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8. számú PARANCSA
A BÜNTETÉSVÉGREHAJTASI TESTÜLET 

SZOLGá LATI SZABá LYZATá NAK KIADá SA

A Büntetésvégrehajtási Testület Szolgálati Szabályzatát 
kiadom.

A Szolgálati Szabályzat a Büntetésvégrehajtási Testület 
alapvető törvénye, melynek betartása a Testület tagjainak 
esküben vállalt kötelessége. Tartalmazza a büntetésvégrehaj
tási őrök, tisztesek, tiszthelyettesek és tisztek jogait, általá
nos és szolgálati kötelességeinek részletes szabályait. Alap
elvei egyenlő mértékben vonatkoznak a Büntetésvégrehajtási 
Testület valamennyi egységére és minden tagjára.

A Büntetésvégrehajtási Testület valamennyi tagjának 
kötelessége a Szolgálati Szabályzat rendelkezéseinek megis
merése, betartása és betartatása.

A Büntetésvégrehajtási Testület Szolgálati Szabályzata 
1959. augusztus hó 1-én lép életbe. Ezzel egyidejűleg az 
Ideiglenes Szolgálati Szabályzat I. és II. része hatályát veszti.

Budapest, 1959. május 7-én.

Földes László s. k.
belügyminiszter I. helyettese
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I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A BM. Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága és az alárendelt
ségébe tartozó büntetésvégrehajtási (továbbiakban bv.) objektumok személyi 
állománya büntetésvégrehajtási egységet, illetve alegységet (járási börtön) 
képez. Az országos parancsnok az érvényben lévő rendeletek, utasítások, pa
rancsok maradéktalan betartásával irányítja az alárendeltségébe tartozó osztá
lyokat, alosztályokat, amelyek közvetlen felügyeletet gyakorolnak a büntetés
végrehajtás szervei felett.

Az egységeknél a büntetésvégrehajtási feladatokat az egységek parancs
nokai irányítják.

Az egységparancsnok büntetésvégrehajtásra vonatkozó parancsait és in
tézkedéseit minden beosztott köteles pontosan, a törvényeknek megfelelően 
végrehajtani.

A  különböző szolgálati ágak beosztottai kötelesek kölcsönös támogatást 
nyújtani egymásnak a büntetésvégrehajtási feladatok végrehajtásában.

A Büntetésvégrehajtási Testület Szolgálati Szabályzata meghatározza 
a szerv kötelékében szolgálatot teljesítők általános kötelességeit, magatartási 
szabályait és jogait, az őrszolgálati állomány feladatait.

A Szolgálati Szabályzat alapelvei a büntetésvégrehajtás személyi állo
mányának minden tagjára kötelezőek.

I. Fejezet

A BV. TESTÜLET TAGJAINAK EGYMÁSHOZ ÉS A  POLGÁRI 
HATÓSÁGOKHOZ VALÓ VISZONYA

A BV. Testület tagjainak általános kötelessége

 1. A  Bv. Testület a Belügyminisztérium fegyveres egyenruházott igaz
gatási szerve. Feladata a bíróság által szabadságvesztés büntetésre ítéltek 
őrzése, és nevelése, valamint mindazoknak a feladatoknak a végrehajtása, 
amelyeket a büntetések végrehajtására kiadott jogszabályok előírnak.

2. A  Bv. Testület tagjának az állományba való felvételekor, illetve szol
gálatának megkezdése előtt a Magyar Népköztársaságra és annak alkotmá
nyára esküt kell tennie (eskü szövege 1. sz. melléklet). A  testület állományába 
történő felvétel részletes szabályait a BM. hivatásos és tartalékos személyi
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állományának szolgálatáról szóló Elnöki Tanács 1959. évi 105. sz. Határo
zata, valamint annak végrehajtási utasítása állapítja meg.

3. Az esküt az egység parancsnoka, vagy az általa kijelölt tiszt előtt 
kell letenni, és erről 1 példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A  jegyző
könyv az eskü szövegét az esküttevő, valamint a parancsnok, illetve az általa 
kijelölt tiszt és a tanúk aláírását tartalmazza. A  jegyzőkönyvet az esküttevő 
személyi okmányainál kell megőrizni.

A  Bv. Testület tagja eskütétel után köteles a testület tagjaira vonatkozó 
szabályokat megtartani, s azok megszegéséért őt felelősségre kell vonni.

Esküjét minden körülmények között tartsa be, legyen becsületes, bátor, 
ne kímélje erejét és életét feladatainak végrehajtásában. Előljáróinak feltét
lenül engedelmeskedjék, a veszélyben védje meg őket.

4. A  Bv. Testület tagja tökéletesen ismerje kötelességét és azt lelkiisme
retesen hajtsa végre. Politikai és szakmai képzettségét, valamint általános 
műveltségét állandóan fejlessze, hogy a törvényes rendelkezéseket megfelelően 
tudja alkalmazni. Töretlen akaraterővel viselje a szolgálati fáradalmakat, pon
tosan tartsa be és öntudatosan hajtsa végre szolgálati kötelességeit.

Köteles az iskolai, vagy iskolánkívüli kiképzési formában a beosztásá
hoz meghatározott szolgálati alapvizsgát letenni.

Állandóan fejlessze az elvtársi és közösségi szellemet. Elvtársait fejlő
désükben és munkájukban szóval és tettel segítse, tartsa vissza őket a hely
telen cselekedetektől és élete kockáztatásával is védje meg őket a veszélytől. 
Legyen éber és szigorúan őrizze meg az államtitkot, a hivatali és szolgálati 
titkot, őrizze meg a Bv. Testület és a bv. rendfokozat becsületét. Fejlessze 
a barátságot és elvtársi szellemet Népköztársaságunk többi fegyveres szervei
vel, a dolgozó néppel.

Előljáróival és feljebbvalóival szemben legyen udvarias, pontosan tartsa 
be a tiszteletadás és az udvariasság szabályait. Szolgálati és személyi kérdé
sek előterjesztése során tartsa be a szolgálati utat.

A Bv. Testület rendfokozatai:
5. A  Bv. Testület tagjainak rendfokozatai a következők:

a) őrök,
b) tisztesek (őrvezető, tizedes, szakaszvezető),
c) tiszthelyettesek (őrmester, törzsőrmester, főtörzsőrmester),
d) tisztek (alhadnagy, hadnagy, főhadnagy, százados),
e) főtisztek (őrnagy, a lezredes, ezredes),
f) tábornokok.

6. Minden bv. őr bármilyen rendfokozatot elérhet (az előléptetés felté
teleit a szolgálati törvény határozza meg).
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Előljárók és alárendeltek, feljebbvalók és alantasok.

7. A Bv. Testület tagjai egymással szemben szolgálati beosztásuk szerint 
előljárók, vagy alárendeltek, rendfokozatuk szerint feljebbvalók és alantasok 
lehetnek:

Az előljáró jogosult alárendeltjének parancsot adni és köteles annak 
végrehajtását ellenőrizni. Az alárendelt köteles előljárójának feltétlen engedel
meskedni, s az általa kiadott parancsot maradéktalanul végrehajtani.

8. Szolgálati előljáró az, akinek a Bv. Testület tagjai, vagy polgári 
alkalmazottai akár állandóan, akár ideiglenesen szolgálatilag alá vannak ren
delve, továbbá az is, akinek a Bv. Testület tagjaival szemben ellenőrzési 
joga van.

Az alárendeltekhez beosztás alapján a legközelebb álló szolgálati elől
járót közvetlen előljárónak nevezzük.

Ha a Bv. Testület tagjai akik nincsenek egymásnak alárendelve — 
együtt látnak el szolgálatot, akkor a magasabb beosztású, egyforma beosztás 
esetén a magasabb rendfokozatú, egyforma rendfokozat esetén a rangidős az 
előljáró.

9. A  szolgálati előljáró rendszerint magasabb rendfokozatú. Ha azon
ban alacsonyabb rendfokozatú kap előljárói beosztást, abban az esetben a 
magasabb rendfokozatú alárendelt köteles parancsait végrehajtani.

10. A  Bv. Testület olyan tagjai, akik szolgálati beosztásuk alapján a Bv. 
Testület tagjához való viszonyukban azoknak nem előljárói és nem aláren
deltjei, feljebbvalók, vagy alantasok lehetnek.

11. A  feljebbvaló köteles előljárói viszonyba lépni és a parancsadás 
jogát átvenni, ha a Bv. Testület tagja:

— kifejezetten törvényellenesen intézkedik,
— intézkedéséből előreláthatóan súlyos szolgálati hátrány származna.
— viselkedésével botrányt okoz,
— cselekménye erkölcsi kifogás alá esik,
— a Bv. Testület tekintélyét súlyosan veszélyezteti,
— ha megítélése szerint a Bv. Testület intézkedő tagjának (tagjainak) 

számbeli ereje valamilyen feladat végrehajtására nem elegendő.
Az előljárói viszonyba lépett feljebbvaló köteles az intézkedést befejezni. 

A megkezdett intézkedést másnak át nem adhatja. Az előljárói viszonyba 
lépést a feljebbvaló köteles (kifejezetten) kijelenteni. A z intézkedés végén az 
intézkedők egymás nevét kölcsönösen jegyezzék fel.

Amennyiben az alacsonyabb rendfokozatú intézkedésre nem jogosult, 
köteles jelentést tenni a legközelebbi intézkedésre jogosult hatósági személy
nek. A  11. pont első bekezdése utolsó alpontjában foglaltak esetében pedig
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köteles az intézkedő személynél (csoport parancsnokánál) szolgálattételre 
jelentkezni.

A parancsadás és a parancs végrehajtásának rendje.

12. Parancsokat, utasításokat rendszerint a szolgálati út betartásával kell 
kiadni. Abban az esetben, ha a magasabb előljáró az alárendelt közvetlen 
előljárójának megkerülésével ad parancsot, az alárendelt, aki a parancsot 
kapta, köteles azt végrehajtani, de erről jelentést kell tenni közvetlen elől
járójának.

13. Minden parancs érthető, rövid és határozott legyen. Ha a Bv. Tes
tület tagja a parancsot megértette, „értettem” szóval felel, majd azt követően 
végrehajtja a kapott parancsot.

A  parancsot adó előljáró minden esetben győződjön meg arról, hogy az 
alárendelt a kapott parancsot megértette-e. Ezért a parancs kiadása után köve
telje meg annak rövid megismétlését.

Az alárendelt a parancsot pontosan, legjobb tudása szerint és a meghatá
rozott időben hajtsa végre. A  végrehajtást a parancsot adó előljárónak köte
les jelenteni.

14. Távbeszélőn adott parancsokat minden esetben meg kell ismételtetni. 
Fontosabb parancsokat a parancsot adó visszahívásával kell ellenőrizni.

15. A  kapott paranccsal szemben — annak végrehajtása előtt — ellen
vetést tenni nem lehet. Ha a parancs teljesítésének az előljáró előtt ismeret
len akadálya van, aki a parancsot kapta, azt jelenteni tartozik. Ha az elől
járó az ismertetett akadály ellenére is ragaszkodik az általa adott parancs 
végrehajtásához, a parancsot végre kell hajtani.

16. Ha az alárendelt a parancs végrehajtása közben egy másik előljáró
tól kap parancsot, amely akadályozza őt az előző előljárótól kapott parancs 
végrehajtásában, köteles azt jelenteni az utóbbi parancsot adó előljárójának. 
H  a az utóbbi ennek ellenére is követeli parancsának végrehajtását, azt végre 
kell hajtani. A  következményekért az új parancsot adó a felelős. Az új 
parancs kiadásáról az előljáró az előző parancsot adó előljárót köteles érte
síteni.

17. Ha az alárendelt a parancs végrehajtása közben olyan akadályt ész
lel, amelyet az előljáró a parancs adásakor nem láthatott és új parancs ki
kérésére idő és alkalom nincs, valamint a kapott parancs maradéktalan végre
hajtásából hátrány származna, az alárendelt a kapott parancs szellemében a 
körülményeknek megfelelően köteles eljárni.

18. Az alárendelt az előző pontban meghatározott esetben felelős a 
parancstól eltérő eljárásért. A  parancs végrehajtásának jelentésekor az alá
rendelt az eltérő eljárást és annak okait az előljárónak köteles jelenteni.
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Tiszteletadás.
19. A  Bv. Testület tagjai találkozáskor kötelesek egymásnak tisztelet- 

adást teljesíteni. Az alárendelt az előljárónak, az alacsonyabb rendfokozatú 
a magasabb rendfokozatúnak köteles tiszteletadást teljesíteni. Egyenruhában 
történő tiszteletadás esetén a szóbeli köszönést mellőzni kell.

20. A  Bv. Testület tágjai, a BM. szervek és a Néphadsereg egyenruhás 
tagjai rendfokozatuk szerint kötelesek egymásnak tiszteletadást teljesíteni. 
A  tiszteletadás elmulasztása esetén kölcsönös figyelmeztetés és igazoltatási 
jog illeti meg őket.

21. Ezenkívül a Bv. Testület tagjai kötelesek tiszteletadást teljesíteni:
a) a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének és elnök- 

helyetteseinek,
b) a Magyar Népköztársaság kormánya elnökének és elnökhelyet

teseinek,
c) a Magyar Népköztársaság belügyminiszterének és helyetteseinek,
d) a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter által meghatározott 

emlékműveknek,
e) a fegyveres alakulatok csapatzászlóinak,
f) katonai pompával történő temetési menetnek,
g) ha a zenekar (énekkar) az Internacionálét, a Himnuszt, vagy 

valamelyik külföldi állam himnuszát játsza (énekli).
22. A  bv. egységek zárt rendben állóhelyben és menetközben kötelesek 

tiszteletadást teljesíteni a 19. 20. és 21. pontban felsoroltakon kívül:
a) a fegyveres testületek tábornokainak,
b) minden szolgálati előljárónak és mindazon személyeknek, akik 

az illető egység felügyeleti szemléjének vezetésére megbízást 
kaptak,

c) a fegyveres testületek csapatainak egymással való találkozásakor.
23. Pihenő alatt, vagy zárt rendben tartott foglalkozások alkalmával, 

az egységek vezényszóra teljesítenek tiszteletadást.
A  „Vigyázz!” vagy „Fel, vigyázz!” vezényszót a pihenő alatt a parancs

nok, vagy a legmagasabb rendfokozatú, illetőleg a rangidős, foglalkozásokon 
a foglalkozást vezető előljáró adja. Aki a közeledő előljárót először látja 
meg, köteles azt jelenteni a parancsnoknak, illetve a foglalkozást vezetőnek. 
A vezényszóra az összes jelenlévők vigyázzba állnak. A  tisztek, ha sapkájuk 
fenn van, tisztelegnek. A  foglalkozást vezető előljáró az érkező előljáróhoz 
megy és jelentést tesz.

24. Zárt rendben, állóhelyben történő tiszteletadásnál a parancsnok, 
vagy rangidős, a tiszteletadás vezénylése után jelentést tesz az érkező előljáró
nak. Zárt rendben, menetközben történő tiszteletadásnál a parancsnok csak 
tiszteletadást vezényel, illetve teljesít, de jelentést nem tesz.
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25. A  tanf olyam-alakulatoknál és az egységeknél csak a szolgálati elől
járónak és az ellenőrzést tartó személyeknek kell vezényszóra tiszteletadást 
teljesíteni.

26. Irodákban (őrszobákon) a belépő szolgálati előljárót, vagy szemlé
lőt a bentlévők vezényszó nélkül, felállással üdvözlik. A  magasabb rendfoko
zatú, illetőleg rangidős jelentkezik az előljárónál, vagy szemlélőnél.

Az alacsonyabb rendfokozatú előljáró érkezésekor (hivatali helyiségbe 
való belépésekor) ha magasabb rendfokozatú előljáró van jelen, sem vezé
nyelni (felállással üdvözölni), sem jelentést tenni nem kell.

27. Kettő, vagy ennél több főből álló járőr esetében csak a járőrparancs
nok tiszteleg.

28. Nem kell tiszteletadást teljesíteni:
a) letartóztatott kísérése alkalmával,
b) jármű vezetése közben,
c) étkezés, tisztálkodás, és a négyórás szolgálat utáni pihenés köz

ben, a szolgálati és pihenő helyiségekben — takarodótói ébresz
tőig,

d) betegszobában,
e) előadásokon, párt- és ünnepi gyűléseken,
f) lőgyakorlatok alkalmával és menetközben tartott pihenőidő alatt.

29. Sétatéren és más nyilvános helyen a Bv. Testület tagjának csak első 
találkozáskor kell tiszteletadást teljesíteni.

30. A  tisztek foglalkozásain az előljárók fogadására „Tiszt elvtársak!” 
vezényszót kell adni. A  vezényszóra valamennyi jelenlévő vigyázzba áll, ha 
sapka van a fején, tiszteleg. Az előljáró a jelentés vétele után köszönti az 
elvtársakat, majd engedélyt ad a foglalkozás folytatására.

31. Az előljáró, vagy feljebbvaló „Jó reggelt” (jónapot, viszontlátásra, 
stb.) üdvözlésére, zárt rendben, vagy zárt renden kívülálló Bv. Testület tag
jai „Erőt, egészséget!” köszönéssel válaszolnak. A  válaszadásnál hozzá kell 
tenni az előljáró rendfokozatát és az elvtárs szót. Pl.: „Erőt, egészséget had
nagy elvtárs!” vagy „Viszontlátásra hadnagy elvtárs!”

Ha a csapatot (alegységet) megdicséri, így válaszolnak: „A dolgozó 
népet szolgálom!”

32. A  Bv. Testület polgári ruhában megjelenő tagjai az egyenruhában, 
vagy polgári ruhában megjelenő előljáróikat (feljebbvalóikat) kötelesek a 
társadalmi életben szokásos módon üdvözölni.

33. Ha az előljáró az alárendeltet, vagy a feljebbvaló az alantast szol- 
gálatilag megdicséri, a Bv. Testület tagja így válaszol: „A  dolgozó népet 
szolgálom!”
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Jelentéstétel és jelentkezés az elöljárónál.

34. A  Bv. Testület tagja közvetlen előljárójának jelenteni köteles:
a) szolgálati kinevezését,
b) új szolgálati beosztását,
c) az új szolgálati beosztás átadását, átvételét,
d) kitüntetést, vagy magasabb rendfokozatba való előléptetést,
e) áthelyezést, vezénylést, szabadságot és bevonulást,
f) tanulmányainak befejezését, vagy bármilyen okból való abba

hagyását,
g) ha a szolgálata helye szerinti börtönben hozzátartoz ó ja , rokona 

vagy közeli ismerőse került letartóztatásba.
Az előljárónál történő jelentkezéskor jelenteni kell a nevet, rendfokozatot, 

szolgálati beosztást és a jelentkezés okát.
35. A  jelentéseket általában élőszóval kell megtenni. Írásbeli jelentése

ket csak akkor kell tenni, ha a jelentés tárgya megköveteli, vagy ha külön 
elrendelik.

36. Az ellenőrzésre érkező előljárónál a börtön parancsnoka, akadályoz
tatása esetén helyettese, ezek távollétében az őrparancsnok jelentkezni köte
les. Az ellenőrző előljáró ellenőrzése alatt utasítást csak az egység parancs
noka útján adhat ki.

Ha az ellenőrző előljáró alacsonyabb rendfokozatú az ellenőrzött pa
rancsnoknál, az ellenőrző előljáró köteles a parancsnoknak jelenteni jövetelé
nek célját.

Polgári hatóságokkal és személyekkel szembeni magatartás.

37. A  Bv. Testület tagja a polgári hatóságok beosztottaival hatósági és 
magánszemélyekkel való érintkezés során legyen udvarias. A  letartóztatottak 
ügyészi kihallgatásra és a bírósági tárgyalásra történő előállítása alkalmával 
a kihallgatást végző ügyész, illetve a tanácsvezető bíróval szemben tartsa be 
a tiszteletadás és jelentkezés szabályait. Hajtsa végre a letartóztatottakkal 
kapcsolatban — a szabályok betartása mellett — az általuk kiadott utasítá
sokat.

38. A  Bv. Testület tagja, ha vele szemben bárki durván, vagy sértő mó
don viselkedik, azt a fegyveres testület tagjához méltó eréllyel és higgadtság
gal utasítsa rendre és az esetet parancsnokának jelentse.

39. Ha hatósági vagy magánszemély a Bv. Testület tagjával szemben 
szolgálati ügyből kifolyólag panaszra lát okot, akkor a panaszt tevőt pana
szával a Bv. Testület tagjának közvetlen előljárójához, illetve parancsnoká
hoz kell utasítani.
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II. Fejezet

A BV. TESTÜLET TAGJAINAK M AGATARTÁSA, 
KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI

Általában:

40. A  Bv. Testület tagjai az egymás közötti érintkezés alkalmával tart
sák be a fegyelem és az udvariasság szabályait. Szolgálati érintkezésnél az 
,,ön” megszólítást kell használni.

Előljárók és feljebbvalók alárendeltjeiket, illetőleg alantasaikat — szol
gálat közben — nevükön és rendfokozatukon, vagy csak rendfokozatukon szó
lítsák, utóbbi esetben a megszólítás után az „elvtárs” szót kell használni.

Az alárendeltek és alantasok előljáróikat, illetve feljebbvalóikat rendfo
kozatuk megnevezésével, s az „elvtárs” szó hozzáfűzésével szólítsák meg. 
Megszólítás tekintetében férfi és nő beosztott között különbség nincs.

Szolgálati érintkezés közben a tegezés tilos.
41. Személyes érintkezés alkalmával a jelentés ideje alatt a parancsot 

adó, illetőleg a jelentést tevő vigyázzban áll mindaddig, míg az előljáró ,,pi- 
henj”-ben állásra engedélyt nem ad. Ha sapkájuk a fejükön van, tiszteleg
nek. A  jelentés befejezése után a parancsot adó (jelentést tevő) kezét a sap
kájától leereszti.

42. Ha a Bv. Testület egyik tagját előljáró, vagy feljebbvaló jelenlété
ben akarunk megszólítani, vagy neki jelentést tenni, akkor ehhez a jelenlévő 
előljárótól, illetve feljebbvalótól engedélyt kell kérni. Pl.: hdgy elvtárs, kérek 
engedélyt, hogy Kiss őrmester elvtárshoz (elvtársnak) szólhassak (jelent
hessek).

Szolgálati helyiségben előljáró, vagy feljebbvaló jelenlétében, annak en
gedélye nélkül a Bv. Testület tagja nem ülhet le és nem dohányozhat.

