Közreműködik a rendőri állomány kiképzése és tovább

képzése irán ti követelm ények kialakításában.
-  Kezdeményezi és segíti a bűnözés megelőzését szolgáló 

kiállítások szervezését, a sajtó, rádió, televízió, film  és 
egyéb eszközök felhasználásával végzett propaganda- 
m unkát.

-  Szakterületével összefüggő m ódszertani útm utatókat, 
tananyagokat, szabályzatokat dolgoz ki és közreműködik 
a tanulm ányi szervek ezirányú m unkájában, egyes anya
gok közreadásában.

-  Közreműködik a bűnügyi statisztikai adatfelvétel és adat
szolgáltatás, a rendőri nyilvántartások irán ti igények ki
dolgozásában, ellenőrzi a szakirányítás alá tartozó szer
vek adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését és a 
nyilvántartások hasznosítását.

8. V égrehajtja a nemzetközi együttm űködési okmányokban 
foglalt kötelezettségeket, elkészíti a szakterületét érintő be- 
és kiutazási terveket és jelentéseket.
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9. Felügyeleti körében ellátja:
-  A hatáskörébe tartozó hatósági feladatokat, intézi a nyo

mozószervek tevékenységével összefüggő egyes panasz
ügyek kivizsgálását.

-  Ellenőrzi szakterületén a nemzetközi együttműködés ke
retében te tt intézkedéseket.

III. FEJEZET

A BŰNÜGYI SZERVEK ÁLTAL HASZNÁLT 
MUNKAMÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

A Csoportfőnökség szervei és a szakirányítás alá tartozó bűnügyi 
szervek a feladatok ellátása érdekében nyílt és titkos eszközöket 
és módszereket alkalmaznak.

10. Nyílt eszközök és módszerek:

-  Mindazok az eszközök és módszerek, amelyek alkalmazá
sára a hatályos büntető anyagi és eljárási és más jogsza
bályok a rendőrségi nyomozószerveket kötelezik, illetve 
feljogosítják.

-  A társadalm i kapcsolatok, m elyeket az állami, gazdasági, 
szövetkezeti és társadalm i szerveknél és intézményeknél 
dolgozókkal, a lakossággal, a kölcsönös tájékoztatás, a 
bűncselekm ények megelőzése és felderítése érdekében 
kialakítanak.

-  A hivatalos kapcsolatok, m elyeket a Csoportfőnökség és a 
szakirányítása alá tartozó szervek vezetői, illetékes be
osztottai a hatáskörükbe u ta lt kérdésekben -  tevékeny
ségi szintjüknek megfelelően -  a m iniszteriális vagy or
szágos hatáskörű, megyei (budapesti) hatáskörű, járási 
(városi, kerületi) illetve helyi szervekkel, e szervek veze
tőivel vagy vezető beosztású dolgozóival tartanak.

11. A Csoportfőnökség bűnügyi szervei és a szakirányítása alá 
tartozó bűnügyi szervek a bűncselekmények megelőzése, 
m egszakítása és felderítése céljából -  a vonatkozó rendel-



kezéseknek megfelelően -  hálózati operatív m unkájuk során 
az alábbi főbb titkos eszközöket és módszereket alkalmazzák:

-  A vonatkozó szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 
hálózati személyeket szervezhetnek a hatáskörükbe utalt 
bűncselekmények megelőzésére, m egszakítására és felde
rítésére.

-  Titkos kihallgatást, titkos őrizetbevételt foganatosíthat
nak, titkos házkutatást tarthatnak .

-  A bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható szemé
lyeket, valam int iratokat titkosan lefényképezhetnek, 
ujjnyom atokat titkosan m egszerezhetnek.

-  Súlyosabb bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 
személyek levelezését, telefon- és más beszélgetéseit -  a
III. Főcsoportfőnökség illetékes szervein keresztül -  t it 
kosan ellenőrizhetik.

-  Titkos állom ányt foglalkoztathatnak.

-  Megfelelő jelzések alapján, a vonatkozó parancsok, u ta 
sítások szerint, bűncselekmény gyanúja esetén szemé
lyekre, csoportokra, illetve ügyekre operatív felderítést 
folytathatnak.

A felsorolt titkos eszközök állam titkot képeznek, amelynek 
megóvása m inden é rin tett parancsnok és beosztott alapvető 
kötelessége.

IV. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG SZERVEINEK FELADATA 

II/I- 1. (Társadalmi Tulajdonvédelmi) Osztály feladata:

-  Ellátja a Csoportfőnökség szakirányítási feladatait a társa
dalmi tu la jdonvédelmi vonalon. Ennek során:

-  Ellenőrzi és segíti a társadalm i tulajdonvédelm i szervek
nél a társadalm i tulajdon és a népgazdaság elleni bűn- 
cselekmények megelőzésére, m egszakítására és felderí
tésére irányuló rendőri (nyílt és titkos) tevékenységet.
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-  Szorosan együttm űködik a bűnüldözési, vizsgálati, köz- 
rendvédelmi, közlekedésrendészeti és a politikai nyo
mozószervekkel.

