
SZIGORÚAN TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

36. számú PARANCSA

Budapest, 1958. december 28-án.

Tárgy; Légoltalom megszervezése a Belügyminisztérium épületei
ben és objektumaiban.

A Belügyminiszter Első helyettese 1954. április 7-én kelt, 
15. számú parancsában elrendelte a B.M. szervek épületeiben 
és objektumaiban a Légoltalmi szervezetek létrehozatalát és 
kiépítését.

Az ellenforradalom előtt megszervezett légoltalmi szolgálatok 
túlnyomó többsége szétesett, kiképzése megszűnt. A légoltal
mi felszerelések és eszközök beszerzése szünetel, a meglévő 
felszerelések és létesítmények karbantartásáról nem gondos
kodnak.

A hiányosságok megszüntetése érdekében

elrendelem:

a B.M. épületeiben és objektumaiban a légoltalmi szervezetek 
újonnan történő létrehozását és kiképzését.

E feladat központi irányításával, a B.M. központi épületek és 
külső objektumok légoltalmi parancs okaként, a B.M. Légolta
lom Országos parancsnoksága állományába tartozó

Szabó Zsigmond lg.szds-t

megbízom, aki közvetlenül a légoltalom országos parancsno
kának van alárendelve.

Utasítom a B.M. épületek és külső objektumok légoltalmi pa
rancsnokát, hogy 1959. február 15-ig szervezze újjá a központi 
épületek és külső objektumok légoltalmi szervezetét, vala
mint tegyen javaslatot a törzsparancsnokok és törzstagok ki
jelölésére - a Légoltalom Országos Parancsnoka utján - 
Földes László belügyminiszter-helyettes elvtársnak.
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A kijelölt törzsparancsnokok, törzstagok és a beosztottak kö
telesek ellátni - hivatali munkájuk mellett - légoltalmi fela
dataikat.

A B.M. központi épületeiben az alábbi légoltalmi szervezetet 
kell létrehozni:

Jászai Mari-téri épületben;

- rendfenntartó-, felderítő-, jelentő egység 20 fő
-tűzoltó egység 25 fő
- vegyi /gáz/ védelmi egység 20 fő
- egészségügyi egység 25 fő
- műszaki egység 35 fő
- óvóhely egység 15 fő

A Jászai Mari-téri épület légoltalmi szervezetébe az egyes pa
rancsnokságok, főosztályok, osztályok az alábbi létszámot 
biztosítsák*

B.M. Országos Rendőr-főkapitányság 80 fő
B.M. II. Főosztály 35 fő
B.M. Titkárság • 10 fő
B.M. Hírosztály 10 fő
B.M. Személyzeti Osztály 5 fő

József Attila-utcai épületben:

- rendfenntartó-, felderítő-, jelentő egység 40 fő
- tűzoltó egység 45 fő
- vegyi /gáz/ védelmi egység 28 fő
- egészségügyi egység -  40 fő
- műszaki egység .  58 fő
- óvóhely egység 33 fő

A József Attila-utcai épület légoltalmi szervezetébe az egyes 
parancsnokságok, főosztályok, osztályok az alábbi létszámot 
biztosítsák;

B.M. Légoltalom Országos parancsnokság 20 fő
B.M. Anyagi- és Technikai Főosztály   43 fő
B.M. Terv- és pénzügyi Főosztály  43 fő
B.M. Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága 55 fő
B.M. Országos Tűzrendészeti parancsnokság 30 fő
B.M. Személyzeti Osztály  5 fő
B.M. Központi Ellátó Osztály 10 fő
B.M. Panasziroda 3 fő
B.M. Külügyi Osztály. 3 fő
B.M. Szervezési Osztály 5 fő
B.M. Fegyelmi Osztály 5 fő
B.M. II/11. Osztály 12 fő
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A B.M. egyéb épületeiben és objektumaiban is a fenti irány
elveknek megfelelően kell megszervezni a légoltalmi egysé
geket.

Az illetékes belügyi szervek vezetői olyan személyeket jelölje
nek ki a légoltalmi szolgálatra, akiknek munkaköre lehetővé te
szi a légoltalmi munkában való részvételt. A kijelölt szemé
lyek névsorát 1959. január 15-ig küldjék meg a központi épüle
tek légoltalmi parancsnokának /B.M. Légoltalom Országos pa
rancsnokság, Szabó Zsigmond lg.szds. Bp. V. Nádor-u. 4./

A kijelölt személyek beosztásáról és kiképzéséről - amennyi
ben szükséges további személyek bevonásáról - a B.M. központi 
épületek légoltalmi parancsnoka a közvetlen parancsokokkal 
együttesen gondoskodik. A beosztottak kiképzését - a Légol
talom Országos Parancsnoksága által kiadásra kerülő kiképzé
si terv alapján - munkaidő után kell végezni.