43. Nyilvános helyeken (közlekedési eszközön), ha szabad ülőhely nincs, 
az alárendelt, illetve alantas, előljárójának vagy feljebbvalójának köteles saját 
ülőhelyét felajánlani, kivéve ha szolgálatban van és ez a szolgálat ellátásában 
őt akadályozná.

44. A  Bv. Testület tagja kizárólag saját előljárója fegyelmi hatásköre alá 
tartozik. Bűnügyekben nyomozás szempontjából a katonai ügyészség hatás
köre a Bv. Testület tagjára is kiterjed. A  Bv. Testület tagjai a KTBTK 
hatálya alá tartoznak.

45. A  Bv. Testület tagja új szolgálati helyre való bevonulása után elő
ször az egység parancsnokánál jelentkezik. Előljárója mutassa be azoknak 
az elvtársaknak, akikkel szolgálati érintkezésbe kerül.
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46. A  Bv. Testület tagja ajándékot, jutalmat sem szolgálatban, sem szol
gálaton kívül a szolgálattal kapcsolatos ténykedéséért nem fogadhat el. Nem 
vonatkozik ez a tilalom a hivatali jutalmazásra és ajándékozásra.

Ajándéknak minősül a pénz, pénzértékű kedvezmény, szolgáltatás, to
vábbá amiért a Bv. Testület tagja aránytalanul csekély ellenszolgáltatást tett, 
vagy adott.

A  családtagok által elfogadott minden olyan pénz, vagy pénzértékű ked
vezmény, jutalmazás és ajándék, ami a szolgálat ellátásának rovására mehet, 
ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha azt maga a Bv. Testület tagja fogadta 
volna el.

Az ajándék elfogadásának tilalma nemcsak az egyes beosztottakra, hanem 
a büntetésvégrehajtás intézményeire is vonatkozik.

Szolgálatban.
47. A  Bv. T estület tagjai szolgálat-ténykedés közben a hatósági közege

ket megillető büntetőjogi védelemben részesülnek. Szolgálati ténykedésnek mi
nősül a lakásról a szolgálati helyre és a szolgálati helyről a lakásra való 
menet is.

48. Szolgálattételre köteles mindig pontosan, időben megjelenni. Meg
betegedés esetén akadályoztatását távbeszélőn, táviratban, vagy hozzátartozója 
útján — a szolgálatbalépés idejét megelőzően — parancsnokának jelentse.

49. Szolgálatát öntudatos vasfegyelemmel, fáradságot és megalkuvást 
nem ismerve teljesítse. Megkezdett intézkedéseit fejezze be. Szolgálati fellé
pése legyen magabiztos, körültekintő és határozott. Megjelenése, magatartása 
és beszédmodora legyen udvarias. Tilos a letartóztatottakkal való tréfálko
zás, bizalmaskodás vagy összejátszás.

őrszolgálatban, járőrszolgálatban, előállítás alkalmával, a tárgyalás, vagy 
kihallgatás szünetében, valamint átszállításnál dohányozhat.

50. A  szolgálat teljesítése közben, még pihenő ideje alatt sem fogyaszt
hat szeszesitalt.

Szolgálaton kívül.
51. A  Bv. Testület tagja magánéletében is köteles a Magyar Népköz- 

társaság törvényeit, rendeleteit és esküben vállalt kötelezettségeit megtartani.
52. Magánélete legyen példás, éljen józan családi életet, óvakodjon min

den káros szenvedélytől. Csak olyan szórakozásban vegyen részt, amely a 
szocialista erkölccsel összeegyeztethető.

53. Nem tarthat fenn kapcsolatot olyan egyénekkel, akik az osztályellen
séghez tartoznak, rovottmultúak, vagy akiknek a hozzátartozója szabadság- 
vesztés büntetését tölti.
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54. Családját becsületes, hazájához és a dolgozó néphez hű szellemben 
nevelje.

55. A Bv. Testület tagjai más kereső foglalkozást (mellékfoglalkozást) 
csak miniszterhelyettesi engedéllyel, kivételesen indokolt esetben, általában tu
dományos, oktatási, illetve egészségügyi területen vállalhatnak.

56. A  Bv. Testület tagja magán és családi életében történt változásokat 
(új lakáscím, házasságkötés, házasság-felbontás, születés, halálozás) parancs
nokának 24 órán belül jelentse.

57. A  Bv. Testület tagja a párt- és tömegszervezet gyűlésein, és egyéb 
rendezvényeken egyenruhában is megjelenhet, de fegyvert nem viselhet.

58. Szolgálatban és magánéletében egyaránt szigorúan ügyeljen az állami, 
szolgálati és hivatali titok megőrzésére, illetéktelen személyekkel, vagy azok 
jelenlétében állami, szolgálati és hivatali titkokat képező ügyekről nem tár
gyalhat.

A  szolgálati és hivatali titkok megsértése büntető és fegyelmi eljárás 
megindítását vonja maga után.

Az államtitkot, a hivatali és szolgálati titkot a testületből való kilépése 
után is köteles megőrizni.

59. A  titoktartás kötelezettsége alóli felmentés kérdésében a büntetés
végrehajtás országos parancsnoka dönt. A  felmentés kérdésében a belügymi
niszter dönt akkor, ha a felmentést olyan tényekre kérik, amelyek a Bv. Tes
tület szervezési, felszerelési, vagy létszámviszonyaira és a titkos utasítá
sokban foglaltakra vonatkoznak.

A büntetésvégrehajtás országos parancsnokának, helyetteseinek, az orszá
gos parancsnokság osztály és alosztályvezetőinek titoktartás alóli felmentése 
ügyében a belügyminiszter dönt.

Öltözet és felszerelés.
60. A  Bv. Testület tagjának öltözete legyen állandóan tiszta, gondozott 

és az előírásnak megfelelő.
61. Az egyenruházati, öltözeti és felszerelési cikkek szabását, alakját, 

színét és anyagát, valamint azt, hogy az egyes rendszeresített egyenruházati 
cikkeket a különböző szolgálati helyeken és szolgálatok alkalmával hogyan és 
mikor kell viselni, továbbá az egyenruhán milyen kitüntetések, jelvények visel
hetők, azt az Egyenruházati, Felszerelési és Öltözködési Szabályzat rendel
kezései határozzák meg.

62. Szolgálatban és szolgálaton kívül nagy melegben, nem lakott helye
ken, továbbá utazáskor a Bv. Testület egyenruházott tagja sapkáját leveheti.

63. A  bűnvádi, vagy fegyelmi eljárás során felfüggesztettek, vagy bár
milyen oknál fogva rendelkezési állományba helyezettek egyenruhát nem visel
hetnek.
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64. A  Bv. Testület egyenruházott tagjai szolgálatban kötelesek egyen
ruhát viselni, szolgálaton kívül polgári ruhát viselhetnek.

65. A  szabályszerű öltözettől és felszereléstől való eltérést, vagy az egyen
ruha viselésétől való állandó felmentést tisztek részére indokolt esetben a bün
tetésvégrehajtás országos parancsnoka, tiszthelyettesek, tisztesek és őrök részére 
a börtön (munkahely.) parancsnoka engedélyezi.

66. Egyenruhát külföldön csak azok viselhetnek, akiknek erre a belügy
miniszter engedélyt ad.

Jogai.
67. A  Bv. Testület tagjának joga van:
— rendfokozatának és beosztásának megfelelő illetményekre. Illetményé

től megfosztani, vagy azt visszatartani csak fegyelmi vagy bírói eljárás során 
lehet.

— egyenruha viselésre,
— fegyverviselésre,
— az érvényben lévő rendeletekben meghatározott évi rendes szabad

ságra,
— betegség esetén egészségügyi szabadságra,
— tanulmányok esetén tanulmányi szabadságra,
— rendkívüli esetben rendkívüli vagy illetménynélküli szabadságra,
— az ellene indított fegyelmi vagy bűnvádi eljárás során a védekezésre,
— az érvényben lévő jogszabályok alapján nyugdíjra, vagy végkielégí

tésre,
— a jogok és kérelmek előterjesztésére.
A  Bv. Testület személyi állományába tartozó nők munkafeltételeinek és 

anyaságának védelmére az anya- és csecsemővédelemmel kapcsolatos jogsza
bályokban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

III. Fejezet
A BV. TESTÜLET TAGJAINAK NYILVÁNOS MŰKÖDÉSE 

Sajtóban.
68. A Bv. Testület tagja időszaki lapok, vagy más sajtótermékek szer

kesztője, kiadója, vagy belső és külső munkatársa nem lehet. Sajtóban, vagy 
egyéb helyen hirdetést közzétenni bv. őrségi mivoltára, illetve rendfokozatára 
való hivatkozással nem lehet. Nem vonatkozik ez a tilalom a Belügyminisz
térium által kiadott sajtótermékekre.
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69. Belföldi lapokban, folyóiratokban saját írásait a büntetésvégrehajtás 
országos parancsnokának engedélye nélkül nem közölheti, azokat előadáso
kon, vagy rádión keresztül közzé nem teheti. Nem vonatkozik ez a tilalom 
a pártnapi előadásokra. A  szerző nevén kívül a rendfokozat, valamint a be
osztásra utaló megjelölés a belügyminiszter előzetes engedélye nélkül csak a 
Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által kiadott sajtótermé
kekben tüntethető fel. Külföldi lapokban bármilyen szellemi terméket csak 
előzetes belügyminiszteri engedéllyel szabad megjelentetni.

Nyilvános előadásokon.
70. A  Bv. Testület tagja nyilvános rendezvényeken való fellépéshez, 

vagy szerepléshez a börtön (munkahely) parancsokától köteles engedélyt 
kérni. Nem kell engedélyt kérni a belügyi kultúrcsoportok rendezvényein való 
fellépésre. Nem léphet azonban fel olyan rendezvényen, vagy olyan minő
ségben, amely a Bv. Testület tekintélyével összeférhetetlen.

71. Nyilvánosság előtt tudományos előadások tartására a börtön (munka
hely) parancsnokától kell engedélyt kérni. Nem kell engedély párt- és tömeg- 
szervezetek politikai és kulturális rendezvényeire. Ezeken a Bv. Testület tagja 
engedély nélkül felszólalhat, előadást tarthat és szerepelhet. A  nyilvánosság 
előtt való fellépéséért, vagy szellemi termékeiért tiszteletdíjat elfogadhat.

Sajtónak adható felvilágosítás.
72. Országos, fővárosi és megyei időszaki lapoknak, folyóiratoknak 

a Magyar Távirati Irodának, a Magyar Rádiónak és Televíziónak tájékoz
tatást az illetékes szerv tudomásával csak a Belügyminisztérium Titkársága 
adhat.

73. Szolgálati ténykedésről fényképfelvételt, vagy rajzot a szaklapok 
részére csak a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka engedélyével szabad 
készíteni.

IV. Fejezet
ELJÁRÁS A TESTÜLET, VALAM ELY BÜNTETÉSVÉGREHAJ
TÁSI SZERVET, VAGY A BV. TESTÜLET TAGJÁT ÉRT 

RÁGALMAZÁS, BECSÜLETSÉRTÉS, H A Tó SÁG ELŐTTI 
RÁGALMAZÁS ÉS HAMIS VÁD ESETÉBEN

74. A  Bv. Testület tagja jelentse szolgálati előljárójának, ha a testüle
tet, annak valamely szervét (börtön, munkahely), vagy a Bv. Testület vala
mely tagját ért rágalmazásról, becsületsértésről, hatóság előtti rágalmazásról, 
vagy hamis vádról tudomást szerez. A  jelentést írásban kell megtenni, és a 
sértettnek is tudomására kell hozni.
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Eljárás felhatalmazásra üldözendő rágalmazás és becsületsértés esetében.

75. Ha a Bv. Testület tagját hivatása gyakorlására vonatkozóan megrá
galmazták, vagy ellene hamis vádat emeltek, köteles a tényállás és a felhatal
mazási kérelmet tartalmazó írásbeli jelentést közvetlen előljárójának benyújtani.

Az egység parancsnokának az ügyet véleményező jelentésével együtt, a 
felhatalmazás megadása végett a Bv. országos parancsnoksághoz kell felter
jeszteni.

76. Ha valamely sajtótermékben a Bv. Testület valamely szervét, vagy 
tagját előnytelen színben feltüntető fénykép, rajz, vagy közlemény jelenik 
meg, a börtön (munkahely) parancsnoka, a sajtótermék egy példányát a tájé
koztató jelentéssel együtt a büntetésvégrehajtás országos parancsnokához ter
jessze fel.

77. A  Bv. Testületet, vagy tagját ért rágalmazást, vagy becsületsértést 
felhatalmazásra kell üldözni, ha a fentieknek hivatásuk gyakorlására vonat
kozólag állítottak, vagy hireszteltek olyan tényt, amely valóság esetében bün
tető, illetőleg fenyítő eljárás megindításának oka lehet.

78. A  felhatalmazást a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka adja 
meg. ha a rágalmazást, vagy a becsületsértést

— valamelyik alárendeltje, vagy
— valamelyik alárendelt szerve (börtön, munkahely) sérelmére követ

ték el.
79. A  felhatalmazást a belügyminiszter adja meg, ha a rágalmazást, 

vagy becsületsértést
— a testület,
— a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága, vagy
— a Büntetésvégrehajtás országos parancsnoka sérelmére követték el.
80. A  büntetésvégrehajtás országos parancsnoka köteles a vizsgálat le

folytatása iránt intézkedni, ha azt a tényállás tisztázása, vagy a bizonyíté
kok beszerzése szükségessé teszi.

81. A  felhatalmazást az iratokkal együtt annak a szervnek, vagy sze
mélynek kell visszaküldeni, aki azt kérte.

82. Nem adható meg a felhatalmazás, ha a nyomozás adatai szerint a 
terhelt ellen bűnösséget megállapító ítélet nem hozható.

Eljárás magánindítványra üldözendő rágalmazás és becsületsértés esetében.

83. A  rágalmazást és a becsületsértést magánindítványra kell üldözni, 
ha a rágalmazás, vagy becsületsértés a Bv. Testület egyes tagját érte, és az 
állított, vagy híresztelt tény nem vonatkozik hivatásának gyakorlására.
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84. A  Bv. Testület tagja, ha a személyét ért ilyen bűncselekmény tudo
mására jutott, köteles azt közvetlen előljárójának jelenteni. Ilyen esetben a 
büntető eljárás megindítása felől a sértett maga dönt. Ha az előljáró azon
ban úgy látja, hogy bv. testületi hivatásának tekintélye megkívánja azt, uta
síthatja a Bv. Testület tagját a magánindítvány előterjesztésére.

Vegyes rendelkezések.

85. A  felhatalmazásra, illetőleg a magánindítványra üldözendő rágal
mazás, becsületsértés, hatóság előtti rágalmazás, vagy hamis vád esetére vonat
kozó rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, ha a terhelt nem tartozik a kato
nai büntetőbíráskodás alá.

86. A Bv. Testület tagja, ha magánindítványra üldözendő rágalmazás, 
becsületsértés, hatóság előtti rágalmazás, vagy hamis vád üldözése iránti ma
gánindítványt előterjesztette, ezt, valamint az eljárás eredményét közvetlen 
előljárójának jelentse.

Eljárás polgári peres ügy esetén.

87. A  Bv. Testület tagja polgári peres ügyében keresetét közvetlenül a 
bíróságnak adja be. A  per megindítását és befejezését — akár alperesként, 
akár felperesként szerepel, a szolgálati út betartásával a parancsnokának 
jelenteni köteles.
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II. RÉSZ

ÁLTALÁNOS ŐRSZOLGÁLATI FELADATOK

V. Fejezet

Általános alapelvek az őrség részére.

88. Az őrszolgálat teljesítése a bv. őrség alapvető harci feladata.
89. Az őrszolgálatot az őrség állományába beosztott, illetve vezényelt 

bv. őrök látják el.
90. őrségnek nevezzük azt a felfegyverzett, vagy fegyver nélküli egy

séget, részleget, amelyet a börtön (munkahely) parancsnoka letartóztatottak 
őrzésére, szökésük megakadályozására, átkísérésére, előállításra, munkál
tatására, az államvagyon megőrzésére rendelt a börtön( munkahely) személyi 
állományából. 

91. A  bv. objektumok védelmét, a letartóztatottak őrzését őrhelyeken 
felállított őrökkel kell biztosítani.

\

92. Az őrhelyre felállított őr olyan felfegyverzett, vagy fegyver nélküli 
szolgálatot teljesítő személy, aki a rábízott őrhely megvédésével, a letartózta
tottak őrzésével harci feladatot hajt végre.

93. őrhelynek nevezzük azt a helyet, ahol az őr szolgálatát ellátja és 
azt a területet is, amelyet őrzés és megvédés céljából rábíztak.

Szükség esetén az őrhelyek védelmének és a letartóztatottak őrzésének 
megerősítésére őrtársat kell kijelölni, aki az őr utasítása szerint látja el szol
gálatát.

94. Az őrhelyeket külső és belső őrhelyekre osztjuk.

Külső őrhelyek:
— főkapuőrhely,
— gépkocsi bejárati kapuőrhely,
— bástyafal vonalában felállított őrhely,
— udvari őrhely.

Belső őrhelyek:
— körletbiztonsági őrhelyek,
— belső kapuőrhely.
95. Az őrhelyek számát és felállítási helyét a büntetésvégrehajtás orszá

gos parancsnoka határozza meg.
96. Rendkívüli viszonyok esetén az őrhelyeket meg kell erősíteni és az 

őrség állományából járőrszolgálatot kell vezényelni.
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Állandó új őrhelyet a büntetésvégrehajtás országos parancsnokának elő
zetes jóváhagyása után lehet felállítani. Ha az előzetes jóváhagyás kérése 
késedelmet j e l e n t ,  a parancsok az új őrhely felállítását utólag köteles 
jelenteni.

97. A  külső és belső őrség 24 óra szolgálat, 24 óra szabadidő, az elő
állító őrök mindennapos — heti egy szabadnappal — szolgálati rendszerben 
teljesítenek szolgálatot.

98. A  szolgálatba lépő őrséget kifogástalan, működőképes fegyverekkel 
kell felszerelni. Az őrtoronyban és a bástyafal vonalában felállított őröket 
géppisztollyal, a főkapu és a többi külső és belső kapuőröket nappal p isz to ly
lyal, éjjel géppisztollyal kell ellátni.

A  bástyafalon belül az udvarban felállított őrök nappal fegyver nélkül, 
éjjel, az elítéltek munkáltatásának befejezésével géppisztollyal teljesítik 
szolgálatukat.

A  körletbiztonsági őrök rendszeresített fegyverzete pisztoly és géppisz
toly. Szolgálatukat fegyver nélkül látják el. Fegyvereiket a fegyver
szobában kell elhelyezni.

Az előállító és átkísérő őrök fegyverzetét az őrparancsnok határozza meg 
a letartóztatottak számától, veszélyességi fokától és az átkísérés módjától 
függően.

Megerősítő tűzfegyverek a géppuska, golyószóró, kézigránát és könny
gázgránát. A  megerősítő tűzfegyvereket állandóan hadihasználható állapotban, 
illetéktelenek részére hozzáférhetetlen helyen kell tartani. A  géppuska és golyó
szóró kezelésére az őrség kijelölt tagjait, a kézigránát és könnygázgránát keze
lésére az egész személyi állományt ki kell képezni. A  megerősítő tűzfegyve
rek használata csak a parancsnok, távollétében helyettese, illetve az őrparancs
nok parancsára történhet.

99. Az őr és járőr lőszert a karhatalmi lőszertől elkülönítve a fegyver
szobában vaspánttal ellátott zárt ládában kell elhelyezni. Kulcsát az őrpa
rancsnok őrzi.

Fegyverzet — lőszer.

100. A  szolgálatba lépő őrséget az alábbiak szerint kell ellátni lőszerrel:
— puskánként (karabély) 30 db tározott töltény
— géppisztolyonként 70 db tározott töltény
— pisztolyonként 14 db tározott töltény
— golyószóróként 120 db tározott töltény
— géppuskánként 12500 db tározott töltény
A kiadott lőszerről nyilvántartást kell vezetni (2. sz. melléklet).
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101. A  karhatalmi lőszer kezelésére vonatkozóan az érvényben lévő pa
rancsok az irányadók.

102. A  fegyvereket (puska, karabély, pisztoly, géppisztoly) minden alka
lommal meg kell tölteni, amikor az őr az őrhelyre, vagy járőrbe az őrszobá
ból elindul.

Az ürítést az őrszobába való visszatérés után azonnal végre kell hajtani.
A  fegyverek töltését és ürítését az arra kijelölt helyen, a felvezető, őr- 

parancsnokhelyettes, vagy az őrparancsnok közvetlen felügyelete alatt kell 
végrehajtani. A  töltés, ürítés helyén egy 70 x 80 cm szélességű homokkal 
töltött ládát kell elhelyezni (a hossza szükséghez mérten).

103. A  puskát (karabélyt) négy tölténnyel zár alá kell megtölteni. A gép
pisztolyba a tárat be kell helyezni, de a zárnak leengedett állapotban bizto
sítva kell lennie.

A  pisztolyokat — tárakba betározva 7—7 töltényt, — csőre kell tölteni 
és biztosított állapotban kell a pisztolytáskában tartani. A  golyószórót és a 
géppuskát a tüzelőállás elfoglalása után kell betölteni, a tüzelőállás elhagyása 
után üríteni.

104. Az őrség a börtön (munkahely) parancsnokhelyettese — ahol ez 
rendszeresítve nincs, a parancsnok (továbbiakban is így értendő) — szol
gálati alárendeltségébe tartozik, és közvetlenül az őrparancsnoknak van alá
rendelve.

103. Az őrség állományába tartozó személyek az őrszolgálat ideje alatt 
nem fenyíthetők. Kisebb mulasztásokért, kisebb jelentőségű fegyelmezetlensé
gekért csak az őrszolgálatból való leváltás után vonhatók felelősségre. Súlyos 
vétség esetén az őrt az őrparancsnok utasítására le kell váltani, és helyette 
másik őrt kell beosztani. Az őrparancsnok azonnal jelentse ezt a börtön 
(munkahely) parancsnokhelyettesének.

V I. Fejezet

ŐRSZOLGÁLAT

106. Az őrség állományába tartoznak:
— őrparancsnok,
— őrparancsnokhelyettes,
— felvezető,
— főkapuőr,
— külső biztonsági őr,
— körletbiztonsági őr,
— belső kapuőr,
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— gyalogos járőr,
— lovasjárőr,
— előállító és átkísérő őr.

