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BELÜGYMINISZTÉRIUM

10- 158/1971.

SZIGORÚAN TITKOS! 

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

I.

HATÁ LYBAN LÉVŐ ÉS INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ 
PARANCSOK, UTASÍTÁSOK,

KÖZÖS UTASÍTÁSOK

1970.
01. sz. miniszteri parancs:

A BM elek tron ikus adatfeldolgozó rendszer fejlesztési te r
vének végrehajtásával kapcso latban  bizottság létrehozása, 
tag ja inak  kinevezése.

(M ódosítja a 05/1970. sz. m in. par.)

3. sz. miniszteri parancs:

A személyi állom ány részleges illetm ényrendezése.

05. sz. miniszteri parancs:

A BM elek tron ikus adatfeldolgozó rendszer fejlesztési te r
vének vég rehajtása  tá rgyában  k iado tt 01/1970. sz. m inisz
teri parancs m ódosítása, illetve kiegészítése.

06. sz. miniszteri parancs:

A BM N em zetközi K apcsolatok és Tájékoztató  O sztály fel
adatkörének  és szervezeti felépítésének m eghatározása.
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0010. sz. miniszteri parancs:

Az opera tív  figyelés és környezettanulm ányozás a lkalm a
zásának szabályozása.

14. sz. miniszteri parancs:

A m inisztérium  hősi h a lo tta inak  nevét és em lékét meg
örökítő  em lékm ű előtti koszorúzás és tiszteletadás szabá
lyozása.

17. sz. miniszteri parancs:

Az éves költségvetés tervezési és végrehajtási rendje.

0019. sz. miniszteri parancs:

A postai küldem ények operatív  ellenőrzésének szabályo
zása.

20. sz. miniszteri parancs:

K ártérítési Szabályzat.

0022. sz. miniszteri parancs:

A k u ltu rá lis  te rü le ten  folyó ellenséges tevékenység elleni 
operatív  m unka feladatai.

023. sz. miniszteri parancs: — és végrehajtási u tasítása  —

T ársadalm i tanu lm ányi ösztöndíj szerződés kötése és a 
felsőfokú tan in tézetekben  (egyetem eken) tanu lók  BM h i
vatásos állom ányba vétele.

25. sz. miniszteri parancs: — és végrehajtási u tasítása  —

Á ttérés a havi egyszeri illetm ényfizetésre, a pénzügyi szer
vek ezzel kapcsolatos feladatai.

0031. sz. miniszteri parancs:

Az M SZM P KB 1969. novem ber 28-i ha tá ro za ta  végrehaj
tására  bizottságok létrehozása, feladatuk, m űködési rend
jük  szabályozása.
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01. sz. miniszteri utasítás:

BM vendéglátási költségeinek szabályozása.

02. sz. miniszteri utasítás:

Az ú tlevelekrő l szóló jogszabályokban foglalt rendelkezé
sekkel kapcsolatos belügyi fe ladatok  szabályozása.

6. sz. miniszteri utasítás:

A BM H atárő rség  és K arhata lom  sor- és ta rta lékos állo
m ánya részére új kim enő ru h áza ti cikkek rendszeresítése.

9. sz. miniszteri utasítás: — és végrehajtási u tasítása  —

Űj ru h áza ti cikkek rendszeresítése a BM Hőr. FE P-eken  
szolgálatot te ljesítők  részére.

11. sz. miniszteri utasítás:

K ülföldi k itü n te tések  viselésének engedélyezése és ny il
ván ta rtá sb a  vételének szabályozása.

12. sz. miniszteri utasítás:

A fia ta lk o rú ak  elleni b ü n te tőe ljá rás során a születési 
anyakönyvi k ivonat beszerzésének mellőzése.

(M egjelent az 1970. évi 11. sz. Belügyi Közlönyben)

014. sz. miniszteri utasítás:

A főtiszi vizsgarendszer m egszüntetése.

15. sz. miniszteri utasítás:

Az 1971. évi egyszeri ju tta tá s  kifizetésének engedélyezése.

16. sz. miniszteri utasítás:

Ipari, ép ítő ipari term előtevékenységet fo lytató  alegységek 
egyes polgári m unkaköreiben  dolgozók m unkaidő csök
kentése.
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01. sz. m iniszterhelyettesi parancs:

A b űn te ttesek  fényképeinek ny ilván tartása .
(A B űnügyi N yilván tartási Szabályzat m ódosítása.)

01. sz. m iniszterhelyettesi utasítás:

A BM III. Főcsoportfőnökség központi, budapesti és m e
gyei szerveinél vezetett kisegítő n y ilván ta rtási rendszerek 
fe lállításával és felü lvizsgálatával kapcsolatos feladatok.

02. sz. m iniszterhelyettesi utasítás:

A m agyar—rom án k ishatárfo rgalom  szabályozása.

3. sz. m iniszterhelyettesi utasítás:

Az ORFK B űnügyi Technikai Osztály szakértői tevékeny
ségének igénybevételével kapcsolatos irányelvek  kiadása.

4. sz. m iniszterhelyettesi utasítás:

A közbiztonsági őrizetbevételek  gyakorla tának  egységesí
téséről.

005. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

A 0010/1966. sz. m in iszterhelyettesi u tasításban  foglaltak 
k iterjesztése  a nem  m agyar fegyveres erők és testü le tek  
eltűn t, illetve szökésben lévő beoszto ttainak  körözésére.

6. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

Ittas  á llapo tban  tö rténő  járm űvezetés hatékonyabb  meg
előzése és üldözése.

7. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

A helyszíni bírságolás vég rehajtásának  szabályozása.

08. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

A m agyar—jugoszláv k ishatárforgalom  szabályozása.
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009. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

Az operatív  hálózatban szereplők foglalkoztatásával kap
csolatos intézkedések.

010. sz. m iniszterhelyettesi utasítás:

A rendőri és a katonai rendészeti szervek együ ttm űködé
sének szabályozása.

0011. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

Az operatív  figyelés és környezettanulm ányozás alkalm a
zásának szabályozása a 0010/1970. sz. m iniszteri parancs 
alapján.

12. sz. m iniszterhelyettesi utasítás:

A ta lá lt dolgok tek in te tében  követendő rendőrségi e ljá
rásról.
(M egjelent az 1970. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)

13. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

A gépjárm űvezetői engedély, továbbá a villam os és tro li- 
buszvezetői igazolvány kiadásáró l és visszavonásáról szóló 
6/1970. (VIII. 30.) BM sz. rendele t végrehajtásáró l.
(M egjelent az 1970. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben)

14. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

A nem  katonai jellegű légifényképezések, film ezések en
gedélyezése, ellenőrzése.

015. sz. m iniszterhelyettesi utasítás:

A IV. Főcsoportfőnökség Szociális B izottságának lé treh o
zása, feladatai.

016. sz. miniszterhelyettesi utasítás:

A 023/1967. sz. m in iszterhelyettesi u tasítás 30. p o n tján ak  
módosítása. (Külföldi állam polgárok részére bevezetésre 
kerülő új lakcím  be- és k ijelentőlapok kitöltésével kapcso
latos tennivalók.)
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017. sz. m iniszterhelyettesi utasítás:

A nyugati h a tá rsáv  ügyek in tézését szabályozó 01/1969. sz. 
m iniszteri parancs végrehajtási u tasítása.

1. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

BM orvosok, egészségügyi dolgozók szakm ai továbbképzé
sének biztosítása.

2. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A polgári ru h áb an  szolgálatot teljesítő  sorállom ányúak 
ru h ak o p ta tási d íjánák  felemelése.
(Az 1969. évi 1. sz. fcsf. u tasítás m ódosítása.)

3. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A szolgálati kötelm ekkel összefüggő baleset, vagy beteg
ség következtében e lhuny tak  hozzátartozóinak segélyezése.

4. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A körzeti m egbízottak ellátási rendszerének szabályozása.

5. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

Az éves költségvetés tervezési rend jének  részletes szabá
lyai az 1970. évi 17. sz. m iniszteri parancs alap ján .

6. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A BM szerveinél a b iztosítási és önsegélyezési csoportok 
létrehozása, m űködésük szabályozása.

7. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A G- 6 Élelmezési S zakutasítás (1962. évi 0012. sz. m inh. 
ut.) m ódosítása.

8. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A szem élyi pótlék engedélyezésének és folyósításának sza
bályozása.
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09. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

Az új lakbérren d ele tte l összefüggésben a " K " lakások  fel
m érésével kapcsolatos feladatok.

10. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A G- 6 Élelmezési S zakutasítás egyes elő írásainak m ódo
sítása.

11. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A pénzforgalom  szabályozása.

12. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A házipénztári pénzkezelés szabályai.

13. sz. főcsoportfőnöki utasítás:

A term ékbeszerzés rendjének  szabályozása.

14/1970. sz. KPM—BM—HM—IM együttes utasítás:

A M agyar Posta és a fegyveres szervek között a postai és 
a távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések szabá
lyozása.

» (M egjelent a Közlekedési É rtesítő  1970. évi 12-es szám á
ban.)
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II.

HATALYBAN LÉVŐ,
INTÉZKEDÉST NEM IGÉNYLŐ, PARANCSOK, 

UTASÍTÁSOK

1970.

07. sz. miniszteri parancs:

A felszabadulás 25 éves évfordulója alkalm ából a BM 
é rin te tt beosztottai részére részleges fenyítés-törlés és k á r
tartozás elengedés elrendelése.

016. sz. miniszteri parancs:

A kiskunfélegyházi városi és já rási kap itányság, valam int 
já rási és városi tűzrendészeti parancsnokság elnevezésé
nek m ódosítása, a dunavecsei, a biharkeresztesi, a polgári 
a szobi, a csurgói, a bak ta ló rán tházi, a tiszalöki, a zirci, 
a letenyei já rási kap itányságok és já rási tűzrendészeti k i
rendeltségek m egszüntetése.

028. sz. miniszteri parancs:

M iniszter I. helyettesi, m iniszterhelyettesi kinevezések, 
felm entés. — A B elügym inisztérium  szervei alárendeltségi 
v iszonyának m eghatározása.

029. sz. miniszteri parancs:

A 028/1970. sz. m iniszteri parancs m ódosítása.
("M" és Szervezési C soportfőnökség a m iniszter I. helyet
tese hatáskö rébe  utalása.)

4. sz. miniszteri utasítás:

A közkegyelem  gyakorlásáró l szóló tö rvényere jű  rendelet 
végrehajtásáró l.
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A gépjárm űvezetők közbiztonsági szem pontból való a lka l
m asságának vizsgálatáról szóló 07/1968. sz. m iniszteri u ta
sítás hatályon  kívül helyezése.

(M egjelent az 1970. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben.) 

B udapest, 1971. ja n u á r 27.

10. sz. miniszteri utasítás:

Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
miniszterhelyettes elvtársaknak, 

Kapják: I. főcsoportfőnök,
főcsoportfőnökhelyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők, 
megyei, budapesti rendőrfőkapitányok, 
helyetteseik.

Készült: 250 példányban.
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