A kiképzéseken való részvétel kötelező, a mulasztásokért az 
érintett szervek vezetőit teszem felelőssé.

A B.M. központi épületek légoltalmi parancsnoka felelős:

a. / a B.M. valamennyi szervénél - központi épületekben és kül
ső objektumokban - a légoltalom megszervezéséért, a kikép
zésekért és a működésért,

b. / a megszervezett légoltalmi egységek egyéni és szakfelsze
reléseinek biztosításáért.

A B.M. központi épületek légoltalmi parancsnokát a B.M. vala
mennyi parancsnoksága, főosztálya, külső szerveinek vezetője 
munkájában támogatni köteles.

A B.M. budapesti-, megyei- és városi szervek központi épületei
ben, valamint az alárendeltségükhöz tartozó objektumokban - 
a Légoltalom Országos Parancsnoksága által kiadásra kerülő sza
bályzatnak megfelelően - III/a. típusú önvédelmi csoportot 
kell szervezni. Az önvédelmi csoportok irányítását és kiképzé
sét, a szerv vezetője által kijelölt légoltalmi parancsnok és 
az önvédelmi csoport törzse végzi.

A B.M. szervek vezetői igényeljék a területileg illetékes lég
oltalmi törzsek segítségét a légoltalmi szervezetek létreho
zásánál, de nem lehet áthárítani a légoltalmi munka végzését 
a légoltalmi törzsekre.

A légoltalmi szervezetek részére biztosított, illetve a jövő
ben beszerzendő anyagok, felszerelések, berendezések és élet
védelmi építmények karbantartását , tárolását és nyilvántar
tását, annak a B.M. szervnek az anyagi szolgálata látja el, 
amelyhez az épület /objektum/ szervezete tartozik.
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A parancsom alapján megszervezendő Légoltalmi egységekbe, 
a B.M. szervek állományában szolgálatot teljesítő őrszemes 
elvtársakat beosztani nem lehet.

Utasítom a B.M. Szervezési Osztály Vezetőjét, hogy a B.M. 
központi épületek és objektumok légoltalmi parancsnoki funk
ciójára a Légoltalom Országos Parancsnokság részére 1 fő 
státuszt biztosítson.

Jelen parancsom megjelenésével egyidejűleg az 1954. április 
7-én kelt 15. sz. miniszterhelyettesi parancsot hatályon 
kívül helyezem.

 Biszku Béla sk. 
belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
B.M. Országos parancsnokok,
Központi fő- és önálló osztályvezetők,
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok vezetői, 
Dzserzsinszkij Iskola parancsnoka.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-21/36/58.

SZIGORÚAN TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 

36. számú. PARANCSA 

Budapest, 1958. december 28-án.

Tárgy: Légoltalom megszervezése a Belügyminisztérium épületei- 
ben és objektumaiban.

A Belügyminiszter Első helyettese 1954. április 7-én kelt, 
15. számú parancsában elrendelte a B.M. szervek épületeiben 
és objektumaiban a Légoltalmi szervezetek létrehozatalát és 
kiépítését.

Az ellenforradalom előtt megszervezett légoltalmi szolgálatok 
túlnyomó többsége szétesett, kiképzése megszűnt. A légoltal
mi felszerelések és eszközök beszerzése szünetel, a meglévő 
felszerelések és létesítmények karbantartásáról nem gondos
kodnak.

A hiányosságok megszüntetése érdekében

elrendelem:

a B.M. épületeiben és objektumaiban a légoltalmi szervezetek 
újonnan történő létrehozását és kiképzését.

E feladat központi irányításával, a B.M. központi épületek és 
külső objektumok légoltalmi parancs okaként, a B.M. Légolta- 
lom Országos parancsnoksága állományába tartozó

Szabó Zsigmond lg.szds-t

megbízom, aki közvetlenül a légoltalom országos parancsno
kának van alárendelve.

Utasítom a B.M. épületek és külső objektumok légoltalmi pa
rancsnokát, hogy 1959. február 15-ig szervezze újjá a központi 
épületek és külső objektumok légoltalmi szervezetét, vala
mint tegyen javaslatot a törzsparancsnokok és törzstagok ki
jelölésére - a Légoltalom Országos Parancsnoka utján - 
Földes László belügyminiszterhelyettes elvtársnak.
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A kijelölt törzsparancsnokok, törzstagok és a beosztottak kö
telesek ellátni - hivatali munkájuk mellett - légoltalmi fela
dataikat.

