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Tárgy: A Belügyminisztérium ügyeleti rendszere

A Belügyminisztérium ügyeleteinek feladata az állami ügyeletről 
szóló 3061/1964. Korm. sz. határozat és a 0020/1963., valamint 
a 005/1964. sz. belügyminiszteri parancsban van meghatározva.
Az ügyeleti munka eddigi tapasztalatai szükségessé teszik a BM 
egységes ügyeleti rendszer működési elveinek és jelentési kötele
zettségének újabb szabályozását.
A BM ügyeleti rendszerének továbbfejlesztése és az ügyeleti mun
ka színvonalának emelése érdekében

1. A Belügyminisztérium szerveinél ügyeleti szolgálatot a szer
vek feladatainak megfelelően:
-  az állománytáblázat alapján szervezett állandó, vagy
-  hivatalos időn túl és munkaszüneti napokon vezényelt 

ügyeletesekkel kell ellátni.
Ha szükséges, az ügyeleteket meg kell erősíteni.

2. A Belügyminisztérium vezetése, intézkedési lehetőségeinek 
biztosítása érdekében munkaszüneti napokon a miniszter által 
megbízott vezetők közül egy fő miniszteri ügyeleti szolgálatot 
teljesít.

Ügyeleti szolgálata alatt -  rendkívüli eseményekben történő 
intézkedések vonatkozásában -  a miniszter jogkörében jár el, 
utasításait minden BM szerv köteles végrehajtani.

3. A BM főcsoportfőnökök, az országos parancsnokok, a megyei 
(budapesti) rendőr-főkapitányok:

m e g p a r a n c s o l o m  :
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a) szervezzék meg, hogy munkaszüneti napokon szerveik, egy 
intézkedésre jogosult vezetője lakásán, vagy más -  telefo
non -  elérhető helyen tartózkodjon;

b) e parancs végrehajtásával egyidejűleg szabályozzák, -  
amennyiben szervüknél működik -  a rendkívüli esemény 
helyszíni szemléjének megtartására szervezett ún. készen
léti szolgálat ellátásának és igénybevételének módját.

4. A BM Főügyeleti Osztály közvetlenül a belügyminiszternek 
van alárendelve. Szervezetileg a BM Titkárság állományába 
tartozik. A napi feladatok irányítását és ellenőrzését a minisz
ter megbízásából a BM Titkárság vezetője látja el.
A BM főcsoportfőnökségek, országos parancsnokságok, cso
portfőnökségek, megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, 
valamint az önálló osztályok ügyeletei a BM Főügyeleti Osz
tály szakirányítása mellett az illetékes BM szerv vezetőjének 
közvetlen alárendeltségében valósítsák meg a hatáskörükbe 
utalt feladatokat.

5. A BM szervek ügyeleteinek feladatai:
a) az ország területén történt váratlan, rendkívüli események

ről, bűncselekményekről értesülést szerezni a halaszthatat
lanul szükséges, elsődleges intézkedéseket megtenni, s ezek
ről gyors, pontos jelentést tenni az illetékes BM vezetőknek. 
Gondoskodni arról, hogy ügyelettel nem rendelkező BM 
szervek vezetői a rendkívüli eseményekről -  intézkedésük
höz szükséges -  részletes tájékoztatást kapjanak;

b) a gyors tájékoztatás érdekében biztosítani, hogy az illeté
kes BM vezető és a helyszínen intézkedő parancsnok között 
a legrövidebb idő alatt összeköttetés létesüljön. Ehhez fel
használni a rendelkezésre álló legalkalmasabb hír- és köz
lekedési eszközöket;

c) szoros munkakapcsolatot kialakítani a belügyi szakterüle
tekkel, valamint azokkal a társszervekkel, (honvédség, mun
kásőrség, KPM szervei, mentőszolgálat, kórházak, tanácsok 
kommunális szervei, stb.) amelyek a rendkívüli események
ről gyors tájékoztatást s az intézkedésben segítséget tudnak 
adni;

d) a Belügyminisztérium illetékes szerveinek vezetői, ügye
l eteiket -  az ügyeleti szolgálat ellátása mellett -  a helyi 
adottságok figyelembe vételével, más jellegű feladatokkal 
is megbízhatják (pl. panaszfelvétel, URH irányítás, tanács
adó szolgálat stb.). Ezek a feladatok azonban nem akadá
lyozhatják az ügyeleti szolgálat teljesítését.

6. A BM szervek vezetői, ügyeleteik útján e parancs mellékleté
ben felsorolt rendkívüli eseményekről az alábbiak szerint köte
lesek jelentést tenni a BM Főügyeleti Osztálynak:
a) a mellékletben ,,kiemelt” rendkívüli eseményt (ezeket a 

melléklet vastagbetűs szedéssel tartalmazza) az előzetes el
lenőrzés után távbeszélőn a z o n n a l ,  a változást távbe
szélőn folyamatosan, a helyszíni szemle megtartása után 
írásban (géptávírón);
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b) a nem kiemelt rendkívüli eseményt, a tények és adatok el
lenőrzése, konkrétizálása után, a nap bármely szakában, 
írásban (géptávírón) haladéktalanul jelentsék.
Törekedni kell, hogy a rendkívüli esemény megtörténte és 
a jelentéstétel között a lehető legrövidebb idő teljen el;

c) a BM szervek vezetői kötelesek a mellékletben fel nem so
rolt eseményeket sokoldalúan értékelni. Ha úgy ítélik meg, 
hogy azokról a BM vezetőinek, vagy szakterületeinek tájé
koztatása szükséges, gondoskodjanak, hogy azt haladékta
lanul jelentsék a BM Főügyeleti Osztálynak.

