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1954.

1955.

1956.
26. miniszteri parancs

A mohácsi FEP elnevezése Horváth Sándorról

1957.
19. miniszteri parancs

A határőrség új elnevezése

8. miniszteri parancs
Az állampolgárságról szóló 1957. évi V. tv., valamint
a végrehajtására kiadott 1957. évi 55. tvr. végrehajtása

31. miniszterhelyettesi parancs
A Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem adományo
zásáról

1958.
11. miniszteri parancs

A BM Határőrségnél, Kormányőrségnél új felségjelzés 
bevezetése

26. miniszteri parancs
Az ellenforradalom alatt hősi halált halt karhatalmista 
elvtársak végleges állományba vétele

29. miniszteri parancs
Kiváló határőr jelvény rendszeresítése

13. miniszterhelyettesi utasítás
KST szervezéséről, a BM KST alapszabályai
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1959.

1960.
001. miniszteri parancs

Elekes Antal hőr. őrvezető hősi halottá nyilvánítása és 
kinevezése

0015. miniszteri parancs
Egyéni pénzgazdálkodáson alapuló ruhaellátási rend
szer bevezetése

6. miniszterhelyettesi utasítás
(Megjelent az 1960. évi 6. Belügyi Közlönyben)
A Katonai Főügyészség Belügyi Osztály anyagi és 
pénzügyi ellátásáról

015. miniszterhelyettesi utasítás
A BM által igénybe vett erdőterületek használatának 
szabályozása

007. BM I. helyettes és MNVKF közös utasítás
A BM Határőrség tisztjeinek a Néphadsereg taninté
zeteiben történő kiképzése

1961.
3. miniszterhelyettesi utasítás

(Megjelent az 1961. évi 8. Belügyi Közlönyben)
A BM iskolákra vezényelt hallgatók étkezéstérítéséről

0016. miniszterhelyettesi utasítás
BM szállásokon történő elhelyezések szabályozása

1962.
0012. miniszteri parancs

BM „M” osztály felállítása
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007. miniszterhelyettesi utasítás
Általános anyagnyilvántartási utasítás (G-2.)

026. miniszterhelyettesi utasítás
A III. Főcsoportfőnökség megkereséseinek szabályo
zása a II. Főcsoportfőnökség felé

001. főcsoportfőnöki utasítás
A Dózsa sportegyesületek átadása a területileg illeté
kes TSTK-nek
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1963.

003. miniszteri parancs
Egyetemet, főiskolát végzettek részére jelvény rendsze
resítése

0015. miniszteri parancs
A BV átkerülése az IM hatáskörébe

0032. miniszteri parancs
A szocialista országokban tartózkodó magyar állampol
gárok védelme

008. miniszteri utasítás
A rendőrség egyenruhás, vegyesruhás állománya részé
re új ruházati cikkek rendszeresítése

009. miniszterhelyettesi parancs
ÁB Az NKO-k fedése alatt dolgozó „SZT” állomány felada

tainak szabályozása

0014. miniszterhelyettesi utasítás
A magyar-csehszlovák határsávforgalom szabályozása

0014. főcsoportfőnöki utasítás
A II/I-4. osztály anyagi, pénzügyi ellátása

008. IM-BM közös utasítás
A BV Parancsnokság átadása, illetve átvételének szabá
lyozása az IM felügyelete alá

009. BM-IM közös utasítás
A BV „M” feladatairól

0011. BM-Legf. Ü. közös utasítás
Egységes rendőrségi, ügyészségi bűnügyi statisztikáról
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1964.

0016. miniszteri parancs
Megyei futár-gépkocsivezetők helyettesítésére intézke
dés

0021. miniszteri parancs
Szabálytalan vadászatok megszüntetése

0027. miniszteri parancs
Illetményrendezés értékelése, az átlagbéren alapuló bér
gazdálkodási rendszer bevezetése

0044. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a soproni határ
őrkerület részére

0010. miniszteri utasítás
Tiltott helyen történő fényképezéssel kapcsolatos eljá
rások szabályozása

0015. miniszteri utasítás
A KNEB fegyveres szervek osztályának a belügyi szer
veknél történő ellenőrzéséről

0013. miniszterhelyettesi utasítás
A Balaton, a Velencei-tó és a Duna-kanyar üdülőhelyek 
rendőri biztosítása

0031. miniszterhelyettesi utasítás
A megyei rendőr-főkapitányságok híradás-, operatív és 
fotótechnikai gazdálkodásának szabályozása

004. főcsoportfőnöki utasítás
A 0016/1964. miniszteri parancs végrehajtási utasítása 
(megyei futár-gépkocsivezetők helyettesítése)
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0013. főcsoportfőnöki utasítás
Az állategészségügyi szolgálat anyagellátása, irányítása, 
felügyelete

0025. főcsoportfőnöki utasítás
Elhelyezési szakutasítás (G-7.)
(Az utasítást a VIII. fejezet kivételével a 6/1974. minisz
terhelyettesi utasítással kiadott elhelyezési szakutasítás 
hatályon kívül helyezte)

001. BM I. helyettes és MNVKF közös utasítás
Gyakorlatok során foganatosított biztonsági zárásoknál 
tapasztalt rendellenességek megszüntetése
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1965.

0016. miniszteri parancs
Ezredesi kinevezések

0019. miniszteri parancs
Az 1965. évi árvízmentesítési munkálatoknál hősi halált 
halt Gyurikó Miklós és Vas József határőrök előlépteté
se határőr alhadnaggyá, Császár László önkéntes rendőr 
kitüntetése

0020. miniszteri parancs
KMB szolgálati jelvény rendszeresítése

006. miniszteri utasítás
Új vagy meglévőtől eltérő statisztikai rendszer beveze
tése engedélyezésének a belügyminiszter első helyettese 
hatáskörébe utalása

0010. miniszteri utasítás
Rakodási engedélyek kiadásának szabályozása

0011. miniszteri utasítás
A rendőrség ügynökségi nyilvántartásából való adatké
rés rendjének megszigorítása

0012. miniszteri utasítás
Az „SZT” állományúak nyugellátásának szabályozása

0015. miniszteri utasítás
A rendőrség egyen- és vegyesruhás állománya részére 
új vállszíjas derékszíj és pisztolytáska rendszeresítése

005. miniszterhelyettesi parancs
A BM II/III. (II/II.) Csoportfőnökség, a III/6. osztály 
(III/2.) és a BRFK II/I-7. osztály közötti együttműkö
dés szabályozása
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005. miniszterhelyettesi utasítás
A 34 1964. (XII. 29.) Korm. rendelet végrehajtása 
(Magánszemélyek gépkocsi vásárlásánál, átírásánál, vizs
gáztatásánál az erkölcsi bizonyítvány megszüntetése)

009. miniszterhelyettesi utasítás
 A III/6 (a mai III/2.) osztály klubjának megszüntetése,

ÁB a „T” állományú beosztottak és közvetlen hozzátartozó
ik részére a BM Központi Klub és a Magyar Néphadse
reg Klub látogatási szabályai

0017. miniszterhelyettesi utasítás
Országos gépjárműügyelet átszervezése

0018. miniszterhelyettesi utasítás
Az ország területén elhagyott külföldi rendszámú sze
mélygépkocsikról történő írásbeli értesítés szabályozása

0024. miniszterhelyettesi utasítás
A BM II. Főcsoportfőnökség (ORFK) statisztikai beszá
moló rendszerének újbóli szabályozása
(Módosította a 8/1969. BMH utasítás, a 06 1975. állam- 
titkári utasítás, az 1/1978. államtitkári intézkedés, a 3/
1981., a 10/1984, a 3/1985, a 13/1986. BMH intézkedés)
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1966.

002. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
Új statisztikai adatszolgáltatás bevezetése a BM hivatá
sos állománya által elkövetett bűntettről, szabálysértés
ről és fegyelmi vétségről

006. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
A Belügyi Szemle feladatairól, ügyrendjének kiadása

0024. miniszteri parancs
A BM szerveinek az imperialisták fellazító politikája 
elleni harcáról és a további feladatokról.

0032. miniszteri parancs
A szolgálati lőfegyverek biztonságos őrzéséről

33. miniszteri parancs
Horváth Imre hőr. százados soron kívüli előléptetése 
hőr. őrnaggyá és hősi halottá nyilvánítása

0039. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
A ,,K" rendszerrel kapcsolatos állambiztonsági felada
tok megszervezése

004. miniszteri utasítás
A BM Határőrség és Karhatalom hivatásos és sorállo
mánya egyenruházatának korszerűsítése

6. miniszterhelyettesi parancs
Önkéntes rendőri szolgálati jelvény rendszeresítése

12. főcsoportfőnöki utasítás és végrehajtási utasítása
A BM Központi Klub önálló anyagi és pénzügyi szám
adótestté nyilvánítása, feladatainak szabályozása
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1967.

5. miniszteri parancs
Vezérőrnagyi, ezredesi kinevezések

11. miniszteri parancs
Berkó Péter és Győrfi Zoltán határőrök hősi halottá 
nyilvánítása és előléptetése hőr. alhadnaggyá

022. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
Új koordinációs rendszer bevezetése a FEP-eken

024. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
A magyar-osztrák útlevél- és vámkezelésről szóló 
egyezmény végrehajtása
(Módosította az 1/1983. BM utasítás)

30. miniszteri parancs
Ezredesi kinevezések

01. miniszterhelyettesi parancs
A Bűnügyi Nyilvántartás Szabályzatának kiadása
(Az I. részt a 9/1986. államtitkári parancs hatályon kívül 
helyezte. Módosította: a 01/1970. BMH parancs, a 01 
1975., a 2 1978. és a 3/1982. államtitkári parancs)

5. miniszterhelyettesi utasítás
A fegyveres erőkhöz tartozó BM testületek sorállomá
nyának érdekvédelméről

7. miniszterhelyettesi utasítás
Az egyenruha viselésére jogosult személyi állomány 
öltözködésének fokozottabb ellenőrzése

08. miniszterhelyettesi utasítás és végrehajtási utasítása
A BM központi állománya géppisztoly-ellátásának sza
bályozása
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19. miniszterhelyettesi utasítás
A BM illetékes szerveinek feladatai a középiskolákban 
bevezetett belügyi témájú osztályfőnöki órákkal kap
csolatban

21. miniszterhelyettesi utasítás
A honvédségi szolgálati könyvekkel való ellátás és gaz
dálkodás szabályozása

022. miniszterhelyettesi utasítás
A BM Határőrség és a rendőrség együttműködése az 
MNK államhatárának őrzésében
(Módosította a 17 1989. BM utasítás)

3. főcsoportfőnöki utasítás
A 21 1967. BMH utasítás végrehajtási utasítása 
(A honvédségi szolgálati könyvekkel való ellátás és gaz
dálkodás szabályozása)
(Módosította a 28/1972. BMH utasítás)

6. főcsoportfőnöki utasítás
A tartalékostiszt-képzésre és tiszti továbbképzésre be
vonulok anyagi és pénzügyi ellátása
(Módosította a 18/1973. BMH utasítás)

2. BM-MüM együttes utasítás
(Megjelent az 1968. évi 1. sz. Belügyi Közlönyben) 
A Bűnügyi Múzeum létesítéséről
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1968.

7. miniszteri parancs
Ezredesi kinevezések

0014. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
ÁB A vasúti katonai szállítások biztosításának megszerve

zése

21. miniszteri parancs
Gál József r. őrmester hősi halottá nyilvánítása és elő
léptetése r. alhadnaggyá

31. miniszteri parancs
Vezérőrnagyi, ezredesi kinevezések, kitüntetések

4. miniszteri utasítás
A bíróság által a közügyektől eltiltott, foglalkozástól el
tiltott és kitiltott személyek nyilvántartása és ellenőr
zése

12. miniszteri utasítás
A Dózsa sportklubokról és a BM szervek ezzel kapcso
latos feladatairól

14. miniszteri utasítás
A belügyi építési beruházások rendje

3. miniszterhelyettesi parancs
A Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság vezetőjének 
és helyettesének kinevezése

01. miniszterhelyettesi utasítás
Az MNK és a Román Szocialista Köztársaság közötti 
könnyített utasforgalom szabályainak módosítása 
(Módosította a 02/1970. BM utasítás)

- 12 -

ÁBTL - 4.2 -10 - 200/1989 /14



5. miniszterhelyettesi utasítás
A kiemelkedő jelentőségű bűnügyekben és személyi sza
badságot korlátozó intézkedések esetén a nyomozás so
ronkívüliségének biztosítása

010. miniszterhelyettesi utasítás
A háborús bűntettek üldözésével kapcsolatos feladatok

11. miniszterhelyettesi utasítás
(Megjelent az 1968. évi 5. sz. Belügyi Közlönyben) 
A légfegyver és a riasztópisztoly forgalmáról és haszná
latáról

13. miniszterhelyettesi utasítás
Rendőrségi kihallgató szobák létesítése

01. főcsoportfőnöki utasítás
A BM központi és megyei operatív (politikai és bűn
ügyi) szervei konspirált ruházati ellátásának szabályo
zása
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1969.

002. miniszteri parancs és I, II. sz. végrehajtási utasítása

A BM III. Főcsoportfőnökség „SZT” állománya szerve
zetének, működésének egységes szabályozása

007. miniszteri parancs

BM Műszaki Tanfolyam felállítása

0010. miniszteri parancs

A BM III/I. Csoportfőnökség nyilvántartási szabályza
tának kiadása

014. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása

A BM Határőrség felderítő szerveinek feladatai

020. miniszteri parancs

A BM Határőrség szervezetében új kiképzési rendszerű 
műszaki zászlóalj létrehozása

09. miniszteri utasítás

A magyar és az NDK állampolgárok vízummentes uta
zása
(Módosította a 02/1970. BM utasítás)

10. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1970. évi 1. sz. Belügyi Közlönyben) 
A belügyi szolgálattal (munkaviszonnyal) összefüggő 
igazolások kiadásának szabályozása

013. miniszteri utasítás

A magyar és finn állampolgárok vízummentes utazása
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1. miniszterhelyettesi parancs
Szocialista versenymozgalom szervezése és szabályozá
sa a BM Határőrségnél és a Karhatalomnál

02. miniszterhelyettesi utasítás
Az állam elleni és egyéb politikai jellegű bűntettekkel 
kapcsolatos adatszolgáltatás rendszere

0010. főcsoportfőnöki utasítás
A BM III. Főcsoportfőnökség szervei és a BM külügyi 
osztály munkakapcsolatának konspiratív szabályai ÁB

11. főcsoportfőnöki utasítás és végrehajtási utasítása
Gépjárműalkatrész és anyagkészletezés új rendszere

13. főcsoportfőnöki utasítás
Vízijármű szakutasítás
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1970.

14. miniszteri paranacs

A BM hősi halottainak nevét és emlékét megörökítő 
emlékmű előtti koszorúzás és tiszteletadás szabályozása

0019. miniszteri parancs

A postai küldemények operatív ellenőrzésének szabá
lyozása

0022. miniszteri parancs
A kulturális területen folyó ellenséges tevékenység el
leni operatív munka feladatai

028. miniszteri parancs

A miniszter I. helyettesi, miniszterhelyettesi kinevezé
sek. A BM szervei alárendeltségi viszonyának megha
tározása

01. miniszterhelyettesi parancs

A bűnügyi nyilvántartás szabályzatának módosítása
(A bűntettesek fényképeinek nyilvántartása)

02. miniszterhelyettesi utasítás

A magyar-román kishatárforgalom szabályozása 
(Módosította a 21/1977. BMH intézkedés)

4. miniszterhelyettesi utasítás

A közbiztonsági őrizetbe vételek gyakorlatának egysé
gesítéséről

5. miniszterhelyettesi utasítás
A 0010/1966. BMH utasításban foglaltak kiterjesztése 
a nem magyar fegyveres erők és testületek eltűnt, illet
ve szökésben lévő beosztottainak körözésére
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017. miniszterhelyettesi utasítás
A nyugati határsávügyek intézését szabályozó 01/1969.
BM parancs végrehajtási utasítása
(Módosította az 1/1974. és a 04 1975. államtitkári utasí
tás)

4. főcsoportfőnöki utasítás
A kmb-k ellátási rendszerének szabályozása

6. főcsoportfőnöki utasítás
A BM szerveinél a biztosítási és önsegélyző csoportok 
létrehozása, működésük szabályozása

14. KPM-BM-HM-IM együttes utasítás
(Megjelent a Közlekedési Értesítő 1970. évi 12. számá
ban)
A Magyar Posta és a fegyveres szervek között a postai 
és a távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések 
szabályozása

2. BM-OBF együttes utasítás
(Megjelent az 1970. évi 4. sz. Belügyi Közlönyben)
Az ipari robbantóanyag-raktárak műszaki követelmé
nyeiről
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1971.

2. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a határőrség új 
kiképzési rendszerű műszaki zászlóalja részére

3. miniszteri parancs
A Rendőrség Alaki-Karhatalmi Szabályzatának kiadása 
(Módosította a 8/1989. BM utasítás)

6. miniszteri parancs
Az irodai rendfokozatú állomány átminősítése

08. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
A BM szervezeti módosítása
(Módosította a 018/1974, a 4/1977. és a 6/1988. BM pa
rancs)

09. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
A BM Karhatalom átszervezése készenléti rendőri ala
kulattá

010. miniszteri parancs
A Rendőrtiszti Főiskola létrehozása, a működésével kap
csolatos feladatok

012. miniszteri parancs
A Vas megyei rendőrfőkapitány és helyettesének fel
mentése, új főkapitány és helyettes kinevezése

10. miniszteri utasítás
Zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozók részé
re vállszalag, váll-lap és gombok rendszeresítése

13. miniszteri utasítás
A hivatásos állomány jubileumi jutalma 
(Módosította a 11/1974. BM utasítás)
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015. miniszteri utasítás
A fontos és bizalmas munkakörök betöltésével kapcso
latos 3120/1971. (IV. 8.) Korm. határozatban előírt BM 
feladatok végrehajtása

09. miniszterhelyettesi utasítás
A kábítószer-csempészet és a kábítószer-élvezők felde
rítése

15. miniszterhelyettesi utasítás
A Rendőrtiszti Főiskolára áthelyezett hallgatók egyes 
ellátási kérdéseinek szabályozása

20. miniszterhelyettesi utasítás
A BM vidéki gyermekintézményeinek átadása a megyei 
rendőr-főkapitányságok hatáskörébe
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1972.

