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A BM.  hiradó  s zolg álatá nak  ügyrendje.

A Belügyminisztérium ügyrendje, valamint a BM. Kollégium hatá
rozata alapján a hiradó szolgálat felépítését és feladatait az 
alábbiakban határozom meg:

I.
BM. _ hiradó s zolgálat szervezete

1./ BM. Hiradástechnikai osztály.
a/ BM. Határőrség Országos Parancsnokság Hirosztály, 
b/ BM. Karhatalmi Parancsnokság Hiralosztálya, 
c/ BM. Tűzrendészeti Parancsnokság Műszaki Osztálya, 
d/ BM. Büntetésvégrehajtási Parancsnokság Anyagi Osztálya, 
e/ Légoltalom Országos Törzsparancsnokság Hadműveleti Osz

tály hiradó alosztálya,
f/ Megyei /budapesti rendőrfőkapitányságok hircsoportjai, 

ill. a Budapesti Rendőrfőkapitányság Hírközpontja.

II.
Az irányí tás általános_ elvei.

1. / A BM. Híradástechnikai Osztály a Belügyminisztérium közpon
ti hirszervei és parancsnokságai legfelsőbb szakirányitó és 
felügyeleti szerve /LoT kivételével/.

2. / Felelős a Belügyminisztérium egységes hírrendszerének kia
lakításáért, a hirszervek hireszközökkel való ellátásáért.

5 ./ A BM. Híradástechnikai Osztály szakmai felügyeletet gyako
rol - híradástechnikai és fejlesztési kérdésben - a Határ- 
őrség, Karhatalmi parancsnokságok hirszervei, valamint a 
Tűzrendészeti és Büntétésvégrehajtási parancsnokságok híra
dása felett. Meghatározza az általános híradástechnikai i- 
r ányelveket, a híreszközök alkalmazás a, fejlesztése terén, 
valamint végzi a technikai eszközök tervezését és az iparral 
történő gyártását, figyelembe véve az I. alatt felsorolt 
szervek érdekeit.
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a/ A Híradástechnikai Osztály figyelembe véve a fenti szer
vek igényeit egyes fejlesztési kérdésekben engedélyezhe
ti az illetékes szerv részére ez önálló fejlesztési mun
kát, valamint az iparral történő gyártatást.

b/ Az önálló fejlesztési és gyártatási programot a Híradás
technikai Osztálynak engedélyezésre kell benyújtani 
részletes indoklással együtt.

c/ A Híradástechnikai Osztály a fenti szervek igénylése 
alapján fejlesztési, valamint tervezési és gyártatási 
feladatokat végez, amennyiben indokolt kérelem merül fel, 
E feladatok megoldásához a fenti szervek parancsnokságai
nak hozzájárulásával jogában áll a szükséges szakkádere- 
k et igénybe vennie.

4./ Felülvizsgálati és szakmai javaslattételi jog illeti meg a 
Belügyminisztérium hirszervei éves ás távlati műszaki- anya
gi terveivel és felhasználásával kapcsolatosan,
a/ A Hiradástechnikai Osztály feladata, hogy éves viszony

latban tervezési utasitást adjon ki a szervek részére.
b/ A tervezési utasításnak magában kell foglalnia a közpon

ti tervezésű cikkcsoportok listáját, valamint a helyi 
beszerzésű cikkek, vagy cikkcsoportok felsorolását.

5./ Hiradástechnikai Osztály határozza meg a szervek anyag
gazdálkodási rendszerét nyilvántartási és raktározási rend
jét.

-  2. -

6./ Ellenőrzést végezhet a BM  valamennyi hírszervénél az anya
gi eszközök felhasználásával és gazdálkodásával kapcsolato
san.
a/ A Hiradástechnikai Osztály a megyei Rendőrfőkapitányság 

hírcsoportjait /Budapesti Rendőrfőkapitányság Hírközpont/ 
tekintettel arra, hogy munkájuk szorosan kapcsolódik a 
HTO munkájához, mint alsóbb szerveket közvetlenül irá
nyítja, utasitja és ellenőrzi,

b/ A megyei hírcsoportok /Brfk.HkP ./ állományilag és fegyel- 
mileg a megyei /budapesti/ rendőrfőkapitánySágokhoz tar
toznak. A személyi állomány leváltása, valamint beosz
tottak állományba helyezése csak a Hiradástechnikai Osz
tállyal egyetértésben történhet, illetve a fentiekkel 
kapcsolatban eljárást kezdeményezhet.