7. A napi statisztikai adatok jelentésére kötelezett BM szervek 
ügyeletéi [Határőrség Országos Parancsnokság, a megyei (bu
dapesti) rendőr-főkapitányságok] statisztikai jelentésüket na
ponta -  a 20 órai helyzetnek megfelelően - , 22 óráig gép
távírón terjesszék fel.

8. A BM azon központi szerveinél, ahol ügyelet nincs, vagy nem 
állandó ügyelet működik, munkaidő alatt a csoportfőnökök, 
önálló osztályvezetők kötelesek gondoskodni arról, hogy a 
szervüknél történt és a mellékletben felsorolt rendkívüli ese
ményeket a BM Főügyeleti Osztályának jelentsék.

9. A BM Főügyeleti Osztály vezetője a ,,kiemelt” rendkívüli ese
ményről a z o n n a l  tegyen jelentést a miniszternek, a mi
niszterhelyetteseknek, (hivatalos idő után az illetékes minisz
terhelyettesnek, munkaszüneti napon pedig a miniszteri ügye
letesnek) valamint tájékoztassa az illetékes BM szakterületek 
vezetőit.
Minden reggel 07 óráig az elmúlt 24 órában történt rendkívüli 
eseményekről készítsen „Napi Tájékoztató Jelentés”-t, és azt 
küldje meg a miniszter által meghatározott vezetők részére.

10. E parancsommal egyidejűleg kiadom a BM Főügyeleti Osztály 
ügyrendjét. Az ügyrendben foglaltakat a BM szervek ügyele
téinek értelemszerűen kell alkalmazni.
Az országos parancsnokok, megyei (budapesti) rendőr-főkapi
tányságok vezetői szerveik ügyeleti tevékenységét, hatáskörük
ben e parancs és az ügyrend szellemében szabályozzák.

11. E parancs 1972. július hó 1-én lép hatályba, egyidejűleg a 
0020/1963. és a 005/1964. sz. miniszteri parancs hatályát 
veszti.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

K ap já k : m iniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok, 
önálló osztályvezetők.

K észült: 150 példányban.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  SZIGORÚAN TITKOS!
                                                               

10- 21/10/1972.        sz. melléklet

A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok ügyeleteik ú tján  a 10- 21/10/
1972. sz. belügym iniszteri parancs 6. pontja alapján a BM Főügyeleti Osz
tálynak kötelesek jelenteni:

I.

1. A párt vezetőinek, a korm ány tagjainak, állami vagy társadalm i szerve
zetnél irányító  funkciót betöltő személynek (személyeknek) biztonsá
gát, testi épségét veszélyeztető, vagy tevékenységét akadályozó ese
m ényt, bűncselekményt, vagy annak előkészületét.

2. A párt- és a korm ány meghívására, hazánkban tartózkodó külföldi párt- 
és kormánydelegációk tagjainak biztonságát veszélyeztető eseményt, 
bűncselekm ényt, vagy annak előkészületét.

3. A párt vezetőinek (járási titkárig  bezárólag) a korm ány tagjainak, az 
állami vagy társadalm i szervezetek vezetőinek (megyei vezetőkig be
zárólag) hozzátartozóival, a gazdasági, társadalm i, kulturális élet köz
ism ert, közéleti személyiségeivel kapcsolatos bűncselekményt, ese
ményt.

4. A párthelyiségek, korm ányhivatalok és a társadalm i szervezetek helyi
ségei, illetve a párt vezetőinek és a korm ány tagjainak lakása elleni tá 
madást.

Emlékművek, ism ert műkincsek, m űemlékek meggyalázását, rongálását.

5. A párt vezetői, a korm ány tagjai, valam int a társadalm i szervezetek ve
zetői, légi, vasúti, vízi, közúti közlekedése során előforduló balesetet.
Ú tvonal-biztosításkor a közlekedést akadályozó eseményt.

6. Diplomaták, külképviseleti szervek tagjai, valam int kapitalista ország
ból beutazók által elkövetett súlyosabb provokációt, az általuk elköve
te tt politikai jellegű bűncselekményt. Diplomaták bűncselekményen va
ló tettenérését és feltartóztatását.

7. Idegen repülőgép berepülését, ejtőernyősök, tárgyak, röpcédulák, m ér
gező anyagok, stb. ledobását.

8. Légi járm ű elrablását, jogellenes hatalom ba kerítését, külföldre való 
kényszerítését, k ísérletét, illetve előkészületét.

9. Töm egtüntetést, tömeges m unkam egtagadást, vagy m unkabeszüntetést, 
annak előkészületét.

10. M inden nagyobb m éretű rendzavarást, engedély nélkül ta rto tt egyházi 
és egyéb rendezvényt, amely m egszüntetésére rendőri (karhatalmi) ak
ció vált szükségessé.

11. Tömeges halált és sérülést okozó katasztrófát, szerencsétlenséget. (Utas- 
szállító repülőgép lezuhanása, személyszállító vonatok összeütközése, 
személyszállító hajó elsüllyedése, bányabeomlás, bányalég-robbanás, 
üzemi, rak tári robbanás, tűz, stb.)

12. Elemi csapás súlyosabb eseteit: földrengés, árvíz, belvíz, járvány, stb.



13. Összeesküvést, szervezkedést, vagy annak előkészületét.