005. miniszteri parancs
Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alap
elvei

008. miniszteri parancs
A BM belbiztonsági osztály feladata és hatásköre 
(Módosította a 24/1983. BM parancs)

09. miniszteri parancs
A BM NKO feladata és hatásköre. A belügyi szervek 
kapcsolattartásának szabályozása a baráti állambizton
sági és rendőri szervekkel
(Módosította a 20/1986. BM parancs)

0012. miniszteri parancs
Hálózati Nyilvántartási Szabályzat kiadása

19. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
A belügyi nyugdíjasókkal, valamint az elhunytak köz
vetlen hozzátartozóival kapcsolatos feladatok szabályo
zása
(Módosította a 6/1984. BM parancs)

23. miniszteri parancs
Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtása 
a Belügyminisztériumban

24. miniszteri parancs
A BM tudományszervezési osztály létrehozása

9. miniszteri utasítás
A BM orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi 
képesítésű beosztották fegyelmi felelősségének szabá
lyozása

015. miniszteri utasítás
A kedvezményes szolgálati idő számítása és nyilvántar
tása a III. Főcsoportfőnökség területén
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016. miniszteri utasítás
A kedvezményes szolgálati idő számítása és nyilván
tartása

20. miniszteri utasítás
A kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak, vala
mint a hadkötelezettség alapján Katonai szolgálatot tel
jesítők jutalmazási rendjének szabályozása 
(Módosította a 12/1975. BM utasítás)

03. miniszterhelyettesi utasítás
Az egyes külföldi légitársaságok hajózó személyzetének 
vízumkönnyítése

09. miniszterhelyettesi utasítás
A vízágyúk alkalmazásának szabályozása

11. miniszterhelyettesi utasítás
A Rendőrség Fogdaszabályzatának eltérő alkalmazása 
a BM Határőrség felderítő szerveinél

21. miniszterhelyettesi utasítás
A BM Rendőrtiszti Főiskola hallgatóinak lakásellátása

26. miniszterhelyettesi utasítás és végrehajtási utasítása
A szolgálati kerékpárok átalányrendszerben történő 
fenntartása

28. miniszterhelyettesi utasítás
A 3/1967. főcsoportfőnöki utasítás (honvédségi szolgálati 
könyvekkel való ellátás) módosítása

01. BM-HM-MOP közös parancs
A karhatalmi, fegyveres biztosítási feladatok végrehaj
tásában részt vevő erők igénybevételének, irányításá
nak és együttműködésének rendje
(Kiegészíti a 2/1978. BM-HM-MOP együttes utasítás)
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1973.
02. miniszteri parancs

A belső rend és biztonság megszilárdítása

08. miniszteri parancs
ÁB Az államtitok és a szolgálati titok védelme

9. miniszteri parancs
A Főiskolai Tanács létrehozása
(Módosította a 2/1976. BMH parancs)

 0010. miniszteri parancs
ÁB Az állambiztonsági szervek előzetes ellenőrző és bizal- 

 mas nyomozó munkájának szabályozása

miniszteri parancs
Öltözködési szabályzat 
(Módosította a 25/1978., a 12/1982. és a 26/1987. BMH 
intézkedés)

16. miniszteri parancs
A BM Karhatalom Országos Parancsnokság megszünte
tése. Forradalmi Készenléti Rendőri Ezred létrehozása

17. miniszteri parancs
Egészségügyi Szabályzat kiadása 
(Módosította a 7/1980. BM utasítás és a 22/1984. BM pa
rancs)

19. miniszteri parancs
Belügyminisztériumi államtitkár kinevezése. (Az 1973. 
évi III. tv. által biztosított jogköre)

20. miniszteri parancs
A Rendőrtiszti Főiskolát végzett tisztek részére jelvény 
rendszeresítése és viselésének szabályozása
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5. miniszteri utasítás és végrehajtási utasítása
A BM és szervei részére szükséges egyes anyagok és 
eszközök rendszeresítése

08. miniszteri utasítás
Az államtitok és a szolgálati titok rejtjelzéssel történő 
védelme

009. miniszteri utasítás
Az MNVK 2. Csoportfőnökség, a BM III. Főcsoportfő
nökség és a határőrség felderítő szervek együttműködé
sével kapcsolatos intézkedések kiterjesztése a rendőr
főkapitányságok részére ÁB

12. miniszteri utasítás
A belügyi szerveknél foglalkoztatott nyugdíjasok foglal- 

koztatásával kapcsolatos kérdések szabályozása

13. miniszteri utasítás
A kötelező sportfoglalkozás megszüntetése, illetve a bel
ügyi sportszervezet megalakítása

016. miniszteri utasítás
A BM állambiztonsági szerveinek az ifjúság védelmével 
kapcsolatos feladatai ÁB

17. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1973. évi 5. sz. Belügyi Közlönyben) 
Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács ügyrendjé
nek kiadása

018. miniszteri utasítás
Az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok gyártásának, 
forgalomba hozatalának, vásárlásának, szállításának, tá
rolásának és felhasználásának engedélyezéséről, vala
mint ellenőrzéséről szóló 3/1973. (VII. 18.) BM rendelet 
végrehajtásáról
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024. miniszteri utasítás

A biztonsági okmányok védelmének szabályairól 
(Módosította a 26/1988. BM utasítás)

001. miniszterhelyettesi utasítás

A „K” objektumok üzemeltető és kiszolgáló „M” állo
mányának előzetes ellenőrzése és beléptetése

miniszterhelyettesi utasítás

A szolgálati gépkocsik forgalmazása és vezetése

04. miniszterhelyettesi utasítás

Az „M” élelmezési tartalékanyag biztosítása, a meglévő 
élelmezési tartalékanyag értékesítése

14. miniszterhelyettesi utasítás és végrehajtási utasítása

A gépjárművezetők szakmai jutalmazásának és a szám
adótestek közötti munkaverseny rendszerének szabá
lyozása
(Módosította az 5/1981. BMH intézkedés)

0021. miniszterhelyettesi utasítás

Börtönelhárítás és fogdai felderítés a BM állambizton
sági vizsgálati szerveinél

22. miniszterhelyettesi utasítás

A BM tulajdonában lévő vagyontárgyak használatból 
való kivonása
(Módosította a 6/1984. és a 4/1986. BM utasítás)

16. HM-BM közös parancs

A Vietnamban hősi halált halt két tiszt kitüntetése és 
hősi halottá nyilvánítása
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17. HM-BM-IM-MOP együttes utasítás
(Megjelent az 1973. évi 3. sz. Belügyi Közlönyben)
A katonai bírósági népi ülnökök megválasztása 
(Módosította a 27/1980. és a 22 1985. együttes utasítás)

0011. HM-BM együttes utasítás
A Néphadsereg parancsnokainak és a BM III/IV. Cso
portfőnökség együttműködése

2. BM-MüM együttes utasítás
(Megjelent az 1973. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben)
A RAK-ot végzettek főiskolai képzéséről

4. BM-MTTH együttes utasítás
(Megjelent az 1974. évi 1. sz. Belügyi Közlönyben)
Az önkéntes tűzoltók biztosításáról

121. IM-BM-HM-MM együttes utasítás
(Megjelent az 1974. évi 1. sz. Belügyi Közlönyben)
A büntető ügyekben hozott határozatok végrehajtása 
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló felada
tokról szóló 109/1964. együttes utasítás módosításáról 
és kiegészítéséről
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1974.
03. Miniszteri parancs

A Rendőrség Bűnügyi Hálózati Munkájának Szabály
zata. Szabályzat az alkalmi titkos adatszolgáltatók fel
használására
(Módosította a 6/1986. BM parancs)

04. miniszteri parancs
Az állami népességnyilvántartási rendszer bevezetésé
vel kapcsolatos belügyminisztériumi feladatok

miniszteri parancs
A BM II/II. és II/III. Csoportfőnökség összevonása 
II/II. Csoportfőnökség elnevezéssel. A II/II. csoportfő
nök kinevezése főcsoportfőnök-helyettessé

09. miniszteri parancs
Az egységes gépi prioráló rendszer üzemeltetésének 
megkezdése

010. miniszteri parancs
Emlékmű felállítása a BM Műszaki Tanfolyamon

12. miniszteri parancs
Felmentések, kinevezések, nyugállományba helyezések

016. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
Kétéves idegennyelv-tanfolyam rendszeresítése 
(Módosította a 18/1980. BM parancs és a 10/1981. BMH 
intézkedés)

018. miniszteri parancs
A 08/1971. miniszteri parancs módosítása (A BM szer
vezeti módosítása)

20. miniszteri parancs
A belügyi szervek tevékenységére vonatkozó új jog
szabályokkal (1974. évi 17. tvr., 1974. évi 39. MT-ren- 
delet, 1974. évi 40. MT-rendelet) kapcsolatos feladatok
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022. miniszteri parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség vezetésében történő válto
zások. az I/I. csoportfőnök kinevezése I. főcsoport
főnök-helyettessé
(Módosította a 20/1977. és a 6 1988. BM parancs)

023. miniszteri parancs
A békési, tatai, törökszentmiklósi és dombóvári városi 
és járási kapitányságok elnevezésének módosítása, és a 
fonyódi járási kapitányság megszüntetése

024. miniszteri parancs
A BM II/II. Csoportfőnökség szervezete

1. miniszteri utasítás
A szolgálati állatok állománytáblázatának jóváhagyása 
és ellátásuk szabályozása
(Módosította a 9 1985. BM utasítás)

2. miniszteri utasítás
A büntetőeljárások ügyforgalmi adatainak és egyes 
rendőri intézkedéseknek statisztikai adatgyűjtése

5. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság központi javítóüzeme működésé
nek szabályozása

7. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1974. évi 3. sz. Belügyi Közlönyben) 
A büntetőeljárás megindításával kapcsolatos értesítés
ről

9. miniszteri utasítás
Gyermeknevelési szabadnapok kiadása

11. miniszteri utasítás
A 13 1971. miniszteri utasítás módosítása (jubileumi 
jutalom)

- 27 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 200/1989 /29



012. miniszteri utasítás
A BM állambiztonsági szerveinek különlegesen fontos 
hálózati személyeinek és bizalmas nyomozás alatt álló 
egyes személyek hatékonyabb védelme

ÁB
013. miniszteri utasítás

Az állambiztonsági körözés szabályozása

014. miniszteri utasítás
A bírósági tárgyalások zavartalanságának biztosítása

01. államtitkári utasítás
A 017/1970. BMH utasítás módosítása (nyugati határ
sávügyek)

001. miniszterhelyettesi utasítás
A „K” ellenőrzés során elfogott bűncselekmény tárgyi 
bizonyítási eszközét képező postai küldemény lefogla
lásával kapcsolatos eljárás

2. miniszterhelyettesi utasítás
Gépjármű szakutasítás 
(Módosította a 8/1983. BM utasítás és a 7/1983. BMH 
intézkedés)

3. miniszterhelyettesi utasítás
Ruházati szakutasítás
(Módosította a 10/1978., 13/1979., 19/1982., 23/1982. 
BMH intézkedés)

4. miniszterhelyettesi utasítás
Élelmezési szakutasítás
(Módosította a 40/1988. BM utasítás)

5. miniszterhelyettesi utasítás
Építési szakutasítás

6. miniszterhelyettesi utasítás
 Elhelyezési szakutasítás

(Módosította a 7/1982. és a 13/1983. csoportfőnöki in
tézkedés)
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7. miniszterhelyettesi utasítás
A rendőr-főkapitányságok szolgálati kutyái átalány
rendszerben történő ellátása, a szolgálati állatok pol
gári szervek által történő igénybevétele 
(Módosította a 15/1987. BM utasítás)

09. miniszterhelyettesi utasítás
A BM személyi állományáról a gépi adatfeldolgozás 
bevezetése

16. miniszterhelyettesi utasítás
A polgári alkalmazott fizikai dolgozók továbbképzésé
nek megszervezése

17. miniszterhelyettesi utasítás
A belföldi hivatalos kiküldetés, vezénylés, szolgálati 
jellegű utazás, valamint áthelyezés alkalmával felszá
mítható költségek megtérítésének, a felszámítás és el
számolás módjának szabályozása

018. miniszterhelyettesi utasítás
A rendőrség körözési munkájának szabályzata 
(Módosította az 1/1985. BMH parancs)

0019. miniszterhelyettesi utasítás
Az „SZT” állomány illetménye és egyéb pénzügyi já
randóságai
(Módosította az 5/1980. BMH intézkedés)

03. BM-HM együttes utasítás
A BM és HM szerveinek vezetői közötti együttműkö
dés szervezettebbé tételéről
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1975.
03. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása

A tartalékos állomány hadiruházattal való ellátásának 
szabályozása

08. miniszteri parancs
A felszabadulás 30 éves évfordulója alkalmából válla
lati igazgatók kitüntetése a Haza Szolgálatáért érdem
érem arany fokozatával

09. miniszteri parancs
Az állambiztonsági szervek tömegkapcsolatának széle
sítése

10. miniszteri parancs
A beregsurányi határőrörs kitüntetése Vörös Csillag 
Érdemrenddel és elnevezésének megváltoztatása

014. miniszteri parancs és végrehajtási utasítása
A BM sugárfigyelő és jelzőrendszer működésének sza
bályozása

15. miniszteri parancs
A hivatásos állomány nyugállományú tagjainak mun
kavállalásáról, illetve kereső foglalkozás folytatásáról

17. miniszteri parancs
Az MSZMP XI. kongresszusa és hazánk felszabadulá
sának 30. évfordulója tiszteletére szervezett szocialista 
versenyben elért kiemelkedő eredményükért a KISZ 
KB Vándorzászlójával kitüntetett határőrkerületek 
munkájának elismeréséről

0018. miniszteri parancs
Az állambiztonsági szervek előzetes ellenőrző és bizal
mas nyomozómunkája információ-feldolgozásának sza
bályozása

19. miniszteri parancs
Vándorserleg alapítása a tűzoltóság részére
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022. miniszteri parancs
Az amerikai állampolgárokkal szemben korábban be
vezetett utazási és mozgáskorlátozás megszüntetése, 
illetve módosítása

25. miniszteri parancs
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Közbizton
sági Minisztériuma művészegyüttesének kitüntetése a 
Haza Szolgálatáért érdemérem arany fokozatával

27. miniszteri parancs
Az állami tűzoltóság Szolgálati Szabályzatának kiadása 
(Módosította a 13/1978. BM parancs)

2. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1975. évi 2. sz. Belügyi Közlönyben) 
Az állam- és közbiztonság védelmét segítő társadalmi 
munka elismerése

7. miniszteri utasítás
Az 1971. évi 10. tvr. végrehajtási utasításának módosí
tása
(Módosította a 21/1981. és a 6 1982. BM utasítás)

8. miniszteri utasítás
Az önkéntességen alapuló társadalmi tömegsportszer
vezetek megalakítása a Belügyminisztérium szerveinél

23. miniszteri utasítás
A meghatározott vezetők használatában lévő gépjár
müvek szabad mozgásának biztosítása 
(Módosította a 28/1988. BM utasítás)

01. államtitkári parancs
A Rendőrség Bűnügyi Hálózati Nyilvántartási Sza
bályzata (I.)
A Rendőrség Bűnügyi Hálózati és Operatív Tevékeny
ségének Statisztikai Szabályzata (II.)
(Módosította a 2/1982. és a 8/1986. államtitkári pa
rancs)
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04. államtitkári utasítás
A 017/1970. BMH utasítás módosítása (nyugati határ
sávügyek intézése)

06. államtitkári utasítás
A 0024/1965. BMH utasítás egyes rendelkezéseinek 
módosítása a személysérüléses közúti közlekedési bal
esetek statisztikai beszámoló rendszerének szabályozá
sával kapcsolatban

8. miniszterhelyettesi utasítás
Az anyagi-technikai szakszolgálat tevékenységének ál
talános szabályai

09. miniszterhelyettesi utasítás
A BM Útellenőrző Parancsnokság és szervei hatásköré
nek és illetékességének szabályozása 
(Módosította a 17 1982. BM utasítás)

010. miniszterhelyettesi utasítás
A BM állambiztonsági szervei és a BM pénzügyi, anya
gi, műszaki fejlesztési és egészségügyi szervei közötti 
munkakapcsolatok konspiratív szabályai

030. BM-HM együttes utasítás
A BM Légirendészeti Parancsnokság repülő-szakfel
ügyeletének szabályozásáról

031. HM-BM együttes utasítás
A Magyar Néphadsereg honi légvédelem és a Belügy
minisztérium Határőrség közötti együttműködés to
vábbfejlesztéséről
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1976.
13. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1976. évi 4. sz. Belügyi Közlönyben) 
A szakmai vezetés kapcsolatáról a szakszervezeti szer
vekkel

16. miniszteri utasítás
A BM szervei ügyeleti szolgálatának továbbfejlesztésé
ről és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos felada
tokról
(Módosította a 11/1979. BM utasítás)

17. miniszteri utasítás
A munkaügyi irányító tevékenység szabályozásáról

19. miniszteri utasítás
Az útzár alkalmazásáról szóló 2 1976. (VI. 4.) BM ren
delet végrehajtása

22. miniszteri utasítás
- A szeszes italok árusításának szabályozásáról

23. miniszteri utasítás
A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 2015/1976. 
(VI. 17.) MT határozat végrehajtásáról

25. miniszteri utasítás
A BM hivatásos állományú tagjai más kereső foglalko
zásáról
(Módosította a 7/1981. BM utasítás)

29. miniszteri utasítás
A rendőrhatósági figyelmeztetésről szóló 8/1976. (XII. 
17.) BM rendelet végrehajtásáról

5. miniszteri parancs
Kitüntetések és jutalmak átadása az önkéntes segítők 
I. országos értekezletén

6. miniszteri parancs
A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett önkéntes se
gítői csoportok elnevezésének megváltoztatásáról
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7. miniszteri parancs
Kinevezések, kitüntetések, jutalmak, előléptetések 
1976. április 4-én

12. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Rendőrtiszti
Főiskola részére

15. miniszteri parancs
A személyazonosító mozaikportré-összeállító berende
 zés alkalmazásának bevezetéséről

16. miniszteri parancs
A BM vezetői értekezletek rendjéről

18. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről az FKRE ré
szére

20. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről az FKRE 4. 
zászlóalj részére

22. miniszteri parancs
A BM állambiztonsági szervek „K” és ,,T” lakásai léte
sítésének, szervezésének és felhasználásának szabály
zata

24. miniszteri parancs
A ,,Felhő" program megvalósításában részt vevő szov
jet és magyar szakemberek kitüntetése

1. államtitkári parancs
A sorállományú határőrök határőrizeti feladatoktól el
térő igénybevételének szabályozásáról

1. miniszterhelyettesi parancs
Szabályzat a BM Bűnügyi Technikai Intézetének és 
egyéb szakértői intézményeinek igénybevételéhez 
(Módosította a 3/1979. és a 8/1988. BMH parancs)

4. miniszterhelyettesi parancs
A BM TOP vezetői értekezletének rendjéről
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3. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM szerveinek tiszthelyettesi létszámutánpótlásáról

7. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1976. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A magyar-jugoszláv kishatárforgalom szabályozása 
tárgyában kiadott 08/1970. BMH utasítás hatályon kí
vül helyezése

8. miniszterhelyettesi intézkedés
A cigánylakosság helyzetének javításáról és gyorsabb 
ütemű társadalmi beilleszkedésének elősegítéséről 
szóló 3280 1976. (VI. 3.) MT-határozat végrehajtása

11. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1976. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben)
A bíróságok által kényszerelvonó kezelésre kötelezett 
ismeretlen helyen tartózkodó személy felkutatására 
körözőlevél kibocsátásáról

12. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1976. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben)
A 16/1968. BMH utasítás hatályon kívül helyezése (a 
10 tonnát meg nem haladó vízkiszorítású vízijárművek, 
úszóművek. úszó munkagépek bejelentéséről, nyilván
tartásáról és forgalomba helyezéséről)

008. HM-BM-MOP közös parancs
Az ellenséges federítő diverziós csoportok és a légi- 
deszant alakulatok elleni harc megszervezése

0019. MNVK-BM államtitkár-MOP I. h. utasítása
A honvédelmi miniszter, a belügyminiszter és a Mun
kásőrség országos parancsnoka 008/1976. parancsának 
végrehajtása

107. MüM-BM együttes utasítás
(Megjelent az 1976. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben)
A BM Határőrségnél sorkatonai szolgálat alatt szerez
hető szakmunkás képesítésről, illetve szakmai gyakor
latról 

- 35 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 200/1989 /37



1977.

4. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1977. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben) 
A közúton történő filmforgatással, televízió- és rádió
felvétellel kapcsolatos rendőri feladatokról

6. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1977. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben) 
A feltételes szabadságra bocsátás egyes kérdéseiről 
szóló 11/1973. (XII. 30.) IM rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos rendőri feladatok

8. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1977. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben) 
Az Önkéntes Rendőri Szolgálatért kitüntető jelvény 
adományozásáról

3. miniszteri parancs
A 944-70 típusú páncélozott szállító harcjármű szol
gálatba állításáról

4. miniszteri parancs
A BM Országos Rendőr-főkapitányság létrehozásáról 
(Módosította a 7 1988. BM parancs) - II - 19/1989. BM - II -

9. miniszteri parancs
A BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség létrehozásáról

10. miniszteri parancs
A BM I/III. (Műszaki Fejlesztési) Csoportfőnökség 
megszüntetéséről, a BM Híradástechnikai Osztály lét
rehozásáról
(Módosította a 6/1988. BM parancs)

12. miniszteri parancs
A párt- és állami vezetők utazásainak biztosításáról 
(Módosította a 19/1983. BM parancs)
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13. miniszteri parancs
(Megjelent az 1977. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben) 
Határmegbízotti kinevezés, felmentés

17. miniszteri parancs
(Megjelent az 1977. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben)
A Határőrségnél a sortisztesek munkájának fokozot
tabb elismeréséről, a leszerelő állomány emléktárgyban 
való részesítéséről

22. miniszteri parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről

23. miniszteri parancs
A BM-ben folyó tudományos kutatáshoz szükséges 
pénzügyi-anyagi eszközök biztosításáról, valamint a 
tudományos munka ösztönzéséről

24. miniszteri parancs
A soproni határőrlaktanya új elnevezése Pataki Fe
rencről

27. miniszteri parancs
A Duna Művészegyüttes kitüntetése Vörös Csillag Ér
demrenddel, fennállásának 20. évfordulója alkalmából

30. miniszteri parancs
A Határforgalmi-ellenőrzési Szabályzat kiadásáról 
(Módosította a 24/1982. BM utasítás)

31. miniszteri parancs
Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal belügyi szerve 
ügyrendjének kiadásáról

32. miniszteri parancs
A BM Kun Béla Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola 
fennállásának 30. évfordulója alkalmából Vörös Csillag 
Érdemrend kitüntetésben részesítése és elnevezésének 
megváltoztatása
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34. miniszteri parancs
A számítástechnika belügyi alkalmazásának, a számító
gépes információrendszerek fejlesztésének egységes 
szabályozásáról

2. államtitkári parancs
A BM távbeszélő vonalainak igénybevételéről a mező
gazdasági munkákat segítő katonai alakulatok részére

3. államtitkári parancs
A BM Határőrség Országos Parancsnokság értekezle
teinek rendjéről

4. államtitkári parancs
A BM számítógépes információrendszereinek fejlesztési 
előirányzata kiadásáról
(Módosította az 1/1982. államtitkári parancs)

2. miniszterhelyettesi parancs
A BM ORFK I. Csoportfőnökség háborús időszaki ügy
rendjéről

8. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM III/3. osztály és a megyei rendőr-főkapitánysá
gok állambiztonsági szervei „K” ellenőrző részlegei 
munkáját segítő titkos megbízottak és alkalmi operatív 
kapcsolatok foglalkoztatásának szabályozásáról

12. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1977. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben) 
A BM Határőrségnél a sortisztesek munkájának foko
zottabb elismeréséről és a leszerelő állomány emlék
tárgyban részesítéséről szóló 17/1977. BM parancs vég
rehajtásáról

13. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM-ben folyó tudományos kutatásokhoz szükséges 
pénzügyi-anyagi eszközök biztosításáról, valamint a 
tudományos munka ösztönzéséről szóló 23/1977. BM 
parancs végrehajtásáról
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18. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség és a budapesti, megyei 
rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei, vala
mint a Rendőrtiszti Főiskola együttműködéséről 
(Módosította a 12/1985. BMH intézkedés)

19. miniszterhelyettesi intézkedés
Az új szolgálati időpótlék-rendszer bevezetéséről az ál
lami tűzoltóság területi szerveinél

21. miniszterhelyettesi intézkedés
A 8 1977. (XII. 29.) BM rendelettel módosított 1/1970. 
(I. 11.) BM rendelet (magyar-román kishatárforgalom 
szabályozása) végrehajtásáról szóló 02/1970. BMH uta
sítás módosítása

1. BM és Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségének 
irányelve

(Megjelent az 1977. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben) 
A Belügyminisztériumnál és szerveinél működő szak
szervezeti bizalmiak hatáskörének gyakorlásáról

1. BM-IM együttes utasítás
Az IM Büntetés-végrehajtás és a BM Belbiztonsági 
Osztály együttműködéséről

1. IM BV pk. és a BM Belbiztonsági Osztály vezetőjének 
együttes intézkedése

Az IM BV és a BM Belbiztonsági Osztály együttműkö
déséről szóló 1/1977. BM-IM együttes utasítás végre
hajtásáról

11. EüM-BM együttes utasítás
(Megjelent az 1977. évi 5. sz. Belügyi Közlönyben)
Az orvostudományi egyetemek igazságügyi orvostani 
intézeteiben, valamint a BM állományába tartozó rend
őrorvos állandó szakértők által folytatott igazságügyi 
orvos szakértői tevékenység működési és ügyviteli sza
bályairól
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2. BM-HM együttes utasítás
(Megjelent az 1977. évi 10. sz. Belügyi Közlönyben)
Az állami, az önkéntes és a vállalati tűzoltóságok, va
lamint a Magyar Néphadsereg tűzvédelmi szervezetei 
közötti együttműködésről

080. MN repülőfőnök és az ORFK közbiztonsági és közlekedési 
csoportfőnökének együttes utasítása

A 030/1975. BM-MH együttes utasítás (légirendészet 
szakfelügyelete) végrehajtása
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1978.

1. miniszteri utasítás
A rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya 
öltözetének korszerűsítéséről

2. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1978. évi 3. sz. Belügyi Közlönyben) 
A csapatzászló adományozásáról, átadásáról és őrzésé
nek rendjéről

7. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1978. évi 4. sz. Belügyi Közlönyben) 
A BM és szervei működésével kapcsolatos polgárijogi 
tevékenység és jogi képviselet ellátásáról

9. miniszteri utasítás
A fegyver, lőszer és egyéb fegyverzeti anyagok rend
szerbe vételének, normáinak és tartalékkészleteinek 
újbóli meghatározása
(Módosította a 26/1983. BM utasítás)

11. miniszteri utasítás
A KISZ Ifjú Gárda szervezete működésének segítségé
vel, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védel
mébe, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság mun
kájába történő bevonásával kapcsolatos feladatokról

13. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1978. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben) 
A tűzvédelmi ágazati szabványosítási feladatokról

17. miniszteri utasítás
A vegyivédelmi szakfelszerelések és eszközök rend
szerbe vételének, normáinak és tartalékkészleteinek 
újbóli meghatározásáról
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21. miniszteri utasítás
A jogszabályok, belügyi rendelkezések, a belügyi 
iránymutatások kiadásáról és az előterjesztések előké
szítéséről
(Módosította a 12/1986. BM utasítás)

22. miniszteri utasítás
A magyar és az osztrák állampolgárok vízummentes 
utazásának belügyi feladatairól
(Módosította a 26/1980. BM parancs)

23. miniszteri utasítás
A termékbeszerzés rendje és a térítésmentesen bizto
sítandó anyagok és szolgáltatások körének szabályozá
sáról

1. miniszteri parancs
A bűnügyi iratok megismeréséről

2. miniszteri parancs
A körzeti megbízotti szabályzat kiadásáról 
(Módosította a 10 1981. BM utasítás, a 13/1985. és a 
19/1987. BM parancs) Mód. 20/89. BM Pa. 

8. miniszteri parancs
Az állambiztonsági szervek ,,B”-ellátmány, „K”- és 
,,T"-lakásgazdálkodási szabályzatának kiadása 
(Módosította a 26/1982. BM utasítás és a 33/1987. BM 
parancs)

9. miniszteri parancs
A bűnügyi szervek „B"-ellátmány, „K”- és „T”-lakás- 
gazdálkodási szabályzatának kiadása

12. miniszteri parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről
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13. miniszteri parancs
A tűzoltóság alaki szabályzatának kiadásáról

17. miniszteri parancs
A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről (forró nyo
mon üldözés)

19. miniszteri parancs
A rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedési 
szerveinek szervezeti módosítása
(Módosította a 19/1982. BM parancs)

22. miniszteri parancs
Az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesz
téséről (szervezeti módosítások)

23. miniszteri parancs
A BM Határőrséghez sorkatonai szolgálatba bevonulok 
köszöntése

24. miniszteri parancs
Üdvözlő parancs a sorkatonáknak a BM Határőrségtől 
történő leszerelése és tartalékállományba helyezése al
kalmából

26. miniszteri parancs

Az államigazgatási területszervezési intézkedésekkel 
kapcsolatos belügyminisztériumi feladatokról

28. miniszteri parancs

A Belügyminisztérium ügyrendje

29. miniszteri parancs

A veszélyes bűnözők ellenőrzésének szabályzata kiadá
sáról
(Módosította a 35/1987. BM parancs)
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1. államtitkári parancs
A BM Kormányőrség Parancsnokság értekezleteinek 
rendjéről

1. miniszterhelyettesi parancs
A Bűnügyi Múzeum ügyrendjének kiadásáról

1. államtitkári intézkedés
A rendőrhatósági kényszerintézkedések statisztikai 
adatgyűjtő lapjának módosításáról

2. államtitkári intézkedés
A budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselekmé
nyek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos fel
adatokról
(Módosította az 1/1983. államtitkári intézkedés)

3. államtitkári intézkedés
A BM központi épület (4/1) biztonságának növeléséről

2. miniszterhelyettesi intézkedés
A BRFK meghatározott beosztásaiban éjszakai járőr
pótlék fizetéséről

3. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1978. évi 3. sz. Belügyi Közlönyben)
A csapatzászló adományozásáról, átadásáról és őrzésé
nek rendjéről szóló 2/1978. BM utasítás végrehajtásá
ról

6. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1978. évi 4. sz. Belügyi Közlönyben) 
A BM és szervei működésével kapcsolatos polgárijogi 
tevékenység és jogi képviselet ellátására vonatkozó 
7/1978. BM utasítás végrehajtásáról

7. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség „SZT” állománya képzé
sének, továbbképzésének egységes szabályozásáról
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9. miniszterhelyettesi intézkedés

A körözési bőröndfelszerelés használatáról

13. miniszterhelyettesi intézkedés
A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről szóló 
17/1978. BM parancs végrehajtásáról

14. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedési 
szerveinek szervezeti módosításáról szóló 19/1978. 
BM parancs végrehajtásáról
(Módosította a 20/1978. és a 13/1982. BMH intézkedés)

15. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1978. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben) 
Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésével 
kapcsolatos rendőri feladatokról

16. miniszterhelyettesi együttes intézkedés
A rendőri körzeti megbízotti helyiségek és lakások biz
tosításáról, korszerűsítéséről

17. miniszterhelyettesi intézkedés
A csapaterővel megoldandó karhatalmi fegyveres biz
tosítási feladatok végrehajtásának rendjéről

18. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél nyugállomá
nyú állambiztonsági vezetők és tisztek foglalkoztatá
sáról

21. miniszterhelyettesi intézkedés
A KISZ Ifjú Gárda szervezete működésének segítésé
vel, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védelmé
be, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság munkájá
ba történő bevonásával kapcsolatos feladatokról szóló 
11/1978. BM utasításban megjelölt állambiztonsági 
teendők végrehajtásáról
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22. miniszterhelyettesi intézkedés
Az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesz
téséről szóló 22 1978. BM parancs végrehajtása

23. miniszterhelyettesi intézkedés
A megyei rendőr-főkapitányságok önálló híradó alosz
tályainak létrehozásával kapcsolatos szakszolgálati fel
adatok végrehajtásáról és az anyagi osztályok hivatá
sos állományúakkal betölthető munkaköreinek megha
tározásáról

1. BM-MTTH irányelv
(Megjelent az 1978. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben) 
Az állami tűzoltóság területi szervei tanácsi irányításá
nak továbbfejlesztéséről

1. miniszterhelyettesi elvi állásfoglalás
Az állambiztonsági szervek állam elleni és politikai jel
legű bűncselekmények megelőzését szolgáló operatív 
tevékenységének értelmezésére és gyakorlatára

1. HM-BM együttes utasítás
Az engedély nélkül távol lévő katonák felkutatásával 
és körözésével kapcsolatos feladatokról

2. BM-HM-MOP együttes utasítás
A 01/1972. BM-HM-MOP közös parancs (a karhatal
mi fegyveres biztosítási feladatok végrehajtásában 
részt vevő erők igénybevételének, irányításának és 
együttműködésének rendje) 1. számú melléklet l a. 
pontjában meghatározott karhatalmi feladatok kiegé
szítése

5. BM-HM-MOP együttes utasítás
(Megjelent az 1978. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben) 
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forga
lomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 23/1975. 
(II. 31.) KPM, a közúti járművek műszaki megvizsgálá
sáról szóló 8 1977. (XII. 30.) KPM és a rendőrhatósági 
közúti közlekedés-igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM 
rendeletnek a fegyveres erőknél, a fegyveres testüle
teknél és az állami tűzoltóságnál történő végrehajtásá
ról
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1979.

1. miniszteri utasítás
A BM belső ellenőrzési tevékenységének továbbfej
lesztéséről

4. miniszteri utasítás
A külkereskedelmi forgalmon kívüli külföldi beszerzé
sek rendjéről

7. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1979. évi 4. sz. Belügyi Közlönyben)
A 16/1978. (II. 1.) MT-rendelet és a 4/1978. (III. 5.) HM 
rendeletnek a BM és az állami tűzoltóság területi szer
veinél történő végrehajtásáról

8. miniszteri utasítás
A BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai szol
gálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állományába 
történő kinevezésről

11. miniszteri utasítás
A BM szervei ügyeleti szolgálatának továbbfejlesztésé
ről és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos felada
tokról szóló 16/1976. BM utasítás egyes rendelkezései
nek módosításáról

12. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság belső ellenőrzési tevékenységének 
továbbfejlesztéséről

13. miniszteri utasítás
A katonai büntetőeljárásban a rendőrség hatáskörébe 
tartozó bűncselekmények megállapításáról

16. miniszteri utasítás
A magyar és a szovjet állampolgárok kölcsönös vízum
mentes utazásának feltételeiről
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22. miniszterhelyettesi intézkedés
Az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesz
téséről szóló 22 1978. BM parancs végrehajtása

23. miniszterhelyettesi intézkedés
A megyei rendőr-főkapitányságok önálló híradó alosz
tályainak létrehozásával kapcsolatos szakszolgálati fel
adatok végrehajtásáról és az anyagi osztályok hivatá
sos állományúakkal betölthető munkaköreinek megha
tározásáról

1. BM-MTTH irányelv
(Megjelent az 1978. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben) 
Az állami tűzoltóság területi szervei tanácsi irányításá
nak továbbfejlesztéséről

1. miniszterhelyettesi elvi állásfoglalás
Az állambiztonsági szervek állam elleni és politikai jel
legű bűncselekmények megelőzését szolgáló operatív 
tevékenységének értelmezésére és gyakorlatára

1. HM-BM együttes utasítás
Az engedély nélkül távol lévő katonák felkutatásával 
és körözésével kapcsolatos feladatokról

2. BM-HM-MOP együttes utasítás
A 01/1972. BM-HM-MOP közös parancs (a karhatal
mi fegyveres biztosítási feladatok végrehajtásában 
részt vevő erők igénybevételének, irányításának és 
együttműködésének rendje) 1. számú melléklet l a. 
pontjában meghatározott karhatalmi feladatok kiegé
szítése

5. BM-HM-MOP együttes utasítás
(Megjelent az 1978. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben) 
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forga
lomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 23/1975. 
(II. 31.) KPM, a közúti jármüvek műszaki megvizsgálá
sáról szóló 8 1977. (XII. 30.) KPM és a rendőrhatósági 
közúti közlekedés-igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM 
rendeletnek a fegyveres erőknél, a fegyveres testüle
teknél és az állami tűzoltóságnál történő végrehajtásá
ról
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10. miniszteri parancs
A KMP első Központi Bizottsága tagjainak tiszteletére 
állított emléktábláról

13. miniszteri parancs
Gyulai Károly hősi halottá nyilvánítása és előléptetése 
r. alhadnaggyá

16. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Zala Me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

17. miniszteri parancs
A BM konspirációs és biztonsági szabályzatának kiadá
sáról

20. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére

22. miniszteri parancs
A takarékossági követelmények fokozottabb érvénye
sítéséről

24. miniszteri parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség ügyrendje

25. miniszteri parancs

A BM Országos Rendőr-főkapitányság ügyrendje

26. miniszteri parancs

A BM III. Főcsoportfőnökség ügyrendje

27. miniszteri parancs
A BM IV. Főcsoportfőnökség ügyrendje
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29. miniszteri parancs

A Gyulai Károly r. ftőrm. és Szalóczi Elek sérelmére 
elkövetett emberölések eredményes felderítésében 
résztvevők munkájának elismerése

30. miniszteri parancs

A Belügyminisztérium lövészeti szabályzata 
(Módosította a 11/1986. BM parancs)

1. államtitkári parancs

A BM Határőrezred új kiképzési rendszerű műszaki 
zászlóalja működési szabályzatának kiadásáról

1. miniszterhelyettesi parancs

A parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről

2. miniszterhelyettesi parancs

A BM polgári alkalmazottainak a munkaviszonnyal 
összefüggő anyagi felelősségéről szóló szabályzat ki
adása

3. miniszterhelyettesi parancs

Az 1/1976. BMH paranccsal kiadott, ,,A BM Bűnügyi 
Technikai Intézetének és egyéb szakértői intézményei
nek igénybevételéhez” tárgyú szabályzat módosításá
ról

1. miniszterhelyettesi intézkedés

A vízirendészeti és víziközlekedéssel kapcsolatos rend
őri feladatok ellátásáról szóló 7/1978. (XII. 22.) BM 
rendelet végrehajtásáról

2. miniszterhelyettesi intézkedés

A polgári fegyveres őrségek működése feletti felügye
let és ellenőrzés végrehajtásáról
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3. miniszterhelyettesi intézkedés
A megyei rendőr-főkapitányságok közbiztonsági szer
vei anyagi, műszaki, technikai és híradóeszköz-ellá
tottsági helyzetének számbavételére

4. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM ORFK és szervei, valamint a Rendőrtiszti Fő
iskola együttműködéséről

10. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai szol
gálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állományába 
történő kinevezésről szóló 8/1979. BM utasítás végre
hajtásáról

12. miniszterhelyettesi intézkedés
A bűnügyeknek az állambiztonsági és bűnügyi szervek 
közötti átadása rendjéről

13. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM Kormányőrség és az állami tűzoltóság egyenru
hát viselő hivatásos állománya öltözetének korszerűsí
téséről szóló 19/1979. BM utasítás végrehajtásáról

14. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM könyvkiadásának szabályozásáról szóló 20/1979. 
BM utasítás végrehajtásáról

16. miniszterhelyettesi intézkedés
A takarékossági követelmények érvényesítéséről szóló 
22/1979. BM parancs végrehajtásáról
(Módosította a 21/1984. BM utasítás)

17. miniszterhelyettesi intézkedés
Az útlevél-nyilvántartásban figyelőztetett személyek 
adatainak az EGP rendszerbe történő bekapcsolásáról 
(Módosította a 25/1983. BM utasítás)
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1. miniszterhelyettesi elvi állásfoglalás
A hivatásos állomány kedvezményes szolgálati idejé
nek számításáról és a III. Főcsoportfőnökség területén

2. miniszterhelyettesi elvi állásfoglalás
A kedvezményes szolgálati idő számításáról és nyil
vántartásáról a BM Határőrség, a BM Kormányőrség 
és a BM ORFK területén, valamint az állami tűzoltóság 
szerveinél

7. HM-BM együttes utasítás
(Megjelent az 1979. évi 3. sz. Belügyi Közlönyben)
A Magyar Néphadsereg állományába tartozó személy 
által okozott közúti közlekedési baleset jelentési rendje

1. Legf. Ü.-BM közös utasítás
(Megjelent az 1979. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben)
Az ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe tar
tozó bűncselekmények megállapításáról és e körben a 
rendőrségi szervekkel való együttműködésről

1. BM-KPM együttes utasítás
A kormányrepülőgépek üzemeltetéséről, valamint a 
kormányzati légi utazási feladatokról
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1980.

