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Pest megyei Rendőrfőkapitányság
_____ B u d a p e s t _________

SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

szám: 04/70-1972
A Minősítés megszűnt
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára
figyelemmel

I. FEJEZET
A PEST MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG FELADATAI
1./ A Pest megyei Rendőrfőkapitányság / továbbiakban főkapi
tányság/ a belügyminisztérium területi szerve, mely mű
ködési területén biztosítja a közrendet és a közbizton
ságot, végzi a hatáskörébe utalt állambiztonsági, rendé
szeti tevékenységet, jogszabályok, parancsok, utasítások
és szabályzatok alapján.
2./ A főkapitányság feladatait a belügyminisztérium egységes
rendszerében, valamennyi belügyi szervvel szorosan együtt
működve végzi. Munkája során együttműködik a területileg
illetékes fegyveres- és társszervekkel.
3./ A Főkapitányság, a városi, a járási, a városi és járási
rendőrkapitányságok / továbbiakban: kapitányság / tevéke
nységüket az MSZMP megyei bizottsága és a v á r o s i ,
járási pártbizottságok ellenőrzése mellett a tanácsi,bírói
ügyészi és társadalmi szervekkel együttműködve a jogsza
bályokban, parancsokban, utasításokban meghatározott ke
retek között gyakorolják. Támaszkodnak az önkéntes rendő
rök és az állampolgárok segítségére.
4./ Ellenőrzést és szakfelügyeletet gyakorol az üzemrendésze
ti szervek, a polgári fegyveres őrség és más - jogszabá
lyokban meghatározott - szervek felett.
5./ A főkapitányság szerveinek vezetői és parancsnokai biz
tosítják az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány
eszmei, erkölcsi, politikai egységét, szakmai követelmé
nyek szerinti felkészültségét, szilárd szolgálati fegyelmét.
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6./ A parancsnokok munkájuk során kötelesek együttműködni
a főkapitányság, illetőleg kapitányságok illetékes párt-KISZ
és szakszervezeti szerveivel.
7./ A főkapitányság és szervei munkájukat a szocialista tör
vényesség és a jogpolitikai elvek maradéktalan érvénye
sítésével végzik.
II. FEJEZET
A FŐKAPITÁNYSÁG SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSA
8./ A főkapitány közvetlen irányítása alá tartoznak:
- a főkapitány-helyettesek,
- a városi, a járási, a városi és járási rendőrkapitányságok
vezetői,
- az igazgatásrendészeti osztály,
- a személyzeti osztály,
- a pénzügyi osztály,
- az anyagi osztály,
- a titkárság
- a rendőrorvosi hivatal,
- az "M" főelőadó,
- az RBV. előadó,
- a KIEG. főelőadó.

9./ A főkapitány állambiztonsági helyettese irányítása alá
tartoznak:
- az állambiztonsági helyettes törzse,
- a III/II. /kémelhárító/ osztály,
a III/III. /belső reakció elhárító/ osztály,
a IIl/1. /vizsgálati/ alosztály.
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10./ A főkapitány rendőri helyettese irányítása alá tartoz
nak:
II/I-1.
II/I-2.
II/I-3.
II/II-l.

/társadalmi tulajdonvédelmi/ osztály,
/bűnüldözési/ osztály,
/vizsgálati/ osztály,
közrendvédelmi osztály,

II/III-l. közlekedésrendészeti osztály,
a bűnügyi nyilvántartók.
III. FEJEZET
A FŐKAPITÁNYSÁG SZERVEINEK FELADATAI
11./ KÉMELHÁRÍTÓ /III/II./ OSZTÁLY
a./ Végzi - az állambiztonsági helyettes irányítása mel
lett - mindazokat a kémelhárítási feladatokat,
ey
m
a
leket parancsok, utasítások, szabályzatok részére
meghatároznak,
b./ jogosult a hatáskörébe utalt állambiztonsági felada
tokban önállóan intézkedni, operatív ellenőrzést
folytatni,
c./ javaslatot tesz a megelőző, felderítő kémelhárító
munka hatékonyságának és színvonalának emelése érdekében
,
d ./ jelenti a csoportfőnökségnek az ellenséges irányza
tokat, módszereket, ügyeket,
e./ végzi a bizalmas nyomozási tevékenységet a csoportfő
nök jóváhagyásával, az illetékes központi osztályok
kal történt egyeztetés alapján és irányításuk mellett
f./ ellátja a kémelhárítás védelmi és kutató-szűrő feladatait.
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. / ellenőrzi a kémgyanúra utaló jelzéseket, felderíti és a
g
kívánt mértékben biztosítja a központi szervek döntése
és elvi irányítása mellett a támadó munkához szükséges
operatív lehetőséget,
h./ megszervezi a megye területén élő olyan külföldiek el
lenőrzését, akik legális fedéssel rendelkeznek,
eé
t
m
é
k
vkenység kifejtésére /külföldi tudósítók, ösztöndíja
sok, műszaki és egyéb szakemberek, stb./,

kutató és felderítő munkát végez a lakosság egyes, el
lenséges kémszervezetek bázisául szolgáló rétegeiben
/NSZK-val kapcsolatot tartó németajkúak, stb./,
./megszervezi és biztosítja a titkos objektumok / magyar
j
és szovjet katonai egységek / környezetének védelmét,
./kutató és felderítő munkát végez, az amnesztiával haza
k
tért és ellenséges tevékenységgel gyanúsíthatok körében,
./ellátja az államtitok védelmével kapcsolatos feladato
l
kat és ellenőrzi az államtitok védelmére vonatkozó jog
szabályok megtartását,

biztosítja
m
.
/
az idegenforgalom felhasználásával folytatott
ellenséges tevékenység felderítéséhez szükséges operatív

./megszervezi a nyugati országokból beutazók operatív el
n
lenőrzését a KKA Értesítési Rendszer alapján, a központi
kutató osztály szakirányításával,
. / biztosítja a megye sajátos jellegét figyelembe véve anyu
o
gati országokba kiutazók preventív operatív védelmét és
szükség szerinti ellenőrzését,
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p ./ végzi az állandó, vagy ideiglenes jelleggel az or
szág területén tartózkodó külföldiek és magyar ál
lampolgárok közötti gyanús kapcsolatok felderítését
.
2
. / BELSŐ REAKCIÓ /III/III. / OSZTÁLY
12. 1
a./ a parancsokban, utasításokban, szabályzatokban meg
határozott feladatait az állambiztonsági helyettes
irányítása mellett látja el.
Végzi a felderítést és a bizalmas nyomozást a
különböző egyházakban, a feloszlatott szerzetesren
dek tagjai között, a legális és illegális szekták
ban tevékenykedő ellenséges személyek és csoportok
körében, intézkedést tesz ezek tevékenységének mega
kadályozására, korlátozására.