14. Lázadást, vagy annak előkészületét.

15. K ártevést és rombolást, vagy arra  irányuló előkészületet.

16. M erényletet, vagy arra  irányuló előkészületet.

17. H azaárulást, kém kedést vagy annak előkészületét.

A 13-tól 17. pontokban felsorolt bűncselekmények közül azokat, ame
lyeket operatív feldolgozás előz meg, csak a vizsgálati szakban, az ügy 
lezárásakor kell jelenteni.

18. Izgatást, háborús uszítást, m inősített eseteit azonnal.

19. Röpcédulaszórást. Falragaszt, vagy falfirkálást, am ennyiben az nyilvá
nos helyen történt.

20. Az olyan bűncselekményt, amikor az elkövető mást, a szocializmus ér
dekében k ife jte tt tevékenysége m iatt, vagy valam ely nemzeti, népi, faji, 
vagy vallási csoport tagját, a csoporthoz való tartozása m iatt bántal
mazott, illetve súlyos testi, vagy lelki sérelm et okozott.
Súlyosabb esetét azonnal.

II.

Állam elleni bűncselekmények

III.

Államigazgatás és igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

21. A választás rendje elleni bűncselekményeket.

22. A hivatali visszaélést, bűnpártolást, jogtalan előny követelését, vagy 
elfogadását, hivatali vesztegetést, befolyással való üzérkedést, amen
nyiben ez jelentősebb politikai, vagy anyagi kárt okozott.

23. Hivatalos személy elleni bűncselekmények közül:

a) BM beosztottal, szolgálatban lévő önkéntes rendőrrel és m unkásőr
rel, a honvédség rendészeti járőrével szemben elkövetett hivatalos 
személy elleni erőszakot;

b) a csoportosan (3 vagy annál több személy) vagy lőfegyverrel elköve
te tt hivatalos személy elleni erőszakot, vagy ha a hivatalos személy 
halálos, illetve súlyos életveszélyes sérülést szenvedett;

c) az a) pontban fel nem sorolt hivatalos személyek elleni erőszak kö
zül csak a kiemelkedőket.

24. Fogolyszökési, börtön-zendülést.

25. Állam- és szolgálati titoksértés m inősített eseteit.
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IV.

26. Közveszélyokozást, közérdekű üzem működésének megzavarását.

27. Vasúti, légi, vízi közlekedés biztonságát veszélyeztető bűncselekményt. 
Azonnal, ha az halált, tömeges (5 vagy több személy) sérülést, vagy kü 
lönösen nagy kárt okozott.

(A közúti közlekedési balesetek, a közúti közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmények külön a IX. sz. fejezetben szerepelnek.)

28. Robbanóanyaggal, robbantószerrel, lőfegyverrel, vagy lőszerrel való 
visszaélést.

29. Kábítószerrel való visszaélést.

30. T iltott határátlépést, kísérletét, am ennyiben csoportosan (3 vagy több 
személy) követték el, és az elfogást nem a Határőrség szervei foganato
sították.

31. Embercsempészést.

32. Rém hírterjesztés m inősített esetét.

33. Garázdaság m inősített eseteit. (A bűncselekm énnyel a köznyugalm at 
súlyosan megzavarták, azt 3 vagy több személy -  galeriben -  illetve 
visszaesőként követték el.) Azonnal, ha a rendőri intézkedés során fegy
verhasználat tö rtén t, vagy rendőri kényszerintézkedésre (gumibot hasz
nálatára) kerü lt sor.

Közbiztonság és a közrend elleni bűncselekmények

V.

Népgazdaság elleni bűncselekmények

34. A gazdálkodás rendjét sértő bűncselekményeket, abban az esetben, ha 
az a népgazdaság érdekeit súlyosan sértette, vagy az anyagi kár meg
haladta az 50 000,-  Ft-ot, illetve az elkövetés m ódja különleges.

35. Pénz-, értékpapír-, bélyeg-ham isítást, értékhatár nélkül.

36. A devizagazdálkodást sértő bűncselekményt, am ennyiben a deviza ér
téke a 15 000,-  F t-o t m eghaladja.

37. Adócsalást, am ennyiben a kárérték  az 50 000,-  F t-o t meghaladja, vagy 
az elkövetés m ódja különleges.

38. V ám bűntettet, am ennyiben a csempészáru értéke a 30 000,-  F t-ot meg
haladja. É rtékhatár nélkül, ha a vám bűntett tárgya lőfegyver, robba
nóanyag, vagy egyéb tilto tt termék.

39. A népgazdaság elleni olyan bűncselekményt, amely kisebb ügyként in
dult, de a vizsgálat során m eghaladja a m eghatározott értékhatárt. 
Ugyancsak, ha a tettes a bűncselekm ényt folytatólagosan követte el.
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VI.

40. Emberölést, emberölési kísérletet.

41. Súlyos testi sértést, am ennyiben halált okozott, vagy azt különös ke
gyetlenséggel, vagy aljas indokból követték el. Azonnal, ha súlyos tes
ti sértést több személyen (5 vagy annál több) követték el. Tömegvereke
dést.

42. M agzatelhajtást, am ennyiben az halált, súlyos, életveszélyes sérülést 
okozott, illetve a cselekményt több (3, vagy annál több) személyen, vagy 
üzletszerűen követték el.

43. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést, am ennyiben halált oko
zott, vagy több személy (3 vagy annál több) súlyos sérülésével járt.

44. Lőfegyverrel elkövetett szándékos tám adást, abban az esetben is, ha 
személyi sérülést nem okozott. Lőfegyverrel gondatlanságból okozott 
halálos, illetve súlyos sérülést.