Őrparancsnok.

107. Közvetlen a börtön (munkahely) parancsnokhelyettesének van alá
rendelve. Előljárója az alárendelt őrségnek.

108. Kötelességei:
— alárendeltjeinek politikai, szakmai nevelése, továbbképzése, fegyelmé

nek fenntartása,
— a biztonságos külső-belső őrzés és a szolgálat megszervezése,
— a szolgálatba lépő őrség részére az eligazítás megtartása,
— a külső-belső örök váltásának elindítása, illetve felvezetése,
— a fegyverzet és lőszer karbantartásának, hadihasználhatóságának biz

tosítása, a fegyver ismeretének rendszeres ellenőrzése,
— ismerje az őrség létszámát, kötelességét, az őrhelyek elhelyezését, az 

őrutasításban meghatározott feladatokat, a börtön biztonsági és védelmi tervét, 
a börtön napirendjét,

— személyesen ellenőrizze, vagy helyettesével és felvezetőjével ellenőriz
tesse — legalább minden váltás közti időben egyszer — hogy az őrök szol
gálatukat szabályszerűen látják-e el,

— az őrparancsnok ellenőrizze a biztonsági és jelző berendezések, a vilá
gítás, a híradástechnikai eszközeinek állapotát, működését, a körletek, a munka
termek és a séta biztonságát,

— ügyeljen az őrszobában és a börtönben előírt rend betartására. Aka
dályozza meg az elítéltek felügyelet nélküli mozgását és mozgatását. Az el
ítéltek ügyészi, bírói, nyomozói kihallgatásait, anyagi, pénzügyi és bny. ügy
intézéseit csak a körletirodában engedheti végrehajtani,

— a nevelő eltávozása után — a körletbiztonsági őr és a nevelő által 
leadott létszámjelentés alapján (3. sz. melléklet) — felelős a letartóztatottak 
létszámáért.

— ismerje és az őrnaplóban vezesse a nevelők jelentése szerint (4 .sz. 
melléklet) az elítéltek munkahelyeit és az ott dolgozó elítéltek létszámát,

— igazítsa el az előállító és átkísérő őröket, ellenőrizze fegyverzetüket, 
felszerelésüket és az elítéltek bilincselését,

— ha az őrszobát, vagy valamely őrhelyet támadás éri, az őrparancsnok 
intézkedjen annak megvédéséről és kérjen erősítést a börtön (munkahely) 
parancsnokhelyettesétől,
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— ha a börtön területén, vagy közvetlen közelében tűz üt ki, tűzriadót 
kell elrendelni és az abban foglaltak szerint kell eljárni. Ha az őrség állomá
nyába tartozó őr megbetegszik, intézkedjen váltásáról és helyettesítéséről. Ha 
az őrparancsnok szolgálata közben megbetegszik, szolgálatát adja át helyet
tesének, vagy a felvezetőnek és erről tegyen jelentést a börtön (munkahely) 
parancsnokhelyettesének,

— állapítsa meg, hogy az őrség ellenőrzésére érkező személyek jogo
sultak-e az őrség ellenőrzésére,

— zárástól nyitásig a főkapu és a gépkocsi bejárati kapuk kulcsát az 
őrparancsnok kezeli, ezalatt az idő alatt a kapuk nyitását-zárását — az oda 
felállított őr biztosítása mellett — az őrparancsnok végzi,

— alkalmazza a Fegyelmi Utasításban meghatározott fegyelmi és dicsérő 
jogkörét.

109. Ha az őrparancsnokhelyettes, vagy a felvezető az őrök váltásánál 
rendellenességet észlel, vagy a felállított őr rendellenességet jelez az őrhelyen, 
az őrparancsnok menjen az őrhelyre, részletesen tisztázza az észlelt rendelle
nességet, tegyen megfelelő intézkedést megszüntetésére.

A  szolgálati ideje alatt előforduló minden eseményt, rendellenességet, 
valamint az ellenőrzés alatt tett észrevételeit köteles az őrnaplóba bejegyezni 
és azt a szolgálat átadásakor a börtön (munkahely) parancsnokhelyettesének 
bemutatni. Fontos és rendkívüli eseményről köteles azonnal a börtönparancs- 
nokot, vagy helyettesét tájékoztatni.

110. Rendkívüli esetben az őrparancsnok főbb feladatai:
— parancsnok, parancsnokhelyettes, politikai helyettes értesítése,
— felsőbb szervek és a székhelyén lévő társszervek értesítése,
— őrhelyek megerősítése, járőrszolgálatra való vezénylés, ideiglenes új 

őrhely felállítása,
— harci és tűzriadó elrendelése (az objektum riadóterve útján),
— elítéltek munkáltatásának beszüntetése,
— szökés esetén a szökevény (szökevények) üldözésének megszervezése,
— zárás után a letartóztatottak súlyos rosszulléte, öngyilkossága, női 

letartóztatottak szülése esetén az orvos értesítése, illetve a letartóztatott kór
házba szállítása.

111. Az őrparancsnok a következő szolgálati okmányokat köteles vezetni, 
illetve kezelni:

— előjegyzés az őrségnek kiadott lőszerről (2. sz. melléklet),
— őrszoba és őrparancsnoki iroda leltár (8. sz. melléklet).
— őrutasítás (10. sz. melléklet),
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— eligazító füzet (11. sz. melléklet),
— őrnapló (12. sz. melléklet),
— előállítások, átkísérések nyilvántartása (13. sz. melléklet).
— fogdások könyve (14. sz. melléklet),
— szabadságolás nyilvántartása az őrség részére (15. sz. melléklet),
— riadó okmányok.
Az olyan őrségnél, ahol az őrparancsnokhelyettes és felvezető nincsen 

rendszeresítve, feladatukat az őrparancsnok látja el.

őrparancsnokhelyettes.
112. Közvetlenül az őrparancsnoknak van alárendelve. E lőljárója az alá

rendelt őrségnek.
113. Az őrparancsnok távollétében ellátja az őrparancsnok feladatait. 

Ebben az esetben a börtönparancsnok helyettesének van alárendelve.
114. Kötelességei:
— felkészíti az őrséget eligazításra,
— eligazítás után a belső őrséget vezesse fel, a szolgálat átadását-átvé- 

telét ellenőrizze,
— vegye át jegyzék szerint az őrszobát és a bennlévő leltári tárgyakat.
— ellenőrizze a felvezető és az őrök szabályszerinti szolgálat ellátását, 

az őrparancsnok utasítása szerint,
— ellenőrizze az őrszoba rendjét, fegyverzet, lőszer és a leltári tá r

gyak karbantartását,
— alkalmazza a Fegyelmi Utasításban meghatározott fegyelmi és dicsérő 

jogkörét.

Felvezető.

115. Közvetlenül az őrparancsoknak és helyettesének van alárendelve, 
csak ezek parancsait hajthatja végre. E lőljárója az alárendelt őrségnek.

116. Az őrparancsnok, vagy helyettese akadályoztatása esetén ideigle
nesen ellátja azok szolgálatát. Ebben az esetben közvetlenül a börtön (munka
hely) parancsnokhelyettesének van alárendelve.

117. Kötelessége:
— ismerje az őrség létszámát, az őrhelyek számát, elhelyezését, őrzési 

és védelmi viszonyait, és minden egyes őrhely őrének különleges kötelességeit.
118. Az őrök felállítása alkalmával:
— személyesen győződjön meg, hogy a váltásra induló őrök tisztában 

vannak-e harcfeladatuk végrehajtásával,
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— oktassa ki az őrt, mire fordítson különös figyelmet, mit tegyen szökés, 
támadás, vagy tűzvész esetén,

— ellenőrizze az őrök fegyvereit, ruházatát, ügyeljen arra, hogy az őrök 
szabályosan adják és vegyék át az őrhelyet,

— ellenőrizze az őrök által átvett őrhelyek technikai, biztonsági beren
dezésének és egyéb rendszeresített tárgyainak meglétét és állapotát.

— az őrparancsnok, vagy helyettesének utasításai szerint ellenőrizze az 
őrök éberségét és a szolgálat teljesítését,

— idejében váltassa le és vezesse fel az őröket az őrhelyekre, az észlelt 
hiányosságokat szüntesse meg és azt jelentse az őrparancsnoknak vagy helyet
tesének.

Felvezetőt a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka csak egyes objek
tumokban — az őrhelyek számától és a terület nagyságától — függően — 
rendszeresít.

Főkapuőr.

119. Közvetlenül az őrparancsnoknak van alárendelve. Szolgálatát nap
pal pisztollyal, zárástól nyitásig géppisztollyal teljesíti.

120. Kötelességei:
— nappal a kapun ki- és belépőket igazoltatási távolságra engedje ma

gához (éjjel az őrparancsnok igazoltat, a főkapuőr biztosít). Alapos, éber 
igazoltatással állapítsa meg a ki- és belépők jogosultságát. Be és ki csak 
arra jogosult személyt (személyeket) engedhet, 

— a ki- és belépők igazoltatását az érvényben lévő utasítás alapján hajtsa 
végre,

— névszerinti nyilvántartást vezessen azokról a kapun ki- és belépő sze
mélyekről, akik nem tartoznak a börtön (munkahely) személyi állományához 
(5. sz. melléklet),

— a főkaput állandóan tartsa zárva és a zárból a kulcsot vegye ki.
— zárástól nyitásig a kulcsot adja le az őrparancsnoknak,
— akadályozza meg, hogy a letartóztatottak a börtönből (munkahely

ről) őri kíséret, vagy szabadulási igazolvány nélkül távozhassanak,
— ellenőrizze, hogy az őr kíséretében a főkapun eltávozó letartóztatot

tak nevei és adatai egyeznek-e a büntetésnyilvántartási iroda által kiállított, az 
őrparancsnok, helyettese vagy a felvezető által láttamozott szolgálati jegyen 
feltüntetett névsorral,

— ellenőrizze a ki- és belépők csomagjait, akadályozza meg. hogy til
tott tárgyakat a főkapun ki- vagy bevigyenek,

— kísérje figyelemmel a ki és belépők állapotát (betegség, ittasság),
— a főkapu közelében sem kívül, sem belül ne tűrjön meg csoportosulást.
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Ha a csoportosulást egyedül nem tudja megszüntetni, hívja segítségül az őr
parancsnokot,

— ellenőrizze a távozó és érkező járműveket, a szökés és csempészés 
megakadályozása érdekében a gépkocsikat és azok rakományát alaposan vizs
gálja át,

— idegen járműveket és polgári személyeket kísérő őr nélkül a börtön 
(munkahely) területére nem engedhet be,

— a letartóztatottak látogatására érkező személyeket a börtön (munka
hely) parancsnoka által meghatározott időben és létszámban bocsássa be az 
erre a célra kijelölt helyre.

Külső biztonsági őr.
121. Közvetlenül az őrparancsnoknak van alárendelve.
122. Kötelességei:
— Akadályozza meg a letartóztatottak szökését, a külső és belső 

támadást.
— Éberen őrizze őrhelyét, és ne hagyja el azt, míg le nem váltják, vagy 

el nem vezetik, még abban az esetben sem, ha testi épségét vagy életét veszély 
fenyegeti (kivéve a VI. fej. 127. pont esetén).

— Fegyverét az V. fejezet 103. pontban meghatározottak szerint tartsa 
készenlétben, ne adja ki kezéből senkinek, még azoknak a személyeknek sem, 
akiknek közvetlenül alá van rendelve. Tartsa azt használatra készen, a pus
kát lábnál, vagy szíjon, a géppisztolyt mellen, a pisztolyt a pisztolytáskában.

— Ne engedjen őrhelyéhez az őrutasításban meghatározott távolságon 
belül senkit, csak közvetlen előljáróit, és az általuk kísért személyeket. A  fel
ügyelet nélkül lévő elítéltet állítsa meg, tartóztassa fel és hívja az őrparancs
nokot.

123. Csak az őrparancsnok, helyettese, és a felvezető kérdéseire vála
szolhat.

124. Az őrhely közelében szüntessen meg minden rendellenességet. Szük
ség esetén kérje ehhez az őrsparancsnok, vagy a felvezető segítségét. Ha rend
kívüli eseményt — kitörést, zendülést, külső-belső támadást, vagy ilyen kísér
letet észlel — a megállapított jellel azonnal adjon jelzést az őrszobára.

123. Tilos az őrhelyen aludni, ülni, támaszkodni, beszélgetni, enni, inni, 
énekelni, olvasni, fütyülni, természetes szükségletét végezni, bárkitől bármely 
tárgyat átvenni, vagy bármivel elterelni a figyelmét az őrhely állandó őrzéséről.

126. Az őr hirtelen rosszulléte esetén, vagy ha más okból nem képes 
szolgálatát ellátni, hívja az őrhelyre a felvezetőt, vagy az őrparancsnokot.

127. Ha az őrhelyén, vagy az őrhely közelében tűz üt ki, azonnal adja 
le az őrszobába az erre megállapított jelzést. Ilyen esetben fokozottabb éber-
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seggel teljesítse szolgálatát, nehogy a letartóztatottak szökésre használják fel 
a tűzesetet. Ha a tűz közvetlenül az őrhelyen keletkezik, úgy az őr önmaga 
határozza meg az új őrhelyét úgy, hogy az őrutasításban előírt feladatát tel
jesíteni tudja.

Körletbiztonsági őr.
128. Közvetlenül az őrparancsnoknak van alárendelve, csak annak uta

sításait hajtja végre, őrhelyét csak az ő utasítására hagyhatja el.
129. Kötelességei:
— az elítéltek szökésének megakadályozása az általa őrzött területről,
— kémlelőnyíláson keresztül rendszeresen ellenőrizze az őrzésére bízott 

zárkákat biztonság szempontjából,
— minden észlelt rendellenességet (szökés, öngyilkossági kísérlet, vere

kedés, stb.) azonnal jelentsen az őrparancsnoknak és a jelenlévő nevelőnek,
— akadályozza meg, hogy az általa őrzött területre illetéktelenek belép

jenek, vagy ott tartózkodjanak, az elítéltek onnan kíséret nélkül eltávozzanak, 
vagy oda bemenjenek,

— az őrzésére bízott körletből elítélteket csak a nevelő — annak távol
létében az őrparancsnok — engedélyével adhat ki kíséret mellett. A  kiadott, 
illetve visszakísért elítéltekről a kísérő nevének és az elítéltek számának fel
tüntetésével vezessen nyilvántartást (6. sz. melléklet),

— köteles segítséget nyújtani a nevelőnek a felállítási helyén elhelyezett 
elítéltek ételeinek kiosztásában, az ürcsöbrözés-vízezés lebonyolításában, a 
munkára, sétára és fürdetéshez sorakozó elítéltek fegyelmének fenntartásában,

— zárásnál-nyitásnál a nevelővel közösen ellenőrizzék az elítéltek létszá
mát, záráskor — a nevelő által — az őrparancsonknak adott zárási létszám
jelentést (3. sz. melléklet) a körletbiztonsági őr is írja alá.

— ismerje az őrhelyén elhelyezett biztonsági technikát, annak kezelését, 
óvja azt minden rongálódástól, meghibásodástól. Meghibásodását azonnal je
lentse az őrparancsnoknak. A  jelzőberendezés használhatóságát naponta ellen
őrizze,

— az elítéltek zárkáit nem nyithatja ki, a kulcsokat nem kezelheti, csak 
a nevelő távollétében — szükség esetén — az őrparancsnok, vagy helyettese 
utasítására.

Belső kapuőr.

130. Közvetlenül az őrparancsnoknak van alárendelve. Általános és őr- 
szolgálati kötelességein kívül szolgálatát a börtönparancsnok által kiadott külön 
utasítás alapján teljesíti. A  börtönparancsnok által kiadott külön utasítást — 
a belső kapuőr szolgálatára vonatkozóan az őrutasításban rögzíteni kell.
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Gyalogos járőr.

131. Közvetlenül az őrparancsnoknak van alárendelve.
132'. Járőrszolgálatot a börtönben (munkahelyen) vagy annak környé

kén előforduló rendkívüli események felderítésére, megakadályozására, vagy 
megszüntetésére, az őrség megerősítésére és az őrök közötti összeköttetésre kell 
elrendelni.

133. A  járőr általában két főből áll, de szükség esetén több főből is 
állhat. Járőrt a leváltott, vagy tartalékerőből kell kijelölni.

134. A  járőr útirányterv alapján (7. sz. melléklet) látja el szolgálatát, 
melyet az őrparancsnok készít el, és a börtön parancsnokhelyettese hagyja 
jóvá.

135. Az útiránytervben meg kell határozni:
— az elindulás helyét és idejét,
— a járőr útvonalát,
— az ellenőrzés pontjait,
— a figyelés helyét és idejét,
— a jelentés és jeladás módját és
— a bevonulás idejét.
136. A  járőr tagjait fegyverhasználat szempontjából őrszolgálatot telje

sítőknek kell tekinteni.

Lovas járőr.
137. Közvetlenül az őrparancsnoknak van alárendelve.

138. Azokon a munkahelyeken kell felállítani, ahol az elítéltek nagy 
területen, széttagolt egységekben dolgoznak. A  lovasjárőrnek mindenkor út
irányterv alapján kell meghatározni feladatát.

139. A  lovasjárőr rendkívüli esetben térhet csak el az útiránytervben 
meghatározott útvonaltól (szökevény üldözése, vagy más rendkívüli esemény 
esetében).

Előállító őr.

140. Az előállító őr az őrparancsnok által meghatározott fegyverrel tel
jesíti szolgálatát.

141. Kötelességei:
— Az őrparancsnok által kapott eligazítás alapján készüljön fel az előál

lításra. A  felszerelését, fegyverzetét hozza rendbe, vételezze fel az előírt lőszer
mennyiséget. a bilincselést az utasításnak megfelelően végezze el.
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— A nevelőtől vegye át a letartóztatottakat és kérjen részletes tájé
koztatást a letartóztatott magatartására és veszélyességi fokára vonatkozóan.

— A letartóztatottat — átvétele után — motozza meg, végeztesse el 
vele természetes szükségletét, figyelmeztesse a megfelelő magatartásra, vala
mint arra, ha szökést kísérel meg, fegyvert fog használni.

— A bilincselést az őrparancsnok utasítása szerint hajtsa végre és azt 
az őrparancsnok ellenőrizze.

142. A  letartóztatottat (letartóztatottakat) gyalogmenetben X II. fejezet 
266—273. pontokban meghatározottak szerint kísérje. Kísérés közben nyil
vános helyekre bemenni tilos.

143. Az előállítás ideje alatt állandóan figyelje a letartóztatottat, hogy 
nem tesz-e kísérletet a bilincs eltávolítására, vagy a szökésre. Ha ilyent észlel, 
azonnal figyelmeztesse és fokozottabban figyelje viselkedését.

144. Ha a kihallgatás, tárgyalás megkezdése előtt érkezik meg. a letar
tóztatottat a várószobában, ha ilyen nincsen, a tárgyalóterem egyik sarkában 
helyezze el. Akadályozza meg, hogy a letartóztatott hozzátartozóival, vagy 
idegenekkel érintkezhessen.

145. A  kihallgatás, vagy tárgyalás megkezdésekor állítsa a letartóztatottat 
az ügyész, vagy a tanácselnök elé és jelentse az előállítás megtörténtét.

Pl. „ügyész (tanácselnök) elvtárs jelentem. Nagy István letartóztatottat 
kihallgatásra (tárgyalásra) előállítottam”.

146. Az ügyész (tanácselnök) utasítására vegye le a bilincset a letartóz
tatottról. Amennyiben a letartóztatott magatartása veszélyes, vagy a szökésé
től tartani lehet, erre a körülményre hívja fel az ügyész (tanácselnök) figyel
mét, ha az ezután is ragaszkodik a bilincs levételéhez, ezt hajtsa végre.

147. A  kihallgatáson (tárgyaláson) a kísérő őr a letartóztatottól közvet
lenül jobbra üljön, és fegyverét úgy helyezze el, hogy a letartóztatott hozzá 
ne férjen (puskát a lábnál, pisztolyt jobboldalt, géppisztolyt szíjon).

148. A kihallgatás (tárgyalás) alatt kísérje állandóan figyelemmel a 
letartóztatott magatartását, ha gyanúsat észlel, azonnal figyelmeztesse, ha 
szükséges, tegyen jelentést az ügyésznek, tárgyaláson a tanácselnöknek.

149. Ha az ügyész a letartóztatottat az őr jelenléte nélkül akarja kihall
gatni, utasítására az őr hagyja el a kihallgatás helyét és a bejárati ajtó előtt 
várakozzon. Ebben az esetben, ha a letartóztatott a kihallgatás ideje alatt 
megszökik, de a szökés nem a bejárati ajtón keresztül történik, amelyet az 
őr őriz, a szökésért az őr nem felős.

150. A  kihallgatás, vagy tárgyalás befejezése után bilincselje meg a le
tartóztatottat, és amikor a terem kiürült, kísérje vissza a börtönbe.
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A letartóztatottat a börtönbe akkor is vissza kell kísérni, ha az ügyész 
szabadlábra helyezte, vagy a bíróság ügyében felmentő ítéletet hozott. Ebben 
az esetben megbilincselni nem kell és hozzátartozóival külön engedély nélkül 
beszélhet.

Ha a letartóztatott ellen más ügyből kifolyólag előzetes letartóztatás van 
elrendelve, vagy egyéb büntetését tölti, visszakísérésénél a szabályoknak meg
felelően kell eljárni.

151. A  kihallgatásról, tárgyalásról való visszaérkezés után az előállító 
őr tegyen jelentést az őrparancsnoknak, a kihallgatás, a tárgyalás eredmé
nyéről, valamint a történt eseményekről.

152. Az előállító őr szolgálata akkor szűnik meg, ha visszaérkezése után 
jelentést tesz az őrparancsnoknak és a letartóztatottat átadja a nevelőnek.

153. Ha az előállítás nem a börtön (munkahely) székhelyén történik, a 
kísérő őr a vonat megérkezésétől a tárgyalásig, vagy a tárgyalástól a vonat
indulásáig a letartóztatottat megőrzésre a helyi börtönben, ennek hiányában 
a rendőrségi fogdában köteles elhelyezni. Ugyanígy kell eljárni, ha vasúti 
gócpontokon hosszabb ideig kell csatlakozásra várni.

