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I. FEJEZET

A BM II/ III. (KÖZLEKEDÉSI) CSOPORTFŐNÖKSÉGE

1. A Belügym inisztérium  II/III . (Közlekedési) Csoportfőnök
sége a BM II. Főcsoportfőnökség közúti közlekedésrendé
szeti szakirányító, szervező és ellenőrző szerve. Tevékenysé
gét jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok alap
ján  végzi.

2. A Csoportfőnökség a büntetőjog, a közúti közlekedés körében 
előforduló jogsértések elleni harc sajátos eszközeivel, ren
dészeti tevékenységgel, hatósági és felügyeleti feladatok ellá
tásával a Belügym inisztérium  más szerveivel szoros együtt
működésben teljesíti a közúti közlekedés biztonságának fenn
tartásában reá háruló feladatokat. M unkája során együttm ű
ködik a MNK fegyveres erőinek illetékes szerveivel, a m un
kásőrséggel, a fegyveres testületekkel. Tevékenysége során 
támaszkodik más minisztériumok, országos hatáskörű szer
vek megfelelő szerveinek, a tudományos intézetek, egyesüle
tek segítségére, az állampolgárok széles rétegeire és az ön
kéntes rendőri segítőkre.

3. A Csoportfőnökség szerveinek vezetői és parancsnokai elő
írt kötelezettségeik m aradéktalan teljesítésével biztosítják az 
alárendeltségükbe tartozó személyi állomány eszmei-, erköl
csi-, politikai egységét, követelmények szerinti felkészültsé
gét, szilárd katonai és szolgálati fegyelmét. A parancsnokok 
feladata a 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 szerveik:

-  II /II I - 1. (Forgalombiztonsági) Osztály,
-  I I /II I - 2. (Igazgatási) Osztály.

b) Budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok közlekedés- 
rendészeti szervei.
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II. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG FELADATA

5. a) Biztosítja a folyamatos szakirányítást és ellenőrzést a köz
lekedésrendészeti szolgálati ág m unkájában. Érvényesíti 
a jogszabályokban, parancsokban, utasításokban és sza
bályzatokban előírt rendelkezéseket, a belügyi szervek 
együttm űködésére és egymás kölcsönös segítésére vonat
kozó előírásokat.

b) Szakirányítja, szervezi, ellenőrzi a közlekedésrendészeti 
szervek forgalombiztonsági, balesethelyszínelő- és vizs
gáló, valam int igazgatási tevékenységét. E llátja az Orszá
gos Közúti Balesetelhárítási Tanács titkára  -  titkársága 
funkcióit, irányítja  a területi közúti balesetelhárítási ta 
nácsok titkárságait, a balesetmegelőzési ism eretterjesztő 
és propaganda tevékenységet.

c) Rendszeresen értékeli a közúti közlekedés biztonságának 
helyzetét, a közlekedésrendészeti szabályok hatékonysá
gát, s annak alapján gondoskodik a gépjárm űvek hatósági 
jelzéseinek, a vezetői engedélyek kiadása-visszavonása 
feltételeinek, illetőleg a közlekedésrendészeti szabályok
nak a forgalombiztonság igényeinek megfelelő fejleszté
séről.

d) Tökéletesíti a közlekedésrendészeti szakszolgálati ág tevé
kenységét, fejleszti m unkam ódszereit és eszközeit, törek
szik arra, hogy a szolgálat szervezete, felkészültsége és 
tevékenysége m indenkor megfeleljen a közúti közlekedés 
fejlődésének, a bűnözés és a közlekedési rend és biztonság 
várható állapotának.

e) Ellátja -  átruházott hatáskörben -  a belügym iniszter, 
illetőleg a csoportfőnök hatáskörébe u talt hatósági felada
tokat, intézi a panaszügyeket.

f) Lefolytatja a nyomozást a Csoportfőnökség hatáskörébe 
vont bűnügyekben.