- Felderítést és bizalmas nyomozást végez - az érvény
ben lévő parancsok alapján - a kulturális területen
elhelyezkedő, különböző platformokról támadó ellen
séges személyek, csoportok körében - a szektás,
c
h
a
n
rista platform alapján támadó ellenséges személyek ki
vételével.
- Intézkedéseket tesz a kulturális területen elhelyez
kedő személyek államellenes tevékenységének megelő
zésére, megakadályozására, korlátozására és a megté
vedtek leválasztására.
Végzi és ellátja

Az információk előzetes ellenőrzését, a hatáskörébe
utalt ügyekben a bizalmas nyomozást, ezekben az
ügyekben személyek, csoportok államellenes tevékeny
ségének megelőzésére, akadályozására, korlátozására,
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megszakítására végrehajtandó intézkedéseket,
- A csoportfőnökség közvetlen hatáskörébe nem tartozó
kulturális, tudományos objektumok, egyetemek, főis
kolák és a kiemelt középfokú oktatási intézmények
operatív védelmét,
- az "F" dossziés személyek közvetlen ellenőrzését,
- zavarkeltésre alkalmas politikai, kulturális és sport
rendezvények operatív biztosítását,
- a galerik vonalán a politikai jellegű bűncselekmények
közvetlen felderítését, megszakítását,
a nyugati rádió adókkal ellenséges célzattal levele
zők és az illegális külföldi munkavállalók közvetlen
felderítését,
- a volt politikai elítéltek közül jelenleg is ellensé
ges tevékenységet folytató
személyek ellenőrzését és
a bizalmas nyomozást,
- a háborús bűncselekmények tetteseinek felderítését,
- a röpcédula-elhárítás területén a bizalmas nyomozást,
- az antidemokratikus elemek nyilvántartásában szerep
lő személyek időszakos ellenőrzését.
b./ Jelentést tesz a III/III. csoportfőnökségnek a tapasz
talt ellenséges irányzatokról és módszerekről, az elő
zetes ellenőrzésekről és a keletkezett ügyekről.
13 . 1
3
.
/ VIZSGÁLATI / III/1. / ALOSZTÁLY

Nyomozza a jogszabályok, parancsok, utasítások által hatásk
ö
é
e
r
b
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utalt állam elleni és politikai jellegű bűncselekményeket
.
Tevékenysége körében
- alkalmazza a vizsgálati munka végzéséhez szükséges
operatív eszközöket és módszereket,
- elősegíti a főkapitányság állambiztonsági operatív
osztályainak tevékenységét az operatív eszközök út
ján nyert adatok jogi erejűvé tételével és felderítő
jellegű kihallgatásokkal.
- részt vesz nyugatról amnesztia alapján, vagy más ok
ból tartós jogellenes távollét után hazatért személyek
meghallgatásában,
- figyelemmel kíséri a hatáskörébe nem tartozó, a fő
kapitányság rendőri szervei által nyomozott politi
kai jellegű bűncselekmények alakulását,
- részt vesz bomlasztások és figyelmeztetések foganat
osításában,
- utógondozási feladatokat végez az állam elleni bűn
cselekmények miatt elítélt, illetőleg figyelmezte
tett személyek körében,
külföldi állampolgárok által elkövetett tiltott
aá
h
trátlépés, embercsempészés, stb. miatt indított
bűnügyekben elsődleges nyomozási cselekményeket fo
ganatosít.
14. / TÁRSADALMI TULAJDONVÉDELMI /II/I-1./ OSZTÁLY

Megelőzi, felderíti és megszakítja a népgazdaság elleni
és a társadalmi tulajdont károsító bűncselekményeket.
E feladat teljesítése keretében

-
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- alkalmazza a rendelkezésére álló nyílt és titkos
eszközöket és módszereket,
- nyomozást rendel el és folytat a hatáskörébe tar
tozó ügyekben,
- a népgazdasági szempontból fontos vonalakon és ob
jektumokban az operatív biztosítást megszervezi pa
rancsok és utasítások alapján,
- együttműködik mindazokkal a szervekkel, amelyek
feladata végrehajtását elősegítik,
- ellenőrzeseket és akciókat szervez és végez,
- szakfelügyeletet gyakorol az üzemrendészeti szervek
tevékenysége felett, segíti továbbképzésüket,
- felvilágosító, tanácsadó- és propagandamunkát végez,
végzi a kiemelt veszélyes bűnözők ellenőrzését,
- ellátja a bűnüldöző tevékenység körében felmerülő
igazgatási feladatokat.
1
5
. / BŰNÜLDÖZÉSI /II/I-2./ OSZTÁLY
Megelőzi, felderíti és megszakítja a köztörvényi
ns
ű
b
celekményeket.
E feladat teljesítése keretében
alkalmazza a rendelkezésre álló nyílt és titkos esz
közöket és módszereket,
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- 9 nyomozást rendel el,és folytat a hatáskörébe tartozó
ügyekben,
együttműködik mindazokkal a szervekkel, amelyek fela
data végrehajtását elősegítik,
ellenőrzéseket, akciókat szervez és végez,
felvilágosító-, tanácsadó- és propagandamunkát végez,
ellátja az ifjúságvédelmi feladatokat: parancsokban,
utasításokban foglaltak szerint,
végzi a kiemelt veszélyes bűnözők ellenőrzését,
személy- és tárgykörözési munkát végez, szervezi és
közvetlenül irányija a fegyveres erők és testületek
eltűnt, megszökött tagjai, szökött elítéltek, letar
tóztatottak és más kiemelt személyek felkutatását és

irányítja és ellenőrzi a szabadságvesztésből szaba
dult személyek utógondozásának rendőri feladatait,
-

krimináltechnikai munkát végez a főkapitányság szer
vei által tartott helyszíni szemléken,
bűnügyi személyi fényképezést és ujjnyomat-felvételt
végez,
kirendelés alapján nyom- és írásszakértői véleményeket
ad,

ellátja a bűnüldöző tevékenység körében felmerülő igaz
gatási feladatokat.
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16./ VIZSGÁLATI /II/I-3/ OSZTÁLY
Nyomozza a miniszterhelyettesi parancs alapján hatáskörébe
tartozó, illetőleg a hatáskörébe vont bűncse
lekményeket.
Ennek keretében

- nyílt és operatív eszközöket és módszereket alkalmaz

- ellátja a bűnüldöző tevékenység körében felmerülő
igazgatási feladatokat.
A főkapitányság működési területén lévő büntetésvég
rehajtási intézetekben parancsok, utasítások, sza
bályzatok alapján operatív felderítő munkát, valamint
nyomozási cselekményeket végez.
17./ KÖZRENDVÉDELMI /II/II-l./ OSZTÁLY
Irányítja és ellenőrzi a főkapitányság működési
e
ü
t
r
letén a közbiztonsági szolgálat keretében
- a körzeti megbízotti, őr, járőr, fogdaőr és fogoly
kísérő szolgálatot,
- az önkéntes rendőri szolgálatot,
a mezőőrök rendészeti tevékenységének rendőrségi
felügyeletét,
-a postai értékszállítmányok fegyveres kísérői és a
polgári fegyveres őrség felügyeletét,
a katonai rendészeti szervekkel közös rendészeti közbiztonsági szolgálatot.
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- Részt vesz a párt - és állami vezetők utazásának biz
tosításában.
- Ellátja a hatáskörébe tartozó, a légi- és víziközl
ekedéssel kapcsolatos rendészeti feladatokat.
- Részt vesz a közrendvédelmi személyi állomány körében
előfordult jelentősebb rendkívüli események kivizs
gálásában.
18./ KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI /II/III-1./ OSZTÁLY
i