Az előállító őrök parancsnokának kötelességei:

154. A  letartóztatottak csoportos előállításánál az előállító őrök irányí
tására előállításnál az őrzés biztonságos megszervezésére parancsnokot kell 
kijelölni.

155. Az előállítási utasítás vétele után vizsgálja meg a kihallgatás (tár
gyalás) színhelyét, az odavezető utat és a tapasztaltak alapján szervezze meg 
a biztonságot.

156. Az indulás előtt sorakoztassa az előállító őröket, ellenőrizze felsze
relésüket, fegyverzetüket, a lőszer mennyiségét és az esetleges hiányokat 
pótolja. Győződjön meg arról, hogy az előállító őrök ismerik-e feladataikat.

157. Tegyen jelentést az őrparancsnoknak az előállításra való felkészü
lésről. aki az előállító őröket eligazítja.

158. Eligazítás után a VI. fejezet 141 — 142 pontban meghatározot
tak szerint járjon el.

Az átkísérő őr kötelességei:

159. A  kapott utasítás szerint készüljön fel az átkísérésre és készítse elő 
felszerelését és fegyverzetét.

160. Az átkísérő őrök felszerelése és fegyverzete: az őrparancsnok által 
meghatározott öltözet és fegyver, járőrtáska, benne 1 db jegyzettömb, 1 db
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irón, 1 db láncbilincs, 1 db zseblámpa, 1 db kötszercsomag. A  letartóztatott 
végleges átkísérése esetén í  db irattok. Az előírt felszereléseken kívül más 
csomagot nem vihet. 

161. Felveszi a menetlevelet, a kiutalt útielőleget, végleges átkísérés ese
tén a letartóztatottak büntetésvégrehajtási iratait, az érték és letéti tárgyakat 
és az ezekről szóló átvételi elismervényeket.

162. Az elindulás előtt jelentkezzen az őrparancsnoknál eligazításra.

163. A  letartóztatottak átvételét a VI. fejezet 141 — 142. pontban meg
határozottak szerint hajtsa végre.

164. A  vasútállomásra gyalogmenetben történő kísérésnél a X II. fejezet 
266—273. pontban, vasúton való átkísérésnél a 252—258. pontban megha
tározottak szerint járjon el.

165. A  rendeltetési helyre érkezéskor a letartóztatottat az átvételi elis
mervény aláíratása mellett személy szerint, a pénzt és letéti tárgyakat jegy
zék szerint adja át.

166. Ha a letartóztatott az utazás alatt fegyelmezetlenül, vagy szabály
talanul viselkedett, tegyen jelentést a rendeltetési hely őrparancsnokának.

167. Az átadás után azonnal induljon vissza állomáshelyére. Az érkezés 
és visszaindulás idejét, a rendeltetési hely őrparancsnokával igazoltassa.

168. Visszaérkezés után tegyen azonnal jelentést őrparancsnokának az 
átkísérés alatt történtekről.

Az átkísérő őrök parancsnokának kötelességei.

169. A  letartóztatottak csoportos átkísérése, átszállítása esetén az át
kísérő őrök élére parancsnokot kell kijelölni. Nagyobb csoport szállításához, 
vagy súlyos elítéltekből álló kisebb csoport esetén tisztet kell erre kijelölni.

170. A  parancsnok gondoskodjon a menetlevél és útielőleg felvételéről, 
a vasúti jegyek megváltásáról, vasúti kocsik igényléséről, a letartóztatottak 
büntetésvégrehajtási iratai, letéti tárgyai, valamint útiélelmük átvételéről.

Hosszabb út esetén az ivóvíz szükséglet kielégítéséről, valamint a gép
kocsin történő szállítás esetén ürcsöbrök szétosztásáról.

171. Az indulás előtt kellő időben sorakoztassa az átkísérő őröket, ellen
őrizze felszerelésüket, fegyverzetüket, lőszermennyiségüket, a hiányokat szün
tesse meg, majd tegyen jelentést az őrparancsnoknak, az őrség felkészüléséről, 
aki eligazítja őket feladataikkal kapcsolatban.

Az eligazítás után elosztja az őrséget, meghatározza feladatukat, kije
löli helyettesét.
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172. A letartóztatottakat a VI. fejezet 141. pontban meghatározottak 
szerint vegye át.

Az átvett letartóztatottakat a törzslapok alapján ellenőrizze.
173. A  bilincselést úgy hajtsa végre, hogy bűntársak, veszedelmes bűn

tettesek. szökevények egy párba ne kerüljenek. Az öreghez fiatalt, erőshöz 
gyengébbet kell bilincselni. Az indulás előtt az őrparancsnok ellenőrizze a 
bilincselést.

174. A kísérő őrök fegyvereiket a szállítmány szeme láttára, de attól 
elfordítva töltsék meg.

175. Gépkocsin történő szállításnál a X II. fejezet 248—251., vasúton 
252—258. gyalogmenetben a 266—273. pontok szerint járjon el.

176. Ha a szállítmány több vasúti kocsiból áll, jelölje ki a kocsipa
rancsnokot.

177. A szállítás ideje alatt többször ellenőrizze a letartóztatottak létszá
mát, valamint a kísérő őrök szolgálatának ellátását.

178. Olyan kocsiszakaszban, amelyet a letartóztatottak létszáma meg
tölt, idegen személyek nem tartózkodhatnak. A  szakasz ajtaját zárva kell 
tartani, a kalauzon kívül az átjárást mindenki részére meg kell tiltani.

179. Az előállító-átkísérő őröknek tilos:
— a letartóztatottat magára hagyni,
— az előállítás, vagy átkísérés időtartama alatt szeszesitalt fogyasztani 

(a visszautazást is beleértve),
— az előállítás alatt étkezni, átkísérésnél csak felváltva étkezhetnek,
— aludni, énekelni, olvasni, beszélgetni,
— fegyverét letenni, ruházatát levetni,
— a letartóztatottat saját céljára felhasználni és bármit tenni, ami a 

figyelmét az őrzésről elvonja.

V II. Fejezet

AZ ŐRSÉG BELRENDJE, A SZOLGÁLATI HELYISÉGEK  
ÉS ŐRHELYEK BERENDEZÉSE

Az őrség belrendje

180. Az őrszobába az őrparancsnok engedélyével az őrség váltására és 
az őrség ellenőrzésére érkező személyek léphetnek be.

181. Az őrparancsnok, illetve az őrparancsnokhelyettes akadályozza meg. 
hogy illetéktelen személyek az őrszobába belépjenek.
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182. A  szolgálatban lévő pihenő őrség tagjai közül az őrszobát az őr- 
parancsnok engedélye nélkül senki nem hagyhatja el.

183. A  pihenőben lévő őröknek, felvezetőnek — szabad időben — az 
őrparancsnok fekve pihenést (alvást) engedélyezhet.

Nappal a felsőruhát nem vethetik le, csak a gallért nyithatják ki és a 
derékszíját engedhetik meg. Éjjel a felsőruha levetése megengedhető.

184. Az őrszolgálat ellátása mellett — az őrség erejének egyharmadából 
— készültségi szolgálatot kell szervezni. A  készültségi szolgálatban lévők 
éjjel nem vetkőzhetnek le.

183. Az őrszobában teljes csendnek és rendnek kell lennie.
186. Az őrszoba legyen állandóan tiszta.
Az őrszobát, a belső és külső őrhelyeket, a WC-ket, azok folyosóit a 

lépcsőházakkal együtt alkonyattól virradatig teljesen ki kell világítani.
Az őrszoba hőmérséklete 18 foknál ne legyen alacsonyabb. Ivóvízről 

állandóan gondoskodni kell.
187. Az őrszobában észlelt minden rendellenességet, továbbá a fűtő és 

világítóeszközök esetleges hiányát az őrparancsnok jelentse a parancsnokhelyet
tesnek és azt az őrnaplóba jegyezze be.

Az őrség számára szolgáló helyiségek és az őrhelyek berendezése.
188. Az őrszobában a következő tárgyaknak kell lenni:
— őrutasítás,
— az őrszolgálati utasításból vett idézetek,
— óra,
— kézilámpa,
— hőmérő,
— mentőszekrény,
— asztalok, a szükséges számú székekkel, vagy padokkal,
— szekrény az élelmiszer és a ruházat részére.
— ivóedény megfelelő mennyiségben,
— ágy minden őr részére, lábrésznél viaszosvászonnal vagy gyékénnyel 

letakarva,
— rádió,
— ruhafogas,
— szemetesláda, köpőcsésze, az őrszoba előtt lábtörlőrács,
— tűzoltókészülék,
— őrszoba leltár,
— jelzőkészülék.
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189. Az őrparancsnok és helyettese szobájának felszerelése:
— az őrhelyek elhelyezésének vázlata,
— az őrhelyekkel való összeköttetésre szolgáló jelzőkészülék,
— távbeszélő készülék,
— lemezszekrény,
— óra,
— zárható fiókkal ellátott asztal és megfelelő számú szék. írószerek,
— ágy,
— kulcsszekrény.
— szobaleltár,
— szekrény a bilincsek és felszerelések részére.
190. A  fegyverszoba felszerelése:
— az őrség részére kiadott fegyverek és hozzá a szükséges fegyver

állvány,
— az őr és járőr lőszer,
— fegyverekhez kenő- és tisztítóanyag,
— pisztolyszekrény.
191. Mosdó:
— megfelelő mennyiségű vízcsap — mosdókagylóval vagy mosdótállal.
192. WC — külön a férfi és külön a női őrök részére.
193. A  női őrök részére külön női őrszobát kell berendezni.
194. A  külső őrhelyek berendezése:
— őrbódé, vagy őrtorony,
— távbeszélő és jelzőkészülék,
— őrbunda, egy pár csizma,
— óvóhely (beépítve).
195. Belső őrhelyeken, ha azok fűtetlen helyiségekben vannak, minden 

őr részére őrbundát kell biztosítani.

V III. Fejezet
A Z  ő R JOGAI ÉS K Ö TELESSÉG EI. FEG Y V ER H A SZN Á LA T. 

A Z  ő R IN TÉZK ED ÉSEIN EK  SZABÁLYAI N A PPA L 
ÉS A  SÖTÉTSÉG BEÁ LLTÁ V A L

ő r jogai és kötelességei

196. Az őr csak az őrparancsnoknak, őrparancsnokhelyettesnek és a 
felvezetőnek van közvetlenül alárendelve.

Mindenki — kivéve azokat a személyeket, akiknek az őr közvetlenül 
alá van rendelve — köteles az őr szolgálati ténykedése alatt őrhelyén adott 
parancsait ellentmondás nélkül végrehajtani.
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197. Az őr csak az őrparancsnok, helyettesének és a felvezetőnek paran
csait teljesíti. Csak ezek a személyek jogosultak az őrt az őrhelyre felállítani, 
onnan leváltani, vagy elvezetni.

Amennyiben ezek a személyek ebben fizikailag gátolva vannak, az őr 
felállítását, vagy leváltását csak a börtön (munkahely) parancsnoka, vagy 
helyettese személyesen hajthatják végre.

198. Az őr, felállítási helyének elfoglalásakor, a felvezető jelenlétében 
győződjék meg az őrhely biztonsági és jelzőberendezésének használhatóságáról.

Fegyverhasználat.
199. Fegyverhasználat a legsúlyosabb kényszerítő eszköz. Célja, hogy 

a Bv. Testület tagja szolgálatának jogszerű teljesítése közben a letartóztatottak 
biztonságos őrzésének fenntartására irányuló kötelességét minden körülmények 
között teljesíthesse.

Fegyvert csak a Bv. Testület fegyverviselésre jogosult tagja és zárt bün
tetésvégrehajtási egység, alegység használhat. A  Bv. Testület egyes, fegyver- 
viselésre jogosult tagjai saját elhatározásukból vagy előljárói parancsra hasz
nálhatják fegyvereiket.

200. A  fegyverhasználatra vonatkozó parancsot teljesíteni kell, az ellen, 
ellenvetésnek helye nincs.

A fegyverhasználatra vonatkozó parancs végrehajtását meg kell tagadni, 
ha az. vagy annak következménye fennálló törvényeinkbe ütközik.

201. Fegyvert csak a büntetésvégrehajtási szolgálat jogszerű teljesítése 
közben szabad használni.

A  fegyverhasználatot egyes személyekkel szemben meg kell előznie:
— felhívásnak, amely arra irányul, hogy a Bv. Testület tagja intézkedé

sének engedelmeskedjen,
— figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat fog következni.
A  fegyverhasználatot jelző figyelmeztetés helyett — ha a figyelmezte

tésre idő és mód nincs — riasztó figyelmeztető lövést is szabad leadni.
202. A  fegyverhasználatot megelőző intézkedések mellőzhetők, ha az 

amiatt okozott késedelem veszéllyel jár.
Fegyverként a szolgálati fegyveren kívül más eszközök is igénybeve- 

hetők, ha
— a Bv. Testület tagjának fegyvere használhatatlanná válik,
— őt lefegyverezték,
— a támadás váratlan volt.
Ezekben az esetekben a támadást, vagy az ellenszegülést bármilyen esz

közzel, vagy puszta kézzel kell legyőzni.
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Fegyverhasználatnak számít tehát nemcsak a fegyverrel való lövés, hanem 
szúrás, ütés, stb. vagy más eszköz használata is. A  fegyvert a helyzetnek meg
felelően kell használni.

203. Fegyverhasználat esetei:
Az őr köteles használni:
a) Előzetes figyelmeztetés nélkül:
— ha őt, az általa őrzött őrhelyet, előljáróját, vagy a szomszédos őrt, 

illetve őrhelyet közvetlen, másként el nem hárítható támadás éri,
b) Előzetes figyelmeztetés után:
— ha a kitörést megkísérlő, vagy a szökésben lévő letartóztatottak egyszeri 

felszólításra a kitörési kísérletet, vagy a szökést abba nem hagyják. H a a táma
dással fenyegető letartóztatottnál, vagy más személynél fegyver, vagy az életre, 
testi épségre veszélyes eszköz, vagy tárgy van, és azt felszólításra nem teszi le.

— ha a letartóztatott a rendszeresített lősáv vonalát átlépi, és azt az elő
zetes figyelmeztetés után nem hagyja el.

c) Parancsra:
—- zendülés esetén a börtön (munkahely) parancsnoka, vagy helyettese, 

ezek távollétében az előljárói viszonyba lépő feljebbvaló (az ügyeletes tiszt, 
az őrparancsnok, helyettese, vagy a felvezető) parancsára.

d) A  Bv. Testület tagja fegyvert használhat:
— életét, testi épségét, vagy személyes szabadságát közvetlenül veszélyez

tető támadás elhárítására, ha a támadás elhárítására más mód nincs.
204. Támadás az a magatartás, amellyel a szolgálatát jogszerűen tel

jesítő bv. őrt akár egy, akár több személy bármilyen eszközzel megtámadja, 
megütéssel, vagy megsemmisítéssel fenyegeti, lefegyverzését, tehetetlen álla
potba helyezését megkísérli, vagy testi erőszakkal helyének elhagyására kény
szeríti.

Támadás akkor is ok a fegyverhasználatra, ha olyan személy ellen irá
nyul. akit a bv. őr megőrizni, megvédelmezni hivatott.

Támadónak kell tekinteni azt is, aki mást veszélyes körülmények között 
bármilyen módon támadásra bátorít, ingerel, izgat, bújtogat, vagy a táma
dásban segít.

A  jogos fegyverhasználatot kiváltó támadásnak közvetlennek kell len
nie, tehát közvetlenül az élet, testi épség vagy személyes szabadság ellen 
kell irányulnia és a fegyverhasználatot közvetlenül kell megelőznie.

Nem jogosít fegyverhasználatra a távoli jövőben kilátásba helyezett táma
dás, vagy amikor a támadó helyzetéből megállapítható, hogy a támadást nem 
tudja végrehajtani.

203. Nem szabad lőfegyvert használni ott, ahol a lövés ártatlan emberek 
életét és testi épségét is veszélyezteti. Gyermekek és terhes nők ellen fegy
vert használni tilos.
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206. Amennyiben a fegyverhasználat súlyos sérülést okozott és a körül
mények megengedik, a sérültet nyomban elsősegélyben kell részesíteni, még 
akkor is, ha a bv. őr maga is megsebesült, de sebesülése nem súlyos.

207. A  fegyverhasználatot a bv. őr a legrövidebb időn belül köteles köz
vetlen előljárójának jelenteni:

— ki, hol, mikor és kivel szemben használta fegyverét,
— fegyverhasználat oka,
— megtörtént-e az előzetes figyelmeztetés,
— történt-e sérülés és milyen természetű,
— tanúk neve, lakcíme,
— a bv. őr megsérült-e.

Az őr intézkedésének szabályai nappal és a sötétség beálltával
208. Az őr intézkedésének szabályai nappal:
—- a külső őr az őrhelyéhez közeledő minden személyt — kivéve a köz

vetlen előljáróit — az őrutasításban meghatározott távolságban „Á llj!” kiál
tással állítson meg, és egyúttal emelje fegyverét készhelyzetbe.

— ha a megállított személy letartóztatott, vagy ismeretlen, hívja az őr
parancsnokot, annak megérkezéséig a megállított személyt tartóztassa fel,

— ha a közeledő személy a felszólításnak nem tesz eleget, ismét kiált
son „Állj!"-t és ha az akkor sem engedelmeskedik a parancsnak, „Állj! vagy 
lövök!” figyelmeztetést használja és amennyiben az is eredménytelen, hasz
nálja fegyverét,

— ha a megállított a börtön (munkahely) személyi állományához tarto
zik, az őr adjon utasítást a visszafordulásra. Ha a személy a parancsnak 
nem tesz eleget, az őr harmadik felszólítás után használja fegyverét.

209. Az őr intézkedéseinek szabályai a sötétség beálltával:
— a sötétség beálltával, vagy ködben mindenkit, aki az őrhelyét meg

közelíti, „Állj, ki az!” felszólítással állítson meg. Arra a feleletre, hogy „fel
vezető” vagy ,,őrparancsnok”, az őr „felvezető (őrparancsnok) előre” pa
rancsot adja,

— ha a  megnevezett személy kíséretében mások is vannak, az „őrparancs
nok előre” parancshoz hozzáteszi még: „kíséret helyén marad”,

— ha szükséges, világítsa meg az őrparancsnokot, miután felismerte, 
engedje magához, fegyverét tegye lábhoz, és amikor az őrparancsnok a kísé
retében lévő személyt megnevezte, az őr adja a „kíséret előre” parancsot,

— amikor a kíséret az őrparancsnok, vagy a felvezető vonalába ér, az 
őr tegyen jelentést az őrparancsnoknak, vagy a felvezetőnek a szolgálat alatt 
történt eseményekről, vagy észlelt tapasztalatairól,

— 37 —

ÁBTL - 4.2 - 10-23/8/1959 /35



— ha az a személy, aki felvezetőnek, vagy őrparancsnoknak nevezte 
magát ismeretlen az őr előtt (pl. letartóztatott), „Állj, kezeket fel, hátra 
arc!”, ezt követően haladéktalanul hívja az őrparancsnokot, vagy a felveze
tőt. ha más mód nincs rá, felfelé tartott csőtorkolattal adjon le egy lövést,

— ha a feltartóztatott egyén nem teljesíti az őr parancsát, vagy szökést 
kísérel meg, az őr egyszeri figyelmeztetés után használja fegyverét,

— amíg a felvezető, vagy az őrparancsnok meg nem érkezik, az őr még 
fokozottabban figyeljen, hogy azalatt, amíg ő az ismeretlen személlyel el 
van foglalva, más személy szökést, vagy ellene támadást ne kísérelhessen meg.

IX. Fejezet.

A Z  ŐRSÉG ELIG A Z ÍT Á SA , V ÁLTÁSA, FELV EZE T É SÉ N E K  
SZABÁLYAI KÜLSŐ ÉS BELSŐ ŐRÖKNÉL

Az őrség eligazítása

210. Az őrség részére az eligazítás helyét és idejét a börtön (munka
hely) parancsnoka határozza meg.

211. A  szolgálatba lépő őrségnek az őrségváltás megkezdése előtt 30 
perccel kell megjelenni a kijelölt helyen, hogy a szolgálat ellátására elkészül
jenek, és az eligazításon résztvegyenek. Az eligazításon mindenki, aki az 
őrség állományába tartozik, köteles megjelenni. Azokat, akik bármely oknál 
fogva az eligazításon nem vesznek részt, az őrparancsnok köteles szolgálatba- 
lépés előtt utólag eligazítani.

212. Az eligazítás előtt 13 perccel a régi őrparancsnok kiadja a fegy
vereket és a szükséges lőszert. A  lőszer kiosztása után az őrparancsnokhe- 
lyettes sorakoztatja az őrséget eligazításra.

A  felállítás rendje a következő:
— Az őrség kettős sorban sorakozik fel, az első sor jobbszárnyán áll az 

új felvezető, mögötte áll a régi felvezető, mellettük közvetlenül balról a fő
kapuőrök állnak. Az első sorban a külső őrség első váltás őrei, mögöttük 
a második váltás őrei, tőlük balra a belső őrök; majd az előállító és átkísérő 
őrök sorakoznak fel.

— Ezután az új őrparancsnokhelyettes ellenőrizze az őrség létszámát, 
valamint azt. hogy az őrök ismerik-e kötelességeiket, megvizsgálja a fegyver
zet, lőszer, ruházat, felszerelés és az egészségügyi állapotot.

213. Az őrség eligazítását az őrparancsnok végzi. Az, új őrparancsnok 
az eligazításra a régi őrparancsnokkal együtt érkezik, annak jobb oldalán 
halad.
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Az őrparancsnok fogadásara az őrparancsnokhelyettes ,,Vigyázz! Jobbra 
(balra, középre) nézz! ”-t vezényel és jelenti, Hogy az őrség eligazításra együtt 
áll. Az új őrparancsnok köszönti az őrséget, ellenőrzi, hogy az őrség ismeri-e 
kötelességeit. Az ellenőrzés befejeztével eligazítást tart:

— az őrnaplóba bejegyzettek alapján parancsot ad a szolgálati beosz
tásokra,

— ismerteti a felsőbb szervek parancsait,
— a titkosított eligazító füzetben rögzített harci feladatokat,
— értékeli az előző szolgálati nap eseményeit.
214. Ha az eligazításra az őrparancsoknál magasabb szolgálati előljáró 

érkezik, az eligazítást tartó őrparancsnok az előljáró fogadására az alábbi ve
zényszót adja: „Vigyázz, jobbra (balra, középre) nézz!" és jelentést tesz. 
Pl.: „őrnagy elvtárs, Nagy József hadnagy őrparancsnok jelentem, az őrség 
eligazítása folyik!"

