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Tárgy: Készenléti Rendőri Ezred szolgálati tevékenységének, 
igénybevételének és együttműködésének rendje.

A Készenléti Rendőri Ezred feladatait a 2/221/1971. számú HB 
határozat, és a 09/1971. sz. parancsom határozza meg. Működését 
az ügyrend, szolgálati tevékenységét a vonatkozó rendőrségi sza
bályzatok, miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok és utasítások 
szabályozzák.

Az ezred erőinek és eszközeinek hatékony alkalmazása, készenléti 
jelleg fenntartása érdekében, a szolgálati tevékenység rendjére, az 
igénybevételre, az együttműködés biztosítására

1. Az ezredparancsnok naponta vezényeljen egy zászlóaljat a buda
pesti, egy századot a Borsod megyei Rendőr-főkapitányság szol
gálati alárendeltségébe. Amikor az ezred a parancs 2., 3., 4. 
pontjaiban meghatározott feladatokra kerül igénybevételre a 
vezényelt létszámot az igénybe vett erők számának megfelelően 
csökkenteni kell.

A vezényelt erőket a budapesti és Borsod megyei rendőr-főkapi
tányságok használják fel:
-  közrendvédelmi és közlekedésrendészeti járőrszolgálatra,
-  nagyobb jelentőségű közbiztonsági akciók végrehajtására,
-  jelentősebb politikai, kulturális és sport rendezvények bizto

sítására.

Az erők felhasználását járőrszolgálatban heti szolgálat vezény
lési tervek, a közbiztonsági akciókban (razziák) és rendezvény 
biztosítási feladatokban havi tervek alapján eszközöljék. A ter
veket a főkapitányságok szervei és az ezred, illetve a 4. zászló
alj törzs közösen készítse.
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2. Az ezred az esetenkénti igénylés alapján vegyen részt a területi
leg illetékes rendőri szervek szolgálati alárendeltségében, a bűn- 
ügyileg fertőzöttebb nagyvárosokban és az üdülő, kiránduló he
lyeken a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti járőrszolgá
latban.

3. Az ezred minden időben legyen képes az ország bármely terü
letén, a kidolgozott tervek alapján, vagy gyors beavatkozást 
igénylő eseményekben anélkül is, központi rendeltetésű készen
léti rendőri csapaterőként résztvenni:
-  a népköztársaság állami és társadalmi rendjének veszélyez

tetésére, illetve megdöntésére irányuló belső ellenséges tevé
kenység megakadályozásában, elfojtásában,

-  az ország közbiztonságát, törvényes rendjét súlyosan veszé
lyeztető tömegjellegű tevékenység megakadályozásában, a 
törvényes rend helyreállításában,

-  tömegszerencsétlenség, súlyosabb elemi csapás helyszínének 
és a mentési munkálatok zavartalanságának biztosításában, 
a közrend, közbiztonság fenntartásában,

-  felfegyverzett ellenséges, vagy súlyos bűncselekményekkel 
gyanúsított, őrizetből megszökött körözött személyek felku
tatásában, elfogásában,

-  kiemelkedő jelentőségű esetekben eltűnt személyek és tár
gyak felkutatásában,

-  nagyobb jelentőségű közbiztonsági akció végrehajtásában,

-  jelentősebb politikai, kulturális .és sportrendezvények bizto
sításában.

4. Az ezred külön együttműködési és biztosítási tervek alapján 
vegyen részt, az ország egész területén „párt és állami vezetők 
vasúton, közúton történő utazásának biztosításában”.

5. Az ezred igénybevételét a 2. és 3. pontokban meghatározott fel
adatokra az alábbiak szerint kell eszközölni:
-  a 2. pontban foglalt feladatra az ezredparancsnok az érdekelt 

főkapitányság vezetőjének egy századot biztosíthat, amely 
közös terv alapján kerüljön alkalmazásra,

-  a 3. pontban foglalt feladatokra -  amennyiben azok gyors 
beavatkozást igénylő események -  az ezredparancsnok a 
főkapitányság vezetőjének kérésére egy zászlóaljat biztosít
hat. Ellenkező esetben a feladat erőszükségleti tervét terjesz- 
szék fel jóváhagyásra a BM II. főcsoportfőnökéhez,

-  zászlóaljnál nagyobb erőt, vagy az ezred teljes igénybevéte
lét, készenlétbe helyezését a BM II. főcsoportfőnöke engedé
lyezheti, illetve rendelheti el.

6. Az ezredparancsnokság munkarendjét kettős követelménynek 
megfelelően kell kialakítani:
-  a BM II. főcsoportfőnök megbízása alapján, a minisztérium 

központi szerveként dolgozza ki a csapaterővel végrehaj-
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tandó karhatalmi és fegyveres biztosítási feladatok tervezé
sének, szervezésének és végrehajtásának elvi és gyakorlati 
kérdéseit. A végrehajtásban résztvevő csapatok (rendőri, 
munkásőri és honvédségi) együttes és külön-külön történő 
alkalmazási formáit és módjait,

-  vegyen részt központilag irányított karhatalmi feladatok 
végrehajtásának előkészítésében, tervezésében és a végre
hajtásban, az irányításért felelős BM vezető törzseként,

-  dolgozza ki a követelményeket a karhatalmi és fegyveres 
biztosítási feladatok végrehajtásában résztvevő erők részére. 
Gyűjtse és általánosítsa a végrehajtás tapasztalatait, segítse 
az együttműködési gyakorlatok és továbbképzések tervezé
sét, végrehajtását.

-  irányítsa az ezred össztevékenységét, biztosítsa részvételét 
a mindennapi közbiztonsági szolgálatban, rendszeresen ér
tékelje annak hatékonyságát.

7. Az ezred állománya, illetve alegységei szolgálati feladataikat 
helyőrségeikben 24 óra szolgálat, 48 óra szabadidő rendszerben 
teljesítsék. Az állomáshelyeken kívüli alkalmazáskor biztosítani 
kell a szükséges pihenőt, a feladat befejezését követően pedig a 
rendkívüli szolgálat utáni szabadidőt.
Járőrszolgálatba úgy kell beosztani az állományt, hogy 24 óra 
szolgálati időből 12- 14 órát közterületen, 10- 12 órát a lakta
nyában készültségi szolgálatban töltsön.

8. A készenléti jelleg biztosítása érdekében a szolgálat után járó 48 
óra szabadidőben 24 órás váltással Budapesten egy-egy század, 
Miskolcon egy-egy szakasz állománya köteles lakásán, vagy 
előre bejelentett könnyen értesíthető helyen tartózkodni. Az ér
tesítési rendszert úgy kell szervezni, hogy a század -  mint ké
szenléti tartalék -  négy óra alatt begyülekezhessék.

Az ezred a feltöltés készenlétét 1974. december 31-ig érje el. A ké
szenlét időpontjáig az alegységek igénybevételét, vezénylését a fel- 
töltöttség arányában kell eszközölni. A parancs 1972. október 1-én 
lép hatályba. A 06/1961. számú belügyminiszteri parancsot 1973. 
június 1-vel hatályon kívül helyezem.

BEN K EI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

K apják: miniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányok, 
rendőriskolák parancsnokai.

Készült: 90 példányban.
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