Feladata a közúti közlekedés rendjével és biztosításá
val kapcsolatos rendőri tevékenység szervezése, irányí
tása és ellenőrzése, illetőleg végrehajtása.
E feladat teljesítése keretében
- a társszervekkel együttműködve forgalomszabályozást
végez, illetve közlekedési korlátozásokat rendel el,
- engedélyezi a közutak különleges igénybevételét,
részt vesz a közúti
forgalmatrendezvények
érintő
biz
tosításában,
- a közúti forgalmat ellenőrzi és a szükséges esetek
ben forgalomirányítást végez,
részt vesz a párt- és állami vezetők utazásának bizto
sításában,
balesetmegelőző és propagandamunkát végez, szervezi
s
é segíti a társadalmi szervek
s
e
z
ez irányú munkáját,
rvezi és irányítja a közlekedésrendészeti önkéntes
rendőri szolgálatot.
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19. /IGAZGATÁSRENDÉ SZETI OSZTÁLY
a / A Csoportfőnökség szakirányításával ellátja, szer
vezi működési területén a közrendészet, az útlevél
rendészet

és az idegenrendészet feladatait, ellen

őrzi, értékeli

és segíti a rendőrkapitányságok igaz

gatásrendészeti osztályai, illetve alosztályai te
vékenységét.
Felügyeletet gyakorol és panasz eseten eljárást foly
tat jogerőssé vált ügyekben.

b./ Elsőfokon eljár:

- A rendőrhatósági felügyelet és kitiltás ügyekben
/ha a rendőrfőkapitányság osztálya tesz javaslatot
golyós fegyver, lőszer vásárlási sörétes
fegyver, lőszer-vásárlási, fegyverjavítási,fegy
ver, lőszer forgalomba hozatali, robbantóanyag tá
rolási engedély,
- Albániába, Jugoszláviába, Kínába, Koreai Népi D e
mokratikus Köztársaságba, Kubába, M o n g ó l i á b a ,
Szovjetunióba és a Vietnami Demokratikus Köztársaság
ba, valamint a nem szocialista országokba szóló lá
togató, turista és magán szolgálati útlevél iránti
kérelmek,
A külföldiek tartózkodási engedélye meghosszabbít
ása, a vízumok kiadása, letelepedés engedélyezése
és a
kényszerintézkedések ügyében.
c. / Másodfokon eljár:
Szabálysértési, elsőfokon a rendőrkapitányság által
elrendelt rendőrhatósági felügyelet, kitiltás,
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közbiztonsági őrizet ügyekben, sörétes lőfegyver,
ő
l
szer, robbantóanyag szállítás, lőtér, vízirendezvény
engedély, talált dolgok, műsoros előadások, italmérő
helyiségek, tánc, zene, kártyajátszási engedélyek, személyi
igazolvány, lakcímbejelentés, határsáv engedé
lyek, mellékbüntetés,
- Bulgáriába, Csehszlovákiába, Lengyelországba, NDK-ba,
Romániába szóló útlevél és kishatárforgalmi engedély
iránti kérelmi ügyekben.
d./ Ú tlevélügyekben megszervezi a figyelőztetést, valamint a
jogellenesen külföldön maradtak nyilvántartásba vételét.
Véleményezi:
- A kivándorló kérelmeket és a javaslattal felterjeszti,
- A megye területén lakó állampolgárok szolgálati
t
e
ú
l
vélkérelmeit a BM Útlevélosztály kérésére,
e./ Véleményezi a területén lakhatási engedéllyel tartózkodó
külföldi állampolgárok honosítási, visszahonosítási
é
k
relmeit.
f./ Javaslatot tesz kiutasításra, tiltónévjegyzékbe történő
felvételre, határ- és géptermi figyelőztetésre, intézke
dik a tartózkodási engedély megvonására az érvényben lé
vő parancsokban, utasításokban foglaltak szerint,
g./ Vezeti a közrendészet, az útlevélrendészet és az idegen
rendészet előirt irattárait és nyilvántartásait,
.
h
/ Feladatai végrehajtása során együttműködik a rendőrfőka
pitányság szerveivel és más belügyminisztériumi, valamint
azállami,
társadalmi szervekkel
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i./ Az igazgatásrendészet eszközeivel, adataival segíti
az állambiztonsági, a bűnüldöző, a közbiztonsági
és a közlekedésrendészeti szerveket, együttműködik
velük feladatai végrehajtásában, az operatív szervek
számára kutató munkát végez és információkat ad.
20./ SZEMÉLYZETI OSZTÁLY
Jogszabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok és a
főkapitány utasításai alapján a személyzeti hatáskörrel
rendelkező vezetőkkel együttműködve szervezi és végzi a
főkapitányság káder- és személyzeti munkáját.
Együttműködik az MSZMP Pest megyei BM Szervek Bizottsá
gával, a feladatok megoldásában közreműködésüket igény
li. Köteles az MSZMP Pest megyei BM Szervek Bizottsága
káderhatásköri listája alapján a Pártbizottság vélemé
nyét figyelembe venni.
- Előkészíti és elkészíti a szolgálati- és munkaviszony
keletkezésére és megszüntetésére vonatkozó javaslato
kat,
A próbaidős szolgálatot ellátók véglegesítésére elő
terjesztést tesz,
Figyelemmel kíséri és értékeli a szervek káderhelyzet
é
t
megtervezi és a jóváhagyott terv alapján szervezi
a belső és külső utánpótlást és iskoláztatást,
Elkészíti a minősítési terveket és figyelemmel kíséri
azok végrehajtását,
Előterjeszti a személyzeti hatáskörrel rendelkező veze
tőkkel egyetértésben a soros és a soron kívüli előlépte
tési és kitüntetési javaslatokat,
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előterjesztést tesz a feladatkörébe tartozó esetekb
e
n
a házasságkötési kérelmek engedélyezésére, il
letőleg elutasítására,
1

a főkapitány és helyettesei hatáskörébe tartozó fe
gyelmi ügyeket jogszabályok, parancsok, utasítások
szerint vizsgálja, javaslatot tesz a felelősségrevo
nás módjára és mértékére, felügyeletet gyakorol a fő
kapitányság szervei, valamint az alárendelt szervek
vezetői /parancsnokai/ fegyelmi jogkörének gyakorlása
felett,
ellátja a főkapitányság számára meghatározott személyi
nyilvántartási, tájékoztatási, adat- és információ szolgáltatási feladatokat,
szervezi a személyi állomány iskolán kívüli szakmai to
vábbképzését, alaki, karhatalmi, testnevelési, RBV, va
lamint lőkiképzését,
az "M"-tiszttel együttműködve kiválasztják és ellenőr
zik a
Tartalékos Tisztképző Iskolára kerülő sorkötelel
e
s
e
k
e
t
javaslatot tesznek a tartalékos tisztek soros és
soronkívüli előléptetésére,
■