Személy elleni bűncselekmények

VII.

Család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények

45. Erőszakos nemi közösülést, szemérem elleni erőszakot, megrontást, vér
fertőzést.

VIII.

Vagyon e llen i bűncselekmények

46. Lopást, betöréses lopást, sikkasztást, csalást, hűtlen  és hanyag kezelést, 
am ennyiben a kár az 50 000,-  F t-ot meghaladja.

A felsorolt bűncselekményeket, am ennyiben kisebb ügyként indultak, 
de a vizsgálat során m eghaladták az 50 000,-  Ft-os értékhatárt, jelente
ni kell.

47. Rablást, értékhatár nélkül. Azonnal, ha a rablás posta, bank, OTP sé
relm ére történ t, vagy azt lőfegyver, álarc használatával követték el, il
letve a kasszabetöréseket és kísérletét.

48. A vagyon elleni bűncselekmények olyan eseteit, amikor a cselekményt 
folytatólagosan vagy sorozatban követték el, és a kárérték  m eghaladja 
az 50 000,-  Ft-ot.

49. Olyan vagyon elleni bűncselekményt, -  é rtékhatár nélkül -  amelynél 
az eljárás során párt, állami, gazdasági, tömegszervezeti, vezető beosz
tásban lévő személyt terheltté  nyilvánítottak.

50. Gépkocsi lopást, am ennyiben a gépjárm ű párt, állami, társadalm i szerv, 
vagy közfuvarozást végző vállalat tulajdona, valam int a lopást sorozat
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ban, vagy csoportosan követték el, vagy az anyagi kár rongálás követ
keztében az 50 000,-  F t-o t m eghaladja.

51. Rongálást. Soron kívül, ha a rongálást bűnszövetségben követték el, 
vagy ha a bűntettel jelentős kárt okoztak.

52. A fiatalkorúak által:

-  csoportosan,

-  folytatólagosan, vagy

-  különleges módszerrel

elkövetett vagyon elleni bűncselekményt, értékhatár nélkül.

IX.

Közlekedési balesetek

53. Halálos kim enetelű közúti közlekedési balesetet.

54. Tömeges (5 fő, vagy annál több) személyi sérüléssel járó közúti közle
kedési balesetet.

55. Azokat a közúti közlekedési baleseteket, amelyeknél az anyagi kár a 
100 000,-  F t-o t meghaladja.

56. Diplomáciai gépkocsi közúti közlekedési balesetét.

57. Segítségnyújtás elmulasztását, ha halálos, súlyos életveszélyes, vagy 
súlyos nem életveszélyes személyi sérülés történt.

58. Légijárm ű balesetét, személyszállító repülőgép kényszerleszállását, ab
ban az esetben is, ha személyi sérülés nem  történt.

59. Vízi járm ű balesetét, ha  halálos, tömeges (5 vagy annál több személy) 
sérülés történt, vagy ha az anyagi kár a 100 000,-  F t-o t meghaladja.

60. Vasúti balesetet, ha halálos, vagy tömeges (5 vagy annál több személy) 
sérülés tö rtén t, illetőleg az anyagi kár a 100 000,-  F t-o t m eghaladja.

X.

Egyéb események

61. Sugárzó anyag elvesztését, azzal kapcsolatos balesetet.

62. Üzemi, mezőgazdasági balesetet, ha halálos, tömeges (5 vagy annál több 
személy) sérülés tö rtén t, vagy az anyagi kár az 50 000,-  F t-o t megha
ladja.

63. Tűzesetet, ha halálos, tömeges (5 fő, vagy annál több személy) sérülés 
tö rtén t, vagy ha az anyagi kár m eghaladja az 50 000,-  Ft-ot.

64. Tömeges, (5 vagy annál több személy) megbetegedést. (Pl. ételmérge
zés, stb.)

65. Látványos öngyilkosságot, (önégetés, stb.) kísérletét. Lőfegyverrel, rob
banóanyaggal elkövetett öngyilkosságot.
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66. Ism eretlen holttest feltalálását.

67. Vízbefulladást, halálos villámcsapást, áram ütést.

68. Tömeges járványos állat-megbetegedést.

69. Robbanóanyag által okozott halált, vagy több személy (3 vagy ennél 
több) megsérülését.

70. Gyerm ekbaleseteket, ha halálos, vagy tömeges (5 vagy annál több sze
mély) sérülés történt.

71. Ejtőernyős ugrással, vitorlázó repülőgéppel kapcsolatos balesetet.

XI.

Fegyveres erők és testületek tagjaival kapcsolatos események 
(beleértve a saját állom ányt is)

72. Külföldre szökést, szökést, az önkényes eltávozás súlyosabb esetét.

73. Zendülést, vagy annak előkészületét.

74. A parancsm egtagadás súlyosabb esetét.

75. Fegyverhasználatot.

76. Súlyosabb törvénysértést.

77. Az állam- és szolgálati titok m egsértésének súlyosabb esetét.

78. Az olyan cselekményt, amely m iatt a fegyveres erők és testületek va
lam ely tag ját őrizetbe vették, illetve előzetes letartóztatásba helyezték.

79. A Varsói Szerződés alapján hazánkban tartózkodó fegyveres erők tag
jainak eltűnését, szökését, bűncselekményét.

80. Lőfegyverrel, egyéb robbanóanyaggal tö rtén t halálos, tömeges, vagy sú
lyosabb sérüléssel járó balesetet.

t

81. Üzemi jellegű (áramütés, vegyianyaggal tö rtén t mérgezés, stb.) bal
esetet, ha sérülés történt, halálos vagy több személy súlyos sérülését 
azonnal.