215. Az új őrség parancsnoka az eligazítás befejezése után „őrség, 
vigyázz, középre nézz!”-t vezényel, majd a régi őrparancsnok felé fordul. 
A régi őrparancsnok jelenti: „Átadom a 24 órás biztonsági szolgálatot". Az 
új őrparancsnok pedig jelenti: „Átveszem a 24 órás biztonsági szolgálatot!"

216. Az új őrparancsnok a szolgálat átvétele után a következő vezény
szót adja: „Az első váltású külső őrök kivételével balra át! Fegyvereket a 
fegyverállványhoz lerakni, lépés indulj!" Erre a vezényszóra a külső őrök má
sodik váltása, valamint a belső őrök és az előállító-átkísérő őrök a fegyver
szobában lerakják a fegyvereiket. A  fegyverek lerakása után a belső őrök 
felállnak az eligazítás helyére és várják a felvezetésüket.

217. Az őrparancsnok parancsot ad a külső őrség felvezetésére. Erre 
az új őrség felvezetője a következő vezényszót adja: „Jobbra (balra) át, 
váltás utánam lépés indulj!" és a külső őrség első váltású őreit a töltési helyre 
vezeti, ott először saját fegyverét tölti meg. majd parancsot ad az őröknek 
fegyverük megtöltésére. A  régi őrparancsnok az új őrség első váltásával egy
idejűleg indítja el felvezetőjét az őrök leváltására.

218. A  töltés után az új felvezető elindítja az őrséget az őrhelyek átvé
telére. Ekkor a régi felvezető az új felvezető baloldalán megy, míg az őrök 
oszlopegyesével az új felvezetőre feltakarva haladnak.

219. Az őrparancsnok a külső őrök első váltásának elindítása után 
parancsot ad az őrparancsnokhelyettesnek, hogy a belső őröket váltsa le. 
A  régi őrparancsnok egyidejűleg indítsa el helyettesét a belső őrök váltására.

220. A  váltások elindítása után az új őrparancsnok átveszi a régi őr
parancsnoktól:

— a szolgálati okmányokat,
— a fegyverzeti anyagokat és a lőszert,
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— a technikai, híradó és jelző eszközöket,
— a fogdásokat — a fogdások könyve szerint.
221. A  külső és belső őrhelyek átvétele, illetve átadása után a felveze

tők. őrparancsnokhelyettesek jelentést tesznek az őrparancsnoknak az őrhelyek 
átvételéről, illetve átadásáról.

Ezután az őrparancsnokhelyettes leltár szerint (8. sz. melléklet) át
veszi a régi őrparancsnokhelyettestől az őrszobát és az őrszobában lévő tár
gyakat.

Az őrparancsnokok az őrségváltás során tett észrevételeiket bevezetik az 
őrnaplóba, azt mindketten aláírják, majd az őrnapló bemutatásával jelentést 
tesznek a börtön (munkahely) parancsnokhelyettesének a szolgálat átadásáról- 
átvételéről. A  jelentéstétel után a régi őrség szolgálata befejeződött.

Felvezetés és váltás külső őröknél.

222. A külső őrök váltása az őrhelyeken 4 óránként történik. Télen 15 
fokos hidegben, nyáron 25 fokos melegben a külső őrök váltását 2, illetve 
1 óránként kell végrehajtani. Ilyen esetekben az őröknek az őrhelyen való 
tartózkodási idejét az őrparancsnok határozza meg.

A váltások idejében történt változásokat — mikortól-meddig — az őr
naplóba be kell jegyezni.

223. Amikor a váltás a váltásra kerülő őr felállítási helyének vonalába 
ér, a felvezető a következő vezényszót adja: „Váltás állj, balra (jobbra) át!” 
Erre a vezényszóra a váltás megáll, szembefordul a leváltásra kerülő őrrel, 
ezzel egyidőben a felvezető egy lépést előre lép és az egység arcvonalába 
fordul, a régi felvezető pedig a helyébe lép. A  váltás utolsó őre ellenkező 
fordulatot hajt végre, mint amit a felvezető vezényel és figyeléssel biztosítja 
az őrhely átadását.

A régi őr jelentést tesz a felvezetőnek. Ezután a felvezető a következő 
vezényszót adja: ,,ő r, az őrhelyre lépés indulj!” Erre a régi őr egy lépést 
jobbra, az új őr pedig a régi őr helyébe lép. Fejüket egymás felé fordítják 
és a leváltásra kerülő őr szóban ismerteti váltótársával a feladatokat és végre
hajtják az őrhely átadását, átvételét. Ekkor az új őr a váltásnak háttal áll.

A  feladatok és az őrhelyek szóbeli átadásánál a régi őr jelenti az új 
őrnek „az x. számú őrhelyet átadom”, közli a feladatot, az őrhelyen történt 
eseményeket, valamint a jelzőberendezések állapotát, amiről az új őrnek sze
mélyesen is meg kell győződni. A  régi őr átadja az új őrnek az őrbundát, 
a felvezető segít levetni, illetve felölteni.

224. Az őrhely átadása-átvétele után mindkét őr visszaáll a felállítási 
helyére arccal a váltás felé. A  régi őr jelenti felvezetőjének, „az x. számú őr
helyet átadtam”. Az új őr jelenti felvezetőjének „az x. számú őrhelyet át-
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vettem!”. A  felvezető ezután „jobbra (balra) át!” vezényszót adja, egyide
jűleg ő is hátraarcot hajt végre és „Utánam, lépés indulj!” vezényszóval a 
következő őrhelyre vezeti a váltást. A  régi őr besorol a váltás végére. Ha a 
következő őrhelyhez vezető útvonalon közbeesik az őrszoba, a leváltott őrö
ket a felvezető lelépteti. Ha az őrszobától ellenkező irányban vannak az őr
helyek elhelyezve, akkor a felvezető először az egyik oldalon, utána a másik 
oldalon lévő őrhelyekre vezeti fel az őröket.

225. Az őrtoronyban szolgálatot teljesítő őrök váltása azzal a különb
séggel történik, hogy a váltás az őrtorony feljáratánál megáll és a felvezető 
ő r, az őrhelyre lépés indulj!” parancsára a váltás soronlévő őre felmegy az 
őrtoronyba és ott történik az őrhely átadása-átvétele. Első váltás alkalmával 
a régi felvezető is felmegy vele. Az őrhely átadása-átvétele után a felvezető 
a következő őrhelyre vezeti a váltást.

226. A  felvezetett őr az őrhelyen akkor lép szolgálatba és viszont akkor 
szűnik meg a szolgálata, amikor a felvezetőnek az őrhely átadását-átvételét 
jelenti. Kettős őrökkel őrzött őrhelyen akkor, amikor a rangidős jelenti az 
őrhely átadását-átvételét.

227. Kettős őrök (közülük az egyik parancsnok) maguk váltanak. A pa
rancsnok először leváltatja az alárendelttel a régi őrt, azután önmaga váltja 
le a régi őr parancsnokát. A  kettős őrök első váltásánál a régi őr parancs
noka egysorban megy az új őr parancsnokával, de tőle balra.

228. Amikor az új őrség első váltásának utolsó őrét is felvezették, a 
régi őrség felvezetője a leváltott őröket az őrszobába vezeti — akkor az új 
őrség felvezetője a régitől balra halad — ahol. az erre kijelölt helyen paran
csára és ellenőrzése mellett ürítik a fegyvereiket. Utána az új és régi őrség 
felvezetői jelentik őrparancsnokaiknak az őrhelyek átadását, illetve átvételét.

229. A  következő váltások elindítására az őrparancsnok parancsot ad 
a felvezetőnek, hogy a soronlévő váltás őreit őrhelyeikre vezesse fel. Minden 
egyes váltás elindítása előtt a felvezető ellenőrizze, hogy az őrök tudják-e 
kötelességüket.

Felvezetés és váltás belső őröknél
230. Amikor az új őrparancsnok a külső őrök váltását elindította, paran

csot ad helyettesének, hogy a belső őröket az őrhelyeikre vezesse fel. Az új 
belső őrök a váltás során számszerint vegyék át a körleten és onnan távollévő 
letartóztatottakat.

Ellenőrizzék a jelzőberendezés használhatóságát.
A  váltás megtörténte után az őrparancsnokhelyettes vezesse az őrszobába 

a leváltott belső őröket, és jelentse az őrparancsnoknak a szolgálat átadását.
231. H a a szolgálat átvétele során az új belső őr bármilyen rendellenes

séget észlel, a VI. fejezet 109. pont alapján kell eljárni.
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X. Fejezet

A Z  ŐRSÉG ELLEN Ő RZÉSE

232. Azokon a személyeken kívül, akiknek az őrség közvetlenül alá van 
rendelve, az alábbi személyek kötelesek az őrség szolgálatának ellátását ellen
őrizni: az egység parancsnoka és helyettese.

233. Az őrség ellenőrzésére jogosultak:
— a Magyar Népköztársaság belügyminisztere és helyettesei, valamint 

az általa megbízott személyek,
— a Büntetésvégrehajtás országos parancsnoka és helyettesei,
— az őrszolgálati Osztály vezetője,
— a BM. Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága által megbízott 

személyek,
— az egység parancsnoka és az általa megbízott személyek.
234. Az ellenőrzésnél az őrparancsnok vezényeljen vigyázz-t az őrszo

bában lévő őrségnek és jelentkezzen az ellenőrzést végző előljárónál az aláb
biak szerint:

,,Hadnagy elvtárs Kiss János bv. törm. őrparancsnok jelentem, szolgálati 
időm alatt rendkívüli esemény nem történt”. Ha történt, jelentse, mi történt 
és milyen intézkedést tett az eseménnyel kapcsolatban.

233. Az őrség szolgálatának ellenőrzését végző személyek a külső őrhe
lyeket csak az őrparancsnok, helyettese, vagy a felvezető jelenlétében ellen
őrizhetik. A  belső őröket bármikor egyedül is ellenőrizhetik.

236. Az őrséget ellenőrző személyek az őrparancsnok, őrparancsnokhe- 
lyettes és a felvezető kivételével az őrrel szemben semmiféle megjegyzést nem 
tehetnek. Az összes hibákat az őrparancsnokkal közöljék és ellenőrzés után 
jegyezzék be azt az őrnaplóba.

237. Az egység parancsnoka köteles az őrnaplóba bejegyzett hiányossá
gok megszüntetésére a megfelelő intézkedést haladéktalanul megtenni.

X I. Fejezet

RIADÓK

238. A bv. egységnek az objektumok védelmére (külső-belső támadás, 
légitámadás, tűz esetére) — az érvényben lévő utasítások alapján -— riadó
terveket kell készíteni.
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239. Az egységek riadóztatását a riadótervekben meghatározott személyek 
rendelhetik el.

240. A  riadótervek rendelkezései rendfokozattól és beosztástól függetle
nül az egész személyi állományra vonatkoznak.

241. A  riadótervekben meghatározott feladatokat az egész személyi állo
mány köteles megismerni és végrehajtani.

X II. Fejezet

LETARTÓZTATOTTAK ELŐÁLLÍTÁSA, KISÉRÉSE, 
SZÁLLÍTÁSA

Általános alapelvek.

242. A  letartóztatottak bírósághoz, ügyészséghez, vagy más hatósághoz 
történő előállítását, átkísérését. vagy más börtönbe való átszállítását az elő- 
állító-átkísérő őrség végzi.

243. A  kísérő őrök létszámát a letartóztatottak létszámához és veszélyes
ségi fokához mérten kell megállapítani, a rátermettség figyelembevételével.

Szükség esetén a rendszeresített előállító-átkísérő őrség létszámát a börtön 
(munkahely) parancsnok helyettesének utasítására a külső-belső őrségből, 
vagy az irodai beosztottakból kell megerősíteni.

Férfi letartóztatott kíséréséhez női őrt beosztani nem lehet. Letartózta- 
tott nőt férfi őr egyedül nem kísérhet.

Fiatalkorú letartóztatottat előállításkor, vagy átkíséréskor polgári ru
hába kell öltöztetni.

244. Az átkísérésre kijelölt őrök részére útbaindítás előtt — a körül
ményekhez képest — pihenőt kell biztosítani. Amennyiben az átkísérés, vagy 
átszállítás 2 egymásutáni éjszakát vesz igénybe, a visszaindulást reggeli idő
pontra kell halasztani.

243. Az előállítás, átkísérés, vagy átszállítás előkészítését, a kísérő őrség 
kijelölését és az indulás időpontját úgy kell meghatározni, hogy arról sem a 
letartóztatottak, sem illetéktelen személyek tudomást ne szerezhessenek.

246. Átkísérésnél, vagy átszállításnál a menetjegyet előre kell megvál
tani. Visszaindulásnál — ha lehetőség van — ugyanígy kell eljárni.

Nagyobb létszámú letartóztatott átkísérése, átszállítása esetén a menet
jegy megváltása mellett — a létszámnak megfelelően — vasúti kocsit, szakaszt 
vagy fülkét kell igényelni.

247. A  letartóztatottak átkísérését, vagy átszállítását gépkocsin (rabó
val), ennek hiányában vasúton, hajón, lovaskocsival, vagy gyalogmenetben kell 
végrehajtani.
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248. A  kísérő őrség parancsnoka készítsen szállítási tervet (9. sz. mel
léklet). amely tartalmazza: a letartóztatottak létszámát, az indulás helyét és 
időpontját, a rendeltetési helyet, az útirányt az útvonalak m eg jelölésével, a 
gépkocsik számát, menetsebességét, a gépkocsik egymás közötti távolságát, 
a pihenőhelyeket, az őrség erejét, elhelyezését, a biztosítást pihenés és menet
közben, a jeladás vagy jelzés módját.

249. Indulás előtt meg kell vizsgálni a gépkocsik üzemképességét és biz
tonságát.

Hosszabb út alatt több esetben ellenőrizni kell a lezárt ajtók és a kocsi 
padozatának épségét.

250. A  rabszállító gépkocsin őrt elhelyezni csak akkor lehet, ha az őr 
részére ráccsal elválasztott térség van.

251. Tehergépkocsival letartóztatottakat szállítani nem lehet. Szükség 
esetén, ha más szállítási eszköz (rabó) nem áll rendelkezésre, illetve a vona
ton való szállítás késedelmet jelentene, a letartóztatottak szállítása tehergép
kocsin csak a megfelelő biztonság megszervezése mellett történhet.

Ebben az esetben a tehergépkocsit alkalmassá kell tenni a kísérő őrség 
elkülönítésére, vagy a kísérő őrség részére külön gépkocsit kell biztosítani. Az 
őrség közül egy főt a letartóztatottakat szállító gépkocsivezető mellé kell 
ültetni.

A  gépkocsiba történő fel- és leszállást a börtön udvarán kell végrehajtani.

Vasúton történő átkísérés-átszállítás.

252. Vasútállomáson a letartóztatottakat a váróterem egyik sarkában kell 
elhelyezni.

Felszállás előtt a kocsi ellenkező oldalára és belsejébe egy-egy őrt kell 
felállítani.

Utazás alatt az ajtókat és az ablakokat zárva kell tartani. Egy fő letar
tóztatott kísérése esetén a letartóztatottat a menetiránynak háttal kell ültetni.

Egy letartóztatottat mindig két őr kísérjen. Ebben az esetben az egyik 
letartóztatottal szemben, a másik mellette foglaljon helyet.

253. Minden esetben olyan kocsiba kell elhelyezkedni, ahol vészfék van 
— a lehetőséghez képest a vészfék mellett. Ha a biztonságos elhelyezkedés 
nehézségekbe ütközne, határozottan kell fellépni és szükség esetén a kalauz 
segítséget kell kérni.
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254. A letartóztatottak WC-re kísérésénél a kísérő őr mindenütt halad
jon közvetlen a letartóztatott mögött, a WC ajtaját ne hagyja becsukni, láb
fejét tegye az ajtó és a küszöb közé. A  WC-ben tilos a bilincset levenni. Ha 
a letartóztatott gyakran kéri a WC-re kísérését, azt az őr tagadja meg.

255. Nagyobb létszámú letartóztatott szállítása esetén állomásokon, vagy 
ahol a vonat hosszabb ideig áll. a szállítmányt a földről kell biztosítani a 
vonat indulásáig. A  rendeltetési helyen a letartóztatottakat csak akkor lehet 
leszállítani a vonatról, ha a tömeg eloszlott. Akadály esetén kérni kell a rend
őrség segítségét.

256. Ha a letartóztatott útközben súlyosan megbetegszik a legközelebbi 
börtönbe be kell szállítani, ott orvossal meg kell vizsgáltatni és életveszély 
esetén a legközelebbi kórházba kell beszállítani. Csoportos szállítás esetén 
ennek végrehajtásával egy őrt kell megbízni, a szállítmány pedig folytassa 
tovább az útját.

257. Ha a letartóztatott útközben hirtelen meghal, a holttestet a legköze
lebbi állomáson a vonatról le kell tenni. A  szállítmányparancsnok egy őr 
hátrahagyásával intézkedjen, hogy a legközelebbi börtön parancsnoka a holt
test eltemetésével kapcsolatos eljárást folytassa le.

258. Ha a vonatról szökés történik, a vészféket meg kell húzni. A szál
lítmányparancsnok jelölje ki az üldöző őröket, akik a szökevényt vegyék 
üldözőbe. A  kíséret többi tagja a szállítmánnyal folytassa útját. Az üldözés 
közben — amennyiben szükséges — kijelölt őr kérje más fegyveres szervek 
segítségét is.

A  szállítmányparancsnok a legközelebbi helyről, vagy ahonnan módja 
van, tegyen jelentést az útbaindító börtön parancsnokának. Jelentse az üldöző 
csoport összetételét, a szökevény nevét, a szökés pontos idejét és helyét, 
körülményeit és minden olyan ismertető jelet, amely az elfogást megkönnyíti 
(ruhaszín, testi elváltozások, szökés közben történt sebesülés, stb.). Megérke
zéskor a szökésről a rendeltetési hely parancsnokának ugyancsak tegyen 
jelentést.

Az üldözésre kijelölt őrök — amennyiben a szökevényt nem tudták el
fogni — tegyenek jelentést az útbaindító börtön parancsnokának és a legkö
zelebbi vonattal utazzanak vissza kiindulási helyükre. Ha a szökevényt elfog
ták, útjukat folytassák a rendeltetési helyre és ott a szökevényt adják át.

Hajón történő átkísérés-átszállítás.

259. A hajó belsejében a letartóztatottak részére külön fülkét (fülkéket) 
kell biztosítani. Ha a letartóztatottakat a hajó fedélzetén lehet csak elhelyezni, 
elhelyezésük a hajó korlátjától távol legyen és ebben az esetben a kísérő őrsé
get a hajó korlátjánál kell felállítani.

A  hajón a letartóztatottakat megbilincselni nem lehet.
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260. Ebben az esetben meg kell vizsgálni a kocsi állapotát, hogy azon 
támadásra alkalmas tárgy ne legyen.

261. Egy letartóztatott kísérése esetén a letartóztatottat az őr baloldalán 
kell elhelyezni. Az őr fegyverét használatra készen, a lába között tartsa.

262. Több letartóztatott kísérése esetén a kísérő őrök közül egy fő me
netiránynak háttal, a többi menetiránnyal szemben foglaljon helyet.

263. A  lovak csak ügetésben haladhatnak. A  lovakat őr, vagy megbíz
ható polgári alkalmazott hajthatja.

264. Ha az átkísérés több kocsit vesz igénybe, a kocsioszlopot úgy kell 
összeállítani, hogy az első kocsi elé a lassúbbjáratú, nyugodtabb lovak kerül
jenek.

A kísérő őrség parancsnoka az utolsó kocsin foglaljon helyet.

263. A  bilincselést a felszállás után. levételét a leszállás előtt kell végre
hajtani.

Átkísérés gyalog.

266. Letartóztatottat átkísérni gyalogmenetben csak akkor lehet, ha nem 
áll rendelkezésre megfelelő jármű, vagy útközben az elromlott és a kísérést 
folytatni kell.

267. Sűrű köd, hóvihar, vagy zápor esetén gyalogmenetben átkísérést 
útbaindítani tilos.

268. Csoportos átkísérés esetén a letartóztatottakat négyes sorokban kell 
felsorakoztatni. Erősebb letartóztatottak mellé gyengébb kerüljön. A  szélső 
sorokban kevésbé veszélyes elítélteket kell állítani. A  kísérő őrség közül a cso
port előtt 2—3 méterrel oldalt halad egy őr, a többi arányosan a csoport két 
oldalán, a parancsnok a menet végén halad. Ha egy őr kísér egy letartózta
tottat, az őrtől balra, előtte haladjon, ha a kíséret két őrből áll, az egyik 
a letartóztatottól jobbra, a másik mögötte megy.

269. A  letartóztatottakat mindig az út jobboldalán kell kísérni. Kerülni 
kell a forgalmas útvonalakat és a tömeget.

270. A  kíséret a meghatározott útvonalon köteles haladni Ha előre nem 
látott körülmény az útirányt megváltoztatja, a kísérő őrség parancsnoka dönt 
— a biztonság figyelembevételével — a további útirányról.

271. Lakott területen kívül, ahol szökési lehetőség kevésbé áll fenn, 
pihenőket kell tartani (minden órában 10 perc lehet), a pihenő alatt a letar
tóztatottak leülhetnek és dohányozhatnak. A  pihenő alatt az őrség egyharmada 
felváltva pihenhet.
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272. Ha kísérés közben valamelyik letartóztatott menetképetlenné válik, 
a csoportot meg kell állítani, a letartóztatottat a többitől távol, elsősegély
ben kell részesíteni, és rögtönzött hordágyon a két legveszélyesebb letartóz
tatottal kell vitetni a legközelebbi lakóhelyig, ahol egy őr őrizete mellett ott 
kell hagyni, aki intézkedik a kezeléséről és továbbszállításáról.

273. Ha útközben hóvihar, köd, vagy záporeső keletkezik, a letartózta
tottakat meg kell állítani és az őrséget úgy kell felállítani, hogy szökés ne 
történjen. Ha zárt épület van a közelben, a letartóztatottakat ott kell őrizni, 
amíg a csoport tovább folytathatja útját.