-  Koordinálja a szakirányítása alá tartozó társadalm i tu 
lajdonvédelm i szervek tevékenységét a népgazdasági 
ágaknak megfelelően és egyes kiem elt vonalakon.

-  Ellenőrzi és segíti a kábítószer-csempészés elleni tevé
kenységet.

-  Kivizsgálja a főkapitánysági társadalm i tulajdonvédelmi 
szervek tevékenységével kapcsolatos panaszokat és ezek 
alapján intézkedéseket javasol.

-  Ellenőrzi és segíti a vasúti balesetek megelőzését szolgáló 
feladatok teljesítését. 

-  Rendszeresen elemzi és értékeli a bűnügyi helyzetet, az 
operatív elhárítás és felderítő m unka alakulását és kidol
gozza a legfontosabb feladatokat.

-  Operatív adatgyűjtést, feldolgozást, büntető eljárást kez
deményez, országos szerveket érintő vagy több megyére 
kiterjedő kiemelkedő jelentőségű bűnügyekben.

-  Ellenőrzi, elemzi és értékeli a szakirányítás alá tartozó 
társadalm i tulajdonvédelm i szervek m unkáját.

-  Hivatalos kapcsolatot épít ki és ta rt fenn az országos ha
táskörű állami, gazdasági és társadalm i szervekkel, kez
deményezi a társadalm i tulajdon elleni bűncselekmények 
elősegítő okainak és körülm ényeinek megszüntetését.

-  A társadalm i tulajdon védelm ét szolgáló állami, gazda
sági és társadalm i intézkedéseket tanulmányozza és kor
szerűbb, hatékonyabb módszerek bevezetésére tesz javas
latot.

-  Tájékoztató jelentés-tervezeteket készít a felsőbb párt és 
állami, illetve az é rin te tt gazdasági szervek vezetői ré
szére a társadalm i tulajdon védelm ének helyzetéről, vagy 
konkrét jelenségekről.

-  Ellenőrzi és segíti az egyes szakminisztériumok, országos 
főhatóságok rendészeti osztályainak társadalm i tulajdon
védelmi m unkáját, ellátja ezek szakfelügyeletét, részt 
vesz a rendészeti dolgozók oktatásában, szakmai tovább
képzésében.
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13. II/I- 2. (Bűnüldözési) Osztály feladata:

Ellátja a Csoportfőnökség szakirányítási feladatait bűnüldö
zési vonalon.

Ennek során:

-  Ellenőrzi és segíti a bűnüldözési szerveknél az államigaz
gatás, a közrend és a közbiztonság, a család, az ifjúság, 
a nemi erkölcs, az állampolgárok személye és javai elleni 
bűncselekmények, valam int a társadalm i tulajdon kárára 
elkövetett betöréses lopások és rablások megelőzésére, 
m egszakítására, felderítésére irányuló bűnüldöző m unkát.

-  Szervezi és ellenőrzi a konok, visszaeső, az utazó, a veszé
lyes, a cigány lakosság köréből kikerülő és a fiatal kor
osztályokhoz tartozó bűnözők tevékenységének visszaszo
rítására irányuló rendőri tevékenységet.

-  Ellenőrzi a szabadságvesztésből szabadult személyek 
utógondozásával kapcsolatos rendőri tevékenységet.
A rendőri szervek személyi és tárgykörözési m unkáját.

-  Ellenőrzi és koordinálja a kábítószerek illegális felhasz
nálásának megelőzésére és felderítésére irányuló tevé
kenységet.

-  A szakirányítás keretében a bűnüldözési szerveknél el
lenőrzi az operatív felderítő m unkát, az operatív eszkö
zök és módszerek alkalmazását, a tevékenység hatékony
ságát.

-  Elemzi és értékeli a bűnözés alakulását, a bűncselekmé
nyek okait és az elkövetést lehetővé tevő körülm ényeket. 
K utatja  a megelőző és felderítő m unka fogyatékosságait, 
az új bűnelkövetési lehetőségeket és módszereket.

-  Együttm űködve az illetékes csoportfőnökségekkel, szer
vezi és irány ítja  a fegyveres erők és testü letek  eltűn t tag
jainak (szökevényeinek) elfogását, továbbá a baráti or
szágok illetékes belügym inisztérium i szerveitől érkező 
körözéssel kapcsolatos feladatokat.

-  Szervezi és koordinálja az országos vagy több főkapitány
ság terü leté t érintő, a területi jellegű közbiztonsági raz
ziákat és körözési akciókat.
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-  A szakterületén ellenőrzi a megelőző és felderítő m unkát 
érintő jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályza
tok végrehajtását.
Ezen keresztül elősegíti az egységes gyakorlat érvényesü
lését. A m unka m egjavítására javaslatot tesz, az értékelt 
hiányosságok kiküszöbölését kezdeményezi.