82. Közúti közlekedési balesetet (tekintet nélkül arra, hogy a baleset szol
gálati, vagy saját gépkocsival történt) ha halálos, vagy súlyos sérülés 
történt. A sérülés fokára tek in tet nélkül, ha a baleset következtében 
három, vagy több személy sérült meg, vagy ha a szolgálati gépkocsiban 
az anyagi kár a 15 000,-  Ft-ot, saját gépkocsiban az 50 000,-  Ft-ot 
meghaladja.

83. Tömeges járványos (5 vagy annál több személy) megbetegedést, fertő
zést, ételmérgezést.

84. Öngyilkosságot, vagy annak kísérletét.

85. A riadó elrendelésének okát, kezdésének és befejezésének időpontját.
A riadóval kapcsolatos rendkívüli eseményt.

86. A szerv körletében, anyagi eszközeiben történ t rendkívüli esem ényt 
(tűz, robbanás, beomlás, stb.) ha a kárérték  a 15 000,-  F t-o t m eghalad
ja, súlyosabb esetét azonnal.
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XII.

Statisztikai adatok jelentése

87. Naponta -  20 órai helyzetnek megfelelően -  22 óráig jelenteni:

a) a rendőr-főkapitányság fogdáiban előzetes letartóztatásban, és őri
zetben lévő személyek számát. Ebből m ennyi a bűnügyi, és a köz- 
igazgatási őrizetes, illetve letartóztatott;

b) a rendőr-főkapitányság szervei által az elm últ 24 órában őrizetbe 
vett, illetve előzetes letartóztatásba helyezett személyek nevét, fog
lalkozását, az őrizetbevétel vagy előzetes letartóztatásba helyezés 
okát (a külföldi személy állampolgárságát külön feltűntetni);

c) a rendőr-főkapitányság illetékességi terü letén  az elm últ 24 órában 
tö rtén t sérüléses közúti, közlekedési balesetek számát;

Ebből m ennyi volt -  halálos,

-  súlyos, életveszélyes,

-  súlyos, nem  életveszélyes,

-  könnyű sérüléses.

M egjegyzés:

A jelentések megalapozott, ellenőrzött tényeket, adatokat tartalm azzanak, 
adjanak hű  képet a tö rtén t eseményekről.

Azokat a „kiem elt rendkívüli esem ényeket”, am elyeket a parancs 6/a. 
pontja alapján távbeszélőn azonnal kell jelenteni, e m elléklet vastagon 
szedve tartalm azza.

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 95 példányban.

-  7 -



B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

10- 21/10/1972.

SZIGORÚAN TITKOS!

2. sz. melléklet

A BM I., II., IV. Főcsoportfőnökség, Információfeldolgozó és Felügyeleti 
Csoportfőnökség, Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség, „M” és Szervezési 
Csoportfőnökség, N yilvántartó K özpont, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, 
a Belbiztonsági Osztály, az Országos Futárszolgálat vezetői, a 10- 21/10/ 
1972. sz. belügym iniszteri parancs 8. pontja értelm ében kötelesek gondos
kodni arról, hogy a szervüknél tö rtén t rendkívüli esem ényt a BM Főügye
leti Osztálynak jelentsék.

1. A személyi állom ánnyal kapcsolatban történt:

a) külföldre szökést, szökést, az önkényes eltávozás súlyosabb esetét;

b) zendülést vagy annak előkészületét;

c) parancsmegtagadás súlyosabb esetét;

d) az állam- és szolgálati titok sértésének jelentősebb esetét, súlyosabb 
törvénysértést;

e) lőfegyverrel, egyéb robbanóanyaggal tö rtén t halálos, tömeges, vagy 
súlyos sérüléssel járó balesetet;

f) üzemi jellegű balesetet, (áramütés, vegyianyaggal okozott mérgezés, 
stb.) ha sérülés történt, halálos, vagy több személy sérülését azonnal;

g) tömeges (5 vagy annál több személy) járványos megbetegedést, fer
tőzést, ételmérgezést;

h) öngyilkosságot, vagy annak kísérletét.

2. Riadó elrendelésének okát, kezdésének és befejezésének időpontját, a 
riadóval kapcsolatos rendkívüli eseményt.

3. A szerv körletében, anyagi eszközeiben tö rtén t rendkívüli esem ényt (tűz, 
robbanás, beomlás, stb.) ha a kárérték  m eghaladja a 15 000,-  Ft-ot, 
súlyosabb esetét azonnal.

Megjegyzés: 

A BM központi szervek hivatalos időn túl, illetőleg m unkaszüneti napokon 
vezényelt ügyeletesei szolgálatuk megkezdésekor kötelesek telefonon beje
lentkezni a BM Főügyeleti Osztályon.

Azokat a „kiem elt rendkívüli esem ényeket”, am elyeket a parancs 6/a. 
pontja alapján távbeszélőn azonnal kell jelenteni, e m elléklet vastagon 
szedve tartalm azza.