Bilincselések módja:

274. Az előállításra, átkísérésre kerülő előzetes letartóztatottak bilincse
lését az ügyészség határozza meg. Amennyiben a bilincselés módja nem felel 
meg a biztonsági követelményeknek, a börtön (munkahely) parancsnoka a 
biztonságnak megfelelően határozza azt meg.

273. Az átszállításra kerülő letartóztatottak bilincselésének módját min
den esetben a börtön (munkahely) parancsnoka határozza meg a következők 
szerint:

— kéz- és lábbilincset kell alkalmazni, ha a letartóztatott valamely ható
ság őrizetéből már megszökött súlyos politikai elítélt, életfogytig, vagy halálra 
ítélt, többszörös visszaeső letartóztatott esetében, vagy ha az elítélt saját érdeke 
teszi szükségessé, hogy magában, vagy másban kárt ne tehessen,

— láncbilincset (patent) a fenti esetek kivételével egyéb letartóztatot
tak előállítása, átkísérése esetén 1—5 fő-ig.

— fűzőláncot 5 főn felüli előállítás, átkísérés alkalmával.

276. Rokkant, testi fogyatékban szenvedő és koruknál fogva szökésre 
képtelen letartóztatottakkal szemben a bilincselést mellőzni lehet.

277. Fiatalkorú letartóztatottakkal szemben, ha szökésétől, támadásától 
tartani lehet, szíjbilincset kell alkalmazni.

278. Női letartóztatottal szemben bilincselést csak kivételes esetekben — 
ha szökevények, súlyos elítéltek, vagy fegyelmezetlenek — lehet alkalmazni.

279. A  bilincset előállítás, átkísérés és átszállítás alkalmával a letartózta
tottról levenni szigorúan tilos, kivétel csak

— az ügyész, vagy a tanácselnök utasítása,
— az orvos véleménye életveszélyes betegség esetén,
— ha az orvos másképpen megvizsgálni nem tudja,
— halál esetén.
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Láncbilincs alkalmazása 1 fő esetén.
280. A  bilincsláncot először a jobbkéz csuklója felett feszesen át kell 

fűzni, erre rá kell helyezni a balkezet és a csukló felett ezt is át kell fűzni 
úgy. hogy a bilincslakat a  két csukló közé kerüljön.

Láncbilincs alkalmazása 2 fő esetén.
281. Az egyik letartóztatottnak (a veszélyesebbnek látszó) a jobb, a 

másiknak a balkezét kell összebilincselni. Ügyelni kell arra, hogy a kézfejek 
szorosan egymással szemben feküdjenek. A  kéz- lábbilincset nem a nadrág
szár és a kabátujj fölé, hanem alá kell tenni.

Fűzőlánc alkalmazása.

282. A  letartóztatottakat kútsorba állítjuk egymás mögé. Az egyik sor
nak a bal, a másik sornak a jobbkéz csuklója fölé kell tenni a kézbilincset. 
A  kézbilincsre rá kell helyezni a rögzítő lemezt, a keresztalakú vájaton kell 
keresztülhúzni a láncot, és a lánc mindkét végét le kell lakatolni.

Ügyelni kell arra, hogy a bilincsek megfelelő méretűek legyenek és egy 
láncra csak annyi letartóztatottat lehet ráfűzni, hogy azok ne akadályozzák 
egymást a menetben.

283. A  szíjbilincs alkalmazása azonos a láncbilincsével.

X III. Fejezet

V EZÉN Y LÉS TEM ETÉSEN , T IS Z T E L E T A D Á S TEM ETÉSN ÉL

284. Díszkíséretet kell kirendelni a Bv. Testület tagjainak temetésére, ha 
a haláleset szolgálati ténykedésükből kifolyólag következett be.

Ezenkívül akiknek temetésére a belügyminiszter és helyettesei, valamint 
a büntetésvégrehajtás országos parancsnoka külön intézkedik.

285. A díszkíséret vezénylése a következőképpen történik:

— magasabb parancsnok, valamint a munkásmozgalmi érdemekkel ren
delkezők temetésére a kirendelést külön utasítás alapján kell végrehajtani,

— tiszti állományba tartozók temetésére szakaszt, főhadnagy parancs
noksága alatt,

— tiszthelyettesek és őrök temetésére egy rajt, tiszthelyettes parancsnok
sága alatt kell kirendelni.
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286. Az elhunyt minden érdemrendjének vitelére egy személyt kell ki
jelölni. A  díszkíséret ruházata azonos az őrségével. Minden puskához 3 db 
vaktöltényt kell adni.

287. A  kirendelt díszkíséret az elhunytat a sírhelyig kísérje. Abban az 
esetben, ha a temetés nem a börtön (munkahely) székhelyén történik, ahol 
az illető meghalt, az elhunytat csak a város határáig kell kísérni.

Ha az elhunytat más városból szállítják a börtön (munkahely) székhe
lyére, akkor a fogadására a város határába, illetve a pályaudvarra kell dísz
kíséretet kirendelni.

Annak a börtönnek a parancsnoka, ahonnan az elhunytat szállították, 
legalább 24 órával az elhunyt szállítása előtt értesítse annak a börtönnek a 
parancsnokát, ahol a temetést végre fogják hajtani.

288. A  végtisztesség megadására kirendelt díszkíséret az elrendelt idő
ben érkezzen meg a kirendelt helyre és úgy álljon fel, hogy a koporsót az 
arcvonal előtt vigyék el.

289. A  temetésre érkezett díszkíséret csak az elhunytnak teljesít tisztelet- 
adást, a temetésre érkezett előljárónak nem kell tiszteletadást teljesíteni.

290. A  holttest kihozatalánál a díszkíséret parancsonka „Vigyázz!”-t 
vezényel. Erre a vezényszóra a zenekar a gyászindulót játsza és követi a 
koporsót.

Amikor a koporsó a díszkíséret szárnyán túlhaladt, a díszkíséret a követ
kező sorrendben alakul meg:

Koszorúk, az elhunyt kitüntetései, gyászkocsi a koporsóval, a gyászkí
séret, zenekar és díszkíséret.

Amikor a gyászmenet a sírhelyhez ér, a zenekar abbahagyja a gyászinduló 
játszását, a díszkíséret pedig ha a hely megengedi, arccal a sír felé sorakozik 
és ugyanúgy teljesít tiszteletadást, mint az elhunyt kihozatalánál.

291. Amikor az elhunytat a sírba helyezik, a díszkíséret parancsnoka 
„Vigyázz! ”-t vezényel, a kijelöltek három sortüzet adnak, a zenekar a him
nuszt játsza. Ennek elhangzása után a díszkíséret bevonul az állomás
helyére.
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ESKÜTÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Felvétetett a Bp. Megyei Börtön hivatalos helyiségében Kovács Péter bv. őr 
szolgálati esküjének letétele alkalmával. Nevezett az alábbiakat jelenti ki.

Én K o v á c s  Péter, a dolgozó magyar nép fia esküszöm, hogy a Magyar 
Népköztársaságnak hűséges őre leszek.

A Népköztársaság Alkotmányához, törvényeihez és a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány rendelkezéseihez híven becsülettel teljesítem kötelességemet. Előljáróim 
és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem. Esküszöm, hogy hazámnak 
a szocializmust építő Magyar Népköztársaságnak, dolgozó népünk hatalmának 
és rendjének hűséges és tántoríthatatlan őrzője és védelmezője leszek minden 
ellenséggel szemben, ha kell életem és vérem feláldozásával is.

Esküszöm, hogy előljáróinkat, zászlóinkat és elvtársainkat megvédem, fegyvereinket 
és egyéb harci eszközeinket el nem hagyom. A szolgálati ismereteket elsajátítom. 
Példamutatóan viselkedem és a fegyelmet minden törvényes eszközzel fenntartom.

Alárendeltjeimről legjobb tudásom szerint gondoskodom, őket öntudatos hazafiakká 
és a proletár internacionalizmus harcosává nevelem.

Az állami és más népi vagyont, az államtitkot, a hivatali és szolgálati titkot 
megőrzőm.

Szolgálatban és szolgálaton kívül egyaránt népünk igaz fiához méltó módon visel
kedem, becsülettel élek és halok.

Ha pedig a törvényeket megsértem, eskümet megszegem, sújtson a Népköztársaság 
törvénye és dolgozó népünk megvetése.

Budapest. 1959. január hó 15. nap.

Kovács Péter bv. őr Németh Károly bv. ales.
esküttevő parancsnok

Tanúk: Nagy László bv. hdgy.
Tóth János bv. alhdgv.
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2. számú melléklet.

ELŐJEGYZÉS AZ ŐRSÉGNEK KIADOTT LŐSZERRŐL

1. A szolgálatba lépő őrségnek kiadott őr és járőr lőszer nyilvántartására szolgál.
2. Az őrparancsnok köteles vezetni. Használatbavétel előtt titkosítani kell.

VEZETÉSI MÓDJA

1. Az 1. számú "kelt" c. rovatba a lőszer kiadásának év, hó és napját kell 
feltüntetni.

2. A 2. számú rovatba a kiadott töltények számát és azokat a szolgálati 
pisztolyokat kell bevezetni, amelyek nem névszerint vannak kiadva.

3. A 3. rovatot a töltényeket vagy pisztolyokat átvevő írja alá.
 I

4. A 4. rovatba a visszaadás ideiét kell feltüntetni.

5. Az 5. rovatot a visszavevő írja alá.

6. A  6. számú ..Megjegyzés"  rovatba a töltények (pisztolyok) kiadásával, vissza
vételével kapcsolatos megjegyzéseket kell megtenni.
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2. számú melléklet.

Kelt 
év. hó, 

nap

A kiadott 
töltények 

száma (pi)

Az átvevő 
aláírása

Vissza
adás
ideje

Vissza
vevő

aláírása

Meg
jegyzés

1959. 
I. 10.

7.62 mm 
gpi 70 db

Bodor Géza 
bv. szkv. I. 11.

Zádori 
István 

bv. tőrm.

1959. 
I. 10.

7.62 mm 
gpi 70 db

Nagy Béla 
bv. őrm. I. 11.

Zádori 
István 

bv. tőrm.

1959. 
I. 10.

1—db 48. M.
pi CH. 

73541 sz 14 db

Dudás Pál 
bv. tőrm. I. 11.

Zádori 
István 

bv. tőrm.
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3. számú melléklet.

ZÁRÁSI LÉTSZÁMJELENTÉS

1. Zárás után —- nevelő távolléte alatt — az őrparancsnoknak az elítéltek lét
számának átvételére szolgál.

.2. A nevelő köteles elkészíteni a hozzá beosztott elítéltekről, és zárás után az 
őrparancsnoknak átadni.

KEZELé SI MÓDJA

1. Zárási létszámjelentés nyilvántartására egy titkosított füzetet kell felfektetni.

-2. A nevelő a körleten szolgálatot teljesítő biztonsági őrrel végrehajtja a zárást, 
elkészíti a zárási létszámot, bevezeti a titkosított füzetbe és azt mindketten 
aláírják.
Távozáskor az őrparancsnoknak átadja. Reggel a szolgálatba lépő nevelő a 
létszámjelentési füzetet vegye át az őrparancsnoktól.
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Körlet megnevezése
(Pl. Balcsillag III. körlet 9—50. zárkáig.)

ZÁRÁSI LÉTSZÁMJELENTÉS
1959. február 15-én.

3. számú melléklet.

Az elítéltek zárási létszáma: 
Távol:

140 fő

Játéküzemben: 30 fő
Asztalosüzemben: 20 fő
Szekszárdon tárgyaláson: 2 fő
Konyhán: 5 fő

összesen: 197 fő

Dudás Károly bv. tiz. Tóth Mátyás bv. tőrm.
körletbiztonsági őr nevelő
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4. számú melléklet.

MUNKÁRA KIADOTT ELÍTÉLTEK NYILVÁNTARTÁSA

1. Az őrparancsnok részére a szolgálat és a biztonság megszervezéséhez 
szükséges.

2. A nevelő készíti el és munkaelosztás után az őrparancsnoknak átadja.

3. Munkahelyen előző nap este kell az őrparancsnoknak átadni, hogy a táblás 
biztosításhoz az őrséget időben be tudja osztani és eligazítani.
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4. számú melléklet.

körlet megnevezése

MUNKÁRA KIADOTT ELÍTÉLTEK LÉTSZÁMA

1959. február 15.

Asztalosüzemben 350 fő
Rabkonyhán 14 fő
Pékműhelyben 9 fő
Mosodában 10 fő
Cipész, szabó, nyomda 20 fő
Lakatos 9 fő
Sertés-gondozó 2 fő
Udvaros, stb. 4 fő

Nagy Gáspár bv. törm. 
nevelő
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5. számú melléklet.

BE- ÉS KILÉPŐK NYILVÁNTARTÁSA

1. Polgári személyeknek a börtönbe (munkahelyre) való be- és kilépésének 
nyilvántartására szolgál.

2. Minden börtönben (munkahelyen) a főkapuőr köteles vezetni.

3. Nem kell bevezetni a Bv. Országos Parancsnokság ellenőrzésre jogosult tisztjeit 
és a bv. területén dolgozó rendőri nyomozókat, valamint a BM. és más fegy
veres szervektől szolgálati ügyben érkező személyeket. Ezek a szolgálati 
igazolvány felmutatása mellett beléphetnek.
A BM. és más fegyveres szervektől szolgálati ügyben érkező személyeket a 
főkapuőr csak a parancsnokhoz vagy helyetteséhez engedheti be.

VEZETÉSI MÓDJA

1. Polgári személy belépését a parancsnok engedélyezheti. Az engedély megadása 
után a főkapuőr beírja a belépő nevét, foglalkozását, pontos lakcímét, (utca, 
házszám), kihez megy, a belépés idejét és távozáskor a kilépés idejét, majd 
aláírja.

2. Az eredeti belépési engedélyt átadja a belépőnek, aki aláíratja azzal, akihez 
megy. Távozáskor a belépési engedélyt kérje vissza, majd összegyűjtve az őr- 
parancsnoknak adja át. Az eredeti belépési engedélyt az őrparancsnok 1 évig 
köteles megőrizni. A könyvben maradt másolatot a könyv betelte után az 
eredeti belépési engedéllyel irattárba kell helyezni.
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....................................................................... sorszám
79164

B E L É P É S I  E N G E D É L Y

A belépő neve: NAGY MIHÁLY 

foglalkozása: ügyvéd

Lakása: Budapest, XV., Petres utca 40. III. 10.

Kihez megy: bny. iroda, (osztály, emelet, ajtó)

A belépést engedélyezte: parancsnok 

A belépés ideje: 1959. II. 15. nap, 14 ó 30 p 

A kilépés ideje: 1959. II. 15. nap. 15 ó — p

Deme Károly bv. tőrm. Suba Kálmán bv. hdgy
kiállító aláírása félfogadó aláírása

 sorszám

B E L É P É S I  E N G E D É L Y

A  belépő neve: 

foglalkozása:

Lakása:

Kihez megy:

A belépést engedélyezte:

A belépés ideje: nap óra perc

A kilépés ideje: nap óra perc

kiállító aláírása félfogadó aláírása
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A KÖRLETBŐL TÁVOZó  LETARTÓZTATOTTAK 
NYILVÁNTARTÁSA

1. A körletből kiadott letartóztatottak nyilvántartására szolgál. A körletbizton
sági őr köteles vezetni.

2. Minden letartóztatottat, akik a körletet elhagyják, vagy a körleten lévő házi
műhelyekben dolgoznak, be kell vezetni és a letartóztatottat átvevő őrrel alá 
kell íratni.

VEZETÉSI MÓDJA

1. Az 1. sz. „kelt” c. rovatba a kiadás évét, hónapját, napját, a 2. sz. rovatba 
a kiadás óra percét kell bejegyezni.

2. A 3. sz. rovatba a kiadott letartóztatottakat számszerint kell bevezetni.

3. A 4. sz. rovatba azt a helvet kell bevezetni, ahová a letartóztatottat kísérték.

4. Az 5. sz. rovatot a letartóztatottakat átvevő őr írja alá.

5. A 6. sz. rovatban a visszavétel óra, percét és ha nem a kiadás napján vették 
vissza, akkor a visszavétel napját is be kell vezetni.

6. A 7. sz. rovatot a letartóztatottakat visszavevő őr írja alá.

7. A 8. sz. „Megjegyzés” c. rovatban a kiadással vagy visszavétellel kapcsolatos 
észrevételeket kell feltüntetni.
Pl. ha a munkára kikísért letartóztatottak közül egyesek engedéllyel még tovább 
maradtak dolgozni.

6. számú melléklet
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6. számú melléklet

Kelt,
év.
hó.
nap

Kiadás
óra.
perc

Letar
tózta
tottak

lét
száma

Rendeltetési hely Átvevő aláírása
Vissza

adás 
nap, óra. 

perc

Visszavevő
aláírása Megjegyzés

1958 
I. 10 05.00 h 4 fő rabkonvha Kiss Péter bv. őrv. 10. 20 h Kordé János 

bv. őrm.

I. 10 07.00 h 4 fő szabóműhelv Nagy Sándor 
bv. őrm. 10. 16 h Joó Géza bv. tőrm.

I. 10 07.00 h 98 fő konfekció Széli Pál bv. szkv. 10. 16 h Joó Géza bv. tőrm.

I. 10 08.00 h 70 fő séta Duda Miklós 
bv. tőrm. 10. 9 h Joó Géza bv. tőrm.

I. 10 08.30 h  2 fő Bp. MB. tárgyalás Soós Kálmán 
bv. tőrm. 12. 14 h Farkas Vilmos 

bv. tíz.
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7. számú melléklet

ÚTIRÁNYTERV A GYALOGOS ÉS A LOVASJÁRő R RÉSZÉRE

1. Az őrparancsnok készíti el a járőr útbaindítása előtt és a parancsnokhelyettes 
hagyja jóvá.

E L K É S Z Í T É S I  m ó d j a

Az 1. számú rovatba a járőr útvonalát érintő helyeket, tereptárgyakat, a figyelő- 
és pihenőhelyeket kell beírni. Ezeken a helyeken köteles megjelenni, figyelést 
végrehajtani, és az adott parancs szerint jelentést tenni.

2. A 2. sz. rovatba az 1. számú rovatban meghatározott helyekről adott jelentés, 
vagy jelzés módját kell megjelölni.

3. A grafikontáblázat a járőrszolgálat idejét határozza meg, valamint az 1. számú 
rovatban meghatározott helységek, tereptárgyak, figyelési és pihenőhelyekre 
való érkezési és tartózkodási időt.

4. Járőrszolgálat letelte után az útirányterv hátlapján tegyen írásban jelentést 
a szolgálat ideje alatt előforduló eseményekről.

3. Az őrparancsnok a lejárt útirányterveket összegyűjtve titkosan kezelje.
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Állampuszta Mezőgazdasági munkahely parancsnokság 7. számú melléklet
Központi Üzemegység

Ú T I R Á N Y T E R V

Kálmán Sándor bv. őrm. Bodrog Mihály bv. örm.
járőrök részére

Útvonal, terep
tárgyak. figyelési 

hely

Jelentés
jelzés
módja

6 7 8 9 10 11

11
Állampuszta köz

ponti üzemegység

Kékesd d. I. szóban
V

Korhány telefon

Miklai szérű rádió

Állampusztai szérű rádió

Állampusztai
őrparancsnok szóban

Állampuszta, 1958. július 20-án. Jóváhagyom:

őrparancsnok parancsnokhelyettes
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8. számú melléklet

ő RSZOBA ÉS ő RPARANCSNOKI IRODA-LELTÁR

1. Az őrszoba és őrparancsnoki iroda leltári tárgyainak nyilvántartására szolgál.

2. Az őrparancsnokhelyettes szolgálatbalépésekor köteles ellenőrizni a leltári tárgyak 
meglétét.

3. Az anyagi szolgálatnak kell elkészíteni és az őrszoba, az őrparancsnoki iroda 
ajtaján belül kifüggeszteni.

4. A leltárba fel kell venni az őrszobában és az összes hozzátartozó helyiségek
ben (külön-külön) lévő összes leltári tárgyakat.

5. A leltári tárgyak rongálásáért, elvesztéséért az őrparancsnok anyagilag felelős.
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8. sz. melléklet

L E L T Á R - J E G Y Z É K  
az őrszobáról

Sorszám Tárgy megnevezése Darab
száma Megjegyzés

1 Vaságy 40

2 Asztal 4 ebédlő

3 Szekrény 20 2 a jtós

4 Szék 15 támlás

5 Ruhafogas 6

6 Óra 1 villany

7 Szemetesláda 1

8 Kályha 1

9 Rádió 1 . népszuper

10 Kancsó 4 üveg (ivó)

11 Pohár 10 üveg (ivó)

Szombathely, 1959. I. 10.

Kovács Péter bv. tőrm. Nagy Pál bv. hdgy
őrparancsnok anyagi szolg. vez.
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....................................................................... 9. sz. melléklet
börtön (munkahely) megnevezése

J ó v á h a g y o m :

börtön (munkahely) parancsnok

S Z Á L L Í T Á S I  t e r v

A Bp. Megyei Börtönből, a Bp. Országos Börtönbe 300 fő letartóztatott 
átszállítására.

I. Indulási hely, idő:

A Bp. Megvei Börtön: 1958. január 10-én 23.00 órakor.

II. Útvonal:

Nagy Ignác utca—Kálmán utca—Rudas László utca—Dózsa György út—Ajtósi 
Dührer sor—Vorosilov út—Mogyoródi út— Francia út—Kerepesi út—Fehér út— 
Jászberényi út—Maglódí úton keresztül a Bp. Országos Börtön.

III. Szükséglet:

1. őrség: Az átszállítás biztosításához
— 2 fő szállítmányparancsnok,
— 2 fő operatív munkás,
— 2 fő motoros futár,
— 24 fő kísérő őrség (1 rabóba, 3 fő),
— 12 fő fegyveres biztosító őr (tehergépkocsin),
— 2 fő fegyveres biztosító őr a szállítmány parancsnok mellé, 

összesen: 44 fő. Egy-egy menetoszlopba 22 fő.

2. Fegyverzet: 38 db géppisztoly 
6 db pisztoly

3. Lőszer: Géppisztolyonként: 5—5 töltött tár (táranként 35 db töltény), 
Pisztolyonként: 2—2 töltött tár (táranként 7—7 db töltény).