-  Kidolgozza a szakvonalaknak megfelelően:
A rendőri bűnmegelőző és felderítő tevékenység rendjét 
meghatározó parancsok, utasítások, szabályzatok és tá 
jékoztatók tervezetét.
Az operatív eszközök és módszerek hathatósabb felhasz
nálására vonatkozó intézkedéseket.
A bűnöző (konok, visszaeső, utazó, veszélyes és cigány) 
kategóriák bűnös tevékenységének megelőzésére, vissza
szorítására irányuló rendőri feladatokat.
A rendőrség ifjúságvédelm i feladatait.
A bűncselekm ények okainak és elkövetésüket lehetővé 
tevő körülm ények korlátozására vonatkozó javaslatokat.

-  Koordinálja, ellenőrzi és szükség szerint segíti a bűnül
dözési szervek hatáskörében lévő, kiem elt társadalm i ve
szélyességű, vagy több főkapitányságra kiterjedő bűn- 
cselekmények ism eretlen tetteseinek a felderítését.

-  A feladatok végrehajtása érdekében m unkakapcsolatot 
ta r t az azonos hatáskörű rendőri és állambiztonsági társ
osztályokkal.

-  A megelőző m unka fokozására együttm űködést alakít ki 
az é rin te tt állami szervek, tudományos intézmények, tá r
sadalmi szervek azonos szintű illetékes vezetőivel. Ku
ta tja  a társadalm i erők bevonásának lehetőségeit.

-  Kivizsgálja a főkapitánysági bűnüldözési szervek tevé
kenységével kapcsolatos panaszokat és ezek alapján in
tézkedéseket foganatosít.

14. II/I- 3. (Vizsgálati) Osztály feladata:

Ellátja a Csoportfőnökség szakirányítási feladatait a vizsgá
lati m unka vonalán.
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Ennek során:

-  Ellenőrzi és segíti a rendőri vizsgálati szervek tevékeny
ségét. Koordinálja egyes országos jelentőségű, vagy több 
főkapitányság területére kiterjedő ügyek nyomozását. 
Elemzi és értékeli a rendőri nyomozások tapasztalatait és 
ennek alapján intézkedéseket tesz a nyomozások törvé
nyes, gyors, eredm ényes és színvonalas lefolytatására.

-  Rendszeresen ellenőrzi;
A büntető anyagi és eljárási jogszabályok m egtartását, a 
nyomozási cselekmények taktikailag helyes sorrendbe 
való foganatosítását, krim inalisztikai módszerek alkalm a
zását, illetve a nyomozás teljességének biztosítását.

A titkos úton szerzett adatok realizálását, jogerejűvé té
telét. A fogdaszabályzat rendelkezéseinek betartását. 
A munkaszervezés és nyomozástervezés teljesítését, az 
irányítás hatékonyságát.

-  Az állásfoglalás végett felterjesztett, illetve felkért ügyek
ben rendelkezik a szükséges intézkedések m egtételére.

-  Ellenőrzi és segíti a bűnügyi igazgatási (üzemi balesetek, 
tűzesetek, robbanások stb.) tevékenységet.

-  Tanulmányozza a büntető anyagi és eljárási jog elméleti 
problémáit, valam int az ezekkel kapcsolatos kodifikációs 
elgondolásokat, javaslatokat. Kivizsgálja az egyes bűn
ügyi szervek nyomozási tevékenységével kapcsolatos vagy 
hatáskörébe utalt más jellegű panaszokat, bejelentéseket.

-  Tájékoztató jelentés-tervezetet készít az MSZMP KB és 
a korm ány részére a gazdaságpolitikailag jelentős vagy az 
elkövetett bűncselekmény jellegénél fogva kiemelkedő 
bűnügyekről.

-  Nyomozási ügyekben, ha a bűncselekmény elkövetésének 
megelőzésére m inisztérium  vagy más országos főhatóság 
intézkedése szükséges, szignalizációs javaslatot készít.

-  Együttm űködik a többi bűnügyi szakosztállyal és az igaz
ságügyi szervekkel, m unkáját a társosztályok feladataival 
egybehangolja.

-  Ellenőrzi és segíti a fogdákban és a börtönökben a köz
törvényes letartóztato ttak  és elítéltek között folyó bűn-
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ügyi operatív felderítést. Szakirányítás keretében előse
gíti a megyei és budapesti vizsgálati szervekkel az opera
tív feladatok egységes értelm ezését és végrehajtását.

-  Elemzi és értékeli a fogda és börtönügynökség telepítését 
és foglalkoztatását, az operatív felderítés -  adatgyűjtés 
és feldolgozás -  teljesítését. Koordinálja az operatív 
szervek között a fogdaügynökök kiadását és felhasználá
sát.

