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I N T É Z K E D É S E

a nemzetközi rendőri kapcsolatokról 

Budapest, 1990. szeptember 4 -n.

Az Országos Rendőr-főkapitányság nemzetközi rendőri kapcso
latainak hatékonyan hozzá kell járulniuk az ORFK munkájának 
javításához, a hasznosítható külföldi ismeretek megszerzésé
vel és a konkrét napi munkát segítő együttműködés kialakítá- 
sával. Az ORFK szakirányítása alá tartozó rendőri szervek 
külkapcsolatai egységes, átfogó irányítása és ellenőrzése 
érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1 . Az ORFK központi és területi szervei tevékenységi köré
vel összefüggő rendőri külkapcsolatok kialakítása, irá- 
nyítása, ápolása és ellenőrzése az ORFK vezetőjének a 
jogköre, amelyet közvetlenül, illetve az ORFK Nemzetközi 
Kapcsolatok Irodáján /továbbiakban: Iroda/ keresztül
gyakorol.
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2. Az Interpol-tagországok közötti bűnügyi információcsere 
bonyolítása továbbra is az ORFK Bűnügyi Főosztály hatás
köre .

3. Nem Interpol-tagországok vonatkozásában a bűnügyi és 
egyéb információcsere az Irodán keresztül történik, ki
véve a határmenti együttműködésbe tartozó témaköröket.

4. Kétoldalú kapcsolatok keretében a külföldről érkező 
- találkozóra, látogatásra, tanulmányútra, stb. 
vonatkozó - szóbeli, vagy írásos megkeresésekről, az 
érdemi reagálás előtt, haladéktalanul értesíteni kell 
az Irodát.

5. A hazánkban akkreditált külképviseletek vezetőivel az 
ORFK vezetője közvetlenül, beosztott diplomatáival és 
egyéb alkalmazottaival az ORFK vezetője által eseten
ként megbízott rendőri vezető tartja a kapcsolatot, 
szorosan együttműködve az Irodával.
Az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztálya, jelentési köte
lezettség nélkül, adatszolgáltatási ügyekben közvetle
nül tartja a kapcsolatot a budapesti külképviseletek 
konzuli osztályaival, valamint a Külügyminisztérium 
Konzuli Főosztályával.

6. a/ A külföldi rendőri delegáció fogadására az Iroda
vezetőjének javaslatával együtt felterjesztett 
előterjesztéseket az ORFK vezetője engedélyezi.
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b/ A rendőri delegációk fogadásával és kiutazásával 
kapcsolatos éves költségeket az Iroda a tervezési 
előírásoknak megfelelően tervezze meg és az szerepel
jen az ORFK Gazdasági Főigazgatóság, Gazdasági Hiva
tala költségvetési tervében. A jóváhagyott keretösz- 
szeg felhasználásának engedélyezését az Iroda vezető
je jogkörébe utalom.

7. Az ORFK-nak valutafelhasználásban történő pénzügyi külön
válásáig a magyar rendőri küldöttségek valutavonzatú kiu
tazására készített előterjesztéseket az Irodán keresztül, 
egyetértésemmel a közigazgatási államtitkárhoz kell 
engedélyezésre felterjeszteni.
Az elszámolás is azonos módon történik.

8. a/ Az ORFK vezetője és helyettesei kiutazásával, illetve
a hozzájuk érkező delegációk fogadásával kapcsolatos 
ügyintézést az Iroda végzi.

b/ Az ORFK központi és területi szervei külkapcsolataival 
összefüggő ügyintézést nemzetközi referensi feladatok 
ellátására is kijelölt személy végezze, szorosan 
együttműködve az Irodával.

9. Minden nemzetközi /hazai, külföldi/ rendőri találkozóról 
7 napon belül a résztvevő szerv készítsen lényegi kérdé
seket tartalmazó jelentést, amelyből az illetékes szakmai 
vezető tájékoztatásával egyidejűleg egy példányt meg kell 
küldeni az Irodának is.
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10. A határmenti együttműködésen kívüli rendőri külkapcsola- 
tok ápolásával összefüggő nemzetközi, hazai hírforgalma- 
zást /postai levelezés, futár utján, TELEFAX-on, telefo
non, a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályán keresztüli 
üzenettovábbítás, üzenetfogadás/ az Iroda közvetlenül 
végezze a saját, szükség szerint az Interpol Magyar Nem
zeti Iroda illetve a Közigazgatási Államtitkári Hivatal 
Külkapcsolatok Osztálya hírösszeköttetési eszközei fel- 
használásával .

11.A területi rendőri szervek közvetlenül tartsák a kapcso
lót az Irodával.

Az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

 Dr. Szabó Győző

Készült: példányban

Felterjesztve: miniszter úrnak,

Kapják: rendészeti helyettes államtitkár
Közigazgatási Államtitkári Hivatal vezetője
ORFK főosztályvezetői
ORFK osztályvezetői
ORFK háttérintézmények vezetői
Rendőri Ezred parancsnoka
rendőr-főkapitányságok vezetői
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