g) Közreműködik a rendőri állomány közlekedésrendészeti 
kiképzése és továbbképzése iránti követelm ények kiala
kításában. Kezdeményezi és segíti a közlekedési bűnözés 
megelőzését, a közutak rendjét és a közlekedés biztonságát 
szolgáló kiállítások szervezését, a sajtó, rádió, televízió,
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film és egyéb eszközök felhasználásával végzett propa
gandam unkát.

h) Szakterületével összefüggő m ódszertani útm utatókat, tan 
anyagokat, szabályzatokat dolgoz ki és közreműködik a 
tanulm ányi szervek ezirányú m unkájában.

i) Közreműködik a szakterületéhez kapcsolódó rendőri nyil
vántartások irán ti igények kidolgozásában, ellenőrzi a köz
lekedésrendészeti szervek adatszolgáltatási kötelezettsé
gének teljesítését és a nyilvántartások hasznosítását.

j) V égrehajtja a nemzetközi együttm űködési okmányokban 
foglalt kötelezettségeket, elkészíti a szakterületet érintő 
be- és kiutazási terveket és jelentéseket.

k ) Biztosítja az állomány megfelelő erkölcsi, politikai álla
potát, rendszeresen értékeli fegyelmi helyzetét.

l) Szakirányítja, ellenőrzi a közlekedési önkéntes rendőri 
szolgálatot és gondoskodik továbbfejlesztéséről.

III. FEJEZET

A KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI SZERVEK ÁLTAL HASZNÁLT 
MUNKAMÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

6. A Csoportfőnökség és a szakirányítása alá tartozó közleke
désrendészeti szervek feladataik ellátása során a közlekedési 
rend védelme, a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében 
jogszabályokon alapuló sajátos eszközöket és munkamódsze
reket alkalmaznak, így különösen:

a) hivatalos kapcsolatot tartanak  -  tevékenységi szintjük
nek megfelelően -  m indazokkal az állami, társadalm i 
szervekkel, intézményekkel, vállalatokkal, amelyeknek a 
közúti közlekedés biztonságának fenntartása tekintetében 
jogszabályban m egállapított feladataik vannak;

b) társadalm i kapcsolatot tartanak  mindazokkal az állami, 
társadalm i szervekkel, intézményekkel, vállalatokkal, 
am elyeknek nincsenek jogszabályban előírt közlekedés- 
biztonsági feladataik;

c) a közlekedés rendjének védelm ére a közlekedésrendészeti 
szervek által leggyakrabban és hatásosan alkalmazott
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eszközök: rendőri intézkedések; figyelmeztetés, helyszíni 
bírság, szabálysértési feljelentés; hatósági intézkedések: 
büntető eljárás, ellenőrzőlap, gépjárm űvezetői engedély és 
a gépjárm ű hatósági jelzéseinek visszavonása; jogpropa
ganda; alkoholszondás ittasságvizsgálat és m inden egyéb 
eszköz, amelyek alkalmazását jogszabályok biztosítanak.

IV. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG SZERVEINEK FELADATA

7. A II/III- 1. (Forgalombiztonsági) Osztály feladata:

a) A Csoportfőnökség szakirányítási feladatának ellátása kö
rében szervezi, ellenőrzi, értékeli
-  a balesethelyszínelő és vizsgáló,
-  a forgalomellenőrző,
-  a forgalom irányító 
szolgálat tevékenységét;

b) elkészíti:
-  a közlekedésrendészeti szervek hatáskörébe u talt bűn- 

cselekmények elkövetésének megelőzésére, megszakí
tására, felderítésére, vizsgálatára,

-  a forgalomellenőrző  szolgálat  szervezésére, ellátására,
-  a forgalom irányító  szolgálat  szervezésére, ellátására

vonatkozó
utasítás, szabályzat, körlevél-tervezeteket, tájékoztatókat;
-  a beruházások megvalósításával kapcsolatos általános 