15. II/I- 4. (Bűnügyi Technikai) Osztály feladata:
-  A Csoportfőnökség szakirányítási feladatának keretében 

ellenőrzi és segíti a bűnügyi szervek krim ináltechnikai 
m unkáját és nyom ozókutya vezetői szolgálatát.

-  A helyszíni és laboratórium i technikai eljárásokkal, kri
m inalisztikai jellegű szakértői vizsgálatokkal, szaktanács- 
adással, segédletekkel és egyes speciális technikai beren
dezésekkel segíti a rendőri szervek bűnüldöző tevékeny
ségét.

-  Tudományos kutató m unkát folytat a bűnügyi technikai 
eljárások, szakértői vizsgálati módszerek kidolgozására, 
fejlesztésére és alkalmazására. Részt vesz a bűnügyi tech
nikai szolgálat fejlesztési tervének kidolgozásában.

-  Kapcsolatot ta rt a hazai és külföldi tudományos és társ
intézetekkel, az új tudományos eredm ények hasznosítása 
és m eghonosítása végett.

-  Önálló számadótest a bűnügyi technikai anyagokkal való 
gazdálkodás tekintetében. A jóváhagyott szükségleti terv 
keretein belül kötelezettségvállalási jog illeti meg. 
Véleményezi a rendőri szervek bűnügyi, technikai anyag- 
ellátási tervét.
A bűnügyi technikai eszközök műszaki fejlesztési tervét 
koordinálja a Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökséggel.

-  F enn tartja  és továbbfejleszti a Bűnügyi M úzeumot és a 
bűnügyi szakkönyvtárat.

-  Szervezi a BM Tanulm ányi és Kiképzési Csoportfőnökség
gel, illetőleg a BM Egészségügyi Osztállyal a bűnügyi 
technikai és krim inalisztikai, valam int igazságügyi orvos
szakértői szakmai továbbképzést.

-  Értékeli a bűnügyi technikai, valam int a krim inalisztikai 
jellegű szakértői eljárások helyzetét, tapasztalatait és en
nek alapján intézkedéseket kezdeményez, tájékoztatókat 
ta rt és szervez.

-  13 -



16. Titkárság feladata:

A titkárság feladata a csoportfőnök irányító, ellenőrző és ve
zetői m unkájának segítése.

-  A csoportfőnökhöz tájékoztatásra, döntésre, aláírásra ér
kezett ügyiratokat előterjeszti, a hivatalos jellegű tevé
kenységet, levelezést intézi.

-  Koordinálja a Csoportfőnökségre érkező előterjesztéseket, 
utasításokat az érdekelt szervekkel.

-  Előkészíti, megszervezi a Csoportfőnökség osztályvezetői 
és országos értekezleteit.

-  Felhatalm azás alapján ellenőrzi a Csoportfőnökség osz
tályai m unkatervének végrehajtását, operatív osztályai
nak ,,B” ellátm ány felhasználását.

-  Gondoskodik a csoportfőnökhöz érkezett panaszok, kérel
mek, javaslatok kivizsgálásáról és azok érdem i elintézé
séről.

-  N yilvántartja, kezeli a Csoportfőnökségre érkező paran
csokat, utasításokat, szabályzatokat, körleveleket, jelen
téseket, leveleket az ügykezelés szabályainak megfelelően. 
Figyelemmel kíséri a kiadott feladatok időben történő 
végrehajtását.

-  N yilvántartja a Csoportfőnökség osztályvezetői szabad
ságát és az osztály és alosztályvezetők jutalm azását, k i
tüntetését. Vezeti a jutalm azási, segélyezési és illet
ményelőleg nyilvántartást.

17. Az alosztályok feladata, hogy szakterületüknek megfelelően 
tevékenységükkel elősegítsék az osztály fő feladatainak vég
rehajtását. E m unka során ellenőrzik, segítik szakterületükön 
a bűncselekmények megelőzését, megszakítását, felderítését.

V. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG VEZETŐINEK HATÁSKÖRE

18. A csoportfőnök hatásköre:

A csoportfőnök -  a főcsoportfőnök közvetlen alárendeltsé
gében -  irányítja  a Csoportfőnökség szerveit és -  a főka
pitány útján  -  szakirányítja, ellenőrzi a rendőr-főkapitány-
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ságok bűnügyi szerveinek jogszabályokban, parancsokban, 
utasításokban és szabályzatokban m eghatározott tevékeny
ségét.

-  Elemzi, értékeli a bűnügyi szervek m unkáját, intézkedé
seket határoz meg a feladatok jobb elvégzése érdekében.
A bűnügyi m unka egyszerűsítése végett javaslatokat tesz, 
kezdeményezi a korszerű technikai eszközök alkalmazá
sát, a m unka hatékonyságának fokozását.

