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PARANCSA
a 944- 70 típusú páncélozott szállító harcjármű
szolgálatba állításáról
Budapest, 1977. évi március hó 22-én.
A M inisztertanács 39/1974. (XI. 1.) számú rendeletében előírt fel
adatok hatékonyabb végrehajtása érdekében a BM Forradalm i
Készenléti Rendőri Ezrednél 3 darab 944- 70 típusú páncélozott
szállító h arcjárm űvet (a továbbiakban: PSZH) rendszeresítettem .
A PSZH -k szolgálatba állítása, alkalmazása, igénybevétele, m ű
szaki, technikai ellátása és a kezelő állom ány felkészítése érdeké
ben
megparancsolom :
1. A PSZH -k alkalm azhatók:
a) a M agyar N épköztársaság állami és társadalm i rendjének
veszélyeztetésére, illetve megdöntésére irányuló belső ellen
séges tevékenység m egakadályozására, elfojtására;
b) a közbiztonságot, a törvényes rendet súlyosan veszélyeztető
töm egjellegű tevékenység m egakadályozására, a törvényes
rend helyreállítására;
c) terrorcselekm ényt elkövető vagy súlyos bű n tett elkövetésé
vel alaposan gyanúsítható fegyveres személy, illetve szemé
lyek elfogására;
d) szökésben levő, lőfegyverrel rendelkező személyek elfogá
sára;
e) súlyosabb elemi csapások, töm egszerencsétlenségek esetén a
m entésre, a m entés irá n y ítására;
f) egyéb külön m eghatározott biztosítási feladatok végrehajtá
sára.
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2. A PSZH -k igénybevételét feladat végrehajtásra a megyei (bu
dapesti) rendőr-főkapitány vagy rendőri (közbiztonsági) helyet
tese kérésére a BM II/II. csoportfőnök engedélyezi.
Tömeggel szembeni alkalm azására a kirendelést és a nehézfegyver használatának engedélyezését m agam nak tartom fenn.
3. Az 1. pontban m eghatározott feladatok végrehajtása során a
PSZH -k nehézfegyverének (14,5 mm-es géppuska) alkalm azá
sára csak abban az esetben kerülhet sor, ha a fegyverhasználat
ra vonatkozó törvényerejű rendeletben és a végrehajtására ki
adott utasításban foglalt feltételek fennállnak, és a rendelkezés
re álló egyéb fegyverzettel az intézkedés célja nem érhető el.
4. A BM I/II. csoportfőnök gondoskodjon a PSZH -k m űszaki k a r
bantartásáról, javításáról, alkatrész és lőszer utánpótlásáról.
5. A BM I V /I . és a BM II / II . csoportfőnök az 1. pontban m egha
tározott feladatokra való felkészülés érdekében 1977. július 1-ig
adja ki a kezelői állom ány kiképzési program ját. A kiképzési
program kidolgozásánál vegyék figyelembe a M agyar N éphad
seregnél rendszeresített hasonló eszközökre vonatkozó szabály
zatokat és utasításokat. A BM IV/I. csoportfőnök gondoskodjon
a M agyar N éphadsereg megfelelő bázisán az éves lőgyakorlatok
végrehajtásáról.
6. Az ezred parancsnoka intézkedjen a kiképzési program nak meg
felelően a kezelői állom ány kiképzéséről, rendszeres továbbkép
zéséről és a PSZH -val alkalm azásra kerülő állom ánynak az 1.
pontban m eghatározott feladatokra történő felkészítéséről.
Folyam atosan álljon készenlétben 1 db PSZH, am ely az enge
délyezéstől szám ított 30 percen belül a feladat végrehajtásának
helyére ú tb a indítható legyen.
7. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba.
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