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A MA G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B ELÜGYMIN I S Z T E R - H E L Y E T T E S É N E K  

18/1982. számú
INTÉZKEDÉSE

a terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, elhárításával 
kapcsolatos feladatokról szóló 28/1982. számú 

belügyminiszteri parancs végrehajtásáról

Budapest, 1982. évi szeptember hó 6-án.

A 28/1982. számú belügyminiszteri parancs 17. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a közbiztonsági feladatok végrehajtása érde
kében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A BM Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BM 
ORFK) központi és területi, a rendőr-főkapitányságok közbiz
tonsági szerveinek feladata a terrorista szervezetek és azok 
tagjainak tevékenységére, esetleg hazánk területén való tar
tózkodásukra és mozgásukra vonatkozó adatok és információk 
beszerzése és haladéktalanul továbbítsa a BM III/II. és a 
BM ORFK II. Csoportfőnökségének.
A felkutatásukra, tevékenységük elhárítására irányuló fel
adatokban szorosan működjenek együtt az állambiztonsági 
szervekkel, a Határőrséggel, a Kormányőrséggel és a Tűzoltó
sággal.

2. A BM ORFK I. Csoportfőnökség az illetékes szervekkel 
együttműködve, a terrorcselekmények megelőzése és felszá
molása érdekében lássa el az alábbi feladatokat:
a) Operatív eszközeivel szervezze, irányítsa, ellenőrizze és se

gítse elő a bűnügyi szervek hatáskörébe tartozó bűncselek
mények megelőzését, megszakítását, a felderítésére és nyo
mozására irányuló -  nyílt és titkos -  tevékenységet, a 
bűnügyi hálózati munkát. A bűnügyi -  közbiztonsági -
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akciók végrehajtásában kiemelten kezelje a garázda, ter
ror jellegű cselekmények elkövetésére hajlamos személyek 
felderítését.

b) A veszélyes bűnözők irányában végzett munka során fo
kozza az operatív felderítést a terrorcselekmények elköve
tésére számításba vehető személyek kiszűrése érdekében.

c) A fogva tartottak közötti operatív munkában igyekezzen 
felderíteni a terror jellegű cselekményeket -  szervezőit, 
résztvevőit, -  és akadályozza meg azok kifejlődését.

d) Bekövetkezett terrorcselekmény felszámolásának tervezé
se, szervezése és végrehajtása érdekében -  a szükségnek 
megfelelően -  vegyen részt az Országos Karhatalmi Törzs 
munkájában.

3. Hazánk területén bekövetkezett terrorcselekmények rendőr- 
 karhatalmi erőkkel történő elhárítására való felkészülés, a 
 felszámolás tervezése, szervezése, irányítása és végrehajtása 
 érdekében a BM ORFK II. Csoportfőnökség lássa el az alábbi
feladatokat:
a) A terrorcselekmények rendőri erőkkel való felszámolása 

alapvetően a BM Forradalmi Rendőri Ezred (a továbbiak
ban: BM FRE) speciális akció alegységeinek a feladata. En
nek érdekében a BM FRE parancsnoka biztosítsa -  a jó
váhagyott állománytábla alapján -  ezen alegységek ál
landó feltöltöttségét, tervszerű utánpótlását, folyamatos 
felkészítését és a külön előírásokban szabályozott készen
létben tartását a szükséges fegyverzeti és technikai eszkö
zökkel.

b) Országos jelentőségű vagy több megyére kiterjedő esemény
kor a terrorcselekmények felszámolásának vezetését, irá
nyítását a kijelölt belügyi vezető végzi.
Az irányítást ellátó vezető törzsenként a 11/1976. számú 
belügyminiszteri paranccsal létrehozott Országos Karha
talmi Törzset kell működtetni, amely tevékenységét szoros 
együttműködésben a BM III. Főcsoportfőnökséggel, a BM 
Határőrséggel, a BM Kormányőrséggel és a BM Tűzoltó
ság Országos Parancsnoksággal valósítja meg. Ennek ér
dekében gondoskodni kell az Országos Karhatalmi Törzs 
szükség szerinti kiegészítéséről és megfelelő felkészítéséről.

