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13. sz.UTASÍTÁSA.

Budapest, 1959. november hó 21 .-én.

A lakosság és a különböző állami, társadalmi és szövetkezeti 
szervek, számos esetben tesznek bejelentést a BM. különböző 
szerveihez, az ország területén lévő, háborús események -követ
keztében elhagyott, vagy elszórt lőszer és egyéb robbanóanya
gok hatástalanitása érdekében.
Gyakran a gyors, szakszerű beavatkozás hiánya, csoportos sérü
léseket, halálos baleseteket idéz elő. A BM. szervek tájékozat
lanok a tudomásukra hozott lőszer- és robbanóanyagokkal kapcso
latosan szükséges intézkedésekről. Ennek következtében a beje
lentéseknek a légoltalmi tűzszerészekhez való továbbítása és 
a Szükséges biztonsági intézkedések megtétele terén késedelem 
áll elő.
A fenti hiányosságok megszüntetésére a BM. szerveit az alábbiak
ra

U t a s i t o m :

1. / Valamennyi BM. szerv köteles a tudomására jutott, elhagyott,
vagy elszórt lőszer- és robbanóanyagokról a hivatásos lég
oltalmi szervek /városi, megyei légoltalmi törzsparancsnok
ság/ utján, a BM. Légoltalom Országos Törzsparancsnokságá
hoz /telefon: "K”: 13-40, Bp.237-441, vagy a BM. rendőri 
intervonalán a "Szondi II" objektum hívásával/ haladéktala
nul bejelentést tenni.
Sürgős esetben a bejelentés közvetlenül a BM.LOT. tűzsze
részeihez is megtehető: a Bp. 292-601 és 293-245 telefon
számokon.

2. / Ha a bejelentett lőszer, vagy egyéb robbanóanyag lakott.
vagy forgalmas közterületen van, annak őrzéséről, vagy 
egyéb biztosításáról- közbiztonsági érdekből - az illeté
kes tanácsi szervekkel együttműködve - a helyi rendőri 
szerv köteles gondoskodni, 
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Ennek érdekében, amennyiben a bejelentést nem a rendőri 
szerv teszi - feltéve, hogy a lőszer, illetőleg egyéb 
robbanóanyag biztosítása, vagy őrzése szükséges - a beje
lentésről értesiteni kell az illetékes rendőri szervet is.

Jelen utasításomat51 teljes személyi állománya előtt ismer- 
tetni kell. 

Biszku Béla s.k.
belügyminiszter

 

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
Országos Parancsnokságok és területi szerveik,
Központi fő- és önálló osztályvezetők,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitánySágok és
Járási, Városi /kerületi/ rendőrkapitányságok vezetői.
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