érvényű közlekedésrendészeti szakhatósági előírásokat;

c) koordinálja a regionális és az országos ellenőrzési akció
kat, azokról összefoglaló értékelést készít;

d) szervezi, ellenőrzi és végrehajtja a párt és az állam veze
tői, valam int a hazánkba érkező külföldi pártvezetők, 
korm ányfők és delegációk közúton történő utazásainak 
biztosításával díszkísérésükkel kapcsolatban parancsok
ban m eghatározott közlekedésrendészeti feladatokat;
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szervezi és ellenőrzi a katonai alakulatok közúti mozgásá
nak biztosításával kapcsolatos rendőri forgalomirányító 
feladatokat;

e) gondoskodik a forgalomellenőrző állomány gépjárm ű m ű
szaki ism ereteinek fejlesztéséről, a rendőri állomány for
galom irányító feladatok ellátására való kiképzéséről: 
együttm űködve a közbiztonsági és a tanulm ányi csoport- 
főnökség illetékes osztályával;

f) elkészíti a több megye terü leté t érintő közúti versenyek
 tartására  jogosító engedélyeket;

g) ny ilvántartja  az egyes vezetők részére kiadott -  gépjár
m űvel szabad mozgást biztosító -  tárcsákat és igazolvá
nyokat;

h) ny ilván tartja  a m egkülönböztető jelzések használatára 
kiadott engedélyeket -  a Honvédelmi M inisztérium és a 
Belügym inisztérium  üzem eltetésében lévő gépjárm űvekre 
kiadott engedélyek kivételével;

i) javaslatot készít a balesethelyszínelő, a forgalomirányító, 
a forgalomellenőrző szolgálat hatékony ellátásához szük
séges műszaki, technikai felszerelések fejlesztésére, alkal
m azásukra ;

j) kidolgozza a közlekedési önkéntes rendőri szolgálat fej
lesztésére, tevékenységük hatékonyságának növelésére 
irányuló intézkedéseket;

k) közreműködik a forgalombiztonsági állomány szakismere
teinek továbbfejlesztésében s e feladat megoldásában 
együttm űködik a IV /I. Csoportfőnökség illetékes osztá
lyával ;

l) együttm űködik a BM Titkárság Jogi Osztályával: a köz
úti közlekedés biztonságának büntetőjogi védelmével, a 
közúti személy- és áruszállításokkal, a közutak rendelte
tésétől eltérő célra való igénybevételével, a forgalom elöli 
lezárásával, a forgalom részére történő megnyitásával 
kapcsolatos jogszabályok, korm ányelőterjesztések terve
zeteinek kidolgozásában, más főhatóságok által készített 
tervezetek véleményezésében.
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8. A II/III- 2. (Igazgatási) Osztály feladatai:

a) a Csoportfőnökség szakirányítási feladatának ellátása kö
rében szervezi, ellenőrzi a gépjárm ű és a gépjárművezetői 
rendészeti szolgálat tevékenységét; értékeli a hatósági in
tézkedéseik törvényességét, a jogalkalmazás jogpolitikai 
elveinek érvényesülését, az intézkedéseknek a közlekedés- 
biztonságra gyakorolt hatását; az értékelés m egállapításai
ról, a levont következtetésekről és a szükségesnek ta rto tt 
intézkedésekről jelentést készít és terjeszt a csoportfőnök 
elé;
-  kidolgozza a gépjárm ű és a gépjárm űvezetői rendészeti 

feladatokat m egállapító és végrehajtásukra irányuló 
parancs-, utasítás-, szabályzat- és körlevél-tervezeteket, 
s ellátja azok előzetes koordinálását az illetékes azo
nos, vagy alacsonyabb szintű szervekkel;

b) panasszal vagy ügyészi óvással m egtám adott -  gépjár
mű vagy gépjárművezetői ügyben hozott -  másodfokú 
határozatok esetén a vizsgálatot lefolytatja, megállapításai 
alapján elkészíti a csoportfőnök döntésének tervezetét;

c) előkészíti a „fedő” rendszámtábla, forgalmi engedély, 
gépjárművezetői engedély operatív érdekből történő ki
adására szóló engedélyt;