1. miniszteri utasítás
A BM központi és területi szerveinél folyó közművelő
dés továbbfejlesztésének feladatairól

2. miniszteri utasítás
A családalapítási előleg bevezetéséről
(Módosította a 2/1986. BM utasítás)

3. miniszteri utasítás
A mérésügyről szóló 8/1976. (IV. 27.) MT-rendelet és a 
2/1978. OMH utasítás végrehajtásáról

5. miniszteri utasítás
A rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állomá
nya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről

7. miniszteri utasítás
A BM személyi állománya egészségügyi ellátásának to
vábbfejlesztéséről

13. miniszteri utasítás
A jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni el
bírálás alapján végleg, valamint az engedélyezett kül
földi tartózkodási idő lejárta után hazatértekkel kap
csolatos állambiztonsági munka feladatairól

14. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1980. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
2/1980. (VII. 31.) BM rendelettel módosított 1/1976. 
(I. 10.) BM rendelet végrehajtásáról
(Módosította a 27/1981. és a 19/1986. BM utasítás)

15. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1980. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben)
A szabálysértési jogszabályok végrehajtásáról
(Módosította a 17/1983., a 16/1985. és a 17/1987. BM 
utasítás)
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19. miniszteri utasítás
A BM tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak 
ruházati ellátásáról és az öltözködési szabályok módo
sításáról
(Módosította a 2/1987. BM utasítás)

2. miniszteri parancs
A párt- és állami vezetők programjainak egységes 
helyszínbiztosításáról

3. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság részére

4. miniszteri parancs
A BM felügyeleti osztály ügyrendjének kiadásáról

7. miniszteri parancs
Az 1979-1980-as mozgalmi évben elért kiemelkedő 
eredményeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett Rendőrtiszti Főiskola KISZ Bizottságának 
elismeréséről

8. miniszteri parancs
A BM főügyeleti osztály ügyrendjének kiadásáról

9. miniszteri parancs
A BM Titkárság ügyrendjének kiadásáról

10. miniszteri parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről

14. miniszteri parancs HK. helyezi 18/1989. BM Pa.
A Budapest kivezető útjain lévő útelzáró őrhelyek át
szervezéséről, korszerűsítéséről

15. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a győri határ
őrkerület részére
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16. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a kiskunhalasi 
határőrkerület részére

18. miniszteri parancs
A Tanulmányi Munka Szabályzata
(Módosította a 19/1981. BM parancs, a 11/1982. BMH 
intézkedés, a 16/1982. BM parancs, a 3/1983, a 
11/1983. BMH intézkedés, az 1/1984, a 26/1986, a 
34 1987. BM parancs és az 1/1989. BM utasítás)

19. miniszteri parancs
A BM Kormányőrség Parancsnokság szolgálati felada
tai ellátásához szükséges biztonságtechnikai tevékeny
ség szabályozásáról

20. miniszteri parancs
A BM hivatásos állományának fegyelmi szabályzata 
kiadásáról
(Módosította a 34/1985. BM parancs)

23. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a pécsi határ
őrkerület részére

24. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére

26. miniszteri parancs
A nemzetközi hajózás rendőrségi ellenőrzésének sza
bályzata kiadásáról
(Módosította a 25/1983. BM parancs)

29. miniszteri parancs

Csapatzászló átadásának engedélyezése a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére
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30. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére

31. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Szolnok Me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

32. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Somogy Me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

34. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a nyírbátori 
határőrkerület részére

36. miniszteri parancs
A sorkatonai szolgálati idő csökkentéséről

5. államtitkári parancs
A háborús jogszabály-tervezetek előkészítéséről, jóvá
hagyásáról, naprakész állapotban tartásáról és haszná
latáról

2. miniszterhelyettesi parancs
A BM ORFK egységes tájékoztatójának létrehozásáról, 
szerkesztésének és kiadásának rendjéről

3. miniszterhelyettesi parancs
A BM III. Főcsoportfőnökség konspirációs és biztonsági 
szabályzatának kiadásáról

7. miniszterhelyettesi parancs
A BM Forradalmi Rendőri Ezred zenekarának felállí
tásáról

8. miniszterhelyettesi parancs
A távgépíró-forgalmi szabályzat kiadásáról
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1. államtitkári intézkedés
A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a légi közlekedés 
biztonságáról szóló 1/1980. BM-KPM-PM együttes, 
utasítás végrehajtásáról

3. államtitkári intézkedés
A BM Kormányőrség által őrzött „K”-objektumokba 
való beléptetés szabályozásáról
(Módosította a 4 1984. államtitkári intézkedés)

1. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM központi és területi szerveinél folyó közművelő
dés továbbfejlesztésének feladatairól szóló 1/1980. BM 
utasítás végrehajtásáról

3. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állomá
nya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről szóló 
5/1980. BM utasítás végrehajtásáról

4. miniszterhelyettesi intézkedés
A pénzügyi, anyagi-technikai és a híradástechnikai te
vékenységgel összefüggő egyes jog- és hatáskörök mó
dosításáról

5. miniszterhelyettesi intézkedés

A 0019/1974. BMH utasítás módosításáról (az „SZT” 
állomány közlekedési költségtérítése)

7. miniszterhelyettesi intézkedés
A bútorberendezési norma hatálybaléptetéséről

11. miniszterhelyettesi intézkedés
A belföldi hivatalos kiküldetés során felszámolható 
költségek szabályozásáról szóló 17/1974. BMH utasítás 
egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítésé
ről
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13. miniszterhelyettesi intézkedés
A jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni el
bírálás alapján végleg, valamint az engedélyezett kül
földi tartózkodási idő lejárta után hazatértekkel kap
csolatos állambiztonsági munka feladatairól szóló 
13/1980. BM utasítás végrehajtásáról

14. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak 
ruházati ellátásáról és az öltözködési szabályok módo
sításáról szóló 19/1980. BM utasítás végrehajtásáról

16. miniszterhelyettesi intézkedés HK. helyezi a 96/80. HM-BM Ut. 
A hadkötelesek behívhatóságának és beoszthatóságá- 
nak elbírálásáról szóló 0022 1980. HM-BM együttes 
utasítás végrehajtásáról

1. miniszterhelyettesi irányelv
Az állami tűzoltóság területi szervei kádertartalékai
nak kiválasztásával, felkészítésével és nevelésével kap
csolatos feladatokról

2. miniszterhelyettesi irányelv
A KISZ-szervezetek személyi kérdésekben gyakorolt 
hatáskörének érvényesítéséről

1. miniszteri állásfoglalás
Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény és a 23/1972. 
BM parancs végrehajtásának időszerű feladatai 
(Módosította az 1/1981. miniszteri állásfoglalás)

1. BM-KPM-PM együttes utasítás
A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a légi közleke
dés biztosításáról

1. HM-BM-IM-MOP együttes utasítás
(Megjelent az 1980. évi 4. sz. Belügyi Közlönyben)
A katonák szabadságvesztésének, előzetes letartóztatá
sának és pártfogó felügyeletének egyes kérdéseiről, 
valamint az ezzel kapcsolatos parancsnoki feladatokról
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27. HM-BM-IM-MOP együttes utasítás
(Megjelent a 1980. évi 5. sz. Belügyi Közlönyben)
A katonai bírósági népi ülnökök választásáról szóló 
17 1973. (HK. 12.) HM-BM-IM-MOP együttes uta
sítás módosításáról (egységes szerkezetbe foglalt szö
veg)

2. BM-IM együttes utasítás HK. helyezte 1/90. BM és IM eü. Ut.
A BM börtönelhárító és az IM büntetés-végrehajtási 
szerveinek együttműködéséről

3. BM-HM együttes utasítás
A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei és az
MNVK Felderítő Csoportfőnökség együttműködéséről

4. HM-BM együttes utasítás
Az MNVK Felderítő Csoportfőnöksége személyi állo
mányának állambiztonsági védelméről

0022. HM-BM együttes utasítás HK. helyezi a 96/1990. HM-BM Ut.
A hadkötelesek behívhatóságának és beoszthatóságá-  
nak elbírálásáról

96. HM-BM-IM-MOP együttes intézkedés
A gyalogsági lőterek létesítéséről, fejlesztéséről és 
használatáról
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1981.

3. miniszteri utasítás
A BM Határőrségnél könnygázszóró-palack használa
táról

4. miniszteri utasítás
Az új alkoholszonda alkalmazásáról

7. miniszteri utasítás
A 25/1976. BM utasítás módosítása (A BM hivatásos 
állományú tagjai más kereső foglalkozásáról) 
(Módosította a 9/1987. BM utasítás)

8. miniszteri utasítás
A gépjárművek hatósági jelzései, a vezetői engedélyek 
és az ezekhez kapcsolódó nyomtatványok ellátási rend
jéről

9. miniszteri utasítás
A Magyar Népköztársaságban élő görög emigránsok 
helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatok

10. miniszteri utasítás

A BM nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékes
ségéről szóló 10/1979. BM utasítás és a 2/1978. BM pa
ranccsal kiadott KMB szabályzat módosítása

11. miniszteri utasítás

A ruházati alapellátási és utánpótlási normák módosí
tásáról
(Módosította a 17/1988. BMH intézkedés)

12. miniszteri utasítás
A „K” vezetési rendszer egységes harckészültségbe he
lyezésével és működésének biztosításával összefüggő 
feladatokról
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14. miniszteri utasítás
A külföldi operatív szolgálat ellátásához szükséges gép
kocsik beszerzésének, üzemeltetésének rendjéről

17. miniszteri utasítás
A tartós külföldi kiküldetést teljesítő magyar állampol
gárok, valamint a külföldön lévő államtitkaink és szol
gálati titkaink védelméről

18. miniszteri utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tag
jainak a hivatásos szolgálatban való visszatartásáról 
(Módosította a 7/1982. és az 5/1985. BM utasítás)

20. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1981. évi 11. sz. Belügyi Közlönyben)
A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos ál
lományú tagjainak nyugdíjáról szóló belügyminiszteri 
utasítás módosítása

21. miniszteri utasítás

Az 1971. évi 10. tvr. végrehajtására kiadott és a 7/1975. 
BM utasítással módosított BM utasítás egyes pontjai
nak hatályon kívül helyezéséről, módosításáról, illetve 
kiegészítéséről
(Módosította a 10/1987. BM utasítás)

22. miniszteri utasítás

A BM és szerveinek nyomtatványellátási és -gazdálko
dási rendjéről

23. miniszteri utasítás

A Munka Törvénykönyvének a Belügyminisztériumnál 
és szerveinél történő végrehajtása
(Módosította a 13/1983., a 32/1985., a 9/1987. és a 
29/1987. BM utasítás)
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25. miniszteri utasítás
Az operatív érdekből szükséges áru, valuta vásárlásá
nak, valamint a letétet vagy bűnjelet nem képező, el
kobzott értékek kezelésének rendjéről

27. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1981. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben)
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
1/1976. (I. 10.) BM rendelet végrehajtására vonatkozó 
14/1980. BM utasítás módosítása

30. miniszteri utasítás
Az MNK és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a 
bűnügyi, rendészeti és közlekedésrendészeti együttmű
ködésről szóló egyezmény végrehajtásáról

2. 4niniszteri parancs
A BM Számítástechnikai Alkalmazási Bizottsága létre
hozásáról és működéséről

3. miniszteri parancs
A 07/1974. BM parancs 3. pontjának módosítása (sport
csapatok védelme)

6. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a határőrezred 
részére

7. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a soproni ha- 
tárőrkerület részére

8. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére

9. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére
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10. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Szombathelyi 
Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola részére

11. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Veszprém 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére

12. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Borsod-Aba- 
új-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság részére

13. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Miskolci 
Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola részére

14. miniszteri parancs
Az 1980-1981-es mozgalmi évben elért kiemelkedő 
eredményéért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával ki
tüntetett Forradalmi Rendőri Ezred KISZ Bizottság el
ismeréséről

15. miniszteri parancs
A KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitüntetett ha
tárőr magasabbegységek elismerése

16. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése az orosházi ha
tárőrkerület részére

19. miniszteri parancs
A 18/1980. BM paranccsal kiadott Tanulmányi Munka 
Szabályzata egyes rendelkezéseinek módosításáról

21. miniszteri parancs
A Belügyminisztériummal szolgálati viszonyban álló 
testületi tagok anyagi felelősségére vonatkozó Kártérí
tési Szabályzat kiadásáról
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22. miniszteri parancs
(Megjelent az 1981. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben) 
A BM munkájának önkéntes segítői tanácsadó csopor
tok létrehozásáról

24. miniszteri parancs
A katonai igazságügyi szervekkel való együttműködés 
parancsnoki feladatai

25. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság részére

26. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére

27. miniszteri parancs
A dorogi járási és az esztergomi városi rendőrkapi
tányságok összevonásáról

28. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Nógrád Me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

29. miniszteri parancs
A BM kezelésében működő Ruházati Bolt létrehozásá
ról

30. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a szombathelyi 
határőrkerület részére

31. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a miskolci ha
tárőrkerület részére

32. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a zalaegerszegi 
határőrkerület részére
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34. miniszteri parancs
A bűnügyi szolgálat szervezeti módosításáról és lét
számfejlesztéséröl (kategorizálás) 
(Módosította a 27/1983. BM utasítás)

35. miniszteri parancs
A BM munkavédelmi szabályzatának kiadása

36. miniszteri parancs
Az operatív célú fedőokmánnyal való ellátás és a fedő
okmány-alkalmazás alapelveinek szabályzata kiadásá
ról
(Módosította az 5/1985. BM parancs)

40. miniszteri parancs

A Mezőcsáti Járási Rendőrkapitányság székhelyének 
áthelyezéséről

2. miniszterhelyettesi parancs
A BM szolgálati többtusa tömegsport-mozgalom sza
bályzatának kiadásáról

3. miniszterhelyettesi parancs
(Megjelent az 1981. évi 10. sz. Belügyi Közlönyben)
A BM polgári alkalmazottainak a munkaviszonnyal 
összefüggő anyagi felelősségéről szóló 2/1979. BMH pa
ranccsal kiadott szabályzat egyes rendelkezéseinek mó
dosításáról

1. államtitkári intézkedés
A BM központi és területi szervei évi jelentésének és 
munkatervének felterjesztéséről

1. miniszterhelyettesi intézkedés
A kegyelmi és a bírósági mentesítéssel összefüggő ál
lambiztonsági és rendőri feladatok végrehajtásáról

2. miniszterhelyettesi intézkedés
Az RSZ 02. típusú kézi sebességmérő készülék alkal
mazásáról
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3. miniszterhelyettesi intézkedés
A 0024/1965. BMH utasítás egyes rendelkezései végre
hajtásának módosításáról

4. miniszterhelyettesi intézkedés
A ruházati alapellátási és utánpótlási normák módosí
tásáról szóló 11/1981. BM utasítás végrehajtásáról

5. miniszterhelyettesi intézkedés
A gépjárművezetők jutalmazásának és a számadótestek 
közötti munkaverseny rendszerének szabályozásáról 
szóló 14/1973. BMH utasítás módosításáról

6. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM állambiztonsági szerveinek munkáját segítő há
lózati személyek kitüntetésének rendjéről

7. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1981. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben) 
Az egységes belügyi energiagazdálkodás szabályozásá
ról
(Módosította a 12/1984. BM parancs)

8. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM kezelésében működő Ruházati Bolt létrehozásá
ról szóló 29/1981. BM parancs végrehajtásáról 
(Módosította a 23/1983. BM utasítás)

9. miniszterhelyettesi intézkedés
Egyes megyeszékhelyi és kiemelt városok körzeti meg
bízottai nyomozási tevékenységéről

10. miniszterhelyettesi intézkedés
A Rendőrtiszti Főiskola kétéves idegennyelvi tanfolya
mán tanulók illetményét szabályozó 016/1974. BM pa
rancs végrehajtási utasításának módosítása

1. BM-KPM együttes utasítás
A jégesőelhárító rakéták behozatalának, szállításának, 
tárolásának, őrzésének és kezelésének szabályai
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1. Legf. Ü.-BM együttes utasítás
(Megjelent az 1981. évi 5. sz. Belügyi Közlönyben) 
A mentességet élvező személyek büntető ügyeiben kö
vetendő eljárásról

2. BMH-MNVK együttes intézkedés
A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei és az 
MNVK Felderítő Csoportfőnökség együttműködésére 
vonatkozó 3/1980. BM-HM együttes utasítás végrehaj
tásáról

67. HM-BM közös utasítás
A sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjut
tatásáról

3. BM-MTTH együttes utasítás

Az állami tűzoltóság területi szervei hivatásos állomá
nya soron kívüli illetményrendezéséről
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1982.

1. miniszteri utasítás
A szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal össze
függő kérdések újbóli szabályozásáról
(Módosította a 25/1987. BM utasítás)

2. miniszteri utasítás
A BM szerveinél és alakulatainál szolgálatot teljesítő 
sportolók szolgálati és munkaidő-kedvezményének sza
bályozásáról. sportolási lehetőségeinek fejlesztéséről

3. miniszteri utasítás
A fegyverek központi nyilvántartásának szabályozásá
ról

4. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság területi szerveinél alkalmazható 
szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal összefüg
gő kérdések újbóli szabályozásáról
(Módosította a 24/1988. BM utasítás)

5. miniszteri utasítás
A BM sorozott állománya öltözetének továbbfejleszté
séről

6. miniszteri utasítás
A fegyveres erők és testületek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló, az 1981. évi 33. tvr.-rel 
módosított 1971. évi 10. tvr. belügyminisztériumi vég
rehajtási utasításának módosításáról

7. miniszteri utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tagjai
nak a hivatásos szolgálatban való visszatartásáról szóló 
18/1981. BM utasítás módosításáról

8. miniszteri utasítás
A polgári alkalmazotti lészám- és bérgazdálkodásról
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9. miniszteri utasítás
A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos rendőrtiszthelyettesi ál
lományába történő kinevezéséről

12. miniszteri utasítás
A radioaktív anyagok és készítmények alkalmazásával 
összefüggő feladatokról

13. miniszteri utasítás
A BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV. Cso
portfőnökség határőrségi elhárító osztálya együttmű
ködéséről

15. miniszteri utasítás
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendészeti 
feladatokról szóló 3/1982. (V. 6.) BM rendelet végrehaj
tásáról
(Módosította a 8/1986. BM utasítás)

17. miniszteri utasítás
A BM Útellenőrző Parancsnokság és szervei hatásköré
nek és illetékességének szabályozásáról szóló 09/1975. 
BMH utasítás módosításáról

18Zminiszteri utasítás
A ,,DT” és „CK” betűjelű rendszámmal ellátott gépjár
művek átrendszámozásáról és a „CC” betűjelű rend
számok kiadásáról

22. miniszteri utasítás
Az érd-százhalombattai, a dunakeszi, a balatonfüredi 
és a sárospataki városi rendőrkapitányságok létesítésé
ről és egyes rendőrőrsök megszüntetéséről

23. miniszteri utasítás
Az Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer (ELAR) 
keretében történő adatszolgáltatásról
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24. miniszteri utasítás
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. tvr, valamint a 7/1982. (VIII. 26.) BM rendelet 
végrehajtásáról
(Módosította a 19/1983, a 25/1983, a 32/1987. BM uta
sítás)

27. miniszteri utasítás
A magasabb beosztású vezetőket megillető utazási 
költségtérítés béresítéséről

28. miniszteri utasítás
A gyermekgondozási segéllyel összefüggő kérdésekről 
(Módosította a 29/1984. és a 8/1985. BM utasítás)

29. miniszteri utasítás
A BM és szervei lakásgazdálkodásáról 
(Módosította a 15/1986. BM utasítás)

3. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a nagykanizsai 
határőrkerület részére

4. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a balassagyar
mati határőrkerület részére

6. miniszteri parancs
A BM központi és területi szerveinél működő könyv
tárak szervezeti és működési szabályzatának kiadásáról

8. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Győr-Sopron 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére

9. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Szabolcs- 
Szatmár Megyei Rendőr-főkapitányság részére
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10. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Baranya Me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

11. miniszteri parancs
 Az 1981-es mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé

nyéért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitüntetett 
KISZ BM IV. Főcsoportfőnökségi Bizottság elismerése

12. miniszteri parancs
A bűnügyi operatív felderítő munka szabályzata

14. miniszteri parancs
A BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet megszüntetéséről

16. miniszteri parancs
A vezetőképző tanfolyam létrehozásáról

18. miniszteri parancs
Az 1981. évi szocialista versenymozgalomban elért ki
emelkedő eredményeikért a KISZ KB Vörös Vándor
zászlójával kitüntetett határőr magasabbegységek elis
meréséről

20. miniszteri parancs
.