szervezi és koordinálja a megyei belügyi propagandamun
kát,
ellátja a nyugdíjasokról, az elhalálozottak hozzátarto
zóiról való gondoskodással kapcsolatban hatáskörébe utalt
feladatokat,
- végzi a személyügyi jellegű kérelmek, panaszok intézését.
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2
1
.
/ PÉNZÜGYI OSZTÁLY
Szervezi, irányítja és ellátja a főkapitányság pénzü
gyi szolgálatának feladatait.
E feladat teljesítése keretében
- összeállítja az éves költségvetési javaslatot, el
készíti a jóváhagyott költségvetésnek az alárendelt
egységek közötti felosztására vonatkozó javaslatot,
- biztosítja a költségvetés végrehajtását,
- szervezi, irányítja a számadótest alárendeltségébe
tartozó egységek pénzügyi tevékenységét, végrehajtja
a pénzügyi ellátást,
- számfejti és folyósítja a személyi állomány illetm
é
y
i
n
e
t
és egyéb pénzbeli járandóságait,
- meghatározott számviteli rendben könyveli a megnyi
tott javadalmakat és abból szervei stb. részére
adott előlegeket, a teljesített kiadásokat és a befo
lyó bevételeket,
összeállítja a költségvetés esetleges évközi módosítá
sára vonatkozó javaslatot, továbbá a beszámoló jelen
tést a költségvetés végrehajtásáról és azokat a száma
dótest parancsnokához terjeszti a belügyminisztérium
jóváhagyásra illetékes szervéhez való megküldés vé
gett,
- végzi a szerv bérkeret- gazdálkodását,
kezdeményezi a pénzügyi ellátás, gazdálkodás formája,
módszere, mértéke korszerűsítését, illetőleg megvált
á
,
o
t
s
z
a

é
z
utazási,
v
g
i
a
szállítási igazolványokkal és

- 17 é
l
b
retekkel való ellátást,
- gondoskodik a bűnjelek és egyéb letétek kezeléséről,
- előkészíti és felterjeszti az illetékes központi szerv
hez a nyugdíj-ügyeket,
s

- szervezi a KST- és CSÉB-mozgalmat,
- intézi a személyi állomány hitelakció- és kölcsön
ügyeit,
- ellátja a főkapitányság központi szerveinek működésé
vel kapcsolatos operatív pénzügyi feladatokat,
- figyelemmel kiséri, elemzi, értékeli a javadalom
fel
használásokat, a bevételek alakulását, ezeknek a terv
től, ütemezéstől, előírástól való eltérése esetén a
helyzetnek megfelelő intézkedést tesz.

2
./ ANYAGI OSZTÁLY
Ellátja és irányítja a főkapitányság, mint számadótest
anyagi szolgálatát, biztosítja a szolgálat ellátáshoz
szükséges anyagi-technikai eszközöket, felszereléseket.
E feladat ellátása keretében
- felméri és az éves költségvetési, valamint a középtá
vú fejlesztési tervjavaslatába beállítja a működéshez,
az ütőképesség és harckészültség fenntartásához reáli
san szükséges anyagi-technikai, híradói és szolgálta
tási igényeket,
- gazdálkodik a rendelkezésére álló anyagkészletekkel, az
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- 18 anyagi jellegű szükségletek kielégítésére szolgáló
é
z
p
n
keretekkel,
a központi beszerzésű anyagokat felvételezi, teljesíti a
helyi beszerzéseket, az anyagokat rendeltetésszerű hasz
nálatra a szerveknek és a személyi állomány tagjainak ki
adja, illetőleg tárolja és használható állapotban tartja,
figyelemmel kíséri, elemzi, értékeli az ellátás színvona
lát,
a szakterületét érintő döntőbizottsági eljárásokban kép
viseli a főkapitányságot,
ellátja a főkapitányságon a rejtjelzéssel kapcsolatos fela
datokat,
biztosítja
a./ a gépjármű- állomány mozgásképességét, karbantartását,
javítását, üzemanyag- ellátását és lebonyolítja a gép
járművek cseréjét,
b./ a folyamatos hírösszeköttetést és üzemvitelt a külön
böző hírcsatornákon /távbeszélő, távgépíró, rádió/ az
elöljáró és alárendelt, valamint az együttműködő szer
vek között,
c./ a fotó-technikai és műszaki anyagokat a rendőri és ál
lambiztonsági szervek részére,
d./ a főkapitányság és az alárendelt szervek elhelyezését,
ellátja az ingatlankezelői, valamint a lakásgazdálko
dási feladatokat,
e./ a személyi állomány ruházati anyagokkal való ellátá
sát, a készletében lévő anyagok tárolását, karbantar
tását,
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- kiadja
f./ a szervek és a személyi állomány részére rendsze
resített fegyverzeti anyagokat, a készletében lé
vő fegyverzeti anyagok tárolásáról, karbantartásáról,
v a l a m i n t a fegyverek cseréjéről gondoskodik,
g./ a vegyvédelmi anyagokat a személyi állomány részé
re, illetőleg tárolja, karbantartja, cseréli azo
kat,
- megszervezi a háziműhelyeket , bi ztosítja működésük fel
tételeit,
- ellátja a főkapitányság elhelyezésére szolgáló épület
gondnoki teendőit,
- üzemelteti a főkapitányság hétvégi pihenőházait,
- parancsok, utasítások, szabályzatok szerint anyagszem
léket tart.
23./ TITKÁRSÁG
A titkárság alapvető feladata a főkapitány vezető-, irá
nyító és ellenőrző munkájának közvetlen segítése.
E feladat teljesítése keretében
- a főkapitányhoz döntésre, aláírásra, tájékoztatásra ér
kezett ügyeket előterjeszti, a főkapitány hivatalos jel
legű tevékenységét, levelezését utasítása szerint inté
zi.
- a főkapitány által összehívott értekezleteket előkészí
ti, ellátja ezek ügyvitelével kapcsolatos teendőket,
- előkészíti a főkapitány által kiadásra kerülő parancso
kat, utasításokat, körleveleket,

20

- gondoskodik a főkapitánysághoz érkező panaszok, be
jelentések, kérelmek és javaslatok megvizsgálásáról,
érdemi elintézéséről,
- szervezi, illetőleg irányítja az ügyeleti- és jelen
tőszolgálat ellátását,
- irányítja és ellenőrzi, illetőleg ellátja - meghatá
rozott területen - az állami futárszolgálatot,
- a főkapitányság munkáját, ügykörét érintő jogszabá
lyokat, parancsokat, utasításokat, szabályzatokat
és körleveleket nyilvántartja és figyelemmel kíséri
a bennük meghatározott feladatok végrehajtását,
- ellátja a főkapitányság titkos és nyílt ügyvitelével
kapcsolatos feladatokat, ellenőrzi a főkapitányságon
és szerveinél a titkos ügykezelési, valamint az ügy
viteli szabályok megtartását.