d) kidolgozza a gépjárm ű- és a gépjárm űvezetői ügyek keze
lésének szabályzatát;

e) részt vesz az országos hatáskörű oktatási intézmények, 
társadalm i szervezetek megfelelő szakbizottságaiban, s 
ezen keresztül közreműködik a különböző állami szervek 
oktatási intézm ényeiben és a társadalm i szervezetekben 
folyó közúti balesetelhárítási nevelő tevékenységben;

f) előkészíti a villamos-, trolibusz, valam int a közhasználatú 
autóbusz vállalatok forgalmi és jelzési utasításai közleke
désrendészeti vonatkozású rendelkezéseinek jóváhagyását;

g) közreműködik a közlekedésigazgatási m unkakört betöltők 
igazgatási szakism ereteinek továbbfejlesztésében, s ennek 
érdekében együttm űködik a IV /I. Csoportfőnökség illeté
kes osztályával;
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h) együttm űködik a BM Titkárság Jogi Osztályával: a gép
járm ű és a gépjárm űvezetői rendészettel kapcsolatos ren
deletek, korm ány-előterjesztések tervezeteinek előkészí
tésében, más főhatóságok által készített tervezetek véle
ményezésében.

9. Az alosztályok feladata:

a) az alosztály feladatkörének megfelelően részt vesz a cso
portfőnökség szakirányítási feladatainak ellátásában;

b) az alosztály m unkaterületének megfelelően elemző, érté
kelő m unkát végez, s ennek során jelentést, javaslatot ké
szít a m unka jobb megszervezésére, színvonalának emelé-

- sére és az adminisztráció csökkentésére;

c) elkészíti az alosztály m unkáját érintő jogszabály (rende
let, parancs, utasítás, szabályzat), illetőleg jogszabálymó
dosító, kiegészítő tervezeteket, ezek előterjesztését, más 
szervek részéről készített, az alosztály m unkaterületét 
érintő jogszabálytervezetekre az osztály, illetőleg a cso
portfőnökség észrevételét;

d) hivatalos kapcsolatot épít ki és ta rt fenn az alosztály 
m unkája által é rin te tt állami, társadalm i, gazdasági szer
vek azonos szintű szerveivel.

V. FEJEZET

A CSOPORTFŐNÖKSÉG VEZETŐINEK HATÁSKÖRE

10. A csoportfőnök hatásköre:

a) a csoportfőnök a főcsoportfőnök közvetlen alárendeltsé
gében irányítja, szervezi, ellenőrzi a Csoportfőnökség szer
veinek m unkáját és ellátja a szakirányítást a rendőr-főka
pitányságok közlekedésrendészeti szervei felett;

b) felelős a szakirányítása alá tartozó szervek jogszabályok
ban, parancsokban, utasításokban és szabályzatokban meg
határozott feladatainak szakirányításáért és ellenőrzéséért.
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Feladatait a szakirányítása alá tartozó szervekre kötelező 
parancsok, utasítások, szabályzatok és körlevelek kiadása 
útján, a közvetlen alárendeltségébe tartozó központi osz
tályok segítségével teljesíti;

c) gyakorolja -  átruházott jogkörben -  m indazokat a ha
tósági jogokat, amelyeket a jogszabályok közlekedés- 
rendészeti szakon a belügym iniszter hatáskörébe utalnak; 
a KRESZ-ben m egállapított engedélyezési jogkört a cso
portfőnök osztályvezetőre is átruházhatja;

d) engedélyezi operatív érdekből olyan személy részére a 
gépjárm űvezetői engedély kiadását, akinél a kiadás felté
teléül rendeletben m egállapított közbiztonsági alkalm as
ságot kizáró okok valam elyike fennáll;

e) engedélyezi operatív érdekből az ún. „fedő” vezetői enge
dély, valam int gépjárm űre „fedő” rendszám tábla és for
galmi engedély kiadását;