c) Helyi jellegű feladatok esetén az elsődleges intézkedések 
bevezetése és fenntartása, a felszámolás saját erőkkel tör
ténő vezetése a területileg illetékes rendőr-főkapitány, il
letőleg a helyetteseinek feladata. A vezető törzseként a 
megyei Karhatalmi Operatív Törzset kell működtetni. 
A feladatban résztvevő egyéb együttműködésre utalt erők 
igénybevételét, kirendelését a jóváhagyott együttműködési 
terv alapján eszközöljék.

d) Amennyiben a feladat jellege a BM FRE speciális akció
alegységei igénybevételét indokolja, úgy azt a szervek ve
zetőinek kérésére munkaidőben a BM országos rendőr-fő
kapitány közbiztonsági és közlekedési helyettese, a közbiz
tonsági miniszterhelyettes, a belügyminisztériumi államtit-

ÁBTL - 4.2 - 10 - 27/18/1982 /2



kár, munkaidőn kívül a BM Főügyeletén keresztül a mi
niszteri ügyeletes engedélyezi. Halaszthatatlan esetben az 
erők igénybevételét a BM Főügyelet vezetője rendeli el.

e) Az elkövetett terrorcselekmények felszámolásában szer
zett tapasztalatok összegezése, feldolgozása, a felkészülést 
elősegítő gyakorlati hasznosítása a BM ORFK II. Csoport- 
főnökségen és a BM FRE-nél történjen. A gyakorlati ta 
pasztalatokat hasznosítás céljából át kell adni az illetékes 
belügyi szerveknek.
Ezen tevékenységhez a BM illetékes szervei információk, 
adatok és dokumentációk átadásával nyújtsanak segítséget.

f) A BM ORFK-n a terrorcselekmények megelőzésével, elhá
rításával és az ezekre való felkészítéssel kapcsolatos konk
rét feladatok végzése a BM ORFK II. Csoportfőnökségének 
és területi szerveinek a kötelessége.

Ennek érdekében:
-  összehangoltan végezzék a rendelkezésre álló hazai és kül

földi tapasztalatok feldolgozását és hasznosítását;
-  rendszeresen elemezzék, értékeljék, kutassák a vezetést, 

irányítást és a végrehajtást eredményesen szolgáló új 
módszereket, eljárásokat, fegyverzeti és technikai eszközö
ket. Tegyenek javaslatokat az új módszerek általánosításá
ra, eszközök beszerzésére és rendszeresítésére;

-  legyenek felkészülve -  a BM Országos Karhatalmi Törzs 
keretén belül -  több variációt tartalmazó javaslattételre, 
akcióterv elkészítésére, a végrehajtásban résztvevő alegysé
gek tevékenységének szakszerű irányítására, ellenőrzésére;

-  a BM FRE folyamatosan vezesse az ismertté vált, körözés 
alatt álló, terrorcselekményeket elkövetett -  megkísérelt 
-  személyek fényképeit tartalmazó albumot, a speciális 
akcióalegységek állománya felkészítése céljából. A BM 
ORFK II- 1. Osztálya tartson folyamatos munkakapcso
latot a BM III/II. és a BM ORFK I. és III. Csoportfőnök
sége illetékes szerveivel;

-  tervezzék és folyamatosan gyakoroltassák a speciális akció
alegységekből kiválogatott állomány helikopterekkel való 
gyors szállítását;

-  készítsék fel a speciális akcióalegységeket határállomáson 
autóbuszból, pályaudvaron vonatszerelvényből történő 
túszkiszabadításra, hazánk területén, közúton gépjárművel 
áthaladni szándékozó terrorista csoport erőszakos megál
lítására, felszámolására. Ennek érdekében térképezzék fel 
és okmányokban rögzítsék a számításba vehető -  első
sorban nyugati és déli irányba vezető -  be- és kiléptető 
határátkelőhelyeket, megállításra alkalmas pontokat, 
együttműködve a BM Határőrség szerveivel. Továbbra is 
tartsák megfelelő szinten az épületben és repülőgépben 
való tevékenység gyakoroltatását;

-  speciális akcióalegységekkel gyakoroltassák be a terror- 
cselekmények elkövetése céljából megszerzett veszélyes 
(robbantó-, nukleáris, sugárzó) anyagok visszaszerzését;
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-  tervezzenek közös gyakorlatot egy-egy rendőr-főkapitánys
ág és határőrkerület kijelölt állományával, a speciális ak

cióalegységek bevonásával.