24./ RENDŐRORVOSI HIVATAL

Megszervezi és végzi az ellátási körébe tartozó belü
gyi dolgozók és más igényjogosultak gyógyító- megelő
ző orvosi alapellátását.
Figyelemmel kíséri a személyi állomány egészségi álla
potának alakulását, ellátja a személyi állomány gondo
zásával és szűrővizsgálatával kapcsolatos feladatokat.
Végrehajtja a közegészségügyi, a munka- és balesetvé
delmi ellenőrzéseket, a járványvédelemmel kapcsolatos
feladatokat.
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Ellátja a főkapitányságnál a hatósági orvosi vizsgá
latokat, a bűnügyi orvosi teendőket.
ARBV kiképzés keretében egészségügyi oktatást tart.
IV. FEJEZET
A

RENDŐRFŐKAPITÁNY

25./ A főkapitány a főkapitányság egyszemélyi felelős vezet
ő
j
e
,
jogkörét, feladatát a belügyminiszter közvetlen
irányítása alatt látja el. A szakirányítást az illetékes
miniszterhelyettesek gyakorolják.
t

26./ Felelős
- a főkapitányság egész tevékenységéért,
- a főkapitányság működési területén a közrendért, a
közbiztonságért,
a főkapitányság hatáskörébe utalt állambiztonsági,
- igazgatásrendészeti feladatok ellátásáért,
- a törvényesség érvényesüléséért,
- a jogszabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok,
a politikai és szakmai elvek érvényesítéséért, egy
séges végrehajtásáért,
- a személyi állomány eszmei, politikai egységéért,
szakmai képzettségéért, erkölcsi és fegyelmi
e
y
h
l
zetéért,
- harckészültségéért,

ÁBTL -4.2. - 04 / 70 /1972 /23

22

- a szolgálat zavartalan ellátásához szükséges pénzü
gyi, anyagi-technikai feltételek meglétéért,
f

27./ Elemzi és értékeli a megye bűnügyi, közbiztonsági és
állambiztonsági helyzetét, valamint a lakosság ügyei
nek intézését, és annak megfelelően szervezi,irányítja
ja a szolgálatot,
- a munka hatékonyságának és színvonalának emelése
érdekében intézkedéseket tesz és kezdeményez,
- az operatív helyzetnek megfelelően a rendelkezésre
álló erőket és eszközöket ideiglenesen átcsoportos
í
t
j
a
.
A végleges átcsoportosításra javaslatot tesz,
- szükség szerint hatáskörében körzeti megbízotti te
rületet módosít, illetőleg státust és területet meg
szüntet, létrehoz,
28./ A főkapitány - a minisztertől kapott felhatalmazás alapján
- meghatározza a Pest megyei Rendőrfőkapitányság
szerveinek feladatát, hatáskörét. Jogosult a Pest megyei
Rendőrfőkapitányság bármely vezetője által kiadott intéz
kedés megváltoztatására, hatályon kívül helyezésére.
29./ A miniszternek
a/ jelenti
és egyidejűleg az illetékes miniszterhelyettesnek
is - soron kívül, a jelentési kötelezettségről szó
ló parancsban meghatározott módon - a megye terü
letén történt, a közrendet vagy a közbiztonságot
sértő kiemelkedő rendkívüli eseményeket,
a
fontosabb értekezletek időpontját,
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b/ felterjeszti jóváhagyásra
- a főkapitányság ügyrendjét,
- a főkapitányság munkatervét és az évi tevékenység
ről készített összefoglaló jelentést,
- a főkapitányság éves költségvetési javaslatát,
- a megyei pártbizottság és tanács részére készített
tájékoztató, illetőleg, beszámoló tervezetét a napi
a
i
n
p
rend megtárgyalása előtt 10 nappal,
- a Pest megyei Rendőrfőkapitányság egész személyi
állományát érintő riadó- és "M" gyakorlat tervét,
- a Hatásköri Lista, a Személyzeti Munka Rendje és a
BM Fegyelmi Szabályzatban meghatározott előterjesz
téseket,
- a szabadságra távozás kérelmét.
0
/
A
3
.
z
MSZMP Pest megyei bizottságának beszámol
a párt és kormányhatározatok végrehajtásáról,
szocialista törvényesség helyzetéről,
-apolitikai és köztörvényi bűncselekmények alakulásár
l
ó

a
bűnüldöző és megelőző munka tapasztalatairól,
- a közend, a közbiztonság, a közúti közlekedés helyzet
é
ő
r
l
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a főkapitányságnak és szerveinek a lakossággal való
kapcsolatáról,
a személyi állomány eszmei, politikai és erkölcsi ál
lapotáról,
A beszámolási kötelezettség nem terjedhet ki a konkrét
és speciális operatív munkára, az operatív technikára
és az operatív nyilvántartás adataira.
31./ Az MSZMP megyei bizottsága első titkárát rendszeresen
tájékoztatja, részére a főkapitányság egész munkájának
ellenőrzéséhez m inden segítséget megad. A kiemelkedően
fontos eseményekről soronkívül kell tájékoztatást adni.
32./ Jogszabály rendelkezése alapján beszámol a megyei tanács
nak, illetőleg a megyei tanács végrehajtó bizottságának
a megye közrendjének, közbiztonságának és közúti közleke
désének helyzetéről.
33./ Biztosítja, hogy az alárendelt kapitányságok vezetői az
illetékes párt- és tanácsi szervek részére beszámolásig
és tájékoztatási kötelezettségüknek eleget tegyenek.
34./ Jóváhagyja
- a Hatásköri Lista, a Személyzeti Munka Rendje és a BM
Fegyelmi Szabályzatban meghatározott előterjesztéseket.
- a közvetlen irányítása alá tartozó osztályok, illetőleg
a kapitányságok évi munkatervét, beszámoló jelentését,
- a főkapitányság egész működési területére kiterjedő
állambiztonsági, közbiztonsági és közlekedésrendészeti
akciókat, ellenőrzéseket,
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- 25 a főkapitányság körözési tervét,
a titkos operatív rendszabályok alkalmazását, a hatásköré
be utalt esetekben,
4

a bűnügyi és az állambiztonsági operatív munka pénzügyi
fedezetét biztositó ellátmány rendeltetésszerű felhasz
nálását,
a párt- és állami vezetők
si tervének azt a részét,
képezi, egyeztetve az
vek terveivel, valamint a
tosítási tervét,

személyi és utazási biztosítá
amely a főkapitányság feladatát
illetékes központi belügyi szer
megyei szintű rendezvények b i z

az egyedi útlevél kérelmeket, ha azok társadalmi, politi
kai, vagy operatív szempontból fontosnak minősülnek,
A Magyar Népköztársasággal diplomáciai, illetőleg konzuli
kapcsolatba nem álló országokba érvényes útlevelek kiadá
sát,
a külföldi állampolgárok tartózkodásának 2 évig történő
meghosszabbítását, valamint a tartózkodási engedély meg
vonását,
A főkapitány-helyettesek és a közvetlen irányítása alá
tartozó szervek vezetőinek javaslata alapján a személyi
állomány továbbképzési tervét,
a főkapitány-helyettesek és a közvetlen irányítása alá
tartozó szervek, valamint az alárendelt kapitányságok
vezetőinek szabadságát, eltávozását,
a kapitányok által a városi, illetőleg a járási pártbi
zottságok részére készített tájékoztatókat, valamint a
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városi tanácsok részére készített beszámolókat

35./ Fontosabb munkakört betöltő személyek elleni operatív
nyomozási cselekmények foganatosítása, büntető eljárás
megindítása esetén a miniszteri utasítás alapján jelen
tést tesz a miniszternek, illetőleg tájékoztatja a
e
m
gyei pártbizottság első titkárát.