f) eljár másodfokú hatóságként azokban a közlekedés- 
rendészeti ügyekben, amelyek elsőfokon a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitány (Rendőr-főkapitányság) hatás
körébe tartoznak;

g) állást foglal az építésügyi (útügyi) hatóság elutasító ha tá 
rozata ellen benyújto tt fellebbezési ügyben; ha az építés
ügyi (útügyi) hatóság határozatát a közlekedésrendészeti 
szakhatóság egyetértésének hiányára alapozta;

h) dönt a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok másod
fokú határozatai ellen benyújto tt panaszok, ügyészi óvá
sok ügyében, ha a panasszal, az óvással a m egtám adott 
határozathozó szerv nem ért egyet;

i) kiadja az általános érvényű közlekedésrendészeti szakha
tósági előírásokat azokkal a beruházásokkal kapcsolatban, 
amelyek hatósági engedélyezésében való közreműködésre 
a közlekedésrendészeti szerveket jogszabályok kötelezik;

j) megküldi a regionális tervezéshez szükséges közúti köz
lekedési baleseti adatokat, értékeléseket az Építési és Vá
rosfejlesztési és a Közlekedés- és Postaügyi M inisztérium, 
valam int a regionális tervezést végző intézetek részére;
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k) választ ad a közlekedésrendészeti szervek tevékenységé
vel kapcsolatban a sajtóban, a tv-ben és a rádióban nyil
vánosságra hozott javaslatokra és bírálatokra;

l) kezdeményezi egyes közlekedésrendészeti munkakörök 
egészségre való ártalm ainak vizsgálatát, egyes m unkakö
röket egészségre ártalm asnak minősít, s ennek alapján 
javaslatot tesz a csökkentett munkaidő bevezetésére;

m) javaslatokat dolgoztat ki és terjeszt elő közlekedésrendé
szeti szakterületet érintően külföldi tanulm ányutak, ta-
pasztalatcserék, a közlekedésrendészeti szervek közötti 
nemzetközi m unkakapcsolatok szervezésére, ápolására;

n) jogosult a közlekedésrendészeti szervek nyomozati hatás
körébe u talt bűnügyet az eljárás bárm ely szakában magá
hoz vonni -  vagy az eljárásra más szervet kijelölni -  
am ennyiben ezt az eljárás körülm ényei (a bűncselekmény 
súlya, a bizonyítás jellege, vagy bonyolultsága) indokolják;

o) kirendelheti a parancsnoki helyszínelő gépkocsit a 3/1969. 
számú belügym iniszter-helyettesi utasításban m eghatáro
zott feladatokra;

p) aláírja a Csoportfőnökség személyi állományába tartozók 
részére a nyugati határsávba belépésre jogosító nyílt pa
rancsot ;

r) elbírálja a Csoportfőnökség személyi állományába tartozók 
segély irán ti kérelm ét, illetőleg segélyt engedélyez;

s) jóváhagyja az osztályok m unkatervét, időszakos beszá
moló jelentéseit;

t) engedélyezi a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők 
és beosztottak szabadságát, indokolt esetben térítésm entes 
gyógyüdülést;

u) gyakorolja személyzeti hatáskörét a „Hatásköri Lista” ; 
fegyelmi, dicsérő jogkörét pedig a BM Fegyelmi Szabály
zat alapján;

v) véleményezi a rendőr-főkapitányságok közlekedésrendé
szeti osztályvezetőinek kinevezési-, leváltási javaslatát;
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z) szakterületét érintő kérdésekben -  a m iniszterhelyettes 
hozzájárulásával -  országos tanácskozást, értekezletet 
tart;

zs) a csoportfőnököt távollétében -  az őt megillető hatás
körrel -  az általa megbízott osztályvezető helyettesíti.