A B.M. központi épületeiben az alábbi légoltalmi szervezetet 
kell létrehozni:

Jászai Mari-téri épületben:

- rendfenntartó-, felderítő-, jelentő egység 20 fő
- tűzoltó egység 25 fő
- vegyi /gáz/ védelmi egység . 20 fő
- egészségügyi egység 25 fő
- műszaki egység 35 fő
- óvóhely egység 15 fő

A Jászai Mari-téri épület légoltalmi szervezetébe az egyes pa
rancsnokságok, főosztályok, osztályok az alábbi létszámot 
biztosítsák.

B.M. Országos Rendőrfőkapitányság 80 fő
B.M. II. Főosztály 35 fő
B.M. Titkárság 10 fő
B.M. Hírosztály 10 fő
B.M. Személyzeti Osztály 5 fő

József Attila-utcai épületben:

- rendfenntartó-, felderítő-, jelentő egység 40 fő
- tűzoltó egység 45 fő
- vegyi /gáz/ védelmi egység 28 fő
- egészségügyi egység 40 fő
- műszaki egység 58 fő
- óvóhely egység 33 fő

A József Attila-utcai épület légoltalmi szervezetébe az egyes 
parancsnokságok, főosztályok, osztályok az alábbi létszámot 
biztosítsák:

B.M. Légoltalom Országos parancsnokság 20 fő
B.M. Anyagi- és Technikai Főosztály 43 fő
B.M. Terv- és pénzügyi Főosztály  43 fő
B.M. Büntetésvégrehajtás Országos parancsnoksága 55 fő
B.M. Országos Tűzrendészeti parancsnokság . 30 fő
B.M. Személyzeti Osztály 5 fő
B.M. Központi Ellátó Osztály 10 fő
B.M. Panasziroda 3 fő
B.M. Külügyi Osztály  3 fő
B.M. Szervezési Osztály 5 fő
B.M. Fegyelmi Osztály 5 fő
B.M. II/11. Osztály 12 fő
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A B.M. egyéb épületeiben és objektumaiban is a fenti irány
elveknek megfelelően kell megszervezni a légoltalmi egysé
geket.

Az illetékes belügyi szervek vezetői olyan személyeket jelölje
nek ki a légoltalmi szolgálatra, akiknek munkaköre lehetővé te
szi a Légoltalmi munkában való részvételt, A kijelölt szemé
lyek névsorát 1959. január 15-ig küldjék meg a központi épüle
tek légoltalmi parancsnokának /B.M. Légoltalom Országos Pa
rancsnokság, Szabó Zsigmond lg.szds. Bp. V. Nádor-u. 4./

A kijelölt személyek beosztásáról és kiképzéséről - amennyi
ben szükséges további személyek bevonásáról - a B.M. központi 
épületek légoltalmi parancsnoka a közvetlen parancsnokokkal 
együttesen gondoskodik. A beosztottak kiképzését - a Légol
talom Országos Parancsnoksága által kiadásra kerülő kiképzé
si terv alapján - munkaidő után kell végezni.

A kiképzéseken való részvétel kötelező, a mulasztásokért az 
érintett szervek vezetőit teszem felelőssé.

A B.M. központi épületek légoltalmi parancsnoka felelős:

a. / a B.M. valamennyi szervénél - központi épületekben és kül
ső objektumokban - a Légoltalom megszervezéséért, a kikép
zésekért és a működésért,

b. / a megszervezett Légoltalmi egységek egyéni és szakfelsze
reléseinek biztosításáért.

A B.M. központi épületek légoltalmi parancsnokát a B.M. vala
mennyi parancsnoksága, főosztálya, külső szerveinek vezetője 
munkájában támogatni köteles.

A B.M. budapesti-, megyei- és városi szervek központi épületei
ben, valamint az alárendeltségükhöz tartozó objektumokban - 
a Légoltalom Országos Parancsnoksága által kiadásra kerülő sza
bályzatnak megfelelően - III/a. típusú önvédelmi csoportot 
kell szervezni. Az önvédelmi csoportok irányítását és kiképzé
sét, a szerv vezetője által kijelölt Légoltalmi parancsnok és 
az önvédelmi csoport törzse végzi.