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 75 példányban.
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10- 21/10/1972. s z .  melléklet

A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinek vezetői ügyeleteik ú tján  a 
10- 21/10/1972. számú belügym iniszteri parancs alapjána BM Főügyeleti 
Osztálynak kötelesek jelenteni

1. Az ügyeletet adó szerv (csoportfőnökség, önálló osztály, stb.) személyi 
állományával kapcsolatban történt:

a) külföldre szökést, szökést, az önkényes eltávozás súlyosabb esetét;

b) zendülést, vagy annak előkészületét;

c) parancsmegtagadás súlyosabb esetét;

d) az állam- és szolgálati titok sértésének jelentősebb esetét, súlyosabb 
törvénysértést;

e) lőfegyverrel, egyéb robbanóanyaggal tö rtén t halálos, tömeges, vagy 
súlyos sérüléssel járó balesetet;

f) üzemi jellegű balesetet (áramütés, vegyianyaggal okozott mérgezés, 
stb.) ha sérülés történt, halálos vagy több személy sérülését azonnal;

g) tömeges (5 vagy annál több személy) járványos m egbetegedést, fe r
tőzést, ételmérgezést;

h) öngyilkosságot, vagy annak kísérletét.

2. Riadó elrendelésének okát, kezdésének és befejezésének időpontját, a 
riadóval kapcsolatos rendkívüli eseményt.

3. A szerv körletében, anyagi eszközeiben történ t rendkívüli esem ényt (tűz, 
robbanás, beomlás, stb.), ha a kárérték  m eghaladja a 15 000,-  Ft-ot.
Súlyosabb esetét azonnal.

4. a III/IV . Csoportfőnökség ügyelete jelenteni köteles, a csoportfőnökség 
által biztosított szervek objektum aiban és személyi állományával kap
csolatban történt, ny ílt vizsgálatot igénylő alábbi rendkívüli eseménye
ket. K ivételt képez a BM Határőrség és a Készenléti Rendőri Ezred pa
rancsnokságok területe.

a) külföldre szökést, fegyveres szökést;

b) zendülést;

c) fegyverhasználatot, ha halált okozott, vagy ha polgári személy meg
sérült;

d) lőfegyverrel, vagy robbanóanyaggal tö rtén t halálos, vagy három nál 
több személy sérülését okozó balesetet;

e) üzemi jellegű balesetet, (áramütés, mérgezés, stb.) ha halálos, vagy 
több személy (5 vagy annál több) sérülése történt;

f) tömeges (5 vagy annál több személy) fertőzést, ételm érgezést;

g) katonai légijárm ű lezuhanását;

h) a biztosított objektum okat ért külső tám adást;
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i) a biztosított objektumokban, vagy anyagi eszközeikben tö rtén t (tűz, 
robbanás, beomlás, stb.) rendkívüli esemény súlyosabb eseteit.

Megjegyzés:

A főcsoportfőnökség azon szerveinél, ahol ügyelet nincs, vagy nem állandó 
ügyelet működik, a parancs 8. pontja értelm ében a parancsnokok gondos
kodjanak arról, hogy a szervüknél tö rtén t rendkívüli esem ényt a BM Fő
ügyeleti Osztálynak időben jelentsék.

Az ügyeletesek szolgálatuk megkezdésekor kötelesek telefonon bejelent
kezni a Főügyeleti Osztályon.

Azokat a „kiem elt rendkívüli esem ényeket”, am elyeket a parancs 6/a. 
pontja alapján távbeszélőn azonnal kell jelenteni, e m elléklet vastagon 
szedve tartalm azza.

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 70 példányban.



B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  SZIGORÚAN TITKOS!

10 21/10/1972.  4. sz. m elléklet

A BM Határőrség Országos parancsnoka ügyelete ú tján  a 10- 21/10/1972. 
sz. belügym iniszteri parancs 6. pontja alapján a BM Főügyeleti Osztálynak
köteles jelenteni:

1. Az ország határán  történ t provokációt, fegyveres vagy erőszakos beha
tolást, vagy kitörést, illetve annak kísérletét.

2. Járm űvel elkövetett behatolást, vagy kitörést, illetve annak kísérletét.

3. A nyugati és déli határszakaszon észlelt, repülőgéppel elkövetett, befe
lé, vagy kifelé irányuló határsértést.

4. A nyugati határszakaszon történ t befelé és kifelé irányuló büntetlen 
határsértést.

5. A nyugati határszakaszon tö rtén t befelé irányuló elfogást.

6. A nyugati- és a jugoszláv határszakaszon elfogott, -  kifelé irányuló -  
határsértők közül:

a) m agyar állampolgárok által csoportosan (3 vagy annál több) megkí
sérelt tilto tt határátlépést;

b) külföldi állampolgár által m egkísérelt tilto tt határátlépést. Soron 
kívül, ha azt csoportosan (3 vagy több személy) kísérelték meg;

c) magyar, vagy külföldi állampolgár által, fondorlatos módon, ham i
sított útlevéllel, stb. gépkocsiban, vagy egyéb közlekedési eszközön 
elbújva, m egkísérelt tilto tt h a tárátlépést;

d) ism ertebb közéleti személy, illetve fontosabb beosztásban lévő sze
mély elfogását, állampolgárságra való tek in tet nélkül.

7. A jugoszláv határőrizeti szervek által átadott, kapitalista országba tá
vozni akaró személyek közül, akik a cselekményt csoportosan (3 vagy 
annál több) követték el, vagy az illető ism ert közéleti, vagy fontosabb 
beosztásban lévő személy.

8. A Szovjetunió, Csehszlovákia, Románia határszakaszán történő ha tá r
események közül csak a rendkívüli kiemelkedő határsértő  cselekményt.

9. K utatás során szállító eszközön m egtalált lőfegyver, lőszer, illetve rob
banóanyag, vagy 30 000,-  F t értéket meghaladó áru elrejtését.

10. Árucsempészést, am ennyiben az áru  értéke m eghaladja a 30 000,- Ft-ot.