Az állami tűzoltóság területi szervei hivatásos állomá
nyának fegyelmi szabályzata kiadásáról

24. miniszteri parancs
A megkülönböztető jelzések használatáról

25. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a nyírbátori 
határőr kiképző bázis részére

26. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a soproni ha
tárőr kiképző bázis részére
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27. miniszteri parancs
A járőr- és őrszolgálati szabályzat kiadásáról

28. miniszteri parancs
A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, 
elhárításával kapcsolatos feladatokról

29. miniszteri parancs
Az MSZMP és a Minisztertanács vezetői belügyminisz
tériumi tájékoztatásának továbbfejlesztése

30. miniszteri parancs
A BM személyi állománya szolgálati és munkáltatói 
igazolványának cseréjéről, kiadásának és nyilvántartá
sának rendjéről
(Módosította a 12 1988. BM parancs)

31. miniszteri parancs
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság meg
szüntetéséről és feladatainak a Siófoki Városi és Járá
si Rendőrkapitányság hatáskörébe utalásáról

32. miniszteri parancs
A BM Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Duna 
Művészegyüttes elismeréséről

33. miniszteri parancs
(Megjelent az 1982. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben) 
A Belügyminisztérium és szervei környezet- és termé
szetvédelmi feladatairól

35. miniszteri parancs
Az operatív technikai rendszabályok és módszerek al
kalmazásának szabályzata kiadásáról 
(Módosította a 30/1985. BM parancs)

1. államtitkári parancs
A 4/1977. államtitkári paranccsal kiadott „A BM szá
mítógépes információ-rendszerének fejlesztési szabály
zata” kiegészítéséről
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2. államtitkári parancs
A bűnügyi operatív felderítő munka statisztikai sza
bályzatának kiadása

3. államtitkári parancs
A bűnügyi nyilvántartás szabályzata II. rész IX. feje
zetének módosításáról

1. miniszterhelyettesi parancs
A BM Határőrség és a BM Tartalékostiszt-képző Iskola 
hivatásos és sorozott állománya ruházati ellátásának 
módosítása

8. miniszterhelyettesi parancs
A Belügyminisztérium rádióforgalmi szabályzatának 
kiadása

9. miniszterhelyettesi parancs HK. helyezte 4/1989. BMH. Pa.  .
A társadalomra veszélyes ellenséges személyek kivá- 
lasztásáról és ellenőrzéséről

1. államtitkári intézkedés
Az államtitkári szervek hivatásos és polgári állománya 
továbbképzéséről

2. államtitkári intézkedés
A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi állomá
nyába történő kinevezésről szóló 9/1982. BM utasítás 
végrehajtása

3. államtitkári intézkedés
A BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV. Cso
portfőnökség határőrségi elhárító osztálya együttmű
ködéséről szóló 13/1982. BM utasítás végrehajtásáról

4. államtitkári intézkedés
A Magyar Népköztársaság nyugati államhatára őrize
tének repülő eszközökkel történő megerősítéséről szóló 
001/1981. HM-BM közös parancsból adódó rendőri és 
határőrizeti feladatok
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5. államtitkári intézkedés
Az MSZMP és a Minisztertanács vezetői belügyminisz
tériumi tájékoztatásának továbbfejlesztéséről szóló 
29/1982. BM parancs végrehajtásáról
(Módosította az 1/1986. államtitkári intézkedés)

2. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM munkájának önkéntes segítői tanácsadói csopor
tok létrehozásáról szóló 22/1981. BM parancsban meg
határozott feladatok végrehajtásáról

3. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM központi és területi szerveinél működő ifjúsági 
klubok tevékenységének szabályozásáról

6. miniszterhelyettesi intézkedés
Az orvosi és más egészségügyi foglalkozás szabályai
nak megszegésével elkövetett bűncselekmények nyo
mozásáról
(Módosította a 41/1987. BM utasítás)

7. miniszterhelyettesi intézkedés
Az Újítók és Feltalálók V. Országos Tanácskozását 
megelőző BM feladatokról

8. miniszterhelyettesi intézkedés
A sorállományú gépjárművezetők osztályba sorolásá
nak és teljesítményük premizálásának rendjéről, vala
mint a hajtóanyag-megtakarítási jutalék bevezetéséről 
(Módosította az 1/1985. BMH intézkedés)

9. miniszterhelyettesi intézkedés
A tartós külföldi kiküldetést teljesítő magyar állam
polgárok, valamint a külföldön lévő államtitkaink és 
szolgálati titkaink védelméről szóló 17/1981. BM utasí
tás állambiztonsági feladatainak végrehajtása

10. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV. Cso
portfőnökség határőrségi elhárító osztálya együttmű
ködéséről szóló 13/1982. BM utasítás végrehajtásáról
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11. miniszterhelyettesi intézkedés
A vezetőképző tanfolyam létrehozásáról szóló 16/1982. 
BM parancs végrehajtásáról

12. miniszterhelyettesi együttes intézkedés
A rendőrség egyenruha viselésére jogosult hivatásos 
állományú férfi beosztottai öltözködési előírásainak 
módosításáról

13. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás szerve
zeti módosításáról szóló 19/1982. BM parancs végrehaj
tásáról

14. miniszterhelyettesi együttes intézkedés
A budapesti, megyei rendőr-főkapitányságok állambiz
tonsági vizsgálati alosztályainak hatáskörébe tartozó 
bűncselekmények nyomozásáról és jelentési rendjéről

15. miniszterhelyettesi intézkedés
A hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és ta
nulmányi kedvezményéről
(Módosította a 6/1984., a 12/1984., a 2/1987., a 25/1987. 
és a 3/1989. BMH intézkedés)

16. miniszterhelyettesi intézkedés
A „DT”, „CK” betűjelű rendszámmal ellátott gépjár
művek átrendszámozásáról és a „CC” betűjelű rend
számok kiadásáról szóló 18/1982. BM utasítás végre
hajtásáról

17. miniszterhelyettesi intézkedés
A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, 
elhárításával kapcsolatos 28/1982. BM parancs végre
hajtásáról (állambiztonsági)

18. miniszterhelyettesi intézkedés
A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, 
elhárításával kapcsolatos 28/1982. BM parancs végre
hajtásáról (rendőri)
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miniszterhelyettesi intézkedés
A méretes egyenruha készíttetésére jogosító utalvá
nyok kiadásának megszüntetéséről

20. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1982. évi 10. sz. Belügyi Közlönyben)
A Belügyminisztériumban fizethető előadói óra- és 
vizsgadíjakról

21. miniszterhelyettesi intézkedés
A vasút és a posta területén előforduló bűncselekmé
nyekkel kapcsolatos feladatokról

23. miniszterhelyettesi intézkedés
A munka-, védőruházati, védőeszköz, védő- és egység
felszerelési normák, valamint az ellátási szabályok mó
dosítása
(Módosította a 2/1986. és az 1/1987. BMH intézkedés)

25. miniszterhelyettesi intézkedés
A járőr- és őrszolgálati szabályzat oktatásáról

1. miniszterhelyettesi állásfoglalás Hk. 8002/90. BM Tájékozt.
A MÁV rendőrségi bejelentésekkel kapcsolatos eljá- 
rásról

1. Budapest helyőrségparancsnoka és a BRFK vezetője közös 
parancsa

A szórakozóhelyek látogatásának szabályozása

1. BM-MOP együttes parancs
Az egyezményes jelek munkatérképen, vázlaton törté
nő használatáról

2. BM-PM-MTTH együttes utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei gazdálkodásának, 
anyagi, technikai ellátásának és fejlesztésének rendje
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3. BM-HM együttes utasítás
(Megjelent az 1982. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben)
A BM és a HM hivatásos állományú tagjai nyugdíj
alapja kiszámításáról

27. HM-BM-ÁBMH együttes utasítás
(Megjelent az 1982. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben) 
A fegyveres erők és a fegyveres testületek más állami 
vagy társadalmi szervhez tartósan vezényelt hivatásos 
állományú tagjainak jogairól és kötelességeiről 
(Módosította a 28/1985. együttes utasítás)

46. együttes intézkedés
A gyalogsági lőterek létesítéséről, fejlesztéséről és 
használatáról szóló 96/1980. (HK. 3.) HM-BM-IM- 
MOP együttes utasítás végrehajtásáról

0021. HM-BM együttes parancs
Az állam- és közbizonság területén jelentkező tűzsze- 
részi feladatok ellátásáról
(Módosította a 0016/1985. együttes parancs)

4. BMH-MNVKF-MOPh. együttes intézkedés
A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok vég
rehajtása segédletének kiadásáról

1. OT-PM-HM-BM-IM-MOP
A fegyveres erők és testületek, valamint a rendészeti 
szervek gazdasági együttműködésének rendjéről

9. MNVK-BMH együttes intézkedés
A katonai rendészeti és a rendőri szervek együttműkö
désének szabályozása
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1983.

1. miniszteri utasítás

A 024/1967. BM parancs végrehajtási utasításának mó
dosításáról (osztrák útlevél- és vámkezelők pályaudvari 
tartózkodása)

4. miniszteri utasítás
A rendőrség és az állami tűzoltóság szerveinek a tűz
esetek vizsgálatában való együttműködéséről

6. miniszteri utasítás
A szomszédos szocialista országok rendőri szerveivel 
folytatott határmenti együttműködés és a határtalálko
zók rendjének szabályozásáról

8. miniszteri utasítás
A BM gépjárművei rendeltetésének, a szervek gépjár
művekkel történő ellátásának, igénybevételének szabá
lyozásáról
(Módosította a 34/1984., a 14/1986. és a 23/1988. BM 
utasítás)

10. miniszteri utasítás
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével 
kapcsolatos belügyi feladatokról

12. miniszteri utasítás
A BM gépjárművei 1983. évi üzemanyag-felhasználá
sának korlátozása

13. miniszteri utasítás
A 23/1981. BM utasítás módosítása (A Munka Tör
vénykönyve végrehajtási utasítása) 
(Módosította a 9/1987. BM utasítás)
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15. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei polgári alkalma
zottainak béremeléséről

16. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1983. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A BM kezelésében lévő szolgálati lakások lakbérének 
megállapításáról

17. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1983. évi 10. sz. Belügyi Közlönyben)
A szabálysértési jogszabályok végrehajtására kiadott
15/1980. (BK. 9.) BM utasítás módosításáról

18. miniszteri utasítás
A belügyi dolgozók lakásépítésének és -vásárlásának 
támogatásáról
(Módosította a 16/1986. BM utasítás)

19. miniszteri utasítás
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. törvényerejű rendelet, valamint a 7/1982. (VIII.
26.)  BM rendelet végrehajtására kiadott 24/1982. BM 
utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról

20. miniszteri utasítás
A személyi állomány teljesítmény-elismeréséről (Módosította a 35/1987. és a 27/1988. BM utasítás) . 

miniszteri utasításMód. 7/89. Terv és Pü. Csopfőn. Int. 20/88 és 16/87. Int. is.22. miniszteri utasítás
A pártfogó felügyelet végrehajtásával kapcsolatos 
rendőri feladatokról

23. miniszteri utasítás
A BM Kormányőrség keki egyenruhát viselő állomá
nya részére rendszeresített egyes ruházati cikkek mó
dosítása és a ruházati ellátás rendje
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25. miniszteri utasítás
A külföldi utazásról és az útlevelekről

26. miniszteri utasítás
A fegyver, lőszer és egyéb fegyverzeti anyagok rend
szerbe vételének, normáinak és tartalékkészleteinek 
újbóli meghatározásáról szóló 9/1978. BM utasítás 
mellékleteinek módosításáról

27. miniszteri utasítás
A járások megszüntetésével kapcsolatos egyes rendel
kezésekről
(Módosította a 6/1985. és a 31/1988. BM utasítás)

1. miniszteri parancs
A BM ORFK I-5. Osztály (Interpol) ügyrendjének ki
adásáról

2. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a csornai ha
tárőr kiképző bázis részére

3. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a körmendi ha
tárőr kiképző bázis részére

4. miniszteri parancs
Az állam- és közbiztonság területén jelentkező tűzsze
rész feladatok végrehajtásáról, tűzszerész alosztály lét
rehozásáról, kirendelésének, igénybevételének és 
együttműködésének rendjéről

5. miniszteri parancs
A BM FRE szolgálati tevékenységének, igénybevételé
nek és együttműködésének rendjéről

7. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Komárom 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére
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8. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Heves Me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

12. miniszteri parancs
Az 1982. évben elért kiemelkedő eredményéért a KISZ 
KB Vörös Vándorzászlójával kitüntetett KISZ BM I. 
Főcsoportfőnökségi Bizottság elismeréséről

14. miniszteri parancs
A BM központi személyi állománya színház-, hangver
seny- és filmszínház-felügyeleti szolgálatba történő be
vonásáról
(Módosította az 1/1985. BM parancs)

15. miniszteri parancs
Az 1982. évi szocialista versenymozgalomban elért ki
emelkedő eredményeikért a KISZ KB Vörös Vándor
zászlójával kitüntetett határőr magasabbegységek elis- 
meréséről

16. miniszteri parancs
A rendőrség fogdaszolgálati szabályzata és a fogdaépí
tési. elhelyezési és berendezési szabályzat kiadásáról 
(Módosította a 22/1988. BM parancs)

17. Miniszteri parancs
A BM és szervei pénzügyi-gazdasági ellenőrzési sza
bályzatának kiadásáról

18. miniszteri parancs
A Rendőrtiszti Főiskola végzett hallgatói tiszti fogada- 
lomtételének elrendelése

19. miniszteri parancs
A párt- és állami vezetők utazásainak biztosításáról 
szóló 12/1977. BM parancs módosításáról és kiegészíté
séről

- 81 -



20. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Kutyavezető
képző Iskola részére

21. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a siklósi határ
őr kiképző bázis részére

22. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a budapesti ha
tárőr kiképző bázis részére

24. miniszteri parancs
A BM belbiztonsági osztály hatáskörének és feladatai
nak szabályozásáról szóló 008/1972. BM parancs módo
sításáról

25. miniszteri parancs
A 26/1980. BM paranccsal kiadott, a nemzetközi hajó
zás rendőrségi ellenőrzésének szabályzata módosításá
ról

29. miniszteri parancs
A „Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége” 
cím adományozásáról

30. miniszteri parancs
A színházak, filmszínházak tiszti felügyeleti szolgála
tának szervezéséről és ellátásáról

1. miniszterhelyettesi parancs
A belügyi operatív rövidhullámú rádiószolgálatnál ma
gasabb harckészültségi fokozatokban bevezetésre kerü
lő rendszabályokról szóló szabályzat kiadásáról

2. miniszterhelyettesi parancs
A BM vizsgálati osztály fogdaszabályzatának kiadásá
ról
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4. Miniszterhelyettesi parancs
A BM III/1. osztály őrszolgálati szabályzatának kiadá
sáról

5. miniszterhelyettesi parancs
A BM távbeszélőforgalmi szabályzatának kiadásáról

1. államtitkári intézkedés
A budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselekmé
nyek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos fel
adatokról szóló 2 1978. államtitkári intézkedés módosí
tásáról

3. államtitkári intézkedés
A társadalomra különösen veszélyes személyek rendőri 
nyilvántartásba vételének szabályozásáról

1. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM tanintézetek hallgatóinak szocialista verseny
mozgalmáról

2. miniszterhelyettesi intézkedés
A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, 
elhárításával kapcsolatos feladatok ismeretanyagának 
oktatásáról

3. miniszterhelyettesi intézkedés

A belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felsőok
tatási intézmények nappali tagozatára történő beisko
lázásáról
(Módosította a 12/1987. BMH intézkedés)

4. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1983. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A polgári repüléssel összefüggő rendészeti feladatok 
ellátásának rendjéről szóló 3 1983. (III. 16.) BM rende
let végrehajtásáról
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6. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési, valamint 
vízirendészeti nyomozó hatóságainak hatáskörébe tar
tozó bűncselekmények elkövetése miatt eljárás alá 
vont társadalmi állományú munkásőrök parancsnoksá
gának értesítéséről

7. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM szolgálati gépjárművei üzemben tartása és köz
úti forgalmazása ellenőrzésének rendjéről

8. miniszterhelyettesi intézkedés
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével 
kapcsolatos belügyi feladatok szabályozásáról szóló 
10/1983. BM utasítás végrehajtása (állambiztonsági)

9. miniszterhelyettesi intézkedés
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével 
kapcsolatos belügyi feladatok szabályozásáról szóló 
10/1983. BM utasítás végrehajtása (bűnügyi)

10. miniszterhelyettesi intézkedés
A 16/1983. BM paranccsal kiadott fogdaszolgálati sza
bályzat végrehajtásáról

11. miniszterhelyettesi intézkedés
A tanulmányi munka szabályzata egyes rendelkezései
nek módosítása (külföldi tanintézetekben tanulók já
randóságairól)

12. miniszterhelyettesi intézkedés
A nyomozókutya-vezetők gépjárműellátásáról

13. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM Pénzügyi-Anyagi-Műszaki Főcsoportfőnökség 
területén ifjúsági klub létesítéséről

14. miniszterhelyettesi intézkedés
A gépjárművezetői engedélyek visszavonásának gya
korlatáról
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16. miniszterhelyettesi intézkedés
A kutyás járőrszolgálatról, a járőrkutya-vezetők kine
vezéséről, kiképzéséről és továbbképzéséről, az ezzel 
összefüggő parancsnoki feladatok szabályozásáról

1. miniszterhelyettesi elvi állásfoglalás
(Megjelent az 1983. évi 1. sz. Belügyi Közlönyben)
A személyi számnak a szabálysértési ügyintézésben 
történő alkalmazásáról

1. miniszterhelyettesi állásfoglalás
A járőr- és őrszolgálati szabályzat egyes pontjainak 
végrehajtásáról

1. BMH-MOPH együttes intézkedés
A rendőri szervek és a munkásőrség szerveinek 
együttműködésére a közrend és közbiztonság fenntar
tásában

2. BM-KÜM-KKM együttes irányelv visszavonja  a 8001/90. BM-KÜM-KKM eü. Tájékozt.
 

A magyar állampolgárok külföldön történő munkavég- 
zéséről szóló 3025/1983. MT határozat végrehajtásáról

4. BM-HM együttes utasítás
A BM szerveinél folyó tartalékostiszt-képzés, tovább
képzés szabályozásáról
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1984.
1. miniszterhelyettesi utasítás

A hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 12/1983. (XII. 
29.) BM rendelet végrehajtásáról

2. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság területi szerveinek tagjaira vo
natkozó személyzeti hatáskörök megállapításáról

3. miniszteri utasítás
A BM gazdálkodó szervei pénzforgalmának és házi
pénztári pénzkezelésének szabályozásáról

4. miniszteri utasítás
Az alapellátási orvosok részére főorvosi, vezető főorvo
si cím adományozásáról

5. miniszteri utasítás
A 024/1967. BMH utasítás „A személykörözési operatív 
intézkedések irányelvei” című melléklete hatályon kí
vül helyezéséről

6. miniszteri utasítás
Az éves költségvetés végrehajtásának szabályozásáról

10. miniszteri utasítás
 A lakcím bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló

6/1983. (XI. 20.) BM rendelet végrehajtásáról

11. miniszteri utasítás
A Belügyminisztérium VII. ötéves tervének összeállí
tásáról

18. miniszteri utasítás
 Az egyes egészségre ártalmas munkakörülmények kö

zött foglalkoztatott dolgozók munkaidejének megálla
pításáról és beosztásáról
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19. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei lakásgazdálkodá
sáról

20. miniszteri utasítás
A BM Határőrség fegyverhasználati jogáról 
(Módosította a 36/1988. BM utasítás)

21. miniszteri utasítás
Az ügyviteltechnikai eszközökkel való gazdálkodás sza
bályozásáról

22. miniszteri utasítás
A BM keki egyenruhát viselő állománya öltözetének 
korszerűsítéséről
(Módosította a 27/1987. BMH intézkedés)

24. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei személyzeti mun
ka szabályzatának kiadásáról

25. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1984. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A sorkatonák öngyilkossági kísérleteinek megítéléséről 
és a követendő eljárásról

26. miniszteri utasítás
A népesség egy része személyi, családi és lakásviszo
nyainak összeírásával kapcsolatos belügyi feladatokról

27. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1984. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben) 
 A kulturális rendezvények rendőri biztosításáról

28. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság területi szerveinél dolgozók lakás
építésének és -vásárlásának támogatásáról

29. miniszteri utasítás
A 28/1982. BM utasítás módosításáról (gyes)
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39. miniszteri utasítás
A játék- és pénznyerő automaták működtetésével, a 
szórakoztató játékokkal, zeneszolgáltatással és tánc 
rendezésével kapcsolatos rendőri feladatok ellátásáról

32. miniszteri utasítás
Az alsó- és középfokú belügyi oktatási intézmények
ben foglalkoztatott pedagógusok béremeléséről

33. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1984. évi 10. sz. Belügyi Közlönyben)
A veszélyes áruk közúti és vízi szállítása során külön
leges veszélyt okozó esemény bekövetkezésének eseté
re vonatkozó balesetelhárításról és mentési munkála
tok rendjéről

34. miniszteri utasítás
A BM gépjármüvei rendeltetésének, a szervek gépjár
müvekkel történő ellátásának, igénybevételének szabá- 
lyozásáról szóló 8/1983. BM utasítás módosításáról

miniszteri utasítás
A belügyi dolgozók tudományos továbbképzéséről

38. miniszteri utasítás
A BM hivatásos állománya adatainak védelméről

39. miniszteri utasítás
Az alsó- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 
dolgozói munkabéréről szóló 3/1984. (VIII. 22.) ÁBMH 
rendelkezés, a pedagógusok munkaidejéről, munkavég
zéséről és díjazásuk egyes kérdéseiről szóló 120/1982. 
(MK 15.) MM-ÁBMH együttes utasítás, valamint a 
pedagógusok óradíjáról szóló 126/1982. (MK 17.) MM- 
ÁBMH együttes utasítás végrehajtásáról

3. miniszteri parancs
A BM állambiztonsági szervek operatív nyilvántartási 
szabályzatának kiadásáról
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4. miniszteri parancs
 Az 1983-as mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé

nyükért a KISZ KB által Vörös Vándorzászlóval ki
tüntetett BM FRE és a KISZ BM VI. Bizottság elisme
réséről

6. miniszteri parancs
A belügyi nyugdíjasokkal, valamint az elhunytak köz
vetlen hozzátartozóival kapcsolatos 19/1972. BM pa
rancs módosításáról

7. miniszteri parancs
A többszörösen büntetett személyek nyilvántartásba 

vételéről és ellenőrzéséről

9. miniszteri parancs
A Központi Kémelhárítási Adattár és a helyi kémelhá- 
rítási adattárak rendszerének, működésének szabály- 
zata kiadásáról

10. miniszteri parancs
Az 1983-as mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett határőr magasabbegységek KISZ-bizottságainak 
elismeréséről

11. miniszteri parancs
Az MSZMP Politikai Bizottság 1983. november 22-ei 
határozatának belügyminisztériumi végrehajtásáról

