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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

10- 24/9/1967.

Tárgy: Robbantóanyagokkal foglalkozó személyek megbízatása.

Az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok tárolásával, kezelésével és 
felhasználásával (a továbbiakban: robbantóanyagokkal) foglalkozó sze
mélyek megbízatására vonatkozó szakmai feltételeket az Általános Rob
bantási Biztonsági Szabályzat írja elő.

Tapasztalataink arra hívják fel a figyelmet, hogy a robbantóanyagokkal 
foglalkozó személyek között számosan akadnak politikailag aggályos, 
a közrendre és a közbiztonságra veszélyes elemek. E személyek eseten
ként visszaélve megbízatásukkal bűncselekmény elkövetésére használ
ják fel a kezelésükre bízott robbantóanyagokat.

Előbbiekből kiindulva a szakmai feltételeken túl alapvető fontosságú, 
hogy e munkaterületen csak olyan személyek dolgozzanak, akik politi
kailag megbízhatóak, a közrend-, közbiztonság szempontjából kifogás 
alá nem esnek.

Fentiek érdekében illetékes szervek vezetőit az alábbiak végrehajtására

u t a s í t j u k :

1. Az illetékes vállalat (szénbányászati tröszt, kőbánya, stb.) megkere
sése alapján, a robbantóanyagokkal kapcsolatos munkakörre jelölt 
(javasolt) személyt tanfolyamra küldése, vagy vizsgáztatása, illetve 
megbízatása előtt a budapesti, megyei rendőrfőkapitányság vélemé
nyezze. Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnöke által ki
adott rendelkezés értelmében az illetékes vállalat — a telephelye 
szerint illetékes budapesti, megyei rendőrfőkapitánysággal közli a 
javasolt személy adatait (név, születési hely, év, hó, nap, apja, anyja 
neve, foglalkozása, lakhelye, személyi igazolvány száma) s kéri a ja
vasolt személy megbízásához az egyetértést.

2. A megbízandó személyeket priorálni kell a  BM II /I - 5. osztály és a 
BM III/2. osztály nyilvántartásában. A kérdőjegyeket a BM II/I- 5. 
osztálynak közvetlenül, a BM III/2 . osztálynak pedig a budapesti, 
megyei rendőrfőkapitányság politikai osztályán keresztül kell elkül
deni.
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3. A politikai osztálynak elutasító választ kell adnia, ha a személy a 
BM III/2. osztályon az alap-, a  feldolgozás alatt-, a vizsgálati eljárás 
alatti- valamint a társadalomra veszélyes elemek nyilvántartásában 
szerepel. A kutató nyilvántartásban szereplők esetében — veszélyes
ségük fokától, korábbi munkájuktól, magatartásuktól függően — 
egyéni elbírálás alapján kell dönteni.

A politikai osztály — a priorálás után — állásfoglalásáról „nem 
emelek kifogást” , vagy „nem javaslom” választ ad, a  kérdőjegyeket 
pedig megsemmisíti.

4. A priorálás eredményétől, illetve a politikai osztály válaszától füg
gően kell dönteni a hozzájárulás, vagy elutasítás tekintetében. 
Amennyiben a  megbízandó személy a BM II/I- 5. osztály nyilván
tartási anyagában a 3/1964. (VIII. 20.) BM számú rendelet 2. §. (1) 
bek. a)—h) pontjaiban felsorolt előéleti adattal szerepel, vagy ügyé
ben a politikai osztály „nem javaslom” állásfoglalással válaszol, a  

megbízatáshoz hozzájárulni nem lehet.

Amennyiben az illető személy a BM II/I- 5. osztály nyilvántartásá
ban olyan csekélyebb súlyú bűntett elkövetése miatt szerepel, hogy 
e munkaterület ellátására nem teszi alkalmatlanná, ebben az esetben 
az összes egyéb személyi körülményeit is mérlegelve kell az ügyben 
dönteni.

a) Elutasítás esetén: a kérelmező vállalatot az alábbi szövegű átirat
tal kell értesíteni

„X. Y. robbantóanyagokkal kapcsolatos munkaköri megbíza
tásához nem járulok hozzá.”

b) Hozzájárulás esetén: a vállalatot értesíteni kell, hogy

„X. Y. robbantóanyagokkal kapcsolatos munkaköri megbíza
tása ellen nem emelek kifogást.”

5. A jelenleg robbantóanyagokkal kapcsolatos munkakörben foglalkoz
tatott személyek utólagos felülvizsgálatát is végre kell hajtani az 
1—4. pontban előírtak szerint.

Ha az illető személy a nyilvántartások anyagában szerepel, intéz
kedni kell a vállalat felé a megbízatás visszavonása iránt az alábbi 
szövegű átirattal:

,,X. Y. robbantóanyagokkal kapcsolatos munkaköri megbíza
tásával szemben kifogással élek. Kérem az ügyben intézkedé
sét, és arról értesítését.”

Tekintettel az 5. pontban jelzett személyek magas számára, a felül
vizsgálatot folyamatosan, 1967. december 31-ig kell végrehajtani.

6. Az elutasítás oka — ha az szolgálati vagy hivatali titkot (pl. poli
tikai osztály nyilvántartási anyagai) képez — fellebbezési eljárás 
esetén sem közölhető. A fellebbezési eljárás során ebben az esetben 
az elutasítás indokaként „rendészeti ok”-ot kell feltüntetni.

7. A budapesti, megyei rendőrfőkapitányságok II/II- 3. osztályai a 
feladatok végrehajtása során kötelesek az érdekelt vállalatoktól az 
érintett személyek névsorát beszerezni, rendszeresen ellenőrizni, 
hogy a robbantóanyagokkal kapcsolatos munkakörben csak olyan 
személyek dolgozzanak, akiknek megbízatásához a rendőrfőkapitány
ság hozzájárult.
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8. A robbantóanyagokkal foglalkozó vállalatok teendőire vonatkozóan 
a felügyeleti szervek útján az Országos Bányaműszaki Főfelügyelő
ség elnöke rendelkezik.

Felhívjuk Vezető elvtársakat, hogy a jelen utasításban foglaltakat az 
érintett beosztottakkal ismertessék, és gondoskodjanak annak maradék
talan végrehajtásáról.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy 

m in iszterhelyettes

RÁCZ SÁNDOR
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

X

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapjá k : Miniszterhelyettesek,

Főcsoportfőnökök, helyetteseik,
II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
II/I. Csoportfőnökség osztályvezetői,
II/II- 1., 3. osztályok vezetői,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, helyettesei,
Önálló osztályvezetői, III/II—III. Csoportfőnökség osztályvezetői. 
BRFK 50 pld.,
Megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik,
II/I- 1., 2., 3. II/II- 1., 3. osztályvezetők,
Járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 405 példányban.
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