36./ Szervezi, irányítja a főkapitányság és az alárendeltsé
gébe tartozó szervek rendkívüli és háborús időszakra
vonatkozó felkészülését. A felkészülési tervekben foglalt
feladatokat időszakonként gyakoroltatja.
37./ Részt vesz a megyei Honvédelmi Bizottság munkájában.
38./ Személyzeti hatáskörét a miniszter által jóváhagyott
Hatásköri Lista, a Személyzeti Munka Rendje, fenyítő
és dicsérő jogkörét a BM Fegyelmi Szabályzat szerint
gyakorolja.
39./ Biztosítja a személyi állomány egészségügyi alapellátását
sát és a baleset mentes szolgálat ellátás feltételeit.
40./ Jogszabályok, parancsok, utasítások szabályzatok alap
ján gondoskodik az állam- és szolgálati titok megőrzé
sét biztosító feltételek megteremtéséről, a végrehajtás
ellenőrzéséről.
41./ Biztosítja a főkapitányság és az alárendelt kapitánysá
gok ügyeleti tevékenységét a parancsokban, utasítások
ban, szabályzatokban foglaltak szerint.
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42./ Kártérítési ügyekben, parancsokkal, utasításokkal, sza
bályzatokkal hatáskörébe utalt jogokat gyakorolja.
4 3 ./

A főkapitányt távollétében, illetőleg akadályoztatása
esetén a kijelölt főkapitányhelyettes helyettesíti.
V. FEJEZET
A FŐKAPITÁNY-HELYETTESEK

44./ A főkapitány-helyettesek a főkapitány alárendeltségéb
n
e
látják el feladataikat. A főkapitányt vezetői feladatainak
ellátásában segítik. Egyszemélyi felelős
ee
v
ztőként irányítást, illetőleg szakirányít ást gyakorol
nak a főkapitányság, illetőleg a kapitányságok szakmai
alárendeltségükbe tartozó munkája felett.
A szakirányítást alapvető kérdésekben a kapitány útján
gyakorolhatják. Egy-egy adott ügyben a kapitányság érin
tett szerve részére közvetlenül is jogosultak utasítást
adni.
45./ Felelősek az irányításuk, illetőleg szakirányításuk alá
tartozó szervek munkájáért, a törvényességért, a jogsza
bályok, parancsok, utasítások, szabályzatok egységes
végrehajtásáért, a politikai és szakmai elvek érvénye
süléséért.
a./ Az állambiztonsági helyettes felelős az állam elleni
és a politikai jellegű bűncselekmények megelőzéséért,
felderítéséért, megszakításáért és felszámolásáért,
megfelelő hatékonyságú kém- és belső elhárító munka
folytatásáért.
b./ A rendőri helyettes felelős a köztörvényi bűncselekm
é
y
k
n
e
megelőzéséért, felderítéséért, megszakításá
ért, és nyomozásáért, a közrend, közbiztonság hely
zetéért, a közúti közlekedés rendjéért és biztonság
á
é
r
t
.
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Felterjesztik a főkapitánynak
- az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány je
lentős részét érintő értekezlet, eligazítás terve
zetét,
- a szakterületükre vonatkozó éves munkaterveket és
az évi beszámoló jelentéseket,
- káder- és személyzeti ügyekben javaslataikat,
- az alárendeltségükbe tartózó személyi állomány to
vábbképzési tematikájának javaslatát.

47./ Jóváhagyják
- a hatáskörükbe tartozó személyi állomány szabadság
á
,
t
eltávozását,
- az alájuk rendelt személyi állomány részére a BM Ha
tásköri Lista szerint a külföldi utazást,
- a több kapitányság működési területére kiterjedő köz
biztonsági és közlekedésrendészeti, illetőleg állam
biztonsági akciókat,
- az állambiztonsági és bűnügyi operatív munka pénzü
gyi fedezetét biztositó ellátmány felhasználását a
vonatkozó parancsokban, utasításokban, szabályzatok
ban foglaltak szerint,
- az illetékes osztályvezetők javaslata alapján a tit
kos operatív technikai rendszabályok alkalmazását a
hatáskörükbe tartozó esetekben,
- az irányításuk alá tartozó szervek munkaterveit és az
évi munkáról készített beszámolóikat.
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48 ./

Feladataikat egymással szorosan együttműködve látják
el/ biztosítják alárendelt szerveik munkájának koor
dinációját.

49 ./

Értékelést és elemzést készítenek rendszeresen szakte
rületükre vonatkozóan, a szakirányításuk alá tartozó
szerveknél különféle célú vizsgálatokat tartanak, il
letőleg tartatnak.

50./ Ellátják a személyi állomány minősítésével és jutalma
zásával kapcsolatban a Személyzeti- MunkaRendjében
meghatározott feladatokat.
t

51./ Fenyítő és dicsérő jogkörüket a BM Fegyelmi Szabályza
ta szerint gyakorolják.
52./ Ösztönzik és elősegítik a személyi állomány részvéte
lét a belügyi tudományos kutató munkában és a publiká
lást a belügyi sajtóban.
53./ Fontosabb munkakört betöltő személyek terheltté
nyilvánítása esetén - a miniszteri utasításnak megfelelően tájékoztatják a megyei pártbizottság illetékes vezető
jét, illetőleg a városi, járási pártbizottság első tit
kárát. A városi, járási pártbizottság első titkárának
tájékoztatásával az illetékes osztályvezetőt megbízhat
ják.
4
/
5
. Az állambiztonsági helyettes
-az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alap
elveivel és az operatív feldolgozó munka szabályaival
hatáskörébe utalt operatív tevékenységet engedélyezi,

-aműködési területén tapasztalt ellenséges tendenci
ár
kól és módszerekről, valamint a felderítés nyomán
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illetékes központi szerv vezetőjének tájékoztatást
ad, gondoskodik a pontos és folyamatos adatszolgál
tatásról,
f

- az antidemokratikus elemek nyilvántartásba vételé
ről, a nyilvántartásból törlésről, az F-dossziék
nyitásáról határoz.
5 5 ./

A rendőri helyettes
- ”A rendőrség bünügyi ügynökségi munkájá"-nak és "A
rendőrség, bűnügyi operatív felderítő munkájá"-nak
szabályzatával hatáskörébe utalt operatív tevékeny
séget engedélyezi,
- gépjárművezetői- , gépjármű-rendészeti ügyekben II.
fo
kon határoz,
- részt vesz a megyei Honvédelmi Bizottság katonai mun
kacsoportja tevékenységében.
VI. FEJEZET
OSZTÁLYVEZETŐK ÉS A FŐKAPITÁNYSÁG MÁS SZERVEINEK VEZETŐI

56.