c/ A Hiradástechnikai Osztálynak amennyiben belügyi érdekek 
úgy kivánják jogában áll a megyei hírcsoportok /Brfk.
Hkp/ állományából beosztottakat vezényelni az illetékes 
Parancsnokok utján.
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A Bj.'LHirsdástechnikai Osztály a.
1. / A BM. központi osztályai és szervei részére operatív bizton

sági összeköttetések kidolgozása és biztosítása,
2. / Az I. pontban meghatározott szervek között technikai koor

dinálás ellátása és a BM. hirszervek fejlesztése, valamint 
korszerüsitési terveinek összehangolása. A Belügyminiszté- 
rium híradástechnikai és fejlesztési irányelveinek kidolgo
zása,

3. / A szervek által összeállított terveket szakmai szempontból
felülvizsgálja és meghatározza a hirszervek részére a ren
delkezésre bocsájtott pénzügyi kereteket.
a/ Az összeállított tervjavaslatokat a HTO az illetékes szer 

vek megbizottaival közös tervtárgyaláson vitatja meg és 
hagyja előzetesen jóvá, A tervek jogerőre csak a BM.
Terv- és Pénzügyi Főosztály jóváhagyása után emelkednek,
A HTO a szervek részére a korábbiakban kiadott tervezési 
utasításnak megfelelően az anyagi tervjavaslatba beállí
tott cikkek körét központi biztosítása és helyi beszer
zésű tételként kezeli. A helyi beszerzésű anyagokra a 
HTO a meghatározott cikkféleségekre vonatkozóan pénzügyi 
keretet ad az illetékes hirszerveknek, illetve a szervek 
pénzügyi osztálya alosztályainak.

4. / Közvetlen ellenőrzi a megyei kapitányságok hirszerveit,
a BRFK. Hirközpontját.
a/ Az ellenőrzés kiterjed az anyag- és pénzügyi gazdálkodás 

a rádió és vezetékes hirösszeköttetések, valamint a rejt
jelzés területére,

5./ A Belügyminisztériumot társminisztériumokkal kapcsolatban 
képviseli hírközlési, hiradástechnikai, tervezési, fejlesz
tési, gyártási kérdésekben.
a/ A HTO vezetője a fenti pontban foglaltakkal kapcsolatos 

jogát átruházhatja középfokú hirszervekre a velük tör
tént előzetes megállapodás alapján. Azonban a tárgyalá
sok anyagának másolatát kötelesek a HTO-nak tájékoztatá
sul megküldeni.

b/ A BM. II/10. osztályát, valamint a Légoltalom Országos 
Törzsparancsnokságát az I. pontban felsoroltakon túlme
nően rádió frekvencia igénybevételi kérdésekben képvise
li a velük történt megállapodások alapján a rádiófrekven
cia kérdéseivel foglalkozó országos megbeszéléseken.
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6./ A perspektivikus híradástechnikai terveket jóváhagyásra a 
BM. Kollégiuma elé terjeszti.
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III.
HÖR., KH., BV., Tüzr. híradó szerveinek f eladata.

1./ Megszervezik az alárendeltségükbe tartozó egységek híradó 
szolgálatát, valamint Önállóan irányítják a parancsnokságok 
híradástechnikai munkáját. ga zdálkodását.

2. / Felelősek a rendelkezésükre bocsátott hireszközök állagának
megóvásáért, karbantartásáért és szakszerű felhasználásáért,
a/ Kötelesek hanyagság, valamint hűtlen kezelés és egyéb 

esetekben a kártérítési utasítás szerint eljárni, A 
HTO-nák jogában áll kártérítési eljárást kezdeményezni,

3. / Felelősek a híradó szakmai kiképzés megtervezéséért és vég
rehajtásáért,

4. / Az éves és távlati műszaki - anyagi ellátási tervjavaslatok
összeállítása. A terveket a Híradástechnikai Osztálynak jó- 
váhagyásra megküldik.

3./ Elkészítik a híradástechnikai és anyagi szervezési tábláza
tokat /kellálladék/ és megküldik a Híradástechnikai Osztály
nak jóváhagyásra,
a/ HTO feladata a középfokú szervek anyagi szervezési táblá

zataihoz szükséges alapvető szempontokat megadni, melynek 
alapján a szervek kidolgozzák részletes kellálladékukat.
A táblázatok jóváhagyása az illetékes szervek megbízót - 
taival történő közös tárgyaláson történik meg.