-  Felelős, a Csoportfőnökség beosztottainak politikai, er
kölcsi, fegyelmi állapotáért. Személyzeti hatáskörét a 
„Belügym inisztérium  Hatásköri L istája”, dicsérő és fe
nyítő jogkörét a „Belügym inisztérium  Fegyelmi Szabály
zata” szabályozza.

19. Feladatait a szakirányítása alá tartozó szervekre kötelező 
parancsok, utasítások és szabályzatok kiadása útján, a köz
vetlen alárendeltségében működő központi osztályok segít
ségével teljesíti.

Ennek során:
-  Szakterületét érintő kérdésekben a m iniszterhelyettes 

hozzájárulásával országos tanácskozásokat, értekezleteket 
tarthat.

-  Véleményezi szakterületén a főkapitánysági osztályveze
tők kinevezési, leváltási javaslatát.

-  Jóváhagyja a központi osztályok m unkatervét, időszakos 
beszámoló jelentéseit.

-  Az utasításokban m eghatározott m értékben utalványoz 
jutalm at, segélyt, illetményelőleget.

-  Engedélyezi a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők 
és beosztottak szabadságát és indokolt esetben térítésm en
tes gyógyüdültetését.

20. Bűnügyi operatív érdekből javaslatot tesz a főcsoportfőnök
nek:
-  Büntető eljárás m egszüntetésére, illetve megszakítására;
-  Őrizetből, előzetes letartóztatásból elbocsátásra;
-  Egyes személyeknek a büntető eljárásból való kivonására.
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21. Engedélyezi:

-  „A rendőrség bűnügyi ügynökségi m unkájának” és „A 
rendőrség bűnügyi operatív felderítő m unkájának” sza
bályzatával hatáskörébe u talt operatív tevékenységet;

-  A III. Főcsoportfőnökség illetékes vezetőjének m egkere
sése alapján operatív érdekből szükséges bűnügyi jellegű 
intézkedések végrehajtását;

-  Az állambiztonsági operatív nyilvántartásban történő 
p rio rá lást;

-  A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított személyek 
levél és csomag ellenőrzését, titkos operatív technikai 
rendszabályok alkalmazását, illetve az osztályvezetők 
által engedélyezett rendszabályok határidejének meg
hosszabbítását;

-  Operatív érdekből a bün tete tt előéletű személyek részére 
büntetlen  előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány 
kiadását;

-  Elfogatóparancsok m egjelentetésének időleges visszatar
tását;

-  Fedőigazolványok kiadását.

22. Kapcsolatot ta rt és levelezést folytat a párt, állami és társa
dalmi szervek azonos szintű vezetőivel.

-  Állást foglal a Belügym inisztérium  más szerveinél a ha
táskörébe tartozó bűnügyi m unkát érintő kérdésekben 
és elősegíti az együttm űködést.

-  Felhatalm azásának megfelelően képviseli a Belügymi
nisztérium ot hazai és külföldi szerveknél.

-  A csoportfőnököt -  az őt megillető hatáskörrel -  távol
létében az általa megbízott osztályvezető helyettesíti.

23. A m iniszterhelyetteshez jóváhagyásra felterjeszti:

-  A Csoportfőnökség szerveinek m unkáját érintő jogsza
bály, m iniszteri vagy m iniszterhelyettesi parancs, utasítás 
és szabályzat tervezeteket, azok m ódosítására vonatkozó 
előterjesztéseket.
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-  A m iniszter vagy m iniszterhelyettes döntési hatáskörébe 
tartozó szakmai, szervezeti és személyzeti kérdésekkel 
összefüggő javaslatokat, előterjesztéseket.

-  A Csoportfőnökség ügyrendjét, évi jelentését és m unka
tervét.

-  Fontosabb intézkedésekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 
ezek végrehajtásáról szóló jelentéseket.

24. Osztályvezetői hatáskör:

-  A csoportfőnök alárendeltségében irányítja, szervezi és 
ellenőrzi osztályán, valam int a szakirányítás keretében 
ellenőrzi és segíti a főkapitánysági bűnügyi szerveknél a 
m unkát.

-  Elemzi, értékeli az osztály és a szakterület m unkáját. In
tézkedéseket tesz a feladatok végrehajtása, a parancsok, 
utasítások egységes értelmezése érdekében, kezdeményezi 
a m unka egyszerűsítését és hatékonyságának fokozását.

-  Engedélyezi a Belügym inisztérium  bűnügyi operatív nyil
vántartásokban való priorálást.

A „Rendőrség Bűnügyi Ügynökségi M unkájának” 
a „Rendőrség Bűnügyi Operatív Felderítő M unkájának” 
a „Titkos Operatív Technikai Rendszabályok Alkalma
zása” szabályzatával hatáskörébe u talt operatív tevé
kenységet.