/ Az osztályvezetők egyszemélyi felelős vezetőként fele
lősek a vezetésük alatt álló szervek munkájáért, annak
szakszerűségéért, eredményességéért, hatékonyságáért,
törvényességéért, az alárendeltségükbe tartozó személyi
állomány eszmei, politikai egységéért, szakmai képzett
ségéért,

erkölcsi és fegyelmi helyzetéért, harckészült

ségéért.
5
7
.
/ A kapitányságok azonos szakfeladatokat ellátó szervei fe
lett
a szakirányítást és az ellenőrzést az illetékes
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f
kpitány-helyettes felhatalmazása alapján gyakorolják;
Egy-egy adott ügyben a kapitányság azonos szakfelada
tokat ellátó szerve részére közvetlenül is jogosultak
utasítást adni.
58./ Elemzik, értékelik a vezetésük, illetőleg irányításuk
alá tartozó szakterület helyzetét és a megállapításoknak
megfelelő intézkedéseket tesznek, illetőleg kezde
ményeznek.
59./ Éves munkaterveket és az évi munkáról beszámoló jelentéseket
készítenek, amelyeket jóváhagyásra az illetékes
vezetőhöz felterjesztenek.
60./ A hozzájuk beosztott személyi állományt minősitik,
l
ietőleg a minősítéseket jóváhagyják, gyakorolják a fe
nyítő és dicsérő jogkört, káder- és személyzeti ügyek
ben javaslatot tesznek parancsban, szabályzatban meg
határozott hatáskörükben.
61./ Továbbképzést szerveznek és tartanak beosztottaik és a
kapitányságokon az irányításuk alá tartozó szakterüle
ten dolgozó személyi állomány részére.
62./ Beosztottaik részére szabadságot, eltávozást engedé
lyeznek.
63./ Az operatív munkát végző osztályok vezetői a "B"-ellát
mány felhasználásával kapcsolatban gyakorolják a hatásk
ö
r
ü
k
b
e
tartozó jogokat.
64./ a bűnügyi operatív munkát végző osztályok vezetői "A
rendőrség bűnügyi ügynökségi munkájá"-nak és "A rendőr
ség bűnügyi operatív felderítő munkájá"-nak szabályza
tával hatáskörükbe utalt operatív tevékenységet enge
délyezik, a hatáskörüket meghaladó ügyekben pedig javaslatot
tesznek az engedélyezésre.
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65./ A társadalmi tulajdonvédeImi, illetőleg a bűnüldözési
osztály vezetője jóváhagyja a veszélyes bűnözővé nyil
vánításra és a nyilvántartásból való törlésre vonatko
zó javaslatokat.

66./ A vizsgálati osztály és a közrendvédelmi osztály vezetője
gondoskodik a Fogda Szabályzatban foglaltak vég
rehajtásáról.
67./ A pénzügyi és anyagi osztály vezetője megszervezi és
végrehajtja a számadótest és alegységei által folytatott
gazdálkodás és felhasználás belső gazdasági- pénz
ügyi ellenőrzését, a parancsok, utasítások és szabály
zatok rendelkezéseinek megfelelően.
68./ Az alosztály- és csoport vezetők, a titkárság vezetője
felelősek a vezetésük alatt álló szervek munkájáért.
f
ee
F
llősségük körét és mértékét a parancsok, utasítások és
szabályzatok határozzák meg. A szakirányítás körében a
főkapitány, illetőleg az illetékes főkapitány-helyettes
által meghatározott korlátozás mellett azok a jogok és
kötelességek illetik meg őket, mint az osztályvezetőket.
69./ A beosztott alosztály és csoportvezetők a vezetésük alatt
álló szerv személyi állományáért és munkájáért felelősség
gel tartoznak, a parancsokban, utasításokban, szabályzatok
ban meghatározott jogaikat gyakorolják. Szakirányítást azon
ban önállóan nem láthatnak el.
VII. FEJEZET
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG
70./ A kapitányság működési területén biztosítja a közrendet
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igazgatásrendészeti és állambiztonsági feladatokat
jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok
alapján.
71./ E feladatok ellátása során különösen
- nyílt és titkos eszközök és módszerek alkalmazásá
val megelőzi, felderíti, megszakítja és nyomozza a
hatáskörébe tartozó bűncselekményeket,
- egyes népgazdasági vonalakon é s objektumokban a hatáskörébe
tartozó operatív biztosítást megszervezi,
- gyermek és ifjúságvédelmi munkát végez,
- a bűnüldöző tevékenység körében felmerülő igazgatá
si feladatokat ellátja,
- a körzeti megbízotti, őr, járőr, mozgóőr, fogdaőr
és fogolykísérő szolgálatot végrehajtja,
9

- a közúti közlekedés rendjével és biztonságával kap
csolatos hatáskörébe tartozó feladatokat ellátja,
- a hatáskörébe utalt személyi igazolvány-, engedélyútlevél-, igazgatásrendészeti kényszerintézkedésiés szabálysértési ügyekben eljár,
- ellenőrzéseket és akciókat végez,

72./ A kapitány a főkapitány közvetlen irányítása alá tar
tozik, szakirányítás tekintetében pedig a főkapitányhelyetteseknek van alárendelve. A kapitányság egysze
mélyi felelős vezetője.
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73./ Felelős a kapitányság egész tevékenységéért, az alá
rendeltségébe tartozó személyi állomány erkölcsi-,
politikai egységéért, katonai és szolgálati fegyelm
ér
t
.

74 ./

A főkapitánynak jelenti
- a rendkívüli eseményeket és az ezekkel kapcsolatban
tett, illetőleg tervezett intézkedéseit,
- a fontosabb értekezletek tárgyát és időpontját,

75./ Felterjeszti
a kapitányság évi munkatervét és az éves munkáról szó
ló összefoglaló jelentést,
- a városi, járási pártbizottság részére készített tá
jékoztatókat, a helyi tanács részére készített beszá
molókat, a napirend tárgyalása előtt 10 nappal,
- szabadság és eltávozás iránti kérelmét,
- operatív eszközök és módszerek létesítésére és
l
a
m
kazására vonatkozó javaslatát a hatáskörét meghaladó
esetekben,
- a kapitányság egész működési területét érintő, vagy
egyébként kiemelkedő jelentőségű akciók, ellenőrzé
sek, razziák tervét,
- az alárendelt személyi állományra vonatkozóan a Sze
mélyzeti Munka Rendjében és a BM Fegyelmi Szabályzat
ban meghatározott javaslatokat.
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76./ Az MSZMP városi, járási bizottságának beszámol
-

a párt- és kormányhatározatok végrehajtásáról,
a szocialista törvényesség helyzetéről,
a bűncselekmények alakulásáról,
a bűnüldöző és megelőző munka tapasztalatairól,
a közrend, a közbiztonság, a közúti közlekedés hely
zetéről,

- a kapitányságnak és szerveinek a lakossággal való
kapcsolatáról.
- a személyi állomány eszmei- politikai és erkölcsi
állapotáról.
A beszámolási kötelezettség nem terjedhet ki a konkrét
és speciális operatív munkára, az operatív technikára
és az operatív nyilvántartás adataira.
t

