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a körzeti megbízotti irodákban önkéntes rendőrök által 

tartott ügyeleti szolgálat bevezetéséről

Budapest, 1986. január 24.

A bűnözés megelőzésének, megszakításának és felderítésé

nek hatékonyságát jelentős mértékben befolyásolja, hogy 
a rendőri szervek milyen gyorsan szereznek tudomást ter
vezett vagy elkövetett jogsértésekről. A rendőri szervek

nél működő ügyeleti szolgálatok egyik fő célja s bűnüldö
zés hatékonyságának biztosítása, a gyors rendőri beavat
kozás megszervezése, a szolgálatos állomány folyamatos 

információval való ellátása. /Forrónyomon üldözés, kie

melt körözések, stb./

Azokon a közigazgatási területeken, ahol a körzeti megbí

zott székhelye nem a rendőrkapitányság vagy rendőrőrs szék
helyén van, az elsődleges intézkedéseket zömmel a körzeti 
megbízottak hajtják végre. A lakosság elsősorban a körze
ti megbízottakhoz fordul, ha jogsérelem érte, vagy rendőr

séget érintő kérdésekben felvilágosításra van szüksége.
A körzeti megbízottak fogadóóráinak időtartama jelenleg 
heti két óra, amelyet a jövőben sem indokolt növelni, mi

vel alapvető cél, hogy szolgálati idejük döntő többségét
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a közterületen töltsék.

A rendőri szervek saját kezdeményezése alapján ugyan

akkor több kmb irodában, a körzeti megbízott fogadó

óráinak növelése nélkül, önkéntes rendőri ügyelet szer
vezésével sikerült javítani a rendőri beavatkozás gyor
saságát.

Az ügyeleti szolgálatot ellátó önkéntes rendőrök felvi

lágosítást adnak a hozzájuk forduló állampolgároknak, 
illetve szükség esetén értesítik a körzeti megbízottat, 

vagy a rendőrkapitányság, illetve a rendőrőrs ügyeletét 
az eseményekről.

A kedvező tapasztalatok alapján, ahol ez indokolt, a kör

zeti megbízotti irodákban - a helyi körülményekhez iga

zodva - önkéntes rendőri szolgálatot teljesítők - lehe

tőleg nyugdíjas rendőrök bevonásával kísérletképpen 
ügyeleti szolgálatot kell szervezni. Az ügyeleti szolgá

lat létrehozását, működésének rendjét, feladatait, továbbá 
azt, hogy milyen feladatok teljesítésével nem bizható meg 

a rendőrkapitányság vezetője határozza meg. Szolgálatot 
egyszerre egy, vagy két fő önkéntes rendőr teljesítsen.

Az ügyeleti szolgálat idejét a rendőrkapitányság vezető

je határozza meg és erről a lakosságot a helyben szoká
sos módon tájékoztatni kell.

a z  ügyeleti szolgálatot teljesítő önkéntes rendőröket 

feladataik ellátására fel kell készíteni, részletes fela
dataikat - a helyi sajátosságok figyelembevételével - 
í rásban kell rögzíteni és azt részükre átadni. El kell 
látni őket azokkal az alapvető segédletekkel és eszkö

zökkel, amelyek a szolgálati feladatok eredményes vég
zéséhez szükségesek.

Az ügyeleti szolgálatot ellátók fő feladatának kell meg
határozni :

ÁBTL - 4.2 - 50-16/5/1986 /2



3

a hozzájuk forduló állampolgárok felvilágosítását ;

amennyiben lehetséges az állampolgárok kérésére segít
ségnyújtás megadását /mentő, orvos hívása, stb/ ;

a különböző bejelentések, értesítések, közlemények 
rögzítését és a körzeti megbízotthoz való soronkí
vüli továbbítását ;

ha a körzeti megbízott nem érhető el, sürgős ügyben 

soronkívül tájékoztassa a rendőrkapitányság /rendőr
őrs/ ügyeletesét.

Nem bizható meg az ügyeleti szolgálatot ellátó önkéntes 
rendőr :

titkosnak minősített ügyviteli munkával, titkos ira
tok kézbesítésével ;

rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya alatt álló 
személyek jelentkeztetésével.

Az ügyeleti szolgálatot ellátóknak szolgálati idejük 

alatt viselni kell az önkéntes rendőri jelvényt és kar
szalagot.

Az ügyeleti szolgálatot teljesítő önkéntes rendőrök jo

gaira, kötelességeire vonatkozóan a Belügyminisztérium 

Ö nkéntes Segítői Szabályzata előírásai az irányadók.

A körzeti megbízotti irodákban az ügyeleti szolgálat i

deje alatt gondoskodni kell a biztonsági szabályok be
tartásáról ; különös tekintettel a fegyverek elzáráséról, 

a szolgálati helyiség eltávozáskor történő bezárásáról, 
annak ellenőrzéséről.

A rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok köz
biztonsági és közlekedési osztályok vezetői rendszeresen 
ellenőrizzék és segítsék az ügyeleti szolgálatot ellátók 

munkáját.
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Az önkéntes rendőri ügyeleti szolgálat ellátásának ta

pasztalatairól a rendőr-főkapitányságok közbiztonsági 
és közlekedési osztályok vezetői értékelő jelentésüket 

1987. január 31-ig a BM ORFK II-l. Osztályra terjesszék

Tóth Ferenc r. vez é r ő r n a g y

az országos rendőr-főkapitány 
közbiztonsági és közlekedési 

helyettese

Készült : 2 2 6  példányban

Felterjesztve: a miniszterhelyettes elvtársnak 

Kapják : elosztó szerint
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