11. A m iniszterhelyetteshez jóváhagyásra felterjeszti:

a) a Csoportfőnökség szakirányítási feladatkörét érintő jog
szabály, m iniszteri vagy m iniszterhelyettesi parancs-, u ta 
sítás- és szabályzat tervezeteket, azok kiegészítésére, mó
dosítására vonatkozó előterjesztéseket;

b) a m iniszter, vagy m iniszterhelyettes döntési hatáskörébe 
tartozó szakmai-, szervezeti- és személyzeti kérdésekkel 
összefüggő javaslatokat, előterjesztéseket;

c) a Csoportfőnökség ügyrendjét, évi jelentését és m unka
tervét;

d) a Csoportfőnökség szerveinek és a megyei rendőr-főkapi
tányságok közlekedésrendészeti szerveinek tevékenységé
ről készült jelentéseket;

e) a fontosabb intézkedésekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 
ezek végrehajtásáról szóló jelentéseket.

12. Az osztályvezetők hatásköre:

a) a csoportfőnök közvetlen alárendeltségében az alosztály- 
vezetőkön keresztül irányítják, szervezik, ellenőrzik osz
tályuk tevékenységét;

b) a Csoportfőnökség szakirányítási feladatainak ellátása kö
rében biztosítják a parancsok, utasítások, szabályzatok 
egységes, helyes értelm ezését és végrehajtását;

c) engedélyezik az alosztályvezetők és a beosztottak részére 
a szabadságra távozást, valam int Budapest területének el
hagyását; aláírják a nyílt parancsokat;

d) javasolják az osztály állományába tartozók kitüntetésben, 
jutalom ban részesítését, soron kívüli előléptetését, ju ta 
lomszabadságban részesítését, rendkívüli és fizetés nél
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küli szabadság iránti, valam int a segély irán ti kérelmeik 
teljesítését, illetm ényelőleg iránti kérelm ét;

e) gyakorolják a Fegyelmi Utasításban megjelölt dicsérő és 
fegyelmi jogkört;

f) elkészítik a közvetlen irányításuk alatt álló alosztályveze
tők minősítését, valam int jóváhagyják a beosztottak mi
nősítését;

g) egészségügyi okból történő orvosi javaslatra  szolgálat fel-
 m entést engedélyeznek;

h) az osztályvezetőt távollétében az általa megbízott alosz
tályvezető helyettesíti.

13. A csoportfőnökhöz jóváhagyásra felterjesztik:

a) az osztály m unkáját érintő jogszabály, parancs-, utasítás-, 
szabályzat-, körlevél tervezeteket, azok kiegészítésére, 
m ódosítására vonatkozó javaslatokat, előterjesztéseket;

b) a szakmai, szervezeti és személyzeti kérdésekkel össze
függő, döntési hatáskörüket meghaladó javaslatokat, elő
terjesztéseket;

c) az osztály évi jelentését, m unkatervét és szabadságolási 
tervét;

d) az osztály és a rendőr-főkapitányságok közlekedésrendé
szeti szerveinek tevékenységéről készült jelentéseket;

e) a fontosabb intézkedésekkel kapcsolatos előterjesztéseket 
és ezek végrehajtásáról készített jelentéseket.

14. A II/III- 1. osztályvezető hatásköre:

a) a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatban észlelt 
hiányosságok esetén hatáskörében a hiányosságokért fele
lős -  nem országos hatáskörű -  szervek vezetői felé szig
nalizál;

b) szakhatóságként m űködik közre azokban az építésügyi 
hatósági eljárásokban, amelyekben való részvételre jog
szabályok a BM Közlekedési Csoportfőnökséget kötelezik;
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c) állást foglal az osztály tevékenységét érintő beadványok, 
javaslatok, panaszok, bejelentések tekintetében.

15. A II/III- 2. osztályvezető hatásköre:

a) a próbarendszámos gépjárm űvek közlekedésére vonatkozó 
korlátozások alóli felm entés engedélyezése, ha a felm en
tés iránti kérelem  több megye terü letére vonatkozik;

b) állást foglal az osztály gépjárm ű- és gépjárm űvezetői ren 
dészeti tevékenységét érintő beadványok, javaslatok, pa
naszok, bejelentések tekintetében.