A városi, járási pártbizottság első titkárát rendsze
resen tájékoztatja. A kiemelkedő rendkívüli események
ről soronkívül kell tájékoztatást adni.
78./ Jogszabály rendelkezése alapján beszámol a helyi tanács
nak a tanács működési területén a közrend, közbiz
tonság helyzetéről.
9
7
./ Fontosabb munkakört betöltő személyek elleni operatív
nyomozási cselekmények foganatosítása, büntető eljá
rás megindítása esetén a miniszteri utasítás alapján
tájékoztatja a városi, járási pártbizottság első tit
kárát.
80./ Az osztály- és alosztályvezetők a vezetésük alatt álló
szervek egyszemélyi felelős vezetői. Gyakorolják a pa
rancsokban, utasításokban, szabályzatokban meghatározott,
valamint a kapitány által hatáskörükbe utalt jogokat. A
kapitányság más vezetőinek feladatait a parancsok, uta
sítások és szabályzatok, valamint a kapitány határozzák
meg.
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VIII. FEJEZET
AZ IRÁNYÍTÁS, ÜGYINTÉZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS SZABÁLYAI

81./ Az irányítás alá- és fölérendeltségben, vezetői parancsnoki
/re nd
szerben történik. Az egyszemélyi felelős vezető
jogkörét - a kizárólagos jogok kivételével - átruházhat
ja helyettesére, illetőleg más beosztottjára. Ez azonban
nem korlátozza a vezető felelősségét a szerv egész munk
á
j
á
é
r
t
.

82./ A főkapitányság szak- és funkcionális jellegű szerveinek
irányítási feladataikat - a központi szervek által adott
irányításnak megfelelően - egymással szorosan együttmű
ködve, a szükséges esetekben egyetértve kell gyakorolniuk
az alárendelt szervek felett.
83./ A főkapitányság szervei feladataikat szoros munkakapcso
latban látják el. A munkájukat kölcsönösen érintő ügyek
ben kötelesek egymást és más érintett belügyi szerveket
tájékoztatni. A tájékoztatást általában azonos szintű Ve
zetők, illetőleg szervek adják. Konkrét állambiztonsági
és bűnügyekben azonban tájékoztatást az érintett szerv
vezetője csak elöljárója engedélyével adhat. A főkapitány
ság és szervei tevékenységében biztosítani kell a belső
konspirációt.
84./ A kiadmányozási jog általában a szerv vezetőjét illeti
meg a szerv hatáskörébe tartozó ügyekben. A főkapitányhelyetteseknek az irányításuk alá tartozó szakterületet
érintő ügyekben kiadmányozási joguk van.
A vezető elöljárója meghatározott körben fenntarthatja
magának, illetőleg a vezető meghatározott körben átru
házhatja helyettesére, vagy más beosztottjára a kiadmá
nyozás jogát.
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8 5 ./

A főkapitányság képviseletében állásfoglalásra a főka
pitány jogosult, a főkapitány-helyettesek az irányításuk
alá tartozó szakterületet és szerveket érintő kér
désekben. A főkapitányság szerveinek vezetői saját
szakterületükre vonatkozóan foglalhatnak állást, ezen
túlmenően csak a főkapitány, vagy helyettesei felhatalmazásával
meghatározott kérdésekben.

86,/ A levelezés azonos szintű belügyi, párt- és állami szer
vek vezetői között történik. A központi pártszervek, mi
nisztériumok, országos hatáskörű szervek vezetőihez csak
a belügyminisztérium útján lehet fordulni. Külső szervekkel
történő érintkezésben az állam- és szolgálati titok
megtartását biztosítani kell.
87./ Külföldi szervekkel és személyekkel a főkapitányság és
szervei közvetlenül nem levelezhetnek. Az ilyen ügyeket
a szolgálati út betartásával fel kell terjeszteni a bel
ügyminisztérium titkárságához, illetőleg a jogszabályban
meghatározott szervhez.
88./ A főkapitányság és szervei feladataiknak eredményes
hatékony ellátása érdekében együttműködnek és munkakap
csolatot tartanak a főkapitányság működési területén te
vékenykedő más fegyveres szervekkel, továbbá állami -,
társadalmi- gazdasági szervekkel.
89./ A főkapitányság és szervei, valamint a határőrség kerü
leti parancsnoksága és szervei - a külön parancsban meg
határozottak szerint - feladataik ellátása során együtt
működnek. Rendszeresen értékelik az együttműködésből adó
dó tapasztalatokat és meghatározzák a soronkövetkező fel
adatokat. Kölcsönösen tájékoztatják egymást a közbizton
ságot, a határőrizetet és a határforgalmat befolyásoló
helyzeti adatokról.
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90./ A főkapitány jogosult a megyei sajtónak tájékoztatást
adni a helyi jellegű köztörvényi bűncselekményekről,
valamint a közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti
és más, a lakosságot érintő intézkedésekről.
A főkapitány általános felhatalmazása alapján rendőri
helyettese, illetőleg akit esetileg felhatalmaz,
oo
j
gsult a megyei sajtó tájékoztatására, valamint nyo
mozási, eltűnési ügyekben a megyei sajtó útján a la
kosság s e g í t s é gkérni.
ét
Az állambiztonsági szakterületet érintő kérdésekben
főkapitány tájékoztatást nem adhat.
Az országos sajtó, a Rádió, a Televízió tájékoztatá
sára a főkapitányságot érintő ügyekben a főkapitány a
belügyminisztérium titkársága vezetőjének javaslatot
tesz.
IX. FEJEZET
VEGYES

RENDELKEZÉSEK

91./ A főkapitány által meghatározott munkakörökre munkakö
ri leírást kell készíteni.
92./ Ez az ügyrend 19 72. évi o
k
t
ó
b
e
rh
ó
1
é
n
l
é
p
h
a
t
á
l
y
b
a
.
hatályba.
B u d a p e s t ,

1972. s z e p t e m b e r 15.

Kapják: BM I I . Fc s f s é g . ,

Szilágyi János
r. vezérőrnagy
megyei főkapitány

BM Inf. feldolg.és Felügy. Csfség
Pest m-i Rendőrfőkapitányság / 3 0 pld.
/

Készült: 33 pld.
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II. A PEST MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG SZERVEZETE
ÉS IRÁNYÍTÁSA
- A főkapitány közvetlen irányítása alá tartoz
nak
- A főkapitány ÁB. Helyettese irányítása alá
tartoznak
- A főkapitány rendőri helyettese irányítása alá
tartoznak
III. A FŐKAPITÁNYSÁG SZERVEINEK FELADATAI
- Kémelhárító /III/II/ Osztály
- Belső reakció /III/III/ Osztály
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- Közlekedésrendészeti /II/III-l/ Osztály
- Igazgatásrendészeti Osztály
- Személyzeti Osztály
- Pénzügyi Osztály
- Anyagi Osztály
- Titkárság
- Rendőrorvosi hivatal
IV. RENDŐRFŐKAPITÁNY
V. A FŐKAPITÁNY-HELYETTESEK
- Az állambiztonsági helyettes
- A rendőri helyettes
VI. OSZTÁLYVEZETŐK ÉS A FŐKAPITÁNYSÁG MÁS SZERVEI
NEK VEZETŐI
VII. A RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VIII. AZ IRÁNYÍTÁS ÜGYINTÉZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS SZABÁ
LYAI
IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK
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