11. H atárőrizeti szolgálat közben történ t fegyverhasználatot. Azonnal, ha 
az halált, vagy súlyosabb sérülést okozott.

12. A személyi állománnyal kapcsolatban tö rtén t események közül:

a) külföldre szökést, szökést, az önkényes eltávozás súlyosabb esetét;

b) zendülést vagy arra  való előkészületet;

c) parancsmegtagadás súlyosabb esetét;



d) az állam- és szolgálati titkok m egsértésének jelentősebb esetét, sú
lyosabb tö rvénysértést;

e) lőfegyverrel, egyéb robbanóanyaggal okozott halálos, tömeges, vagy 
súlyos sérüléssel járó balesetet;

f) üzemi jellegű balesetet, (áramütés, vegyianyaggal okozott mérgezés, 
stb.) ha sérülés történt, halálos, vagy több személy sérülését azonnal;

g) tömeges (5 vagy annál több személy) járványos megbetegedést, fer
tőzést, ételmérgezést;

h) öngyilkosságot, vagy annak kísérletét.

13. Riadó elrendelésének okát, kezdésének és befejezésének időpontját, a 
riadóval kapcsolatos rendkívüli eseményt.

14. A szerv körletében, anyagi eszközeiben tö rtén t rendkívüli eseményt, 
(tűz, robbanás, beomlás, stb.) ha a kárérték  m eghaladja a 15 000,-  Ft-ot, 
súlyosabb esetét azonnal.

15. Statisztikai adatok jelentése:

Naponta -  a 20 órai helyzetnek megfelelően -  22 óráig jelentse:

a) az országos parancsnokság alegységei által az előző 24 óra alatt tö r
tén t elfogások számát;

-  az elfogottak közül m ennyi volt a befelé, és kifelé irányuló h a tá r
sértő;

b) a nyugati határszakaszon történ t elfogások számát;

-  az elfogottak közül m ennyi volt a befelé, és kifelé irányuló határ
sértő;

c) hazánkkal szomszédos országok határőrizeti szervei által visszaadott 
határsértők számát, országonkénti megjelöléssel;

d) a nyugati határszakaszon észlelt büntetlen határsértések számát. 

Megjegyzés:

Azokat a „kiem elt rendkívüli esem ényeket”, am elyeket a parancs 6/a. 
pontja alapján távbeszélőn azonnal kell jelenteni, e melléklet vastagon 
szedve tartalm azza.

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 50 példányban.



B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M                         S Z lGORÚAN TITKOS!

10- 21 /10/1972.  5. sz. melléklet

A Készenléti Rendőri Ezred parancsnoka ügyelete ú tján  a 10- 21/10/1972. 
sz. belügym iniszteri parancs 6. BM Főügyeleti Osztálynak
köteles jelenteni:

1. A Készenléti Rendőri Ezred valam elyik -  szakasznál nagyobb erejű 
-  egységének rendkívüli esemény helyszínére történ t kivezénylését, 
karhatalm i intézkedés foganatosítását (fegyveres összetűzést, fegyver- 
használatot, tömegoszlatást, rendkívüli esemény helyszínbiztosítását).

2. A személyi állom ánnyal kapcsolatban tö rtén t események közül:

a) külföldre szökést, szökést, az önkényes eltávozás súlyosabb esetét;

b) zendülést, vagy arra  való előkészületet;

c) parancsm egtagadás súlyosabb esetét;

d) az állam- és szolgálati titok m egsértésének jelentősebb eseteit, súlyo
sabb törvénysértést;

e) lőfegyverrel, egyéb robbanóanyaggal okozott halálos, tömeges, vagy 
súlyos sérüléssel járó balesetet;

f) üzemi jellegű balesetet, (áramütés, vegyianyaggal okozott mérgezés, 
stb.) ha sérülés történt, halálos, vagy több személy sérülését azonnal;

g) tömeges (5 vagy annál több személy) járványos m egbetegedést, fe r
tőzést, ételm érgezést;

h) öngyilkosságot, vagy annak kísérletét.

3. Riadó elrendelésének okát, kezdésének és befejezésének időpontját, a 
riadóval kapcsolatos rendkívüli eseményt.

4. A szerv körletében, anyagi eszközeiben történ t rendkívüli eseményt,
(tűz, robbanás, beomlás, stb.) ha a kárérték  m eghaladja a 15 000,-  Ft-ot, 
súlyosabb eseteit azonnal.

M egjegyzés:

A Készenléti Rendőri Ezred megszervezéséig a jelentési kötelezettség a 
Karhatalom  Országos Parancsnokság ügyeletére vonatkozik.

Azokat a „kiem elt rendkívüli esem ényeket”, am elyeket a parancs 6/a. 
pontja alapján távbeszélőn azonnal kell jelenteni, e m elléklet vastagon 
szedve tartalm azza.

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 50 példányban.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

10- 21/10/1972.

SZIGORÚAN TITKOS!

6. sz. melléklet

A BM Tűzoltóság Országos parancsnoka ügyelete ú tján  a 10- 21/10/1972. 
számú belügym iniszteri parancs alapján a BM Főügyeleti Osztálynak köte-
les jelenteni:

1. A párt és a korm ány létesítm ényeiben keletkezett tűzesetet, robba
nást, vagy egyéb káresetet, kárértékre való tek in tet nélkül.

2. M inisztériumok, fegyveres erők és testületek, főhatóságok, követségek 
épületében, a parancsnokság címjegyzékében szereplő, a népgazdaság 
egészét érintő, nagyfontosságú ipari objektum okban történ t tűzesetet, 
robbanást, vagy egyéb káresetet, am ennyiben a kárérték  a 15 000,-  
F t-o t m eghaladta, vagy személyi sérülést okozott.