4. Gépkocsi: 8 db rabszállító gépkocsi (rabó),
3 db személygépkocsi,
2 db Wippon gépkocsi ponyva nélkül a biztosító őrségnek, 
2 db motorkerékpár a futár részére.
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IV. Menetoszlop felállítása:
A menetoszlop élére kerül 1 személygépkocsi a szállítmánvparancsnokkal és 2 fő 
biztosító őrrel. A  4 rabszállító gépkocsi után a biztosító őrség gépkocsija halad 
5 fő biztosító őrrel és egy parancsnokkal.
A  motoros futár a menetoszlop hosszában biztosít. A gépkocsik úgy a városban, 
mint a városon kívül 30 km-es sebességgel és egymástól 20 m távolságra 
haladhatnak.

V. Biztosítás útközben:
Menetközben az egymás mögött haladó rabókat a gépkocsivezető mellett ülő 
kocsiparancsnok és a menetoszlop végén haladó biztosító őrség biztosítja.
Ha a szállítmánynak kényszerből hosszabb ideig meg kell állni (forgalmi akadály, 
defekt, stb.), akkor az 1. számú rabó gépkocsivezetője mellett ülő kocsiparancsnok 
a menetoszlop jobboldalán, a 2. számú kocsiparancsnok a baloldalon, a 3. számú 
a jobboldalon, a 4. számú a baloldalon biztosít, közvetlen a gépkocsik mellett. 
A biztosító őrség a menetoszlop utolsó kocsijának jobb és baloldalán helyezkedik 
el úgy, hogy a menetoszlop mindkét oldalán végig lásson. A motoros futár a 
menetoszlop hosszában biztosít.

VI. Jelzés módja:
Kényszermegállás, vagy más rendkívüli esemény esetén a motoros futár ad jelzést 
a parancsnoknak.

VII. Egyéb rendelkezések:
Rabszállító gépkocsik hátsó ajtajait csak a szállítmány parancsnok utasítására 
lehet kinyitni. Az ajtók kulcsai a gépkocsivezetők mellett, a kocsiparancsnoknál 
legyenek.

2. A 300 fő letartóztatott 8 db rabszállító gépkocsival 3 részben lesz szállítva. 
Egy-egy menetoszlop 4—4 rabszállító gépkocsiból áll.

3. Az első menetoszlop után a következő szállítmány csak akkor indulhat el. 
amikor a szállítmányparancsnok a megérkezést a rendeltetési helyről (Bp.
O. B.) közölte.

Budapest, 1958. január 9.

Dénes Mihály bv. hdgy 
szállítmányparancsnok
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10. számú melléklet

Ő R U T A S Í T Á S

1. Tartalmazza valamely külső-belső őrhely őrének felállítási helyét, mozgási 
körletét, figyelési sávját, fő- és mellék-lőiránvát, összeköttetését, az őrhely 
jelzőberendezését, az őr fegyverzetét és különleges feladatát.

2. Az őrutasításban foglalt feladatokat az őrség állományába tartozók kötelesek 
megismerni és maradéktalanul végrehajtani. Az őrt az őrhelyre csak akkor 
lehet felállítani, ha az őrutasításban meghatározott feladatokat teljes egészébe 
megismerte és megértette. Ezért az őrparancsnok a felelős.

3. Az őrparancsnok, helyettese és a felvezető valamennyi őrhelyre vonatkozóan
ismerje az őrutasításban meghatározott feladatokat, azok betartását következe- 
tesen követelje meg a felállított őröktől.

E L K É S Z Í T É S I  m ó d j a

1. A parancsnok bizottságot jelöljön ki az őrhelyekre vonatkozó különleges fel- 
adatok meghatározására, amelynek tagjai a parancsnokhelyettes, politikai 
helyettes, nevelőtiszt és az őrparancsnok.

2. A bizottság határozata után a parancsnokhelyettes készítse el az őrutasítást 
valamennyi külső-belső őrhelyre vonatkozóan, a 10. számú melléklet alapján. 
Vitás kérdésekben a parancsnok döntsön. Ahol parancsnokhelyettes nincs, 
a parancsnok készítse el.

3. A különleges feladat alatt nem a Szolgálati Szabályzatban az őr részére meg- 
határozott feladatokat kell érteni, hanem minden őrhelynek a sajátos környe- 
zetéből adódó feladatokat, amelyeket a Szolgálati Szabályzat az őr részéi 
nem ír elő. de az őrhely elhelyezése, környezete, őrzési viszonyai a biztonságos 
őrzés érdekében különleges feladatként határoz meg az oda felállított őr részére

A. Az őrutasítást a parancsnok jóváhagyása után az őrszobában ki kell függesz- 
teni és úgy kell kezelni, hogy abba illetéktelenek be ne tekinthessenek.
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börtön (munkahely) megnevezése 

J ó v á h a g y o m :

börtön (munkahely) parancsnok

Ő R U T A S Í T Á S
a 2. számú őrhelyen felállított őr részére 

1 Az őr felállítási helye:
Nappal a garázs tetején lévő őrtorony. Este a munkáltatás befejezésével 
17.00 órától reggel 06.00 óráig az udvaron mint mozgóőr teljesít szolgálatot. 
Felállítási helye a garázs körletkijárat felőli sarkánál.

2. Mozgási körlete:
Nappal a garázs tetőzetén körben. Éjjel a felállítási helyétől jobbra, a rab
konyha és a körletiroda, balra a szeméttároló, valamint a garázs mögötti 
udvarrész.

3. Figyelési sávja:
Nappal a baloldalon lévő bástyafal vonala végig, a rabkonyha és a munka
termek tetőzete, valamint az udvar belátható területe. Éjjel a szeméttároló, a 
rabkonyha és körletiroda udvar-része, az arrafelé néző zárkaablakok, valamint 
a munkatermek és a bástyafal vonala végig.

4. FŐ- és mellék-lőiránya:
Fő-lőiránya a bástyafal vonala, mellék-lőiránya a rabkonyha és a munkater
mek tetőzete.

5. összeköttetés:
Nappal a 3. számú őrrel szóban, az őrparancsnokkal telefonon és jelzőcsengő 
útján, éjjel a körletbiztonsági őrrel szóban, az őrparancsnokkal a körlet ki
járati ajtónál jobbra elhelyezett jelzőcsengővel.
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6. Jelzőberendezés:
Az őrtoronyban 1 db jelzőcsengő, piros jelzőlámpa és távbeszélőkészülék,
a körlet kijárati ajtónál jobbra 1 db jelzőcsengő van elhelyezve.

7. Fegyverzete:
Géppisztoly, 70 db tölténnyel.

8. Különleges feladatai:
a) Akadályozza meg, hogy a garázsba illetéktelenek bemehessenek.

b) A körlet és a munkatermek ki járati ajtajain elítéltet se ki. se be. valamint
a szeméttárolóhoz nem engedhet őri kíséret nélkül. 

c) Fokozott éberséggel figyelje a szeméttároló udvarrészét, és az arra néző 
zárkaablakokat, hogy azon keresztül a külvilággal való érintkezés és szökés 
ne történjen.

d) Biztosítsa a gépkocsi bejárati kapu nyitását, de előtte minden elítélt 
mozgatást szüntessen meg a hátsó udvaron.

e) A munkateremben történő le- és felvonulásnál, valamint az ebédidő alatt 
fokozott éberséggel figyeljen, hogy szökés ne történjen.

f) Külső támadás esetén váltótársával, belső támadás esetén a 3. számú őrhely 
őrével a riadó elrendelése után goivószóróval tüzelőállást foglal a szabó - 
műhely I. emeleti WC felőli ablakában.
Feladatát a riadótervben foglaltak és az őrparancsnok utasítása szerint 
lássa el.

g) őrhelyéhez nappal közvetlen előljáróin (és azok kíséretében lévő személye
ken) kívül a feljárati létrához, éjjel a körlet kijárati rácsajtón kívülre 
senkit sem engedhet.

Dátum.

parancsnok v. parancsnokhelyettes
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11. sz. melléklet

AZ ELIGAZÍTÓ f ü z e t  v e z e t é s e

1. A szolgálatba lépő 24 órás őrség eligazítási anyagának írásos rögzítésére szolgál.

2. Az őrparancsnok köteles vezetni és anyagát összeállítani az eligazítás megtar
tása előtt.

3. Az eligazítás anyagának tartalmát a felsőbb szervek parancsaiból, utasításai
ból, az ellenőrzések alkalmával tapasztaltak és a börtönparancsnok, valamint 
helyettese által adott utasításokból állítsa össze.

Feltétlenül szükséges, hogy az eligazítás anyagában politikai tartalom is kerül
jön. Az őrség érezze és ismerje feladatának politikai célját is, amely elősegíti 
a feladatok öntudatos teljesítését és csökkenti a mechanikus végrehajtást.

Az eligazító füzet tartalmát az őrparancsnok köteles a parancsnokhelyettesnek 
(ahol parancsnokhelyettes nincs, a parancsnoknak) naponta bemutatni.

VEZETÉS MÓDJA

1. Az eligazítás anyagát nem kell szóról szóra leírni, hanem csak a főbb szem
pontokat és azon belül a vezérszavakat.

2. Az eligazítás anyaga konkrét tényeket tartalmazzon, legyen mentes az általá
nosítástól.
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Láttam:

parancsnokhelyettes

E L I G A Z Í T Á S
1958. január hó 10. napján

börtön (munkahely) őrsége részére

Eligazítás célja: Felkészíteni a 24 órás őrséget a szolgálati feladatok
végrehajtására.

Eligazítás tárgya: 1. A 2/958. sz. Börtönparancsnoki Parancs ismertetése.
2. Az elmúlt 24 órás szolgálat eredményei és hiányosságai.

Nagy Mikós bv. tőrm. körletbiztonsági őr a szolgálati ideje alatt a zárkák éber 
megvizsgálásával a 20-as zárkában falbontást fedezett fel.

A szolgálati szabályzat VI. fejezet 129. pont 1., 2. bekezdésében foglaltakat 
betartotta.
Eredménye: két ellenforradalmár nem szökhetett meg — a büntetés végrehajtását 
nem kerülhették el — (halálbüntetés), nem árthatnak tovább társadalmi rendszer 
rünknek.

Dicséretre javaslom — példamutatás.

Polos Kálmán bv. őr, a 3. sz. külső őrhelyen (őrtoronyban) az eligazítás ellenére 
éber figyelés helyett az őrtorony faoszlopába drasztikus jeleket faragott. Mellette 
a bástyafal közelében dolgozott Krémer György elítélt, házi kőműves.

A szolgálati szabályzat VI. fejezet 125. pontjában foglaltakat nem tartotta be. 
Következménye: a letartóztatott megszökése, a letartóztatottak fegyelmének gyen
gülése, tápot ad a szökési tervek végrehajtására.

Fenyítésre javaslom.

Keresi Károly bv. hdgy. 
őrparancsnok
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12. sz. melléklet

ö  R N A  P L Ó

1. Az őrség szolgálatának nyilvántartására, ellenőrzésének rögzítésére, a fegyverzet 
és lőszer nyilvántartásának, a letartóztatottak létszámának és mozgatásának ve
zetésére szolgál.

2. Tekintettel arra, hogy a bv. objektumok erőviszonyai nem egyenlők, ezért 
három őrnapló rendszeresítése vált szükségessé: 

— az országos börtönök és mezőgazdasági munkahelyek központi üzem
egységei I. számú.

— a megyei börtönök és a mezőgazdasági munkahelyek kihelyezett üzem
egységei II. számú,

— a járási börtönök III. sz. őrnaplót vezetnek.

VEZETÉSI MÓDJA 

I. sz. ő  R N A  P L Ó

1. Az őrnaplót a szolgálat átvétele előtt az őrparancsnoknak kell kitölteni.

2. Az őrhelyek száma c. rovatban az összes rendszeresített őrhelyek számát 
vezetni kell, még abban az esetben is, ha valamely őrhelyet létszámhiány miatt 
az őrparancsnok nem tud betölteni.

3. Az őrhelyeket 1-es sorszámmal kezdve folyamatos számozással kell vezetni. 
Az egyes sorszámot a főkapuőr kapja, az utána soronkövetkezőt a külső őrök, 
majd a körletbiztonsági és belső kapuőröket keli folyamatosan beírni úgy, 
hogy az első váltású őrök az I. váltás, a második váltású őrök a II. váltás 
c. rovatba kerüljenek. Amely őrhelyeken váltás nincs, ott az I. váltás c. 
rovatba kell beírni az őrt.

4. Az előállító-átkísérő őröket a részükre megnevezett rovatban folytatólagosan 
egymás alá kell beírni.
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5. A szállításon c. rovatban vidéki előállítások és más börtönhöz (munkahelyre) 
történő átszállításokhoz beosztott őrséget névszerint kell bevezetni.
Ebbe a rovatba kell bejegyezni azokat is, akik nem az őrség állományába 
tartoznak, de az átkísérő vagy átszállító őrséghez lettek beosztva.

A szállításon c. rovatba az őrök neveit, az „előállító és átkísérő őrök c. ro
vatától függetlenül kell bevezetn i. Ebben az esetben egy beosztott neve két 
helyen szerepel.

A szállításon c. rovatba beírtakat a szolgálati létszámba nem kell beszámítani.

6. A vezényeltek c. rovatba kell bevezetni azokat, akik az őrség állományából
más szolgálati területre, vagy más börtönhöz vannak vezényelve.

7. A beteg c. rovatba akik betegállományban vannak.

8. A szabadság c. rovatba a szabadságon lévőket.

9. A szolgálattól eltiltva c. rovatba, akiket a parancsnok a szolgálat ellátástól
eltiltott, felfüggeszett.

10. A  fegyverzet c. rovatba, mindkét szakasz őrsége részére kiadott fegyverze
tet, valamint az őr és járőr részére kiadott lőszert kell bevezetni.

11. A megjegyzés c. rovatba kell bevezetni a hiányzó fegyver-lőszer számát és
okát, valamint a javítás alatt lévő fegyvereket.

12. A szolgálatban történt változások c. rovatba az őrnaplóban eredetileg rögzí
tett szolgálati beosztásoktól eltérő változásokat kell bejegyezni.

Ide kell bevezetni azt is, ha valamilyen oknál fogva az őrhelyről az őrt le 
kell váltani, vagy ha az őrt az őrhelyre az őrparancsnok valamilyen oknál 
fogva nem tudja felállítani.

13. Az ellenőrző előljáró c. rovatba az őrszolgálat ellátásának ellenőrzésére kö
teles és jogosult előljáró köteles észrevételeit rögzíteni. (Pl. börtönparancs
nok, helyettese, őrparancsnok, helyettese, felvezető.)

Minden esetben rögzíteni kell az őrség eligazítását és a reggeli őrségváltást. 
Az őrparancsnok, vagy helyettese ellenőrzés alkalmával nemleges esetben 
is köteles bejegyezni az őrnaplóba. A bejegyzéseket vízszintes vonallal kell 
elválasztani egymástól.

14. A letartóztatottak létszáma c. rovatba be kell írni a letartóztatottak összlét- 
számát záráskor (a nevelő jelentése alapján), valamint reggeli nyitáskor a nö- 
vedék-fogyaték rovatainak változása alapján.

A növedék-fogyaték rovataiban csak azokat a változásokat kell bejegyezni, 
amely este zárástól reggeli nyitásig (míg a nevelőnek az őrparancsnok a lét
számot át nem adta) történtek.
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II. sz. ő R N A P l ó  

1. Vezetése, illetve rovatainak kitöltése értelemszerűen az I. számú őrnapló rova
tainak megfelelően történik.

2. A szállításon lévőket a vezényeltek rovatába kell bejegyezni és a név után 
„száll.” megjegyzést kell tenni.

III. sz. ő R N A P L ó

1. Vezetése, illetve kitöltése értelemszerűen történik.

2. Az őrség létszámába nem kell bevenni a járási börtönparancsnokot.

3. A megoszlás c. rovatot közvetlenül a szolgálat átadása előtt kell kitölteni és a 
rovataiba bejegyzett összlétszámnak egyezni kell a szolgálat átadásakor c. ro
vatba bejegyzett létszámmal.

4. Az ellenőrzés c. rovatba a jb. parancsnok köteles bejegyezni az ellenőrzés al
kalmával (éjjel-nappal) tett észrevételeit, a beosztottak az éjjel végzett ellenőr- 
zéseket.

5 A jelentés c. rovatot a jb. parancsnok tölti ki. A jelentési rovatba a rendkívüli 
eseteket kell bejegyezni. Nemleges esetben is ki kell tölteni (pl. szolgálati 
időm alatt rendkívüli esemény nem történt).

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Ha az őrnapló valamelyik rovata nem elegendő a beíráshoz, akkor ezt egy kü
lön lapon kell rögzíteni és az őrnapló mellékleteként külön dossziéban kell 
lerakni (az őrnaplóba tűzni, vagy ragasztani nem lehet).

2. Az őrnapló mellékletére rá kell vezetni az őrnapló oldalszámát, a napló jelentési 
rovatában viszont be kell vezetni az őrnapló melléklet sorszámát. (Pl. az ellen
őrzési rovat 5. sorszámú őrnapló melléklettel kiegészítve.)

3. Az őrnapló mellékleteit tartalmazó dossziékat tartalomjegyzékkel kell ellátni, 
amelyben fel kell tüntetni az őrnapló mellékleteinek sorszámát és a kiegészítés 
időpontját. (Pl. 5. számú őrnapló melléklet 1958. február 18.)

4. Az őrnaplót szolgálati okmányként kell kezelni. A beírt adatok kaparása, ra- 
dirozása, szigorúan tilos. Ha előre nem látott ok miatt változtatni kell a beírta-
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kon, a javítandó részt át kell húzni és fölé, vagy mellé kell írni a megfelelő 
szöveget.

5. Az őrnapló rovatait a leggondosabban kell kitölteni. A beírások tiszták és ol
vashatóak legyenek.
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12/1. sz. melléklet

Szolgálatba lépő őrpk.: Nagy Péter bv. hdgy. 

Szolgálatba lépő őrpk. h.: Molnár József bv. tőrm 

Szolgálatba lépő felv.: Tóth Sándor bv. őrm. 
Szolgálati idő: 1959. január 5-én 8 h-tól 

1959. január 6-án 8 h-ig

örh.
sz.

Külső-belső őrség Előállító és átkísérő 
őrök1. váltás II. váltás

1 Nagy István bv. őr Cselényi István bv. őr Nagv Gábor bv. szkv.
 2 Deme Mihály bv. őrv. Karmin Sándor bv. őrv. Vilmos Pál bv. őr

3 Kulacs Tibor bv. szkv. Dávid Sándor bv. szkv. Gárdos Lipót bv. tiz.
4 Kenyér Tivadar bv. őr Nagy Albert bv. szkv. Selyem Gábor bv. őr
5 Sólyom Gáspár bv. őrm. Selymes Péter bv. őr M ogyorós M ihály  bv . tiz.

6 Sulyok Rezső bv. tőrm. Guba Mihály bv. tiz. G ereb en  K áro ly  bv . tő rm .

7 Búzás Béla bv. őrm. Dékánv Sándor bv. tiz. Péter Géza bv. szkv.
8 Demcsák István bv. őr Dudás Márk bv. őrv. Bánfi Károlv bv. tőrm.
9 Dobos Béla bv. őr Dancsó Gábor bv. őr Bánáti Károlv bv. tiz.
10 Kaligyák Károly bv. tiz. Nagv Béla bv. őrm. Gyurka Lajos bv. tőrm.
11 Béres József bv. őr Kacsó Ignác bv. őr Gyuris Mihály bv. szkv.
12 Benes Mihály bv. őrm. Kallós István bv. tiz. Dudás János bv. tőrm.
13 Durda József bv. őr Molnár Gábor bv. szkv. Talabér Mária bv. őr

Kanalas Vilmos bv. őr

■

......... ............. '

V
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Az őrség létszáma: 80
Szolgálatban: 43
Szabadságon, eltáv.: 4
Beteg: 2
Vezényelve: 1

Szolg. eltiltva 1
Szabadnapon: 29
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S z a b a d s á g
Eltávozás

Beteg Vezényelve Szállításon

Gelencsér Eszter őr Maidon József tőrm. Nagy Béla tőrm.
Béni Mihály tiz. Hajdú Gábor őrm.
Csere Jakab szkv.
Pénzes Károly tőrm.

Szolg eltiltva 
Roznyik Péter szkv.

Fegyver Lőszer Fegyver L őszer M egjegyzés

P isz to ly  : 25 d b 350 db G é p p u s k a : 2 db 2500 db M. 3675. sz. gpi.

P u sk a  : db db K ispuska  : 5 d b \  db jav ítá s  cé ljábó l a

K arabély  : 60 db 1800 d b R ak é tap i : 2 db 20 db fegyverm ű h e ly b e

G pi. : 95 db 6850 db K önnygr. : M db db 50 db leadva.

G olyószóró: 4 d b 480 d b K ézig r.: 41 db M dp 20 d b

Szolgálatban történt változások

A 3-as számú őrhelyről Kulacs Tibor bv. őr betegsége miatt leváltva 17.30 
órakor.
Helyébe Gárdos Lipót bv. tiz. lett beosztva az átkísérő őrségből.
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E l l e n ő r z ő  e l ő l j á r ó

Idő Név.
rendfokozat Észrevétel Tett intézkedés

7.40-
8,00-ig

Nagv Péter 
bv. hdgy. őrpk.

Az őrség eligazítása 
és váltása rendben 

megtörtént.

9.00- 
9,45-ig

Molnár József 
bv. tőrm. őrpk. h.

Az 1.. 2.. 3.. 5., 6., 
8., 9.. 10-es őrhelye
ket ellenőriztem. A 
10. sz. őrhelyen fel
állított őr elítélteket 
adott ki a körletből 
őri kíséret nélkül a 
konyhára.

A 10. sz. őrhelyen 
Kaligyák Gábor bv. tiz 
kioktattam, az elítél
teket visszarendeltem, 
javaslatot tettem a 
megfenvítésére a pa
rancsnok- elvtárs felé. 
Az elítélteket vissza
rendeltem és egv őr 
felügyelete mellett le- 
kísértettem a konyhá
ra.

13.00-
14.00- ig

Nagv Péter 
bv. hdgy. őrpk.

Az 5.. 6., 7., 11., 12-
-es őrhelyeket ellen
őriztem. A 11-es őr
helyen az elítéltek fel
ügyelet nélkül mozog
tak az egyik körletből 
a másikba, a körlet
ből kiadott elítélteket 
nem vezette be a nyil
vántartásba. A többi 
őrhelyeket rendben 
találtam.