-  Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben, közvetlen kapcso
latot tart, állást foglal és levelezést folytat a belügymi
nisztérium i társszervek, az állami, a társadalm i szervek, 
intézm ények azonos vagy eggyel magasabb szintű veze
tőivel.

-  Állást foglal a Belügym inisztérium  szerveinél a szakterü
letét érintő kérdésekben.

-  Felterjeszti jóváhagyásra az osztály szervezetére, létszá
m ára vonatkozó javaslatokat. Az osztály évi m unkatervét 
és a szakterület beszámoló jelentését, a szakterületet 
érintő jogszabály, parancs, utasítás tervezeteket.

-  Beszámoltatja a szakterülete vonatkozásában a főkapitány 
tudom ásával a rendőr-főkapitányságok bűnügyi szervei
nek osztályvezetőit.
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-  Összeállítja az osztály évi anyagi és pénzszükségleti te r
vét, a jóváhagyott terv  felhasználását ellenőrzi.

-  Felelős az osztály beosztottainak politikai, erkölcsi, fe
gyelmi állapotáért. Dicsérő és fenyítő jogkörét a „Bel
ügym inisztérium  Fegyelmi Szabályzata” szabályozza. 
M eghatározott m értékben utalványoz jutalm akat.

-  Az osztály vezetőjét távollétében a kinevezett osztály
vezető-helyettes, illetve az általa megbízott alosztályve
zető helyettesíti.

25. Alosztályvezetői hatáskör:

-  Vezeti, irányítja  az alosztály m unkáját, beszám oltatja a 
beosztottakat tevékenységükről.

-  Ellenőrzi és segíti a szakirányítás keretében a megyei 
(budapesti) alosztályok m unkáját. A kiem elten súlyos 
vagy több megyei főkapitányság terü leté t érintő ügyben 
koordinál, illetve gondoskodik a megfelelő gyakorlati se
gítség adásáról.

-  A rendeletekben, parancsokban, utasításokban foglaltak 
végrehajtása érdekében közbeeső intézkedéseket tesz. 
Felhatalm azás alapján eljár az alosztály szakterületét 
érintő kérdésekben, az osztályvezető hatáskörébe tartozó 
ügyekben.

-  A m unka jobb szervezése, színvonalának emelése érdeké
ben olyan elvi és m ódszertani anyagokat dolgoz ki, illetve 
dolgoztat ki, amelyek az alosztály egészéhez, vagy az 
egyes vonalakhoz tartozó tevékenységre vonatkoznak.

-  Hivatalos kapcsolatot épít ki és ta r t fenn az alosztály 
m unkája által é rin te tt állami, gazdasági és társadalm i 
szervek vezetőivel.

-  Az alosztály m unkaterületének és főbb vonalainak meg
felelően elemzi a bűnözés és a bűnüldözés helyzetét, ala
kulását, javaslatokat tesz a végzendő tevékenység fő irá 
nyára.

-  Elkészíti az alosztály m unkáját érintő különböző jogsza
bály (rendelet, parancs, utasítás, szabályzat) illetőleg jog
szabály módosító, továbbá a szakterületet érintő egyéb 
tervezeteket.
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-  Elkészíti az alosztály tevékenységére vonatkozó évi m un
katervet és beszámoló jelentést.

-  Felelős az alosztály beosztottainak politikai, erkölcsi és 
fegyelmi helyzetéért. Gyakorolja a „Belügyminisztérium 
Fegyelmi Szabályzata” által m eghatározott jogkörét. Ja 
vaslatot tesz az alosztály beosztottainak kitüntetésére, di
cséretére, jutalm azására és fenyítésére.

-  Az alosztályvezetőt távollétében az általa megbízott ki
emelt főelőadó, vagy főelőadó helyettesíti.

VI. FEJEZET

A BUDAPESTI ÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGOK 
BŰNÜGYI SZERVEINEK FŐBB FELADATAI

26. A budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok bűnügyi
szervei a főkapitány irányításával látják  el feladataikat.

-  A főkapitányságok bűnügyi szervei jogszabályokban, pa
rancsokban, utasításokban és szabályzatokban m eghatá
rozott nyílt és titkos eszközöket, módszereket a részükre 
előírt m értékben és módon alkalmazzák.

-  Együttm űködnek az ellenséges tevékenység leleplezése és 
az állam  biztonságát veszélyeztető bűncselekmények meg
előzése, megszakítása és felderítése érdekében a főkapi
tányság állambiztonsági szerveivel.

-  Elemzik és értékelik a főkapitányság területén  -  hatás
körüknek megfelelően -  a bűnözés alakulását, a bűncse
lekm ények okait és az elkövetést lehetővé tevő körülm é
nyeket, a rendőri felderítő m unka tapasztalatait.

