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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

10- 21/2/1973.

Tárgy: A belső rend és biztonság megszilárdítása.

A Belügyminisztérium szervei belső rendjét, biztonságát az épüle
tek őrzését, a belépések rendjét, a fegyverek tárolását és őrzését pa
rancsok, utasítások szabályozzák. A balassagyarmati rendkívüli 
esemény bekövetkezéséhez ezek be nem tartása is nagymértékben 
hozzájárult.

Több szervnél a biztonsági kérdésekre csak akkor fordítanak figyel- —
met, ha rendkívüli esemény, komolyabb szabálytalanság, vagy de- 
konspiráció történik. A parancsnokok egy részénél lazaság, nemtö
rődömség, az előírások semmibe vevése, az ellenőrzés elhanyagolása 
tapasztalható a belső rend és biztonság kérdéseivel kapcsolatban.
Megtűrik az elvtelen ,,helyi szokások” kialakulását, a biztonsági 
kérdések elhanyagolását. Ennek következtében illetéktelen szemé
lyek juthanak be objektumainkba.

Az éberség, a konspiráció, a belső rend és biztonság megszilárdítása 
érdekében

m e g p a r a n c s o l o m

1. Valamennyi belügyi szerv és egység parancsnoka, vezetője ismé
telten tanulmányozza azokat a parancsokat, utasításokat és sza
bályzatokat, amelyek az éberség fokozására, a konspirációs fe
gyelemre, a szolgálati rendre, a belbiztonság megszilárdítására, a 
fegyverek tárolására, kezelésére és őrzésére vonatkoznak.

2. Az országos parancsnokok, a rendőr-főkapitányok haladéktala
nul vizsgáltassák meg objektumaik belső és külső biztonságának 
védelmét és az objektumokba történő be- és kiléptetés rendjét.
Azokban az objektumokban, ahol rendszeresen ügyfélforgalmat 
bonyolítanak, a helyi lehetőségeket figyelembe véve gondoskod
ni kell, hogy a be- és kilépés, illetőleg az épületen belüli mozgás 
a kellő biztonság megtartásával történjen. Az ezzel összefüggő 
szabályzatokat a BM Titkársággal egyeztetve 1973. évi március 
hó 31-ig adják ki.

A M A G Y A R  NÉ P K Ö Z T Á R S A S ÁG
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K

02.  számú

PARANCSA
Budapest. 1973. évi ianuár hó 25-én.     HK 12/92 BM utasítás



3. Valamennyi belügyi épületre és objektumra vonatkozóan meg 
kell követelni az alábbiak betartását:
a) ahol fegyvereket, fontos államtitkot, szolgálati titkot őriznek 

vagy ilyen ügyekkel foglalkoznak, meg kell szüntetni az ille
téktelenek belépését és ott tartózkodását. A BM épületein, 
laktanyáin belül, ahol félfogadás történik, az útvonalat meg
felelően biztosítani kell, amennyiben a belépés, illetőleg a 
mozgás eseti jellegű, gondoskodni kell megfelelő kíséretről. 
Azokban a helyiségekben, ahol félfogadás zajlik, vagy ahol 
kívülállók rendszeresen megfordulnak fegyvereket tárolni ti
los;

b) az üres helyiségeket zárva kell tartani. A belügyi épületekbe 
történő csomag be- és kivitelénél annak tartalmát ellenőrizni 
kell. Amennyiben zárt csomagok kerülnek be- vagy kivitelre, 
azok be- illetve kiviteléhez csoportfőnöki, önálló osztályveze
tői, vagy épületparancsnoki írásos engedély szükséges. Ebben 
az esetben a csomagot felbontani nem lehet. A csomagok el
lenőrzésére a mindenkori épületőrség jogosult;

c) az épületekben és objektumokban történő karbantartási, ja
vítási, takarítási munkát végzők beléptetését, mozgását, va
lamint a munkavégzés idején alkalmazandó biztonsági intéz
kedéseket az épület parancsnoka köteles megtenni;

d) valamennyi vezető és parancsnok a parancs megjelenése után 
vizsgálja meg a hivatásos, a sor- és továbbszolgáló állomány 
fegyverei elhelyezésének rendjét, a fegyverek biztonságos őr
zését. A hivatali helyiségekben is érvényt kell szerezni a fegy
verek tárolására és őrzésére vonatkozó szabályoknak.

4. Minden épületben és objektumban írásban parancsnokot kell 
megbízni, aki felelősséggel tartozik az épület biztonságáért és a 
rendelkezések betartásáért. Azokban az épületekben, laktanyák
ban, ahol egy szervezeti egység van elhelyezve, ott az egység pa
rancsnoka egyben az épület parancsnoka is.

5. A belügyi szervek vezetői és parancsnokai évenként értékeljék a 
belső rend és biztonság helyzetét és a tapasztalt hiányosságok 
megszűntetésére tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

6. A parancsnokok 1973. évi május hó 1-ig szervezzék meg a belső 
renddel és biztonsággal kapcsolatos előírások oktatását. Ezek is
meretét és betartását minden beosztottól követeljék meg.

A parancsban foglaltakat a személyi állománnyal ismertetni kell.

K észült: 460 példányban. BENKEI ANDRÁS S. k.,
K apják : m iniszterhelyettesek, belügym iniszter

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
országos parancsnokságok te rü le ti szervei,
já rási, városi, kerü le ti rendőrkapitányok.
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