6. / A rendelkezésre álló anyagi eszközökből önállóan gazdálkod
nak és saját hatáskörükben intézkednek alárendelt szerveik 
hír- anyagi, pénzügyi ellátásáról.

7. / Nyilvántartást vezetnek az alárendeltségükbe tartozó hir-
alegyságek híradástechnikai berendezéseiről és felszerelései
ről országos viszonylatban. Közvetlen ellenőrzik az aláren
delt szerveiket,
a/ A Híradástechnikai Osztály egységes nyilvántartási uta- 

sitást ad ki a szervek részére, melyben meghatározza a 
nyilvántartandó anyagok körét. A HTO központilag csak a 
legfontosabb berendezéseket tartja nyilván, ezeknek kö
rét a HTO külön utasításban szabályozza.

-  4 . -
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IV.
A megyei hírcsoport ok /Bp-i_ Hírközponté feladatai.

1. / Feladatuk kiterjed a megyei rendőrfőkapitánySágoknak köz
vetlenül alárendelt, /Budapesten a kerületi kapitányságok/ 
valamint a megyei tűzoltó, büntetésvégrehajtási szervek kö
zötti kapcsolat tartásra. Összefogják, irányítják, fejlesz
tik és ellenőrzik ezen szervek rádió, géptáviró, telefonhá
lózatát.

2. / Elkészítik az éves és távlati anyagi, műszaki ellátási terv-
javaslatukat, azt az illetékes főkapitány elvtársakkal látta
moztatják és felterjesztik a Híradástechnikai Osztálynak jó
váhagyásra.

3. / Elkészítik területükre vonatkozólag az anyagi szervezési
táblázatokat /ke11álladékot/ azt az illetékes főkapitány 
elvtársakkal láttamoztatják és felterjesztik a HtO-hoz jó
váhagyásra.
a/ A hírcsoportok /BRFk . Hk P./ a hireszközökön történő for

galmazásokat a mindenkor érvényben lévő forgalmi eligazí
tások utasítások alapján végzik.

b/ A hircsoportvezetők / B R F k. HkP. vezetője/ hatáskörén be
lül intézkedik a kPM tulajdonában, illetve karbantartá
sában lévő vonalak, berendezések üzembiztonságáért és 
titkosságának fenntartására.

c/ A hírcsoportok /Br Fk. HkP/ a kerületi, városi, járási 
kapitányságok telefonközpontjainak telefon berendezéseit 
rendszeresen ellenőrzik.

d/ A megyei hírcsoportok a körözési rádióvevő készülékekkel 
ellátott szerveket rendszeresen ellenőrzik technikai, for
galmi szempontból. Ellenőrzik a híranyagok rendszeres 
levételén túl azok helyes és eredményes felhasználását 
is.

e/ A hírcsoportok a rejtjelző szabályzatnak megfelelően me
gyei viszonylatban irányítják, elvégzik és ellenőrzik a 
rejtjelző munkát.

f/ A hircsoportvezetők /BRFK. HKP.Vez./ felelősek a hírcso
port /BRfk. HkP./ fegyelmi állapotáért, a konspiráció 
betartásáért, a beosztottak szakmai fejlődéséért.

V.
Záró rendelkezések.

1./ A híradó szerveknél a hírszolgálati feladatok végrehajtá
sáért - a rendelkezésre bocsájtott hireszközök erejéig — 
elsősorban a hiregységek vezetői, másodsorban a szervek 
vezetői, illetve parancsnokai felelősek.

-  5. -
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2./ A hirszervek által összeállított tervjavaslatot terverőre 
csak a felülvizsgálat, illetve a Belügyminisztérium költ
ségvetésének Jóváhagyása után emelkednek.

-  6. -

3./ A hirszervek híradástechnikai anyagi 
szervek vezetőinek javaslata alapján 
Osztály vezetője hagyja jóvá.

státuszát az említett 
a Híradástechnikai

Budapest, 1959. december 11.-

kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
Országos parancsnokok,BM.Hirosztály vez. 
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok, 
BM. Határőrség Törzsfőnöke,
BM. Határőrség hirosztály,
BM. Karhatalom hiralosztály,
BM. Tűzrendészet műszaki osztály,
BM. BV. Par. anyagi osztály.

Bartos Antal s.k./ 
miniszterhelyettes.

Földes László s.k. 
Belügyminiszter I. Helyettese
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