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A Fegyverzeti Utasítás 4. pontja, valamint a rendőrség ideiglenes Szol
gálati Szabályzata 217- 224. pontjai értelmében a fegyverviselésre 
jogosult belügyi beosztottak fegyverüket szolgálaton kívül is maguknál 
tarthatják, de kötelesek a fegyver biztonságos helyen való tartásáról és 
őrzéséről gondoskodni.

Az utóbbi időben a fegyverek tartására, őrzésére vonatkozó biztonsági 
szabályok be nem tartásából több rendkívüli esemény következett be. 
Ez sokszor abból adódik, hogy egyes beosztottak nem fordítanak gon
dot arra, hogy lakásukon fegyverük el legyen zárva. A fegyver gyer
mekek kezébe kerül, akik azzal balesetet okoznak, ami nem egy esetben 
tragikus következményekkel járt.

Több esetben előfordult, hogy belügyi beosztottak szolgálati fegyverük
kel ittas állapotban vagy a fegyver kipróbálásának címén lövöldöztek, 
fegyverüket illetéktelen személynek átadták. Az ilyen fegyelmezetlen
ségekkel rendkívüli módon lejáratták a belügyi szervek tekintélyét 
a polgári lakosság előtt.

A fentiek megelőzése érdekében

1. Szolgálati fegyvert lakáson csak biztonsági zárral ellátott szekrény
ben vagy kazettában ürített állapotban lehet tartani.
Biztosítani kell, hogy a fegyverhez és a lőszerhez illetéktelenül senki 
hozzá ne férjen.

2. üdülőbe, kórházba vagy külföldre távozás esetén a szolgálati fegy
vert a szolgálati helyen kell elzárni.

3. A szolgálati fegyver tisztítását csak a szolgálati helyen lehet végezni 
és olyan helyiségben ahol személyek nem tartózkodnak.

4. A szolgálati fegyvert kipróbálni (kilőni) csak lőtéren, lövészetek al
kalmával szabad.
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5. Azok a belügyi beosztottak, akik szolgálati fegyverükön kívül ön
védelmi fegyverrel is rendelkeznek, kötelesek betartani a 19/1963 
számú miniszterhelyettesi utasítás ide vonatkozó biztonsági rendel
kezéseit.

6. A parancsnokok tiltsák meg, hogy fegyverüket szolgálaton kívül is 
maguknál tartsák azon beosztottak, akiknél a fegyver biztonságos 
tárolása nem megoldott.

7. Minden parancsnok:
a) a szolgálati és az önvédelmi fegyverek biztonságos őrzésével kap

csolatos rendelkezéseket mind a jelenlegi, mind az újonnan kine
vezett személyi állomány részére folyamatosan tegye oktatás 
tárgyává;

b) folyamatosan ellenőrizze, hogy beosztottai a  fegyver tartására, 
biztonságos őrzésére vonatkozó kötelességeiket betartsák. 
A hiányosságok megszüntetése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedést, a mulasztókat vonja felelősségre.

8. A főcsoportfőnökök, országos parancsnokok, -  amennyiben terüle
tük szolgálati sajátosságai indokolják -  jelen parancsban foglaltak 
alapján adjanak ki végrehajtási utasítást.

9. Jelen parancsom a Belügyminisztérium fegyverviselésre jogosult 
személyi állománya előtt ismertetni kell. 

JAKAB SÁNDOR s. k.,
belügyminiszter első helyettese

K apják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
Csoportfőnökök,
Önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
Járási, városi, kerületi rendőrkapitányok,
Hőr. kerület és ö. zj. parancsnokok,
Karh. ezred és ö. zj. parancsnokok.

Készült: 420 példányban.
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