16. Az alosztályvezetők hatásköre:

a) rendeletekben, parancsokban, utasításokban, szabály
zatokban foglalt rendelkezések végrehajtása érdekében 
intézkedéseket tesznek;

b) felelősek az alosztály beosztottainak politikai-, erkölcsi-, 
fegyelmi helyzetéért; gyakorolják a Belügym inisztérium  
Fegyelmi Szabályzatában m eghatározott jogkört; javas

latot tesznek az alosztály beosztottainak kitüntetésére, di
cséretére, jutalm azására, fenyítésére;

c) az osztályvezető által m eghatározott körben kiadm ányo
zási joggal rendelkeznek;

d) elkészítik az alosztály beosztottainak m inősítését;

e) az alosztályvezetőt távollétében az általa megbízott ki
emelt főelőadó, vagy főelőadó helyettesíti.

VI. FEJEZET

A BUDAPESTI ÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGOK 
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI SZERVEINEK 

FŐBB FELADATAI

17. A budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok közlekedés- 
rendészeti szervei a főkapitány irányításával látják  el fel
adataikat.
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a) Ellenőrzik a közúti közlekedési szabályok m egtartását, a 
gépjárm űvek műszaki állapotát, a közúti járm űveken vég
zett személy- és áruszállítást;

b) útkereszteződésekben irányítják  a forgalmat;

c) ideiglenes forgalomkorlátozást rendelnek el;

d) a lakosság körében balesetmegelőzési ism eretterjesztő és 
propaganda tevékenységet fejtenek ki, e vonatkozásban 
együttm űködnek társadalm i szervekkel;

e) a közlekedési rend megsértőivel szemben a jogszabályban 
biztosított felelősségrevonást kezdeményezik, illetőleg al-

 kalmazzák;

f) elemzik, értékelik a közúti közlekedés biztonságának hely
zetét, az intézkedések hatékonyságát, ezek alapján jelen
tést készítenek, javaslatot dolgoznak ki és terjesztenek elő.

18. H atáskörükbe u talt közlekedési bűnügyekben lefolytatják 
a nyomozást.

19. Szervezik, irány ítják  és ellenőrzik a közlekedésrendészeti 
önkéntes rendőri csoportokat.

20. A közutak forgalom részére történő megnyitásával, forgalom 
elöli lezárásával kapcsolatos közigazgatási bejárások, a város- 
rendezési- és forgalmi tervek tárgyalása során biztosítják a 
közlekedésrendészeti szakhatósági előírások érvényesítését.

21. Ellátják a jogszabályokban hatáskörükbe utalt hatósági fel
adatokat.

22. E llátják a megyei (budapesti) Közúti Balesetelhárítási Tanács 
Titkársága funkcióit.

23. Segítik az állambiztonsági és a rendőri szerveket a megelőző, 
felderítő m unkájukban.
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VII. FEJEZET

AZ IRÁNYÍTÁS é s  ü g y in t é z é s  á l t a l á n o s  s z a b á l y a i

24. A közlekedésrendészeti szervek szakirányítása parancsok, 
utasítások, szabályzatok és körlevelek kiadása ú tján  történik. 
Parancsot, utasítást, szabályzatot, körlevelet a csoportfőnök 
jogosult kiadni.

25. Az osztályvezetők a szakirányítás körében a parancsok, u ta 
sítások, szabályzatok végrehajtása érdekében, konkrét ügyek
ben adhatnak rendelkezést, jóváhagyással berendelést esz
közölhetnek, értékelő jelentéseket, ism ertetőket, tájékozta
tókat adhatnak ki.