12. miniszteri parancs
A BM energiagazdálkodási szabályzatának kiadásáról

14. miniszteri parancs
A bűnmegelőző és bűnüldöző munka hatékonyságának 
 erősítéséről

15, miniszteri parancs
Akció alegységek létrehozásáról és működésük rendjé
ről
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4. államtitkári intézkedés
A BM Kormányőrség által őrzött „K” objektumokba 
való beléptetés szabályozásáról szóló 3/1980. államtit
kári intézkedés módosításáról

17. miniszteri parancs
,.A Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége” 
cím adományozásáról

19. miniszteri parancs
A személyi állomány egészségének fokozott védelme 
érdekében teendő intézkedésekről

20. miniszteri parancs
A bűnügyi szolgálat szigorúan titkos állományának 
ideiglenes szabályzata kiadásáról

21. miniszteri parancs
 Búzás Gyula tű. zászlós és Kapcsos József tű. főtörzs

őrmester soron kívüli előléptetése és hősi halottá nyil
vánítása

22. miniszteri parancs
A BM egészségügyi szabályzatának - az egészségügyi 
beosztottak szakképzésével és továbbképzésével kap
csolatos rendelkezések - módosításáról

2. miniszterhelyettesi parancs
A BM szerveinél alkalmazott híradástechnikai, gépi 
rejtjeltechnikai és biztonságtechnikai anyagokkal való 
gazdálkodás szabályzatának kiadásáról

1. államtitkári intézkedés
A ,,K” objektumokba való belépés rendjének rendkí
vüli időszaki állapot esetére történő szabályozásáról

2. államtitkári intézkedés
A párt- és állami vezetők személyi biztosításáról

államtitkári intézkedés
Az életvédelmi létesítmények, védett munkahelyek 
számbavételéről, felméréséről és felülvizsgálatáról

- 90 -

ÁBTL - 4.2 -10 - 200/1989 /92



1. miniszterhelyettesi intézkedés
 A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun 

Béla Zászlósképző Iskolán középiskolai végzettséget 
biztosító nappali tagozatos képzés bevezetésére

2. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrség bűnügyi vizsgálati szervei család-, gyer
mek- és ifjúság védelmi feladatairól

3. miniszterhelyettesi intézkedés
A Borsod megyében (Miskolcon) üzemelő belügyi gép
járműjavító műhelyek szakosításának kísérleti jelleg
gel történő bevezetéséről

4. államtitkári intézkedés
A BM Kormányőrség által őrzött „K” objektumokba 
való beléptetés szabályozásáról szóló 3 1980. államtit
kári intézkedés módosításáról

5. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM szervei által fenntartott gyermekintézmények 
működési rendjéről

7. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrkapitányságok párt-, társadalmi, tanácsi és ál
lami szervekkel való együttműködési feladatairól, be
számolási kötelezettségéről

8. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrnők egyes ruházati cikkei alapanyagának mó
dosításáról

9. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM keki egyenruhát viselő állománya öltözetének 
korszerűsítéséről szóló 22/1984. BM utasítás végrehaj-  tásáról
(Módosította a 4/1987. és a 27/1987. BMH intézkedés)

10. miniszterhelyettesi intézkedés
A 0024/1965. BMH utasítással elrendelt szabálysértési 
ügyintézésére vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás 
módosításáról
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11. miniszterhelyettesi intézkedés
A személyi állomány tulajdonában lévő gépjárművek 
belügyi gépjárműjavító műhelyben történő javításának 
bevezetéséről

13. miniszterhelyettesi intézkedés
Az automatikusan működő sebességellenőrző berende
zések és a dátumozó hátfalas fényképezőgépek alkal
mazásának szabályozásáról

15. miniszterhelyettesi intézkedés
A speciális és megosztott időtartamú rendőrtiszthelyet-

 tes-képzés további feladatairól

16. miniszterhelyettesi intézkedés
Az albérleti díj hozzájárulás folyósításának újbóli sza
bályozásáról szóló 16/1984. BMH intézkedés módosítá
sáról
(Módosította a 13/1987. BMH intézkedés)

1. államtitkári irányelv
Az ügyfélfogadás és ügyfélszolgálat továbbfejlesztésé
ről

1. miniszterhelyettesi irányelv
Az ifjúsági fórumok megrendezésének általános kérdé
seiről

1. miniszteri állásfoglalás
Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény és a 23/1972. 
BM parancs végrehajtásának időszerű feladatairól ren
delkező 1/1980. BM állásfoglalás módosításáról

1. BMH-MNVK együttes intézkedés
A polgári célú és jellegű légi fényképezések, filmezé
sek engedélyezésének ellenőrzéséről

117. IM-BM-PM-Legf. Ü. együttes utasítás
A büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezeléséről és 
nyilvántartásáról

- 92 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 200/1989 /94



1985.

1. miniszteri utasítás

A sokszorosítógépekkel kapcsolatos rendészeti felada
tokról szóló 2/1984. (XII. 28.) BM rendelet végrehajtá
sáról

2. miniszteri utasítás
A BM szervei külföldi vendégei vendéglátásával kap
csolatos feladatok és költségelszámolások szabályozása 
(Módosította a 7/1988. BM utasítás)

3. miniszteri utasítás Hk. helyezi a 49/90. BM ut. 

A BM Forradalmi Rendőri Ezred speciális feladatok 
végrehajtására kijelölt állománya részére veszélyességi 
pótlék és kalóriapénz rendszeresítése
(Módosította 19/l987. BM utasítás)

4. miniszteri utasítás
 A szocialista munkaversenyről (vele: 1/1985. csoport

főnöki intézkedés)
(Módosította a 48/1987. BM utasítás)

5. miniszteri utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tagjai
nak a hivatásos szolgálatban való visszatartásáról szóló, 
a 7/1982. BM utasítással módosított 18/1981. BM utasí
tás módosításáról

6. miniszteri utasítás
A járások megszüntetésével kapcsolatos egyes rendel
kezésekről szóló 27/1983. BM utasítás 1. sz. mellékleté
nek módosításáról

7. Miniszteri utasítás
A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1985. évi 3. tvr. 
belügyi végrehajtásáról
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8. miniszteri utasítás
A 28/1982. BM utasítás módosításáról (gyermekgondo- 
zási segély)

9. miniszteri utasítás
A szolgálati állatok állománytáblázatban való jóváha
gyásáról és az ellátás szabályozásáról szóló 1/1974. BM 
utasítás módosításáról és az állománytáblázattal kap
csolatos feladatokról

14. miniszteri utasítás
Az országgyűlési képviselők és tanácstagok 1985. évi 
választásával kapcsolatos feladatokról

15. miniszteri utasítás
Fenyítések törléséről

16. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1985. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben)
A szabálysértési jogszabályok végrehajtásáról szóló 
15/1980. (BK 9.) BM utasítás módosításáról

17. miniszteri utasítás
Az MSZMP XIII. kongresszusa határozatából a Bel
ügyminisztériumra háruló feladatok kidolgozására

18. miniszteri utasítás
A rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló 1963. évi 
22. tvr. végrehajtásáról rendelkező 19/1982. BM utasí
tás hatályon kívül helyezéséről

19. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1985. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT rendeletet 
módosító 48 1984. (XI. 21.) MT rendelet végrehajtásá- 

ról
20. miniszteri utasítás

Az igazgatásrendészeti nyomtatványok ellátási rendjé
ről
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22. miniszteri utasítás
A pártszervek káderhatáskörébe tartozó személyek és 
a párttagok elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos hoz
zájáruláskérési, tájékoztatási és értesítési kötelezettség 
rendjéről

23. miniszteri utasítás
Az MNK Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kor
mánya között a bűnügyi rendészeti és a közúti közle
kedés terén való együttműködésről és kölcsönös segít
ségnyújtásról szóló, Budapesten, 1983. november 15-én 
aláírt egyezmény végrehajtásáról

24. miniszteri utasítás
A tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási in
tézmények belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a BM szer- 

 vei állományába történő kinevezéséről

25. miniszteri utasítás HK. 39/89. BM Ut.
A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 
4/1985. (VII. 20.) BM rendelet végrehajtásáról

26. miniszteri utasítás
A vagyonvédelmi jelzőközpontoknak a rendőri ügyele- 

/ teken történő működtetéséről

27. miniszteri utasítás mód. 49/90. BM ut.
Az élelmezési normák módosításáról, az étkeztetés 
igénybevételének és térítési díjának megállapításáról 
(Módosította a 23/1987. és a 9/1988. BM utasítás) Hk.

30. miniszteri utasítás
A BM Kormányőrség Parancsnokság repülési osztályán 
szolgálatot teljesítők formaruházatának módosításáról

31. miniszteri utasítás
 A személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII. 22.) BM 

rendelet végrehajtásáról
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35. miniszteri utasítás
A szolgálati helikopterek használatáról és igénybevéte
léről
(Módosította a 41/1988. BM utasítás)

1. miniszteri parancs
A BM központi személyi állománya színház, hangver
seny- és fimszínház-felügyeleti szolgálatba történő be
vonásáról szóló 14/1983. BM parancs mellékletének 
módosításáról

5. miniszteri parancs
A 36/1981. BM paranccsal kiadott, az operatív célú fe
dőokmánnyal való ellátás és a fedőokmány alkalmazá
sa alapelveinek szabályzata módosításáról

6. miniszteri parancs
A III/IV. Csoportfőnökség operatív vezetési informá- 
ciórendszerének ideiglenes szabályzata kiadásáról

8. miniszteri parancs
Az 1984-es mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlóval való kitün
tetése a KISZ BM I. Főcsoportfőnökségi és a KISZ BM 
VI. Bizottság elismeréséről

10. miniszteri parancs
Az 1984-es mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett határőr magasabbegységek KISZ-bizottságainak 
elismeréséről

11. miniszteri parancs
A BM szervei újítási szabályzata kiadásáról

12. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a BM Határőr
ség kiskunhalasi lovasiskolájának
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13. miniszteri parancs
A 2/1978. BM paranccsal kiadott körzeti megbízotti 
szabályzat módosításáról

14. miniszteri parancs
A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szervezeté
nek módosításáról

15. miniszteri parancs
Az ideiglenes karhatalmi törzsek létrehozásáról

16. miniszteri parancs
Az állambiztonsági szakbizottság újjászervezéséről, 
feladatairól

17. miniszteri parancs
Az önkéntes jogi tanácsadói csoportok létrehozásáról 
(Módosította a 20 1987. BM parancs)

18. Miniszteri parancs
A BM tűzvédelmi szervezeti és működési szabályzata 
kiadásáról

21. miniszteri parancs
Az Újpesti Dózsa SC részére emlékzászló adományo
zása

24. miniszteri parancs
A Magyar Népköztársaság rendőrsége szolgálati sza
bályzata kiadásáról

25. miniszteri parancs
A BM állambiztonsági tartalékos állomány alkalmazá
sáról

26.. miniszteri parancs
A rendezvénybiztosítások alkalmával karhatalmi tarta- 
lékerő képzéséről
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27. miniszteri parancs

A fogva tartott személy külföldre és külföldről hazánk
ba kísérésének rendőri feladatairól

28. miniszteri parancs
A ,,Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége” 
cím adományozásáról

30. miniszteri parancs
A 35/1982. BM paranccsal kiadott, az operatív techni
kai rendszabályok és módszerek alkalmazásának sza
bályzata kiegészítéséről és módosításáról

32. miniszteri parancs
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola BM Határőr Szak
tanszék fennállása 25. évfordulója alkalmából

33. miniszteri parancs
A személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéről 
szóló 8/1976. BM parancs hatályon kívül helyezésére

34. miniszteri parancs
A 20/1980. BM paranccsal kiadott, a BM hivatásos állo
mányának fegyelmi szabályzata egyes rendelkezései
nek módosításáról és kiegészítéséről 
(Módosította a 18/1987. BM parancs)

36. miniszteri parancs
A Budapesti Légi és Folyami Forgalomellenőrző Pont 
működési helyének, feladatkörének és jogállásának 
bővítése

37. miniszteri parancs
A kmb-szolgálat és az önkéntes rendőri szervezet fenn
állásának 30. évfordulója alkalmából

39. miniszteri parancs
A BM munkájának önkéntes segítői szabályzata kiadá
sáról
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1. államtitkári-miniszterhelyettesi együttes parancs
A BM Határőrség politikai nevelőmunkájának anyagi
pénzügyi normáit és a gazdálkodás rendjét meghatáro
zó szabályzat kiadásáról

1. miniszterhelyettesi parancs
A 018/1974. BMH utasítással kiadott, A rendőrség kö
rözési munkájának szabályzata módosításáról

2. miniszterhelyettesi parancs
A vagyonvédelmi jelzőközpontok működtetéséről szóló 
szabályzat kiadásáról

3. miniszterhelyettesi együttes parancs
A fizetett ügynökök munkahelyi legalizálásának ideig
lenes szabályzata kiadásáról

4. miniszterhelyettesi parancs
A BM művelődési intézményeiben működő nyugdíjas
klubok alapszabályának kiadásáról
(Módosította a 2/1989. BMH parancs)

1. miniszteri körlevél
Egyes személyi szabadságot korlátozó kényszerintézke
désekre vonatkozó jogszabályok, belügyi rendelkezések 
és iránymutatások ismételt oktatásáról

1. államtitkári intézkedés
A környezet- és természetvédelmi tevékenység statisz
tikai adatszolgáltatási és jelentési rendje

2. miniszterhelyettesi intézkedés
A külföldi állampolgárok hálózati beszervezésének és 
foglalkoztatásának szabályozásáról

3. miniszterhelyettesi intézkedés
Az akció alegységek tevékenységére vonatkozó statisz
tikai adatszolgáltatás bevezetéséről
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4. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség és a BM ORFK operatív 
technikai és krimináltechnikai szervei közötti együtt
működésről

5. miniszterhelyettesi intézkedés
A fedőadatokkal kiállított szolgálati és magánútleve
lekkel történő ellátás rendjéről

6. miniszterhelyettesi intézkedés
Az Állambiztonsági Szakbizottság összetételéről 
(Módosította a 8/1986. BMH intézkedés)

7. miniszterhelyettesi intézkedés
A GYES forgóstátus bevezetéséről

8. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM szervei és az állami tűzoltóság területi szervei 
szürke egyenruhát viselő állománya öltözetének kor- 

 szerűsítéséről

10. miniszterhelyettesi intézkedés
A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy be
tegség következtében elhunyt személyek hozzátarto
zóinak egyszeri segélyezéséről

11. miniszterhelyettesi intézkedés
A tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási in
tézmények belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a BM állo
mányába történő kinevezéséről szóló 24/1985. BM uta
sítás végrehajtásáról

12. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség és a budapesti, megyei 
rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei, vala
mint a Rendőrtiszti Főiskola együttműködéséről szóló 
18/1977. együttes miniszterhelyettesi intézkedés módo
sításáról
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13. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrség bűnügyi ügyforgalmi statisztikai adat
szolgáltatásának módosításáról

14. miniszterhelyettesi intézkedés
A 35/1982. BM paranccsal kiadott, az Operatív-techni
kai rendszabályok és módszerek alkalmazásának sza
bályzata 40. pontja végrehajtásáról

15. miniszterhelyettesi intézkedés
A tanintézetek munkaidő-rendszerére vonatkozó egyes 
kérdések szabályozásáról

. . ./sz. BM-HM együttes utasítás
A futárszolgálat háború idején történő működéséről

2. BM-MNB elnökének együttes utasítása
A Magyar Nemzeti Bank nagyösszegű pénz- és érték
szállítása biztonságának növelésére vonatkozó felada
tok végrehajtásáról
(Módosította a 2/1988. együttes utasítás)

3. BM-MNB elnökének együttes utasítása
A Magyar Nemzeti Bank különleges jelzésű, nagyösz- 
szegű pénz- és értékszállításai fegyveres kísérésének 
végrehajtásáról

28. HM-BM-ÁBMH együttes utasítás
A fegyveres erők és fegyveres testületek más állami 
vagy társadalmi szervhez tartósan vezényelt hivatásos 
állományú tagjainak jogairól és kötelességeiről szóló 
27/1982. HM-BM-ÁBMH együttes utasítás módosí
tásáról

0016. HM-BM együttes parancs
Az állam- és közbiztonság területén jelentkező tűzsze- 
részi feladatok további ellátására

22. HM-BM-IM-MOP együttes utasítás
(Megjelent az 1985. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben) 
A katonai bírósági népi ülnökök választásáról szóló 
17/1973. HM-BM-IM-MOP együttes utasítás módo
sításáról
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1986.

3. miniszteri utasítás
A balesetet szenvedett, illetve eltűnt polgári légijár
művek megsegítése, felkutatása, mentése érdekében 
teendő rendőri intézkedésekről

4. miniszteri utasítás
A BM tulajdonában lévő vagyontárgyak használatból 
való kivonásáról szóló 22 1973. BMH utasítás módosí
tásáról

6. miniszteri utasítás
Az 1971. évi 10. tvr. végrehajtására kiadott és a 
7/1975., a 21/1981., valamint a 6/1982. BM utasítások
kal módosított BM utasítás egyes rendelkezéseinek ha
tályon kívül helyezéséről, módosításáról, illetve kiegé
szítéséről

7. miniszteri utasítás
A rendőri szervek gyermek- és ifjúságvédelmi felada
tainak szabályozásáról szóló 06/1975. BMH utasítás ha
tályon kívül helyezéséről

8. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1986. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben)
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendészeti 
feladatokról szóló 3/1982. (V. 6.) BM rendelet végre
hajtására kiadott 15/1982. (BK 5.) BM utasítás módo
sításáról

M-9. miniszteri utasítás
A BM és szervei harckészültségének, rendkívüli idő
szaki továbbműködésének biztosításáról

10. miniszteri utasítás
A 21/1973. BM utasítás hatályon kívül helyezéséről (a 
szolgálati lőfegyverek biztonságos őrzéséről)

- 102 -

ÁBTL - 4.2 -10 - 200/1989 /104



11. miniszteri utasítás
Az új típusú véralkoholdobozok rendszeresítéséről 
szóló 0022/1965. BMH utasítás hatályon kívül helyezé
séről

12. miniszteri utasítás
A jogszabályok, a belügyi rendelkezések, a belügyi 
iránymutatások kiadásáról és az előterjesztések előké
szítéséről szóló 21/1978. BM utasítás kiegészítéséről

13. miniszteri utasítás
Az MNK Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya 
között a vízumkényszer kölcsönös megszüntetéséről 
Budapesten 1985. november 29-én aláírt és az 1/1986. 
(I. 19.) MT rendelettel kihirdetett Egyezmény belügyi 
végrehajtásáról

14. miniszteri utasítás
A BM gépjárművei rendeltetésének, a szervek gépjár
müvekkel történő ellátásának, igénybevételének szabá
lyozásáról szóló 8/1983. BM utasítás módosításáról

15. miniszteri utasítás
(Megjelent egységes szerkezetben az 1987. évi 8. sz. 
Belügyi Közlönyben)
A BM és szervei lakásgazdálkodásáról szóló 29/1982. 
BM utasítás módosításáról

16. miniszteri utasítás
(Megjelent egységes szerkezetben az 1987. évi 8. sz. 
Belügyi Közlönyben)
A belügyi dolgozók lakásépítésének és -vásárlásának 
támogatásáról szóló 18/1983. (BK 11.) BM utasítás mó
dosításáról

17. miniszteri utasítás
A rendőr-főkapitányságok és a BM Forradalmi Rend
őri Ezred részére rendszeresített főbb híradástechnikai, 
gépi rejtjeltechnikai, biztonságtechnikai szakanyagok, 
valamint célműszerek normáinak újbóli megállapításá
ról
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19. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1986. évi 10. sz. Belügyi Közlönyben)
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló, 
a 2 1980. (VII. 31.) BM rendelettel módosított 1/1976. 
(I. 10.) BM rendelet végrehajtásáról rendelkező
14/1980. BM utasítás módosításáról

20. miniszteri utasítás HK.helyezi 34/89. BM Ut. 
A BM Tudományos Tanács újjászervezéséről szóló
2/1979. és a BM Tudományos Tanács személyi összeté
teléről rendelkező 21/19182 és 9/1984. BM utasítások 
hatályon kívül helyezéséről

21. miniszteri utasítás
A BM munkájának önkéntes segítői részére járó ruha- 
koptatási juttatás szabályozásáról

22. miniszteri utasítás
A gépjárművezetők egészségi alkalmasságának orvosi 
megállapításánál fizetendő illeték szabályozásáról

24. miniszteri utasítás
A IV. Főcsoportfőnökség szociális bizottságának létre
hozásáról és feladatairól szóló 015/1970. BMH utasítás 
hatályon kívül helyezéséről

3. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a BM HŐR Bu
dapesti Légi és Folyami FEP részére

4. miniszteri parancs
Az 1985-ös mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett BM I., BM IV. Főcsoportfőnökségi KISZ-bizottsá- 
gok és a BM Szombathelyi Rendőrtiszthelyettes-képző 
Iskola KISZ-szervezetének elismeréséről

6. miniszteri parancs
A 03/1974. BM paranccsal kiadott, A rendőrség bűn
ügyi hálózati munkájának szabályzata módosításáról
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7. miniszteri parancs
Az 1985-ös mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett határőr magasabbegységek KISZ-bizottságainak 
elismeréséről

9. miniszteri parancs
A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság beruházási 
tevékenysége szabályzatának kiadásáról

10. miniszteri parancs
A hazai katonai főiskolákon és a külföldi katonai tan
intézetekben tanulmányokat folytató hallgatók hivatá
sos állományba vételéről
(Módosította a 26/1986, a 7/1987. és a 34/1987. BM pa
rancs)

11. miniszteri parancs
Az előkészítő lőgyakorlat bevezetéséről

12. miniszteri parancs
A rendőrség család-, gyermek- és ifjúságvédelmi sza
bályzata kiadásáról

13. miniszteri parancs
A szolgálati lőfegyverek és lőszerek biztonságos őrzé
séről
(Kiegészíti a 14/1987. BMH intézkedés)17. miniszteri parancs
A nem szóbeli úton elkövetett izgatás, közösség meg
sértése bűncselekmények elkövetőinek felderítésével 
kapcsolatos állambiztonsági, bűnügyi és közbiztonsági 
feladatok végrehajtásáról

20. miniszteri parancs
A BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának a BM Tit
kárság szervezetébe kerüléséről

21. miniszteri parancs
A „Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége” 
cím adományozásáról
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22. miniszteri parancs
A nem magyar állampolgárok magyarországi állam- és 
közbiztonsági képzéséről és továbbképzéséről

24. miniszteri parancs
A belügyi tudományos munka szabályzata kiadásáról 
(Módosította a 15/1988. BM parancs)

25. miniszteri parancs
A szomszédos országokkal kötött nemzetközi szerződé
sek alapján működő különböző megbízottak kinevezé
séről és felmentéséről
(Módosította a 26/1988. BM parancs)

26. miniszteri parancs
A tanulmányi munka szabályzatának kiadásáról szóló 
18/1980. BM parancs kiegészítéséről és a hazai katonai 
főiskolákon és a külföldi katonai tanintézetekben ta
nulmányokat folytató hallgatók hivatásos állományba 
vételéről szóló 10/1986. BM parancs módosításáról és 
kiegészítéséről

27. miniszteri parancs
Az Alkotó Ifjúság pályázati rendszerről

29. miniszteri parancs
A BM szervei hivatásos állománya oktatásának kor- 
szerűsítéséről

30. miniszteri parancs
A szolgálati és munkáltatói igazolvány fokozott őrzé
séről

31. miniszteri parancs
A Kék Fény belügyi szerkesztő bizottságáról és fel
adatairól

1. államtitkári parancs
A BM Határőr Bizottság tagjainak kinevezéséről
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M-2. államtitkári parancs
A harckészültségbe helyezés egyes feladatai, rendsza
bályai és a személyi állomány életvédelmének tervezé
séről és végrehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról

M-3. államtitkári parancs
A mozgósítási feladatok tervezéséről és végrehajtásá
ról szóló szabályzat kiadásáról

M-4. államtitkári parancs
A tartalékos állománnyal nem rendelkező belügyi szer
vek mozgósítási feladatainak tervezéséről és végrehaj
tásáról szóló szabályzat kiadásáról

M-5. államtitkári parancs
A harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egész
ségügyi és híradási feladatainak tervezéséről és végre
hajtásáról szóló szabályzat kiadásáról

M-6. államtitkári parancs
A rendkívüli időszaki különleges intézkedések tervezé
séről és végrehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról

7. államtitkári parancs
A BM tájékoztató és propaganda-tevékenységének 
1986-1990. évekre szóló elveiről

8. államtitkári parancs
A 01/1975. államtitkári paranccsal kiadott, A rendőrség 
bűnügyi hálózati nyilvántartási szabályzata módosítá
sáról

9. államtitkári parancs
A bűnügyi nyilvántartási szabályzat I. részének kiadá
sáról

1. miniszterhelyettesi parancs
A BM hivatásos állománya 1986-1990. évekre szóló 
továbbképzési elveiről
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2. miniszterhelyettesi parancs
A rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok 
hírkörletei, híradás céljait szolgáló járulékos és egyéb 
helyiségei egységes építészeti kialakításáról, valamint 
hírközlési hálózatának tervezéséről szóló szabályzat ki
adásáról

3. miniszterhelyettesi parancs
A BM IV. Főcsoportfőnökség Szociális Bizottsága sze
mélyi összetételének újbóli szabályozása

4. miniszterhelyettesi parancs
A Rendőrtiszti Főiskolai Tanács rendes és tiszteletbeli 
tagjainak kinevezéséről

1. államtitkári intézkedés
Az MSZMP és a Minisztertanács vezetői belügyminisz
tériumi tájékoztatásának továbbfejlesztéséről szóló 
 29/1982. BM parancs végrehajtásáról rendelkező 

5/1982. államtitkári intézkedés módosításáról

1. miniszterhelyettesi intézkedés
A cigánylakosság helyzetének és életkörülményeinek 
javításával kapcsolatos rendőri feladatok

miniszterhelyettesi intézkedés
A BM szerveinél vízirendészeti és az állami tűzoltóság 
területi szerveinél kárelhárítási szolgálatot ellátó állo
mány munka-, védőruházati normáinak módosításáról

3. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrség szolgálati szabályzatának oktatásáról

4. miniszterhelyettesi intézkedés
A megkülönböztető jelzések használatáról

miniszterhelyettesi intézkedés
A véralkoholdoboz felhasználásáról, vizsgálatra való 
továbbításáról és a vérvételre okot adó eseményről írt 
jelentés, feljelentés átadásának-átvételének rendjéről
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6. miniszterhelyettesi intézkedés
A közúti közlekedési szabálysértést elkövetők felelős- 
ségrevonási gyakorlatának egységesítéséről és szigorí
tásáról

7. miniszterhelyettesi intézkedés
A nem magyar állampolgárok magyarországi állam- és 
közbiztonsági képzéséről szóló 22/1986. BM parancsban 
foglaltak végrehajtásáról
(Módosította a 14/1988. BM utasítás)

miniszterhelyettesi intézkedés
Az Állambiztonsági Szakbizottság összetételéről

9. miniszterhelyettesi intézkedés
A külföldi tanintézetekbe vezényelt belügyi hallgatók 
pénzügyi-anyagi ellátásának szabályozásáról 
(Módosította a 24 1987. BMH intézkedés) Mód. 2/90. Szü GH. Int.

10. miniszterhelyettesi intézkedés
Az Alkotó Ifjúság pályázati rendszerről szóló 27 1986. 
BM parancs végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 
(Módosította a 15/1988. BMH együttes intézkedés)

11. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM szervei hivatásos állománya oktatásának kor
szerűsítéséről szóló 29/1986. BM parancs végrehajtásá
ról

12. miniszterhelyettesi intézkedés
A 33/1982. BM parancs 1. pontjában és az 1/1985. ál
lamtitkári intézkedésben a BM Pénzügyi-Anyagi-Mű- 
szaki Főcsoportfőnökség számára előírt környezet- és 
természetvédelmi, valamint az ezzel kapcsolatos adat
szolgáltatási és jelentéstételi feladatok végrehajtásáról

13. miniszterhelyettesi intézkedés
A 0024/1965. BMH utasítással elrendelt igazgatásren
dészeti tevékenységre vonatkozó statisztikai adatszol
gáltatás módosításáról
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1. miniszterhelyettesi elvi állásfoglalás
A rendőrség és az állami tűzoltóság szerveinek a tűz
esetek vizsgálatában való együttműködéséről szóló 
4/1983. BM utasítás egységes értelmezéséről és végre
hajtásáról

1. BM-MM együttes utasítás
A javítóintézetek belső rendőri biztosításával kapcso- 
csolatos együttműködési feladatokról

78. HM-BM együttes utasítás
(Megjelent az 1987. évi 2. sz. Belügyi Közlönyben) 
A kutatási és fejlesztési tevékenység országos nyilván
tartásáról szóló 30/1982. (VII. 19.) MT rendelet végre
hajtásáról

2. BM-IM együttes irányelv
A közlekedési bűncselekménynek minősülő üzemi bal
esetek során teendő intézkedésekről
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1987.

1. miniszteri utasítás
A tábornokok egyes ruházati cikkeinek módosításáról

2. miniszteri utasítás
A BM tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak 
ruházati ellátásáról és az öltözködési szabályok módo
sításáról szóló 19/1980. BM utasítás módosításáról

4. miniszteri utasítás
A BM könyvkiadásának szabályozásáról szóló 20/1979. 
BM utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról

5. miniszteri utasítás
Az üdültetés rendjéről

M-6. miniszteri utasítás
A személyi állomány riadóztatásáról

7. miniszteri utasítás
Az 1987. évi bérfejlesztés végrehajtásáról

8. miniszteri utasítás
A rendőrség egyenruhás normatípusba sorolt férfi ál
lománya szolgálati öltözetének korszerűsítéséről

9. miniszteri utasítás
Egyes hatásköri rendelkezések hatályon kívül helyezé
séről

10. miniszteri utasítás
Az 1971. évi 10. tvr. végrehajtására kiadott végrehaj
tási utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról és 
kiegészítéséről

11. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1987. évi 5. sz. Belügyi Közlönyben)
A szeszesital-mérési tevékenységgel kapcsolatos rend
őri feladatok ellátásáról
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12. miniszteri utasítás
A 13/1973. BMH utasítás hatályon kívül helyezése (ki
képzési költségek visszatérítése)

13. miniszteri utasítás
A személyi állomány egyszeri jutalmazásáról

14. miniszteri utasítás Mód. 32/89. BM. Ut. 
A BM szervei és az állami tűzoltóság területi szervei 
által üzemeltetett autómentő gépjárművek magáncélú 
igénybevételének szabályozásáról

15. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1987. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben is)
A BM szervei és az állami tűzoltóság területi szervei 
személyi állománya, eszközei, szolgálati állatai és adat
szolgáltatása nem szolgálati célú, külső szervek által 
történő igénybevételéről

16. miniszteri utasítás

A BM szervei személyi állománya testnevelési és tö
megsport-tevékenységének pénzügyi-anyagi normáiról 
és a gazdálkodás szabályairól

17. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1987. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben)
A szabálysértési jogszabályok végrehajtására kiadott 
15/1980. (BK 9.) BM utasítás módosításáról

18. miniszteri utasítás
Az 1987. évi rendkívüli bérfejlesztés végrehajtásáról

19. miniszteri utasítás
Az illetménymegállapítás és -folyósítás szabályairól 
(Módosította a 44/1987., a 35/1988. és a 39/1988. BM 
utasítás) . Mód. 38/1990. BM. Ut.
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20. miniszteri utasítás
A Budapesten közterületi szolgálatot teljesítő hivatásos 
állomány részére közterületi szolgálati juttatás rend
szeresítéséről
(Módosította a 45/1987. és a 29/1988. BM utasítás)

21. miniszteri utasítás
A Dózsa sportegyesületek BM szerveinél szolgálatot 
teljesítő sportolóinak állományviszonyával, foglalkoz
tatásával, továbbá illetményével és egyéb járandósá
gaival kapcsolatos kérdések szabályozásáról 
(Módosította a 46/1987. BM utasítás)

22. miniszteri utasítás
A BM Művelődési Házában foglalkoztatott művészeti 
dolgozók munkabérének megállapításáról és a munka
viszonnyal összefüggő egyes kérdések szabályozásáról

24. miniszteri utasítás
Az operatív figyelés és környezettanulmányozás alkal
mazását szabályozó 0010/1970. BM parancs végrehaj
tására kiadott 011/1970. BMH utasítás hatályon kívül 
helyezéséről

25. miniszteri utasítás
A szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal össze
függő kérdések újbóli szabályozásáról szóló 1/1982. BM 
utasítás módosításáról

26. miniszteri utasítás
A határforgalom-ellenőrzés gyorsításának végrehajtá
sára

27. miniszteri utasítás
A munkaidő jobb kihasználásáról, a munkafegyelem 
javításáról

28. miniszteri utasítás
Az alkoholfogyasztási tilalomra vonatkozó rendelkezé
sek megtartásáról
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29. miniszteri utasítás
A Munka Törvénykönyvének a BM-nél és szerveinél 
történő végrehajtásáról szóló 13/1983. BM utasítással 
és a 32/1985. BM utasítással módosított 23/1981. BM 
utasítás módosításáról

30. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1987. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben)
Az elővezetés és a rendőri kísérés végrehajtásával fel
merült költség megtérítéséről szóló 2/1986. (IV. 21.) 
BM-IM-PM együttes rendeletből adódó rendőri fel
adatok végrehajtásáról

31. miniszteri utasítás
A fotótechnikai eszközökkel való gazdálkodás szabályo
zásáról

32. miniszteri utasítás
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. tvr., valamint a 7/1982. (VIII. 26.) BM rendelet 
végrehajtására kiadott 24/1982. BM utasítás egyes ren
delkezéseinek módosításáról

33. miniszteri utasítás
A vagyonvédelmi tevékenységről és a magánnyomozás 
tilalmáról szóló 24/1987. (VII. 22.) MT rendelet végre
hajtásáról

34. miniszteri utasítás
A más állami vagy társadalmi szervhez tartósan vezé
nyeltek vezénylési pótlékának rendszeresítéséről

35. miniszteri utasítás
A személyi állomány teljesítmény-elismeréséről szóló 
20/1983. BM utasítás módosításáról

36. miniszteri utasítás
A budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevételé
ről
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37. miniszteri utasítás
A 0017/1968. BM utasítás II., III. és IV. sz. BM I. fő
csoportfőnöki végrehajtási utasítása, valamint a 
0011/1966. BMH utasítás hatályon kívül helyezéséről

38. miniszteri utasítás
A személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII. 22.) BM 
rendelet végrehajtására kiadott 31/1985. (TK 21.) BM 
utasítás módosításáról

39. miniszteri utasítás HK. helyezi 34/89. BM. Ut. 
A BM Tudományos Tanácsa elnökének felmentéséről 
és kinevezéséről

40. miniszteri utasítás
A bűnügyek rendőrségi nyomozásáról (NYUT) Mód. 15/90. BM. Ut.

41. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1988. évi 1. sz. Belügyi Közlönyben is) 
A BM nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékes
ségéről

42. miniszteri utasítás
A magánszemélyek jövedelemadójának bevezetése 
miatt elrendelt új illetmények megállapításáról

44. miniszteri utasítás
Az illetménymegállapítás és -folyósítás szabályairól 
szóló 19/1987. BM utasítás módosításáról

45. miniszteri utasítás
A Budapesten közterületi szolgálatot teljesítő hivatá
sos állomány részére közterületi szolgálati juttatás 
rendszeresítéséről szóló 20/1987. BM utasítás módosítá
sáról

46. miniszteri utasítás
A Dózsa sportegyesületek BM szerveinél szolgálatot 
teljesítő sportolóinak állományviszonyával, foglalkoz
tatásával, továbbá illetményével. és egyéb járandósá
gaival kapcsolatos kérdések szabályozásáról szóló 
21/1987. BM utasítás módosításáról
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47. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1988. évi 1. sz. Belügyi Közlönyben is) 
Az építkezés miatt biztosított illetmény nélküli szabad
ság időtartama szolgálati (munka-) időként való elis
merésének rendjéről

48. miniszteri utasítás
A szocialista munkaversenyről szóló 4/1985. BM utasí
tás módosításáról

7. miniszteri parancs
A személyzeti munka szabályzata kiadásáról

8. miniszteri parancs HK. 5/90. BM. Ut. 
A BM hatásköri lista kiadásáról

9. miniszteri parancs
Az 1986-os mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett belügyminisztériumi KISZ-bizottságok elismerésé
ről

12. miniszteri parancs
Az 1986-os mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett határőr magasabbegységek KISZ-bizottságainak 
elismeréséről

13. miniszteri parancs
A népgazdaság- és társadalmitulajdon-védelmi felada
tok hatékonyabb végrehajtásáról

14. miniszteri parancs
A Magyar Tudományos Akadémia és az MNK Belügy
minisztériuma közötti együttműködési megállapodás 
belügyi végrehajtásáról

17. miniszteri parancs
Az operatív figyelés, a környezettanulmányozás alkal
mazása és a külképviseleti objektumok biztosítása sza
bályzatának kiadásáról
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18. miniszteri parancs
A 20/1980. BM paranccsal kiadott, A BM hivatásos ál
lományának fegyelmi szabályzata módosításáról

19. miniszteri parancs
A 2/1978. BM paranccsal kiadott körzeti megbízotti 
szabályzat módosításáról

20. miniszteri parancs
Az önkéntes jogi tanácsadói csoportok létrehozásáról 
szóló 17/1985. BM parancs módosításáról

21. miniszteri parancs
A BM Fodor utcai vendégháza működési rendjéről

22. miniszteri parancs
A BM szervei távbeszélő-állomás ellátásának szabályo
zásáról

24. miniszteri parancs
A 11/1978. BM parancs hatályon kívül helyezéséről

25. miniszteri parancs
A BM Parancsnoki Tájékoztatójának rendszeresítésé
ről és kiadásának rendjéről Mód. 44/90. BM. . Ut.

26. miniszteri parancs
A „Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége” 
cím adományozásáról

27. miniszteri parancs
Sántha Ferenc és Sághi László tűzoltók hősi halottá 
nyilvánításáról

28. miniszteri parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a szegedi BM 
Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola részére

30. miniszteri parancs
A BM Kollégium személyi összetételéről
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31. miniszteri parancs
Az egységes igazgatásrendészeti szolgálat létrehozásá
ról

32. miniszteri parancs
A 7/1987. BM paranccsal kiadott személyzeti munka 
szabályzata módosításáról

33. miniszteri parancs
A valuta ,,B"-ellátmány gazdálkodási szabályzat kiadá
sáról

34. miniszteri parancs
A Tanulmányi Munka Szabályzatának kiadásáról szóló, 
a 26/1986. BM paranccsal módosított 18/1980. BM pa
rancs kiegészítéséről és a hazai katonai főiskolákon és 
a külföldi katonai tanintézetekben tanulmányokat foly
tató hallgatók hivatásos állományba vételéről szóló 
10/1986. BM parancs módosításáról

35. miniszteri parancs
A 29/1978. BM paranccsal kiadott, A veszélyes bűnözők 
ellenőrzésének szabályzata módosításáról és kiegészíté
séről

1. államtitkári parancs
A BM belbiztonsági osztály hálózati munkájának, vala
mint a nem szervezetszerű kapcsolatok és a találkozási 
helyek létesítésének, alkalmazásának szabályzata ki
adásáról

1. miniszterhelyettesi parancs
A Rendőrtiszti Főiskolai Tanács tagjának felmentésé
ről, kinevezéséről

2. miniszterhelyettesi parancs
A Rendőrtiszti Főiskola parancsnokának, helyettesei
nek, tanszék- és osztályvezetőinek, személyzeti jogkö
rét szabályozó hatásköri lista kiadásáról
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3. miniszterhelyettesi parancs
A BM tanintézetek parancsnokainak személyzeti jog
körét szabályozó hatásköri lista kiadásáról

4. miniszterhelyettesi parancs
A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Forra
dalmi Rendőri Ezred parancsnokainak személyzeti jog
körét szabályozó hatásköri lista kiadásáról

5. miniszterhelyettesi parancs HK. helyezi a 34/89. BM. Ut.
A BM Tudományos Tanácsa személyi összetételéről

1. államtitkári intézkedés
A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 
rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anyagi ja
vak őrzéséről

2. államtitkári intézkedés
A BM tevékenységével kapcsolatos protokoll- és ke
gyeleti közlemények közreadásáról
(Módosította az 1/1988. államtitkári intézkedés)

1. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrség egyenruhás normatípusba sorolt - szol
gálatát motorkerékpárral ellátó - állománya munka-, 
védőruházati normáinak módosításáról

2. miniszterhelyettesi intézkedés
A hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és ta
nulmányi kedvezményéről szóló 15/1982. BMH intéz
kedés módosításáról és kiegészítéséről

3. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM szervei által alkalmazott szakfordítók és tolmá
csok díjazásának megállapításáról

4. miniszterhelyettesi intézkedés
A tábornokok egyes ruházati cikkeinek módosításáról 
szóló 1/1987. BM utasítás végrehajtásáról

5. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1988. évi 2. sz. Belügyi Közlönyben is) 
Egyes közúti közlekedési szabálysértések egységes 
helyszínbírságolási gyakorlatáról
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6. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM könyvkiadásának szabályozásáról szóló 20 1979. 
BM utasítás végrehajtására kiadott 14/1979. BMH in
tézkedés egyes rendelkezéseinek módosításáról és ki
egészítéséről

7. miniszterhelyettesi intézkedés
Az üdülési térítési díjak megállapításáról
Mód.: 6/89. BMH int.