A B.M. szervek vezetői igényeljék a területileg illetékes lég
oltalmi törzsek segítségét a Légoltalmi szervezetek létreho
zásánál, de nem Lehet áthárítani a légoltalmi munka végzését 
a légoltalmi törzsekre.

A légoltalmi szervezetek részére biztosított, illetve a jövő
ben beszerzendő anyagok, felszerelések, berendezések és élet
védelmi építmények karbantartását , tárolását és nyilvántar
tását, annak a B.M. szervnek az anyagi szolgálata látja el, 
amelyhez az épület /objektum/ szervezete tartozik.
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A parancsom alapján megszervezendő légoltalmi egységekbe, 
a B.M. szervek állományában szolgálatot teljesítő őrszemes 
elvtársakat beosztani nem lehet.

Utasítom a B.M. Szervezési Osztály Vezetőjét, hogy a B.M. 
központi épületek és objektumok légoltalmi parancsnoki funk
ciójára a Légoltalom Országos Parancsnokság részére 1 fő 
státuszt biztosítson.

Jelen parancsom megjelenésével egyidejűleg az 1954. április 
7-én kelt 15. sz. miniszterhelyettesi parancsot hatályon 
kívül helyezem.

Biszku Béla sk.
 belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
B.M. Országos parancsnokok,
Központi fő- és önálló osztályvezetők,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányságok vezetői, 
Dzserzsinszkij Iskola parancsnoka.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK

36. számú PARANCSA

Budapest, 1958. december 28-án.

Tárgy; Légoltalom megszervezése a Belügyminisztérium épületei
ben és objektumaiban.

A Belügyminiszter Első helyettese 1954. április 7-én kelt, 
15. számú parancsában elrendelte a B.M. szervek épületeiben 
és objektumaiban a légoltalmi szervezetek létrehozatalát és 
kiépítését.

Az ellenforradalom előtt megszervezett légoltalmi szolgálatok 
túlnyomó többsége szétesett, kiképzése megszűnt. A légoltal
mi felszerelések és eszközök beszerzése szünetel, a meglévő 
felszerelések és létesítmények karbantartásáról nem gondos
kodnak.

A hiányosságok megszüntetése érdekében

elrendelem:

a B.M. épületeiben és objektumaiban a légoltalmi szervezetek 
újonnan történő létrehozását és kiképzését.

E feladat központi irányításával, a B.M. központi épületek és 
külső objektumok légoltalmi parancsokaként, a B.M. Légolta
lom Országos parancsnoksága állományába tartozó

Szabó Zsigmond lg.szds-t

megbízom, aki közvetlenül a légoltalom országos parancsno
kának van alárendelve. 

Utasítom a B.M. épületek és külső objektumok légoltalmi pa
rancsnokát, hogy 1959. február 15-ig szervezze újjá a központi 
épületek és külső objektumok légoltalmi szervezetét, vala
mint tegyen javaslatot a törzsparancsnokok és törzstagok ki
jelölésére - a Légoltalom Országos parancsnoka utján - 
Földes László belügyminiszter-helyettes elvtársnak.
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A kijelölt törzsparancsnokok, törzstagok és a beosztottak kö
telesek ellátni - hivatali munkájuk mellett - légoltalmi fela
dataikat.

A B.M. központi épületeiben az alábbi Légoltalmi szervezetet 
kell létrehozni:

Jászai Mari-téri épületben:

- rendfenntartó-, felderítő-, jelentő egység 20 fő
- tűzoltó egység 25 fő
- vegyi /gáz/ védelmi egység 20 fő
- egészségügyi egység 25 fő
- műszaki egység  35 fő
- óvóhely egység  15 fő

A Jászai Mari-téri épület légoltalmi szervezetébe az egyes pa
rancsnokságok, főosztályok, osztályok az alábbi létszámot 
biztosítsák.

B.M. Országos Rendőr-főkapitányság 80 fő
B.M. II. Főosztály 35 fő
B.M. Titkárság  10 fő
B.M. Hírosztály  10 fő
B.M. Személyzeti Osztály  5 fő

József Attila-utcai épületben;

- rendfenntartó-, felderítő-, jelentő egység 40 fő
- tűzoltó egység 45 fő
- vegyi /gáz/ védelmi egység 28 fő
- egészségügyi egység 40 fő
- műszaki egység 58 fő
- óvóhely egység 35 fő

A József Attila-utcai épület légoltalmi szervezetébe az egyes 
parancsnokságok, főosztályok, osztályok az alábbi létszámot 
biztosítsák;