3. Az olyan nagyjelentőségű káresetet, (földrengés, árvíz, épületbeomlás, 
olaj, földgázkitörés) vagy balesetet (közúti, légi, vasúti, vízi) ahol jelen
tős anyagi kár, illetve haláleset, tömeges (5 vagy annál több személy) 
sérülés történt.

4. Gyújtogatásból, kártevésből, rombolásból keletkezett tűzesetet, robba
nást, kárértékre  való tek in tet nélkül.

5. M inden olyan tűzesetet, ahol a keletkezett kárérték  az 50 000,-  Ft-ot 
meghaladta. Azonnal, ha a kárérték  előre láthatólag m eghaladja az 1 mil
lió forintot.

6. Az olyan lakástüzet, ahol halálos baleset tö rtén t, illetőleg öt, vagy több 
személy megsérült.

7. A személyi állom ánnyal kapcsolatos események közül:

a) külföldre szökést, szökést, az önkényes eltávozás súlyosabb esetét;
b) parancsm egtagadás súlyosabb eseteit;
c) az állam - és a szolgálati titok m egsértésének jelentősebb esetét, sú

lyosabb törvénysértést;
d) mentési m unkánál tö rtén t sérülést. Azonnal, ha halálos, vagy töme

ges (5 vagy több személy) sérülés tö rtén t;
e) üzemi jellegű balesetet, (áramütés, vegyianyaggal okozott mérgezés, 

stb.) ha sérülés történt, halálos vagy tömeges sérülést azonnal;
f) tömeges (5 vagy annál több személy) járványos megbetegedést, fe r

tőzést, ételmérgezést;
g) öngyilkosságot, vagy annak kísérletét.

8. A riadó elrendelésének okát, kezdésének és befejezésének időpontját. A 
riadóval kapcsolatos rendkívüli eseményt.

9. A szerv körletében, anyagi eszközeiben tö rtén t rendkívüli esem ényt (tűz, 
robbanás, beomlás stb.), ha a kárérték  m eghaladja a 15 000,-  Ft-ot. 
Súlyosabb esetét azonnal.

Megjegyzés:
Azokat a „kiem elt rendkívüli esem ényeket”, amelyeket a parancs 6/a. 
pontja alapján távbeszélőn azonnal kell jelenteni, e m elléklet vastagon 
szedve tartalm azza.

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 50 példányban.



B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I UM                             SZIGORÚAN TITKOS!

10- 21/10/1972.  7. sz. melléklet

A BM Kormányőrség parancsnoka ügyelete ú tján  a 10- 21/10/1972. számú 
belügym iniszteri parancs 6. pontja alapján a BM Főügyeleti Osztálynak 
köteles jelenteni:

1. A BM Kormányőrség által biztosított párt vezetői, korm ány tagjai, hoz
zátartozói, külföldi párt- és kormánydelegációk személyi biztonságát 
veszélyeztető cselekményt, vagy tevékenységüket zavaró, akadályozó 
eseményt.

2. A BM Kormányőrség által biztosított rendezvényen, értekezleten, nagy
gyűlésen tö rtén t rendzavarást, jelentősebb technikai akadályt.

3. A biztosított objektumokban, lakóhelyen, vagy vezetők ideiglenes ta r 
tózkodási helyén történ t tám adást, robbanást, elemi csapást, betörést, 
egyéb eseményt.

4. Vonat- és útvonalbiztosítás esetén történ t rendkívüli eseményt, (pálya
rongálódást, balesetveszélyes körülm ény bekövetkezését, balesetet, stb.).

5. A biztosított vezetők gépkocsijával tö rtén t közúti közlekedési balesetet.

6. A BM Kormányőrség személyi állománya szolgálatának teljesítése közben 
foganatosított elfogást, előállítást, fegyverhasználatot.

7. A személyi állománnyal kapcsolatban tö rtén t események közül:

a) külföldre szökést, szökést, az önkényes eltávozás súlyosabb esetét;

b) zendülést, vagy arra  való előkészületet;

c) parancsmegtagadás súlyosabb esetét;

d) az állam- és szolgálati titok sértésének jelentősebb esetét, súlyosabb 
törvénysértést;

e) lőfegyverrel, egyéb robbanóanyaggal tö rtén t halálos, tömeges, vagy 
súlyos sérüléssel járó balesetet;

f) üzemi jellegű balesetet, (áramütés, vegyianyaggal okozott mérgezés, 
stb.) ha sérülés történt, halálos, vagy több személy sérülését azonnal;

g) tömeges (5 vagy annál több személy) járványos megbetegedést, fer
tőzést, ételmérgezést;

h) öngyilkosságot, vagy annak kísérletét.

8. Riadó elrendelésének okát, kezdésének és befejezésének időpontját, a 
riadóval kapcsolatos rendkívüli eseményt.

9. A szerv körletében, anyagi eszközeiben tö rtén t rendkívüli eseményt, 
(tűz, robbanás, beomlás stb.) ha a kárérték  m eghaladja a 15 000,-  Ft-ot, 
súlyosabb eseteit azonnal.

Megjegyzés:

Azokat a „kiem elt rendkívüli esem ényeket”, amelyeket a parancs 6/a. 
pontja alapján távbeszélőn azonnal kell jelenteni, e m elléklet vastagon 
szedve tartalm azza.

Kapják: elosztó szerint.
Készült: 52 példányban.