8. miniszterhelyettesi intézkedés
A zászlósi és tiszthelyettesi állomány fluktuációja 
csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

9. miniszterhelyettesi intézkedés
Az atomenergia alkalmazásával, a kábítószerekkel és a 
pszichotrop anyagokkal kapcsolatban a BM és az Ipari 
Minisztérium együttműködési megállapodásában fog
lalt feladatokról

10. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrség egyenruhás normatípusba sorolt férfi ál
lománya szolgálati öltözetének korszerűsítéséről szóló 
8/1987. BM utasítás végrehajtásáról

11. miniszterhelyettesi intézkedés
A kiképzési, továbbképzési költségek visszatérítésének 
szabályairól

12. miniszterhelyettesi intézkedés
A belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felsőok
tatási intézmények nappali tagozatára történő beisko
lázásáról szóló 3 1983. BMH együttes intézkedés mó
dosításáról

13. miniszterhelyettesi intézkedés
Az albérleti díj hozzájárulás folyósításának újbóli sza
bályozásáról szóló 16/1984. BMH intézkedés módosítá
sáról
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14. miniszterhelyettesi intézkedés
A szolgálati lőfegyverek és lőszerek biztonságos őrzé
sének szabályozásáról

15. miniszterhelyettesi intézkedés
Egyes munka-, védőruházati és egységfelszerelési nor
mák módosításáról

16. miniszterhelyettesi intézkedés
A fővárosi és a megyei védett vezetési pontok béke
időszaki biztonságával kapcsolatos belügyi feladatok 
végrehajtásáról

17. miniszterhelyettesi intézkedés
A szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal össze
függő kérdések újbóli szabályozásáról szóló, a 25/1987. 
BM utasítással módosított 1/1982. BM utasítás egyes 
kérdéseinek végrehajtásáról

18. miniszterhelyettesi intézkedés
A kiképzési, továbbképzési költségek BM terhére tör
ténő átvállalásának szabályozásáról

20. miniszterhelyettesi intézkedés
A tiszti vizsga bevezetéséről

21. miniszterhelyettesi együttes intézkedés
A közbiztonsági és közlekedési rendőrtiszthelyettes- 
képzés 1987-1988. évi végrehajtásáról

22. miniszterhelyettesi intézkedés
Az egységes igazgatásrendészeti szolgálat létrehozásá
ról szóló 31/1987. BM parancs végrehajtásáról

23. miniszterhelyettesi intézkedés
A bűnügyek rendőrségi nyomozásáról szóló 40/1987. 
BM utasítás oktatásáról és az azzal kapcsolatos vizsgák 
rendjéről
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24. miniszterhelyettesi intézkedés
A külföldi tanintézetekbe vezényelt belügyi hallgatók 
pénzügyi-anyagi ellátásáról szóló 9/1986. BMH intéz
kedés módosításáról

25. miniszterhelyettesi intézkedés
A hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és ta
nulmányi kedvezményéről szóló, a 2/1987. BMH intéz
kedéssel módosított 15/1982. BMH intézkedés módosí
tásáról

26. miniszterhelyettesi intézkedés
A rendőrség egyenruha viselésére jogosult hivatásos 
állománya öltözködési előírásainak módosításáról

27. miniszterhelyettesi intézkedés
Egyes ruházati alapellátási és utánpótlási normák mó
dosításáról

1. államtitkári irányelv
Az ügyfélfogadás és az ügyfélszolgálat továbbfejleszté
séről szóló 1/1984. államtitkári irányelv módosításáról

1, BM-MOP együttes utasítás
A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgá
sok rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anya
gi javak őrzéséről

2. HM-BM együttes intézkedés
A közúti gépjármű-közlekedési balesetek közös hely
színelésének módszertani előírásairól

1. OTeh-PMát-MNVKF-BMH-MOPh-IMBVop-VPOP 
együttes intézkedés

(Megjelent az 1987. évi 11. sz. Belügyi Közlönyben)
A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendésze
ti szervek szakágazati gazdasági együttműködésének 
rendjéről

0038. HM-BM közös parancs
A légi határőrizet megerősítéséről
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1988.

1. miniszteri utasítás
A BM szervei új kategóriába sorolási rendszerének be
vezetéséről
(Módosította a 37/1988. BM utasítás)

2. miniszteri utasítás
Az 1988. évi bérfejlesztés végrehajtására

3. miniszteri utasítás
A BM ügykezelési (iratkezelési) szabályzatának kiadá
sáról

4. miniszteri utasítás
A környezettanulmányok készítésének szabályozásáról 
szóló 0017/1960. BM parancs végrehajtására vonatkozó 
0027/1960. BMH utasítás hatályon kívül helyezéséről

5. miniszteri utasítás
A BM katonai nyomozó hatóságairól és a bűnügyek 
parancsnoki nyomozásáról

6. miniszteri utasítás HK. 12/90. BM Ut.
A BM hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári állo
mánya külföldre utazásának feltételeiről, valamint a 
külföldi személlyel való kapcsolattartás rendjéről

7. miniszteri utasítás
A BM szervei külföldi vendégei vendéglátásával kap
csolatos feladatokról és a költségelszámolások szabá
lyozásáról szóló 2/1985. BM utasítás módosításáról

8. miniszteri utasítás
A Rendőrtiszti Főiskola vezetői, vezető-oktatói megbí
zásainak, valamint oktatói munkakörei betöltésének 
követelményeiről
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9. miniszteri utasítás
Az élelmezési normák módosításáról, az étkeztetés 
igénybevételének és térítési díjának megállapításáról 
szóló 23/1987. BM utasítással módosított 27/1985. BM 
utasítás módosításáról

10. miniszteri utasítás
A családalapítási előleg újbóli szabályozásáról

11. miniszteri utasítás
A 18/1978. BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

12. miniszteri utasítás
A kitüntetés és elismerés szabályairól

13. miniszteri utasítás
Az általános forgalmi adóról szóló 1987. évi V. tör
vényből adódó feladatoknak a BM szerveinél történő 
egységes végrehajtásáról

14. miniszteri utasítás
A reprezentációs költségek felszámításának és felhasz
nálásának szabályozásáról

15. miniszteri utasítás HK. helyezi a 37/89. BM. Ut. 
A nem függetlenített párt-, szakszervezeti és KISZ- 
tisztségviselők munkaidő-kedvezményéről

16. miniszteri utasítás
Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségté
rítéséről

17. miniszteri utasítás
Az 1960 előtt kibocsátott egyes belügyi rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről

18. miniszteri utasítás
A magánszemélyek jövedelemadójával összefüggő 
egyes eljárási szabályokról (csatolva a 15/1988. csf. int.)
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19. miniszteri utasítás
A fontosabb katonai rendezvények operatív biztosítá
sáról

20. miniszteri utasítás
A letelepedési alap tervezésének, felhasználásának, ke
zelésének szabályairól

21. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1988. év 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak társa
dalombiztosítási és gyógyító-megelőzési ellátásának 
szabályozásáról

22. miniszteri utasítás
(Megjelent az 1988. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A belügyi törzsgárdáról

23. miniszteri utasítás
A körzeti megbízottak járműellátásának szabályozásá
ról

24. miniszteri utasítás
Az állami tűzoltóság területi szerveinél alkalmazható 
szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal összefüg
gő kérdések újbóli szabályozásáról szóló 4/1982. BM 
utasítás módosításáról

25. miniszteri utasítás HK. 28/1990. BM. Ut.
A tanácsok nemzetközi kapcsolatai során szolgálati ér
dekből történő külföldre utazáshoz szükséges útlevelek 
kiállításáról és a kapcsolódó vízumbeszerzés egységes 
ügyintézéséről

26. miniszteri utasítás
A biztonsági okmányok védelmének szabályairól szóló 
024/1973. BM utasítás módosításáról
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27. miniszteri utasítás
A személyi állomány teljesítmény-elismeréséről szóló 
20/1983. BM utasítás módosításáról

28. miniszteri utasítás
Meghatározott vezetők használatában lévő gépjármü
vek szabad mozgásának biztosítására kiadott 23/1975. 
BM utasítás módosításáról

29. miniszteri utasítás
A Budapesten közterületi szolgálatot teljesítő hivatásos 
állomány részére közterületi szolgálati juttatás rend
szeresítéséről szóló 20/1987. BM utasítás módosításáról

30. miniszteri utasítás
A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egy
séges ügyintézéséről

31. miniszteri utasítás
A járások megszüntetésével kapcsolatos egyes rendel
kezésekről szóló 27/1983. BM utasítás módosításáról

M-32. miniszteri utasítás
A rendkívüli időszaki feladatok ellátását biztosító 
"M"-készlettel való gazdálkodásról

33. miniszteri utasítás
A tiltott határátlépés és a hasonló jellegű bűncselek
mények ügyében a megelőző és felderítő intézkedések
ről, illetve a nyomozások elrendeléséről

34. miniszteri utasítás
A BM szervei polgári alkalmazottai képesítési követel
ményének szabályairól

35. miniszteri utasítás
Az illetménymegállapítás és -folyósítás szabályairól 
szóló 19/1987. BM utasítás módosításáról
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36. miniszteri utasítás
A BM Határőrség fegyverhasználati jogáról szóló 
20/1984. BM utasítás módosításáról

37. miniszteri utasítás
A BM szervei új kategóriába sorolási rendszerének be
vezetéséről szóló 1/1988. BM utasítás mellékletének ha
tályon kívül helyezéséről

38. miniszteri utasítás
A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi
25. tvr., valamint a 3/1987. (XII. 23.) BM rendelet vég
rehajtásáról

39. miniszteri utasítás
Az 1989. évi bérfejlesztés végrehajtásáról

40. miniszteri utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai szol
gálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól Mód. 11/90. BM. Ut.

41. miniszteri utasítás
A szolgálati helikopterek használatáról és igénybevéte
léről szóló 35/1987. BM utasítás módosításáról

2. miniszteri parancs
A bűnügyi operatív figyelő és környezettanulmányozó 
munka szabályzatának kiadásáról

5. miniszteri parancs
A 8/1987. BM paranccsal kiadott BM hatásköri lista 
módosításáról

6. miniszteri parancs
A BM I. (Pénzügyi-Anyagi-Műszaki) Főcsoportfőnök
ség szervezetének módosításáról

7. miniszteri parancs
A BM Országos Rendőr-főkapitányság szervezetének 
módosításáról
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8. miniszteri parancs
A BM IV. (Személyügyi) Főcsoportfőnökség szerveze
tének módosításáról, valamint a BM III. Főcsoportfő
nökség személyzeti osztályának megszüntetéséről

9. miniszteri parancs
Az egységes belügyi légibázis megszüntetéséről

10. miniszteri parancs
Az 1987-es mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett BM KISZ-bizottságok elismeréséről

12. miniszteri parancs
A BM személyi állománya szolgálati és munkáltatói 
igazolványának cseréjéről, kiadásának és nyilvántartá
sának rendjéről szóló 30/1982. BM parancs kiegészíté
séről és módosításáról

13. miniszteri parancs
A szervezetfejlesztő munka, a rendszeresített szerveze
ti és létszámnormák érvényesítése, a szervezési hatás
körök és ügyintézői eljárások szabályozásáról

14. miniszteri parancs
Az 1987-es mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett határőr magasabbegységek KISZ-bizottságainak 
elismeréséről

15. miniszteri parancs
A 24/1986. BM paranccsal kiadott, A belügyi tudomá
nyos munka szabályzatának módosításáról

17. miniszteri parancs HK. 4/90. BM. Pa.

Díszparancs a Rendőrtiszti Főiskola Vörös Csillag Ér
demrenddel történő kitüntetése alkalmából
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19. miniszteri parancs
(Megjelent az 1988. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben)
A magyar-csehszlovák, a magyar-jugoszláv, a ma
gyar-osztrák különböző vegyesbizottságok elnökeinek, 
tagjainak és szakértőinek kinevezéséről és felmentésé
ről
(Módosította a 26/1988. BM parancs)

21. miniszteri parancs
A „Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége" 
cím adományozásáról

22. miniszteri parancs
A rendőrség fogdaépítési szabályzatának kiadásáról

23. miniszteri parancs
Bukszár Tibor r. főtörzsőrmester hősi halottá nyilvání
tása és kinevezése rendőr alhadnaggyá

24. miniszteri parancs
Buri István önkéntes rendőr hősi halottá nyilvánítása 
és kinevezése rendőr alhadnaggyá

25. miniszteri parancs
A BM hivatásos állománya képesítési követelményének 
szabályairól

26. miniszteri parancs
(Megjelent az 1988. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben)
A magyar-jugoszláv, a magyar-csehszlovák különbö
ző vegyesbizottságok elnökeinek, tagjainak kinevezésé
ről és felmentéséről

1. államtitkári parancs
A hivatásos állomány munkaköri táblázatának kiadásá
ról

1. miniszterhelyettesi parancs
A BM Határőrség országos parancsnokának, helyette
seinek, személyzeti osztályvezetőjének és a magasabb- 
egységek parancsnokainak személyzeti jogkörét szabá
lyozó hatásköri lista kiadásáról
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2. miniszterhelyettesi parancs
A BM Kormányőrség parancsnokának, helyetteseinek, 
személyügyi osztályvezetőjének személyzeti jogkörét 
szabályozó hatásköri lista kiadásáról

3. miniszterhelyettesi parancs
A Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetőjének, he
lyetteseinek, osztályvezetőinek, a BRFK kerületi rend
őrkapitányságok vezetőinek, a Dunai Vízi Rendészeti 
Rendőrkapitányság vezetőjének, a Közbiztonsági Pa
rancsnokság parancsnokának és a Közlekedési Szervek 
vezetőjének személyzeti jogkörét szabályozó hatásköri 
lista kiadásáról

4. miniszterhelyettesi parancs
A megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek, helyet
teseinek. osztályvezetőinek és kapitányságvezetőinek 
személyzeti jogkörét szabályozó hatásköri lista kiadá
sáról

5. miniszterhelyettesi parancs
A BM ORVOS szakfolyóirat szerkesztő bizottsága sze
mélyi összetételéről

6. miniszterhelyettesi parancs
A motorkerékpáros forgalomellenőrző szolgálat ellátá
sának szabályozásáról

7. miniszterhelyettesi parancs
A BM állambiztonsági szerveinek ügykezelési (iratke
zelési) szabályzatának kiadásáról

8. miniszterhelyettesi parancs
Az 1/1976. BMH paranccsal kiadott, a BM Bűnügyi 
Technikai Intézetének és egyéb szakértői intézményei
nek igénybevételéről szóló szabályzat módosításáról

1. államtitkári intézkedés
A BM tevékenységével kapcsolatos protokoll- és ke
gyeleti közlemények közreadásáról szóló 2/1987. állam- 
titkári intézkedés módosításáról
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2. államtitkári intézkedés HK. 28/1990. BM. Ut. 
A BM hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári ál
lománya külföldre utazásának feltételeiről, valamint a 
külföldi személyékkel való kapcsolattartás rendjéről 
szóló 6/1988. BM utasítás egyes rendelkezéseinek vég
rehajtásáról

1. miniszteri körlevél
A tanácsok nemzetközi kapcsolatai során szolgálati ér
dekből történő külföldre utazáshoz szükséges útlevelek 
kiállításának és a kapcsolódó vízumbeszerzés egységes 
ügyintézésének segítéséről

1. miniszterhelyettesi intézkedés
A népgazdaság- és társadalmitulajdon-védelmi felada
tok hatékonyabb végrehajtásáról kiadott 13/1987. BM 
parancs rendelkezéseinek a változó gazdálkodási körül
mények között történő alkalmazásáról

2. miniszterhelyettesi intézkedés
A helyi tanácsok tisztségviselői részére a rendőri táv
beszélő vonalak használatának biztosítása

3. miniszterhelyettesi együttes intézkedés
A bűnügyi operatív figyelő, környezettanulmányozó és 
állambiztonsági társszolgálatok közötti együttműködés 
szabályozására

4. miniszterhelyettesi intézkedés
A Rendőrtiszti Főiskola vezetői, vezető-oktatói megbí
zásainak, valamint oktatói munkakörei betöltésének 
követelményeiről szóló 8/1988. BM utasítás végrehaj
tásáról

6. miniszterhelyettesi intézkedés
A Belügyi Szemle szerkesztő bizottságának megalakí
tásáról és feladatairól

7. miniszterhelyettesi intézkedés
A Magyar Rendőr szerkesztő bizottságának megalakí
tásáról és feladatairól
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8. miniszterhelyettesi intézkedés
A szakmai irányítást végző központi bűnügyi, közbiz
tonsági és közlekedési nyomozó szervek tájékoztatásá
nak rendjéről

9. miniszterhelyettesi intézkedés
(Megjelent az 1988. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben)
A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendésze
ti szervek szakágazati gazdasági együttműködésével 
kapcsolatos munkavégzés Belügyminisztériumon belüli 
szervezeti rendjéről

10. miniszterhelyettesi intézkedés HK. 28/90. BM. Ut. 
A közbiztonsági miniszterhelyettes szakirányítása alá 
tartozó szervek hivatásos, kinevezett és szerződéses 
polgári állománya magáncélú egyéni külföldre utazá
sáról és a vízumbeszerzés során a titokvédelmi szabá
lyok érvényesítéséről

11. miniszterhelyettesi intézkedés HK. 28/90. BM. Ut.
A magáncélú egyéni külföldre utazásról, az útlevelek 
leadásának és őrzésének rendjéről, valamint a titok- és 
adatvédelmi szabályok érvényesítéséről (IV. Fcsfség)

12. miniszterhelyettesi intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség és a rendőr-főkapitány
ságok állambiztonsági szervei hivatásos, kinevezett és 
szerződéses polgári állománya külföldre utazása felté
teleinek egyes kérdéseiről

13. miniszterhelyettesi intézkedés HK 28/90. BM. Ut. 
Az I. Főcsoportfőnökség és a szakirányítása alá tartozó 
szerveknél a magáncélú egyéni külföldre utazás felté
teleiről, az útlevelek kezelésének rendjéről, valamint a 
vízumbeszerzés során a titokvédelmi szabályok érvé
nyesítéséről

14. miniszterhelyettesi intézkedés
A körzeti megbízottak részére biztosított szolgálati jár
müvek használatának, a személyi tulajdonú személy
gépkocsi soron kívüli vásárlásának, a hitel nyújtásá
nak, valamint az üzemeltetés és fenntartás rendjének 
szabályozásáról
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15. miniszterhelyettesi intézkedés

Az Alkotó Ifjúság pályázati rendszerről szóló 27 1986. 
BM parancs végrehajtásával kapcsolatos feladatokról 
rendelkező 10/1986. együttes BMH intézkedés módosí
tásáról

16. miniszterhelyettesi intézkedés

Az operatív tartalék személygépkocsi igénybevételéről

17. miniszterhelyettesi intézkedés

Egyes ruházati alapellátási és utánpótlási normák mó
dosításáról

1. államtitkári körlevél

A Dózsa sportklubok fokozottabb erkölcsi, anyagi tá
mogatása a személyi állomány részéről

2. államtitkári körlevél

A katonai szolgálatot megtagadók büntetőeljárás útján 
történő felelősségre vonása eddigi gyakorlatának alkal
mazási kérdéseiről

1. BM-Magyar Posta elnökének együttes utasítása
A nagyösszegű készpénzt és értékküldeményeket szál
lító postajáratok személy- és vagyonbiztonságának nö
veléséről

2. BM-MNB elnökének együttes utasítása
A Magyar Nemzeti Bank nagyösszegű pénz- és érték
szállítása biztonságának növelésére vonatkozó felada
tok végrehajtásáról szóló 2/1985. BM-MNB együttes 
utasítás módosításáról

7001. BM-MM együttes irányelve
A dolgozók iskoláinak tanulói esetében a személyi iga
zolványba történő bejegyzésről
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5. Legf. Ü.-BM együttes utasítás
Az MNK területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csa
patok állományába tartozó személyek és családtagjaik 
büntető-, államigazgatási és polgári jogi ügyeiben kö
vetendő eljárásról

Budapest, 1989. július
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