B.M. Légoltalom Országos parancsnokság  20 fő
B.M. Anyagi- és Technikai Főosztály 43 fő
B.M. Terv- és pénzügyi Főosztály 43 fő
B.M. Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága 55 fő
B.M. Országos Tűzrendészeti Parancsnokság 30 fő
B.M. Személyzeti Osztály 5 fő
B.M.. Központi Ellátó Osztály 10 fő
B.M. Panasziroda 3 fő
B.M. Külügyi Osztály . 3 fő
B.M. Szervezési Osztály 5 fő
B.M. Fegyelmi Osztály 5 fő
B.M. II/11. Osztály 12 fő
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A B.M. egyéb épületeiben és objektumaiban is a fenti irány
elveknek megfelelően kell megszervezni a légoltalmi egysé
geket.

Az illetékes belügyi szervek vezetői olyan személyeket jelölje
nek ki a légoltalmi szolgálatra, akiknek munkaköre lehetővé te
szi a légoltalmi munkában való részvételt. A kijelölt szemé
lyek névsorát 1959. január 15-ig küldjék meg a központi épüle
tek légoltalmi parancsnokának /B.M. Légoltalom Országos pa
rancsnokság, Szabó Zsigmond lg.szds. Bp. V. Nádor-u. 4./

A kijelölt személyek beosztásáról és kiképzéséről - amennyi
ben szükséges további személyek bevonásáról - a B.M. központi 
épületek légoltalmi parancsnoka a közvetlen parancsokokkal 
együttesen gondoskodik. A beosztottak kiképzését - a Légol- 
talom Országos Parancsnoksága által kiadásra kerülő kiképzé
si terv alapján - munkaidő után kell végezni.

A kiképzéseken való részvétel kötelező, a mulasztásukért az 
érintett szervek vezetőit teszem felelőssé.

A B.M. központi épületek légoltalmi parancsnoka felelős:

a. / a B.M. valamennyi szervénél - központi épületekben és kül
ső objektumokban - a légoltalom megszervezéséért, a kikép
zésekért és a működésért,

b. / a megszervezett légoltalmi egységek egyéni és szakfelsze
reléseinek biztosításáért.

A B.M. központi épületek légoltalmi parancsnokát a B.M. vala
mennyi parancsnoksága, főosztálya, külső szerveinek vezetője 
munkájában támogatni köteles.

A B.M. budapesti-, megyei- és városi szervek központi épületei
ben, valamint az alárendeltségükhöz tartozó objektumokban - 
a Légoltalom Országos Parancsnoksága által kiadásra kerülő sza- 
bályzatnak megfelelően - III/a. típusú önvédelmi csoportot 
kell szervezni. Az önvédelmi csoportok irányítását és kiképzé
sét, a szerv vezetője által kijelölt légoltalmi parancsnok és 
az önvédelmi csoport törzse végzi.

A B.M. szervek vezetői igényeljék a területileg illetékes lég
oltalmi törzsek segítségét a légoltalmi szervezetek létreho
zásánál, de nem lehet áthárítani a légoltalmi munka végzését 
a légoltalmi törzsekre.

A légoltalmi szervezetek részére biztosított, illetve a jövő
ben beszerzendő anyagok, felszerelések, berendezések és élet
védelmi építmények karbantartását, tárolását és nyilvántar
tását, annak a B.M. szervnek az anyagi szolgálata látja el, 
amelyhez az épület /objektum/ szervezete tartozik.
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A parancsom alapján megszervezendő légoltalmi egységekbe, 
a B.M. szervek állományában szolgálatot teljesítő őrszemes 
elvtársakat beosztani nem lehet.

Utasítom a B.M. Szervezési Osztály Vezetőjét, hogy a B.M. 
központi épületek és objektumok légoltalmi parancsnoki funk
ciójára a Légoltalom Országos Parancsnokság részére 1 fő 
státuszt biztosítson.

Jelen parancsom megjelenésével egyidejűleg az 1954. április 
7-én kelt 15. sz. miniszterhelyettesi parancsot hatályon 
kívül helyezem. 

 Biszku Béla sk.
 belügyminiszter.

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak, 
B.M. Országos parancsnokok, 
Központi fő- és önálló osztályvezetők, 
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok vezetői, 
Dzserzsinszkij Iskola parancsnoka.

Lk! Ezen parancsot iktassa át 
Grexa rszds. Elvtársra mint 
Légoltalmi Törzsparancsnokra 
Starján 1962. febr. 27.
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