-  Koordinálják, ellenőrzik, segítik a hatáskörükbe tartozó 
több kapitányságra kiterjedő bűncselekmények ism eret
len tetteseinek felderítésére irányuló tevékenységet.

-  Operatív felderítést és kezdem ényezést folytatnak szak
területükön a vonatkozó szabályzatokban előírtak szerint. 
A bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderí
tése érdekében a vonatkozó szabályzatnak megfelelően 
hálózatot szerveznek, telepítenek és foglalkoztatnak.
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-  Operatív érdekből kezdeményezik bün tete tt előéletű sze
mélyek részére büntetlen előéletet igazoló hatósági er
kölcsi bizonyítvány kiadását, elfogatóparancs m egjelené
sének időleges visszatartását, büntető eljárás m egszünte
tését, illetve megszakítását, őrizetből, előzetes letartózta
tásból történő elbocsátást és egyes személyek büntető el
járás alól való kivonását.

-  E llátják a hatáskörükbe tartozó hatósági feladatokat, to
vábbá panasz (kérelem, bejelentés) ügyekben intézkednek.

-  M eghatározott módon részt vesznek az állomány szakok
tatásában.

-  A jelentési kötelezettséget előíró rendelkezések alapján 
a szakirányítást végző rendőri szervhez jelentést terjesz
tenek fel.

-  A párt, tanácsi, állami, gazdasági, társadalm i szervekkel 
a kapcsolatot, a főkapitánysági ügyrendben m eghatározot
tak szerint tartják .

-  Együttm űködnek a bűnözés elleni harcban az ügyészi és 
bírósági szervekkel.

-  A hatályos parancsok, utasítások alapján illetékességi te 
rületükön végzik a társadalm i tulajdon és a népgazdaság 
elleni bűncselekmények megelőzésére, m egszakítására és 
felderítésére irányuló nyílt és titkos tevékenységet.

-  Népgazdasági szempontból fontos objektumok operatív 
biztosítását megszervezik.

-  A társadalm i tulajdon védelme érdekében hivatalos és 
társadalm i kapcsolatok széles körét alakítják ki, tám asz
kodnak a lakosság segítőkészségére.

-  A vasút területén  a szükséges társadalm i tu la jdonvédelmi 
feladatokat megszervezik és ellátják.

-  A vonatkozó parancsoknak, utasításoknak és szabályza
toknak megfelelően végzik:
A bűnöző személyek veszélyes bűnözővé nyilvánítását, a 
bűnözéstől való visszatartás érdekében a szükséges állami 
és társadalm i intézkedések bevezetését és a személyek el
lenőrzését.
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A szabadságvesztésből szabadult személyek utógondozá
sával kapcsolatos rendőri feladatokat.
V égrehajtják a hatáskörükbe tartozó személy- és tárgy- 
körözési feladatokat.

-  Korszerű bűnügyi technikai eszközök alkalmazásával elő
segítik a nyomozó szervek bűncselekményeket megelőző, 
felderítő és vizsgálati tevékenységét.

-  A bűnüldöző és igazságügyi szervek megkeresésére k ri
m inalisztikai jellegű szakértői vizsgálatokat végeznek és 
szakvélem ényeket készítenek.

-  A bűnügyi hatásköri parancs rendelkezései alapján vég-
- zik a hatáskörükbe tartozó bűnügyek vizsgálatát, biztosít

ják  a törvényesség betartását.
Elemző, értékelő jelentéseket készítenek szakterületükön 
tapasztalt bűnözési tendenciákról és módszerekről, vala
m int a felderítés során tapasztalt káros jelenségekről.
Az ügyész utasítása, határozata vagy egyéb intézkedései 
ellen benyújto tt panaszokban állást foglalnak. A bűnül
döző m unka során jelentkező igazgatási jellegű feladato
kat ellátják.
A tűzesetek vizsgálata során az együttm űködést megszer
vezik a tűzrendészeti szervekkel.
Feladatkörüknek megfelelően végzik a fogda és börtön
ügynökök szervezését, telepítését és foglalkoztatását. Nyo
mozószervek megkeresésére a bün tetésvégrehajtási in té
zetekben operatív adatgyűjtést vagy feldolgozást végez
nek. Teljesítik a hatáskörükbe tartozó bv. intézetekben a 
szabadságvesztés büntetésüket töltő elítéltek ügyében ke
letkezett bűnügyi megkereséseket.

-  A gyerm ek- és fiatalkorúak bűnözésének visszaszorítása 
érdekében együttm űködést alakítanak ki az illetékes 
ügyészségi és bírósági szervekkel, az iskolák igazgatóival, 
az állami gyerm ekvédő otthonok, a javító-nevelő intéze
tek vezetőivel, a nőtanáccsal, egyéb ifjúságvédelm i szak- 
bizottságokkal.

