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INTÉZKEDÉSE
egyes belügym iniszter-helyettesi 

és országos rendőrfőkapitányság-vezetői rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről 

Budapest, 1990. május 22-én.

A közigazgatási deregulációs intézkedésekről szóló 1143/1989.
(XI. 26.) MT határozatban előírt feladatok végrehajtása érdekében
kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az alábbi rendelkezések hatályukat vesztik:
A) Bűnügyi területen

a) „A III. Főcsoportfőnökség megkereséseinek szabályozása 
a II. Főcsoportfőnökség felé” tém ában kiadott 026/1962. 
BMH utasítás,

b) a közbiztonsági őrizetbe vételek gyakorlatának egysége
sítéséről szóló 4/1970. BMH utasítás,

c) a BM II/III. Csoportfőnökség, a BM III/6. és a BRFK 
II/I- 7. osztályok közötti együttműködés szabályozásáról 
szóló 005/1965. BMH együttes parancs,

d) a fizetett ügynökök munkahelyi legalizálásának ideigle
nes szabályzata kiadásáról szóló 3/1985. BMH együttes 
parancs,

e) a bíróságok által kényszerelvonó kezelésre kötelezett, is
m eretlen helyen tartózkodó személy felkutatására körö
zőlevél kibocsátásáról szóló 11/1976. (BK. 12.) BMH in
tézkedés,

f) a kegyelmi és a bírósági mentesítéssel összefüggő állam
biztonsági és rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 
1/1981. BMH intézkedés,

g) a rendőrség bűnügyi vizsgálati szervei család-, gyermek- 
és ifjúságvédelmi feladatairól szóló 2/1984. BMH intéz
kedés,

h) a külföldi állampolgárok hálózati beszervezésének és fog
lalkoztatásának szabályozásáról szóló 2/1985. BMH in
tézkedés és a végrehajtására kiadott 6/1985. BM orszá
gos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettesi intézkedés,
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i) a bűnügyi operatív figyelő, környezettanulmányozó és 
állambiztonsági társszolgálatok közötti együttműködés 
szabályozásáról szóló 3/1988. BMH együttes intézkedés,

j) az egyes tárgyak elzálogosítása esetén a zálogjegymáso
latként kiállított ún. „repülőjegyek” kezeléséről és fel- 
használásáról szóló 50- 100/23/1966. BM ORFK vezetői 
utasítás,

k) a bűnügyi ügynökség egyes tagjai részére büntetlen elő
életet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadásáról 
szóló 50- 10/14/1968. BM ORFK vezetői utasítás,

l) a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos rendőri eljárás 
tapasztalatairól szóló 50- 7/13/1975. BM ORFK vezetői 
körlevél,

m) az erőszakos bűncselekmények ügyeiben folytatott eljá
rások legfőbb ügyészi ellenőrzés megállapításainak ki
adásáról szóló 1/1979. BM ORFK vezetői körlevél,

n) a betöréses lopások és rablások ügyeiben folytatott vizs
gálatok tapasztalatairól szóló 4/1983. BM ORFK vezetői 
körlevél,

o) a mértéktelen alkoholfogyasztás és káros hatásainak 
visszaszorítására teendő rendőri intézkedésekről szóló 
7/1984. BM ORFK vezetői körlevél,

p) a Btk. módosításáról szóló 1989. évi XXIII. törvény ha
tályba lépése után a közveszélyes m unkakerülés vétsége, 
illetve szabálysértése m iatti eljárások során követendő 
eljárásról szóló 50- 15/ 9/1989. BM ORFK vezetői kör
levél.

B) Közrendvédelmi és közlekedési területen

a) a vízágyúk alkalmazásának szabályozásáról szóló 
09/1972. BMH utasítás,

b) az önkéntes rendőri szolgálati jelvény rendszeresítéséről 
szóló 6/1966. BMH parancs,

c) a hadkötelesek behívhatóságának és beoszthatóságának 
elbírálásáról szóló 0022/1980. HM- BM együttes utasí
tás végrehajtásáról szóló 16/1980. BMH intézkedés,

d) az egyes megyeszékhelyi és kiemelt városok körzeti meg
bízottai nyomozási tevékenységéről szóló 9/1981. BMH 
intézkedés,

e) a járőr- és őrszolgálati szabályzat oktatásáról szóló 
25/1982. BMH intézkedés,

f) a BM tanintézetek hallgatóinak szocialista versenymoz
galmáról szóló 1/1983. BMH intézkedés,

g) a közbiztonsági és közlekedési rendőrtiszthelyettes-kép- 
zés 1987- 1988. évi végrehajtásáról szóló 21/1987. BMH 
együttes intézkedés,

h) a közúti-vasúti szintbeli kereszteződések forgalombiz
tonságának növeléséről szóló 50- 14/9/1982. BM ORFK 
vezetői utasítás,
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i) a külföldi televíziós társaságok forgatócsoportjai forga
tási engedéllyel való ellátásának megszüntetéséről szóló 
3/1988. BM ORFK vezetői körlevél.

C) Igazgatásrendészeti területen
a) a m agyar- csehszlovák határsávforgalom szabályozásá

ról szóló 0014/1963. BMH utasítás,
b) a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köz

társaság közötti könnyített utasforgalom szabályainak 
módosításáról szóló 01/1968. BMH utasítás és a módosí
tására kiadott 02/1970. BMH utasítás, valam int a 
21/1977. BMH intézkedés,

c) az útlevél-nyilvántartásban figyelőztetett személyek ada
tainak az Egységes Gépi Prioráló Rendszerbe történő 
bekapcsolásáról szóló 17/1979. BMH intézkedés és a vég
rehajtására kiadott 3/1979. BM országos rendőrfőkapi
tány igazgatásrendészeti helyettesi állásfoglalás,

d) a gépjárművezetői engedélyek visszavonásának gyakor
latáról szóló 14/1983. BMH intézkedés,

e) a közúti közlekedési szabálysértést elkövetők felelősség- 
revonási gyakorlatának egységesítéséről és szigorításáról 
szóló 6/1986. BMH intézkedés,

f) az egyes közúti közlekedési szabálysértések egységes 
helyszínbírságolási gyakorlatáról szóló 5/1987. (BK. 2.)
BMH intézkedés.

2. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit 
az érin tett személyi állománnyal ism ertetni kell.

D R. T Ú R Ó S A N D R Á S s. k.,
rendőr vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 230 példányban. 
K apják : elosztó szerint.
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