26. A szóbeli és az írásbeli érintkezés:

a) Külső szervekkel, m inisztérium ok főosztályvezetőivel és 
az országos hatáskörű szervek főosztályvezetőivel a cso
portfőnök, osztályvezetőivel az osztályvezetők tárgyal
hatnak, illetőleg levelezhetnek hatáskörükbe tartozó kér
désekben; m inisztérium ok vagy más központi állami szer
vek részére írásbeli szignalizáció csak a II. főcsoportfőnök 
(miniszterhelyettes) engedélyével adható;

b) belső szervekkel a csoportfőnök és az osztályvezetők a m i
nisztérium  azonos szintű vezetőivel a hatáskörükbe u talt 
ügyekben tárgyalnak, levelezést folytatnak, feladataik 
megoldásához tájékoztató jellegű anyagokat és adatokat 
kérhetnek, s felkérhetik őket egyes feladatok elvégzésére;

c) felsőbb szervekhez -  Népköztársaság Elnöki Tanácsa, 
M inisztertanács, Honvédelmi Bizottság stb. -  történő 
előterjesztést koordinálás végett a Főcsoportfőnökség T it
kárságának kell megküldeni.
Ugyanezt az eljárást kell követni a jogszabályok, m inisz
teri és m iniszterhelyettesi parancsok, utasítások, szabály
zatok és körlevelek tervezeteivel kapcsolatban is;

d) csoportfőnöki parancsokat, utasításokat, szabályzatokat, 
körleveleket, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályától érkező 
vagy oda irányított, a nemzetközi együttm űködéssel kap
csolatos anyagokat a Főcsoportfőnökség Titkársága ú tján  
kell továbbítani.
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27. A főcsoportfőnökség képviselete, tájékoztatók, nyilatkozatok
külső szervek részére:
a) A csoportfőnök szakterületét érintő kérdésekben más mi

nisztériumok, illetve országos hatáskörű szervek kollégiu
main, értekezletein meghívás alapján részt vesz, s azokon 
a csoportfőnökség, illetőleg a főcsoportfőnökség nevében 
állást foglalhat;

b) a csoportfőnök résztvesz:
-  a szocialista országok rendőrségei közlekedésrendé
szeti vezetőinek nemzetközi tanácskozásain, illetőleg a 

, közlekedésrendészeti szimpóziumokon;

c) a csoportfőnök, a Csoportfőnökség osztályvezetője felha
talmazás alapján a m agyar delegáció tagjaként részt vesz 

•az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Közúti Közleke
dési M unkacsoportjának és a Forgalombiztonsági Szak
értői Csoportjának m unkájában.
A KGST Közlekedési Állandó Bizottságának 4. (Autóköz
lekedési) Szekciója Forgalombiztonsági M unkacsoportjá
nak, illetőleg ennek m agyar nemzeti tagozatának m un
kájában.

d) az osztályvezetők más minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek értekezletein csak a főcsoportfőnök, vagy a cso
portfőnök kijelölése esetén vehetnek részt. Ezeken a fő
csoportfőnökség, illetőleg a Csoportfőnökség nevében osz
tályuk szakterületét meghaladó kérdésekben csak felha
talmazás alapján foglalhatnak állást;

e) a sajtó és más hírközlő szervek részére napi eseményekről 
tájékoztató, nyilatkozat csak a főcsoportfőnök, illetőleg a 
csoportfőnök egyetértésével a BM Titkárság útján  adható. 
A közúti balesetmegelőzési ism eretterjesztés és propa
ganda anyagok közzététele a BM IV/I. Csoportfőnökség 
ú tján  történik.

VIII. FEJEZET 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

28. A Csoportfőnökség osztályai ügyrendet nem készítenek, 
m unkarendjüket a Belügyminisztérium, a BM II. Főcsoport- 
főnökség és jelen ügyrend szerint kell kialakítaniok.
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29. Jelen ügyrend a kiadás napján lép hatályba, s ezzel egyidő- 
ben hatályukat vesztik a Csoportfőnökség és a Csoportfő
nökség osztályainak korábban kiadott ügyrendjei.

Budapest, 1972. november hó 28.

LAD VÁ NSZK Y  K Á R O LY  s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

K észü lt: 210 pé ldányban .
F e lte rje sz tv e : m in isz te r e lv tá rsn ak .

m in isz te rh e ly e tte s  e lv tá rsa k n ak , 
K a p já k : elosztó szerin t.
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