-  A BRFK I I /I - 7. Felderítő Osztály a BM II. főcsoportfő
nök és helyettese, a BRFK vezetője és bűnügyi helyettese 
utasítására, a megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek
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megkeresésére országos hatáskörrel operatív figyelést vé
gez, környezettanulm ányt készít a bűnügyi szerveknél 
folyó feldolgozásokban, nyomozásokban.

VII. FEJEZET

AZ IRÁNYÍTÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

27. A bűnügyi szervek szakirányítása parancsok, utasítások, sza
bályzatok, illetve körlevelek kiadása ú tján  történik. A mi
niszteri, m iniszterhelyettesi parancs, utasítás, szabályzat te r
vezetét koordinálásra meg kell küldeni a főcsoportfőnökség 
titkárságára.
Hatáskörbe tartozó kérdésekben parancsot, utasítást és sza
bályzatot a csoportfőnök jogosult kiadni. A csoportfőnök a 
főkapitányon keresztül írásbeli parancsot, illetve u tasítást 
adhat ki szakterületét érintő kérdésekben a megyei (buda
pesti) főkapitányságok rendőri (bűnügyi) helyettesei felé, 
őket beszám oltathatja, m unkájukhoz iránym utatást adhat ki.
A központi osztályvezetők a szakirányítás körében a paran
csok és utasítások végrehajtása érdekében egyes konkrét 
ügyekben adhatnak rendelkezést, jóváhagyással berendelést 
eszközölhetnek, értékelő jelentéseket, ism ertetőket, tájékoz
tatókat adhatnak ki.

28. Szóbeli és írásbeli érintkezés módja:

-  A szóbeli és az írásbeli érintkezésnél a titok tartásra  és a 
konspirációra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

-  Társm inisztérium ok főosztályvezetőivel és országos ha
táskörű szervek hasonló beosztású vezetőivel, hatáskö
rükbe tartozó kérdésekben a csoportfőnök és az osztály- 
vezetők levelezhetnek.

-  A csoportfőnök, az osztályvezetők a m inisztérium on belüli 
szervek hasonló szintű vezetőivel a hatáskörükbe u talt 
kérdésekben levelezést folytathatnak, az ügykörükbe ta r
tozó feladatok megoldásához tájékoztató jellegű anyago
kat és adatokat kérhetnek, őket egyes feladatok elvégzé
sére felkérhetik.
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-  Felsőbb szervekhez -  Népköztársaság Elnöki Tanácsa, 
M inisztertanács, Honvédelmi Bizottság, Gazdasági Bizott
ság stb. -  történő előterjesztést koordinálás végett a fő
csoportfőnökség titkárságának kell megküldeni.

-  A csoportfőnök által kiadott utasításokat (parancsokat, 
szabályzatokat), a főcsoportfőnökség vezetői által kiadott 
körleveleket és a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályától ér
kező vagy oda irányított, nemzetközi együttműködéssel 
kapcsolatos anyagokat a főcsoportfőnökség titkársága ú t
ján  kell továbbítani.

Az írásbeli érintkezés egyéb m ódját az Ügykezelési Szabály
zat rendelkezései határozzák meg.

29. A főcsoportfőnökség képviselete, tájékoztatók, nyilatkozatok 
adása külső szervek felé:
-  A csoportfőnök szakterületét érintő kérdésekben más mi

nisztériumok, illetve országos hatáskörű szervek kollé
giumain, értekezletein meghívás alapján részt vehet és a 
főcsoportfőnökség nevében állást foglalhat.

-  Az osztályvezetők más minisztériumok, országos hatás
körű szervek értekezletein, a főcsoportfőnök vagy csoport
főnök engedélyével vehetnek részt. Ezeken az osztály 
szakterületét meghaladó kérdésekben csak külön eseti 
felhatalm azás alapján foglalhatnak állást.

-  A sajtó és más hírközlő szervek részére napi események
ről tájékoztató, nyilatkozat csak a főcsoportfőnök vagy a 
csoportfőnök egyetértésével, a BM Titkárság vezetője ú t
ján  adható.

A rendőrséget népszerűsítő jog- és egyéb propaganda célokat 
szolgáló anyagok közzététele a BM IV /I. Csoportfőnökség 
ú tján  történik.

VIII. FEJEZET 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

30. A Csoportfőnökség központi osztályai ügyrendet nem készí
tenek, m unkarendjüket a Belügyminisztérium, a BM II. Fő
csoportfőnökség és jelen ügyrend szerint kell kialakítaniuk.
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31. Jelen ügyrend megjelenésével lép hatályba, egyidejűleg a 
10- 2214/1964. számú II. főcsoportfőnökségi ügyrend alap
ján készített osztály ügyrendek hatályukat vesztik.

Budapest, 1972. novem ber hó 28.

Dr. RUDAS GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy  

főcsoportfőnök-helyettes

Készült: 230 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak,

m iniszterhelyettes elvtársaknak, 
Kapják: elosztó szerint.
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