Utasítottam a 11-es 
őrhelyen Kacsó Ignác 
bv. őr körletbiz
tonsági őrt az elítél
tek mozgásának meg
szüntetésére és a ki
adott elítéltek beveze
tésére.
Figyelmeztetésben ré
szesítettem.

8.00- 
19.40-ig

Szalai Imre
bv. szds. pk. h.

Az összes külső és 
belső őröket ellen
őriztem. Az őrök ébe
ren látták el szolgá
latukat. A körletekben 
a rend és tisztaság 
megfelelő.

23.00-
24.00- ig

Nagv Péter 
bv. hdgv. őrpk.

Az összes külső és 
belső őrhelyeket el
lenőriztem. rendben 
találtam.

03.00- 
04,30-ig

Molnár József 
bv. őrm. őrpk. h.

Az összes külső és 
belső őrhelyet ellen
őriztem. A 3 as őr
hely őrét alva talál
tam.

Felébresztettem, kiok
tattam és javaslatot 
tettem, hogy az őrpk. 
fenyítse meg.
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LETARTÓZTATOTTAK LÉTSZá MA
Záráskor: 685 fő Nyitáskor: 683 fő

Kivonult Munkahely
megnevezése Bevonult Növedék Fogyaték

6 fő kertész 6 fő 2 fő mö. a 
Pécsi MB-ből. 
Kiss Elemér 
bv. tiz.

3 fő szabadult 
1 fő helyi kór
házban.
Talabér Mária 
szkv.

73 fő asztalosüzem 70 fő

4 fő házi cipész m. 4 fő

10 fő rabkonyha 7 fő

3 fő asztalosüzem 3 fő

J e l e n t é s

426—364. tlsz. Kolompár Mária elítéltet koraszülés miatt orvosi javas
latra 02,30 h-kor a BM. 320 rendszámú rabszállító gk.-val, Talabér Mária 
bv. szkv. kíséretében a helyi kórházba szállíttattam.

Szolgálat átadása és átvétele

őrszolgálatot, fegyverzetet, lőszert és az őrszobát leltár szerint
átvettem: átadtam:

Budapest, 1958. év január hó 23. nap.

Vörös Albert bv. alhdgy Nagy Péter bv. hdgy
átvevő őrpk. átadó őrpk.

Láttam: Láttam:
Huszár Vince bv. fhdgy Szalai Imre bv. szds

börtön (mh.) pk. h. börtön (mh.) pk.
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Szolgálatba lépő őrpk.: Kiss Géza bv. tőrm. Az őrség létszáma: 42 fő

Szolgálatba lépő őrpk. h.: Kemény Péter bv. örm.  Szabadság, eltáv.: 3 fő
Szolgálati idő: 1958. év január hó 10. 8 h-tól Beteg: 1 fő

Vezényelve: 1 fő
1958. év január hó 11. 8 h-ig Szolg. eltiltva: 1 fő

Szabadnapos: 14 fő

12/2. sz. melléklet

örh.
sz.

Külső—belső őrség Szab. eltáv. Vezényelve

Dencsik Simon Nehéz Vilmos
1. váltás 11. váltás Pápai Kázmér

1 Sabár János Suhaida Péter Hurka Pál
2 Boda Ferenc Nacsa Gábor
3 Gábor Sándor Dékán Sándor
4 Nagv Géza Bába Zoltán
5 Buda Mihály Gáncsai Pál
6 Csik István Pál Károly
7 Véskei Áron Deme Zoltán

Szolg.-tól eltiltva 
Sulyok Hermina

Beteg
Kerekes Ottó

Előállító-átkísérő őrök Fegyverzet Lőszer
Nagv Károly Pisztoly 10 db 140 db
Békés József Puska db db
Turzó Kálmán Karabély 5 db 150 db
Tóth Géza Géppisztoly 50 db 3500 db
Miklós Géza Golyószóró 2 db 240 db
Tatai Sándor Géppuska 1 db 1250 db

Rakétapisztoly 1 db 15 db
Könnvgázgrt. MDB db 15 db
Kézigránát 41/M db 10 db

___________  H. 29. sz. gépi javításra leadva.

Letartóztatottak létszáma
Záráskor: 384 fő Nyitáskor: 384 fő

Kivo
nult Munkahely megnevezése Bevo

nult Növedék Fogyaték

3 fő házi cipész műhely 3 fő 2 fő mö. Bp. 2 fő szabadult
4 fő rabkonyha 4 fő MB. Nagv Lő-

 2 fő házi asztalos műhely 2 fő rinc bv. tőrm.

_20_fő üveg-fonóüzem 20 fő
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E l l e n ő r z ő  e l ő l j á r ó

Idő Név. rendfokozat Észrevétel Tett intézkedés

7,40-
8.00-ig

Kiss Géza 
bv. tőrm. őrpk.

Az őrség eligazítása 
és váltása rendben 
megtörtént.

9.00-
10.00- ig

Kiss Géza 
bv. tőrm. őrpk.

Az 1., 2., 4., 5., 6.,
7-es őrhelyeket ellen
őriztem. A 7. sz. őr 
nem tartózkodott az 
őrhelyén, elment a 6- 
os számú őrrel be
szélgetni.

A 7-es őrhelyen Vés- 
kei Áront kioktattam, 
javaslatot tettem a meg- 
fenvítésére.

16.00- 
17,00-ig

Keménv Péter 
bv. őrm. őrpk. h.

A munkatermeket és 
az összes külső és 
belső őrhelyeket el
lenőriztem, rendben 
találtam.

19.00-
20.00- ig

Kiss Géza 
bv. tőrm. őrpk.

Az összes külső és 
belső őrhelyeket ellen
őriztem. rendben ta
láltam.

J e l e n t é s

Jelentem, hogy a 01,00 órakor a 6-os szigorított zárkában lévő 641—522 
tlsz. Gogyó József elítélt a kiblitetővel verte a zárka ajtaját, figyelmezte
tésemre sem hagyta abba, kényszerzubbonyba húztam.

Szolgálat átadása és átvétele
Őrszolgálatot, fegyverzetet, lőszert és az őrszobát leltár szerint

átvettem: átadtam:

.............................................  195 . . . .  év ..............................  hó . . . .  nap.

Kezén Imre bv. tőrm. Kiss Géza bv. tőrm.
átvevő őrpk. átadó őrpk.

Láttam: Láttam:
 Berecz Béla bv. fhdgy

börtön (mh.) pk. h. börtön (mh.) pk.
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12/3. sz. melléklet
Járási börtön pk.: Kása Vilmos bv. tőrm. 

Szolgálati idő: 1959. január 15. 8 h-tól 

Szolgálati idő: 1959. január 16. 8 h-ig

őrség létszáma: 3 fő
Szolgálatban: 2 fő
Szabadnapon: 1 fő
Egyéb okból távol

ő r s é g  

nappal nappal és éjjel szabadnapon fegyver lőszer

Keserű János 
bv. őrm.

Hódi Ferenc 
bv. őr

Nagy Vilmos 
bv. szkv.
Egyéb helyen: ~~

puska 1 db 
pisztoly 4 db 
gpi. 4 db
könnygránát —

30 db 
56 db 

280 db 
5 db

LETARTÓZTATOTTAK LÉTSZÁMA
Szolgálatba lépéskor 22 fő Szolgálat átadásakor 24 fő

Növedék Fogyaték M e g o s z l á s

1 fő a Mohácsi 
Járási Bíróságtól. 
1 fő a Mohácsi 
Járási Rendőrkap- 
tól. 1 fő a Szek
szárdi MB-től 
Mö-re.
Vén Kálmán bv. tiz.

1 fő szabadult
M e g n e v e z é s M e g ő rz é s E lő z e te s N e m  joger. Jo g e rő s

féfi 1 15 2 2
nő 2 2
fk. férfi
fk. nő

E L L E N Ő R Z É S
idő Név, rendfok. Észrevétel Tett intézkedés 

9.00- 
9 .30-ig

Kása Vilmos 
bv. tőrm. 
ib. pk.

A sétát ellenőriztem. Az 
elítéltek beszélgettek, a 
fegyveres biztosító őr 
nem állt a felállítása he
lyén.

Az elítélteket fegyelmileg 
felelősségre vontam. Ke
serű János és Hódi Fe
renc bv. őrt megfenyítet
tem.

19.00-
20.00- ig

Hódi Ferenc 
bv. őr

A zárkákat és az udvart 
ellenőriztem, rendben ta
láltam.

—

stb.

 J e l e n t é s
je le n te m , hogy a m ohácsi já rá sb író ság o n  12 ó ra k o r  m eg ta rto tt tá rgyalás  befe jezése  u tán , 
B ába M ihály  e lőzetes  le ta r tó z ta to tt a b ö rtö n b e  való  v isszak ísé rés k ö zb e n , szökést kisé- 

 re lt m eg. M ielő tt az ép ü le te t e lhagy ta  vo ln a , K eserű  Ján o s  bv . ö rm . k ísé rő  ő r  elfogta. 
A le ta r tó z ta to tt n em  volt m egb ilincse lve ._____________________________________ *

Szolgálatot átvettem: Szolgálatot átadtam:
Mohács, 1959. január 16-án.

Nagy Vilmos bv. szkv. Kása Vilmos bv. tőrm. Hódi Ferenc bv őr 
átvevő ib. pk. átadó
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13. sz. melléklet

e l ő á l l ít á s o k  é s  á t k is é r é s e k  n y il v á n t a r t á s a

1. Az előállítások és átkísérések nyilvántartására szolgál. Ezen keresztül előse
gíti az előállítások-átkísérések megszervezését és az erőelosztását.

2. Az őrparancsnok köteles vezetni a Bny. irodától előző nap kapott megkeresések, 
idézések alapján.

VEZETÉS MÓDJA

1. A 2. számú "kelt" c. rovatba az előállítás — átkísérés év, hó, napját kell 
bevezetni.

2. A 3. számú „óra. perc" rovatba a bírósági tárgyalás kezdetének időpontját 
kell feltüntetni.

3. A 4. számú „előállítás helye” c. rovatba a bíróság székhelyét, megnevezését, 
emelet és a jtószámot kell beírni.

4. Az 5. számú rovatba az előállítandó — átkísérendő letartóztatott nevét kell be
vezetni. Nagyobb létszám esetén számszerint.

5. A 6. számú rovatba a kísérő őrök nevét kell feltüntetni.

6. A 7. számú „Megjegyzések” c. rovatba az előállítás — átkíséréssel kapcso
latos megjegyzéseket kell bejegyezni.
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13. sz. melléklet
So

rs
zá

m
 

|

Kelt.
év,
hó,
nap.

Elő
állítás

óra,
perc

Előállítás 
helye, 
emelet 

ajtó szám

Az előállítandó 
letartóztatott 

neve
Kísérő őrök 

neve

M
eg

je
gy

zé
s

1958.
1 I. 10. 08.30 Bp-i Megyei 

B. III. em. 
99. a.

Kéri Mihály 
Kovács Pál

Dóri József 
bv. őrm. 
Nagy Sándor 
bv. őrm.

2 I. 10. 09,00 Bp-i Megyei 
B. I. ern. 48. 
sz.

Decsi Imre Soós Dénes 
bv. őrm.

3 I. 10. 10,00 X. ker. Bíró
ság fszt. 20.

Kékes Mihály 
Varics Kálmán 
Sóder Kálmán

Mégvesi István 
bv. őrm.
Galacs Tibor 
bv. tiz.

4 I. 10. 10.00 V. ker. Bíró
ság II. em. 49. 
sz.

Kulacs Gábor Suhai Kálmán 
bv. tőrm. 
Kerekes Imre 
bv. szkv.

5 I. 10. 14.00 Pécsi Megyei 
B. II. 49.

Kolompár Gábor Kovács Dénes 
tőrm.
Nagy István 
bv. őr

6 I. 10. 15.00 Sopron O. B. 20 fő Kovács Péter 
bv. hdgv. 
Simon Gábor 
bv. szkv.
Sásdi Sándor 
bv. őr
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14. sz. melléklet

FOGDÁSOK KÖNYVE

1. A bv. Testület tagjaira kiszabott fogdafenvítések végrehajtásának nyilvántartá
sára szolgál.

2. Az őrparancsnok, illetve a fogdafenvítések végrehajtására kijelölt bv. testület 
tagja köteles vezetni.

3. A fogdások könyvébe csak a fogdafenyítéseket lehet nyilvántartani.

VEZETÉSI MÓDJA

1. Az 1. számú "sorszám" c. rovatba a folyamatos sorszámot kell bejegyezni.

2. A 2. sz. rovatba a fogdával fenyített bv. őr nevét, rendfokozatát, beosztását 
és anyja nevét kell bejegyezni.

3. A 3. számú rovatba kell bevezetni, hogy a fogdával fenyített melyik börtön 
(munkahely) állományába tartozik.

4. A 4. számú "ki tartóztatta le" c. rovatba kell bevezetni, hogy ki szabta ki 
a fogdafenyítést. Ha letartóztatása vált szükségessé, akkor ki tartóztatta le.

5. Az 5. sz. rovatba az elkövetett fegyelmi vétség rövid megnevezését, letartóz
tatásnál az okot kell rögzíteni.

6. A 6. számú rovatba a fogdafenyítés nemét (egyszerű, vagy szigorú fogság), 
tartalmát,

7. A 7. számú rovatba a fogdába történő elhelyezéskor az átvett pénz és egyéb 
értéktárgyakat,

8. A 8. számú rovatba a fogdafenyítés kezdetének év, hó, napját,

9. A 9. számú rovatba a fogdafenyítés lejártának idejét kell bevezetni.

10. A 10. számú rovatba a fenyítés lejártával kapcsolatos esetleges feljegyzé
seket kell bejegyezni.
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14. sz. melléklet

Sor
szám

Név, rendfok., 
beosztás, anyja neve

Melyik
börtön

(munka
hely)

állomá
nyába

tartozik

Ki tar
tóztatta 

le

A le
tartózta
tás oka

Mennyi 
időre és 
milyen 

elzárásra 
van 

ítélve

Átvett 
pénz és 
érték, 
tárgya

Fogdá
ba ke

rült: év. 
hó. nap

Mikor 
jár le a 
fenyítés 
ideje

Szabadu
lással

kapcso
latos
meg

jegyzés

1 Nagy Balázs 
bv. tőrm.
körletbiztonsági őr 
(Kelemen Katalin)

Pécs MB. 10 nap
szigorí
tott fog
ság fe
nyítés

150,— Ft 1959. 
I. 15.

1959. 
I. 25.
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15. sz. melléklet

SZABADSÁGOK NYILVÁNTARTÁSA AZ ŐRSÉG RÉSZÉRE

1. Az őrség állományába tartozók szabadságának nyilvántartására szolgál.
Az őrparancsnok köteles vezetni, regiszteres névmutatóban, titkosítva.

VEZETÉS MÓDJA

1. Az 1. számú „Név, rendfokozat” c. rovatba a szabadságra távozó nevét és 
rendfokozatát,

2. A 2. számú „Beosztás’ c. rovatba a szabadságra távozó beosztását,

3. A 3. számú rovatba az egész évre járó szabadság tartalmát, napokban kifejezve,

4. A 4. számú rovatba a szabadságos igazolvány alapján, hogy mettől meddig 
tölti a szabadságát, kell bejegyezni.

5. Az 5. számú rovatba kell bejegyezni, hogy hol tölti szabadságát, szükség esetén 
hol kell értesíteni.
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15. sz. melléklet

Név. vendfok. Beosztás
Évi sza

badság 
napok

ban

A kivett sza
badság mi
kortól med

dig

Tartózkodási 
kelve a szabad

ság alatt

Békési Béla körletbiz. 28 nap 1958. I. Cegléd, Néphad-
bv. őrm. őr 10—20-ig sereg út 48. sz.

Nagy Vilmos külső 24 nap 1958. 1. Budapest, XIII.,
bv. szkv. őr 14—26-ig Visegrádi u. 2ü. 

I. em. 15.
Sipos József külső 28 nap 1958. I. Csongrád.

bv. tőrm. őr 14—24-ig Tolbuchin u. 4.
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T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Általános alapelvek

I. fejezet

A Bv. Testület tagjainak egymáshoz és a polgári hatóságokhoz való 
viszonya.

oldal

1. A  Bv. Testület tagjainak általános kötelessége..................................  5
2. Bv. Testület rendfokozatai ..................................................................  6
3. Előljárók és alárendeltek, feljebbvalók és a lan tasok ..........................  7
4. A  parancsadás és a parancs végrehajtásának re n d je ..........................  8
3. Tiszteletadás ................................................................................   9
6. Jelentéstétel és jelentkezés az előljárónál ..........................................  11
7. Polgári hatóságokkal és személyekkel szembeni magatartás   11

II. fejezet

A Bv. Testület tagjainak magatartása, kötelességei és jogai.

1. Általában ..........................   ..................................................  12
2. Szolgálatban ..........................................................................................  13
3. Szolgálaton kívül ..................................................................................  13
4. Öltözet és felszerelés..................................................................................  14
5. Jogai ..........................................................................    15
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III. fejezet

A  Bv. Testület tagjainak nyilvános működése. oldal

1. Sajtóban ..................................................................................................  15
2. Nyilvános e lőadáson ..........................................................................   16
3. Sajtónak adható felvilágosítás.......................... ........................................ 16

IV. fejezet

Eljárás a Testület, valamely büntetésvégrehajtási szervet, vagy a Bv. 
testület tagját ért rágalmazás, becsületsértés, hatóság előtti rágalmazás 
és hamis vád esetében.
1. Eljárás felhatalmazásra üldözendő rágalmazás és becsületsértés

esetében ..................................................................................................  17
2. Eljárás magánindítványra üldözendő rágalmazás és becsületsértés

esetében ..................................................................................................  17
3. Vegyes rendelkezések ..........................................................................  18
4. Eljárás polgári peres ügy esetén .......................................... .   18

II. RÉSZ

Általános őrszolgálati feladatok

V. fejezet

1. Általános alapelvek az őrség részére .....................................................  19
2. Külső ő rh e ly e k ..........................................................................................  19

3. Belső őrhelyek ..........................................................................................  19
4. Fegyver-lőszer ..........................................................................................  20

VI. fejezet

1. Az őrség állom ánya..................................................................................  21
2. ő rparancsnok     ..........................................................................  22

3. ő rparancsnokhelyettes  .................................................................. 24
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4. F e lv e z e tő ....................................................................................................... 24
5. F ő k a p u ő r ...............................................................................................................25

6. Külső biztonsági ő r ............................................................................................. 26

7. Körletbiztonsági ő r ....................................................................................... 27
8. Belső kapuőr ............................................................................................... 27
9. Gyalogos já r ő r ............................................................................................... 28

10. Lovas járőr ............................................................................................... 28
11. Előállító őr ............................................................................................... 28
12. Előállító őrök parancsnokának kötelességei............................................... 30
13. Átkísérő őr kötelességei........................................................   30
14. Átkísérő őrök parancsnokának kötelességei.......................................... 31

V II. fejezet

Az őrség belrendje, a szolgálati helyiségek és őrhelyek berendezése.
1. Az őrség b e lren d je .................................................................................. 32
2. Az őrség számára szolgáló helyiségek és az őrhelyek berendezése  33

V III. fejezet

Az őr jogai és kötelességei. Fegyverhasználat. Az őr intézkedéseinek 
szabályai nappal és a sötétség beálltával.

1. Az őr jogai és kötelességei .................. ................................................34

2. Fegyverhasználat .................................................................................. 35
3. Az őr intézkedésének szabályai nappal és a sötétség beálltával     37

IX . fejezet

Az őrség eligazítása, váltása, felvezetésének szabályai külső és belső 
őröknél.

1. Az őrség eligazítása.................................................................................. 38
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2. Felvezetés és váltás külső ő röknél..........................................................  40

3. Felvezetés és váltás belső ő röknél..........................................................  41

X. fejezet

Az őrség ellenőrzése.

1. Az őrség ellenőrzésére jogosultak    ..........................................  42

XI. fejezet

1. R ia d ó k .......................................................................................................... 42

X II. fejezet

Letartóztatottak előállítása, kísérése, szállítása.

1. Általános alapelvek.......................................... ........................................ 43

2. Gépkocsin történő átkísérés — átszá llítás............................................  44

3. Vasúton történő átkísérés — átszállítás...................................................  44

4. Hajón történő átkísérés — átszállítás...................   45

5. Lovaskocsival történő átkísérés — átszállítás ..................................  46

6. Átkísérés gyalog ....................................................................................... 46

7. Bilincselések m ó d ja ....................................................................................... 47

8. Láncbilincs alkalmazása 1 fő e se té n ...................................................  48

9. Láncbilincs alkalmazása 2 fő e se té n ...................................................  48

10. Fűzőlánc alkalmazása .............................................................................. 48

X III. fejezet

1. Vezénylés temetésre. Tiszteletadás temetésnél ........................ .  48
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M E L L É K L E T E K

1. Eskütételi jegyzőkönyv, 1. sz. m ellék le t........................................50
2. Előjegyzés az őrségnek kiadott lőszerről, 2. sz. melléklet   51
3. Zárási létszámjelentés, 3. sz. m elléklet.............................................. 53
4. Munkára kiadott elítéltek nyilvántartása, 4. sz. m elléklet.............  55
5. Be- és kilépők nyilvántartása, 5. sz. m elléklet.............................  57
6. Körletből távozó letartóztatottak nyilvántartása, 6. sz. melléklet   59
7. ú tirányterv a gyalogos és a lovasjárőr részére, 7. sz. mell.   61
8. ő rszoba és őrparancsnoki iroda-leltár, 8. sz. m elléklet.............  63
9 . Szállítási terv, 9. sz. melléklet ............................................................... 63

10. őrutasítás, 10. sz. m elléklet................................................................ .. 67
11. Az eligazító füzet vezetése, 11. sz. m elléklet.............................. 71
12. ő rnapló (I. II. III. sz.), 12. sz. m elléklet........................................73
13. I. sz. őrnapló, 12/1. sz. m ellék let........................................................77
14. II. sz. őrnapló. 12/2. sz. m ellék let..................................................   81
15. III. sz. őrnapló, 12/3. sz. m ellék let........................................................83
16. Előállítások és átkísérések nyilvántartása, 13. sz. melléklet    85
17. Fogdások könyve, 14. sz. melléklet .................................................. 87
18. Szabadságok nyilvántartása az őrség részére, 15. sz. melléklet  89
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