g) A polgári repülés rendészeti felügyeletének ellátása során 
a BM ORFK Légirendészeti Parancsnokság és a rendőr
főkapitányságok feladata a polgári repülőtereken előírt 
biztonsági követelmények, előírások szigorú betartása, a 
Repülőgépes Növényvédő Állomás repülőgépei biztonságos 
tárolásának ellenőrzése, a légi eszközök elrablásának meg
akadályozása.
A BM ORFK Légirendészeti Parancsnokság terrorcselek
mény bekövetkezése esetén helikopterek speciális felkészí
tésével segítse elő a különböző belügyi szervek feladatai
nak eredményes végzését: parancsnokok (vezetők), speciá
lis akcióalegység tagjai helyszínre szállítását, légi felderí
tés és futárszolgálat ellátását, a működési területen kisebb 
tartalék erők manővereit, speciális anyagok, eszközök szál
lítását. Az MN Egyesített Repülés Irányító Főközpontnál 
kezdeményezze, terror-veszélyhelyzet esetére a BM légi 
járművei soron kívüli repülésének engedélyezését.

4. A BM ORFK III. Csoportfőnökség szoros együttműködésben 
az állambiztonsági, a határőrizeti szervekkel és a BM ORFK

 csoportfőnökségeivel terrorcselekmények megelőzése érdeké
ben lássa el az alábbi feladatokat:

a) a BM ORFK III- 2. Osztálya tiltó névjegyzékbe való fel
vétellel, illetve határfigyelőztetéssel akadályozza meg a 
terrorista tevékenységgel gyanúsított külföldiek beutazá
sát. Az ilyen személyek anyagait az „R” adattárba elkülö
nítve tárolja. A hazánk területén tartózkodó, terrorista te
vékenységgel gyanúsítható külföldieket utasítsa ki, illetve 
intézkedjen tartózkodási engedélyük megvonására.

b) Rendészeti feladatai ellátása során fokozottan ellenőrizze 
az ipari célokat szolgáló robbantó-, sugárzó, rádióaktív, 
nukleáris anyagok, kábítószerek, polgári kézi lőfegyverek, 
lőszerek gyártását, tárolását, felhasználását, forgalmazását. 
Ezen anyagok, eszközök eltűnése, elvesztése, nagyobb mér
vű leltárhiánya esetén fokozott gonddal vizsgálja az eltű
nés vagy a hiány okát, és terrorcselekményre való alkalma
zás gyanúja esetén jelentse az illetékes szerveknek.

5. A BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága terrorcselekményt 
elkövetők, túszokat fogvatartók elfogásához, illetve felszámo
lásához a szükséges mentő-oltó és egyéb műszaki eszközökkel 
nyújtson segítséget.
Országos vagy több megyét érintő feladat végrehajtása és 
tűzoltóerők, -eszközök alkalmazása esetén vezényeljen tűzol
tótisztet a BM Országos Karhatalmi Törzsbe.
Tűzoltóerők, -eszközök kirendelésére országos vagy több me
gyét érintő feladat esetében munkaidőben a BM Tűzoltóság 
országos parancsnoka, munkaidőn kívül és munkaszüneti na
pokon a BM TOP központi ügyeletének, illetve az országos
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parancsnoki ügyeletnek a vezetője jogosult. Helyi (megyei) 
jellegű feladat esetében az erők kirendelésére a megyei tűz
oltóparancsnok, ügyelet-, illetve parancsnoki ügyeletvezető 
jogosult.

6. A rendőr-főkapitányságok közbiztonsági szervei a terrorcse
lekmények megelőzése, felderítése, elhárítása érdekében a 
BM ORFK csoportfőnökségei szakirányításával végezzék mun
kájukat. E feladataik ellátásában szorosan működjenek együtt 
a rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveivel.

Tegyenek intézkedéseket:
a) a parancsnoki és beosztott állomány felkészítésére -  kü

lönös tekintettel a karhatalmi operatív törzsekre -  terror- 
cselekmények bekövetkezése esetén az elsődleges intézke
dések bevezetésére és fenntartására. Gyakoroltassák a tör
zsekkel a több variációt tartalmazó elhatározás -  akció
terv -  kimunkálását;

b) a hazai és külföldi tapasztalatokat tartalmazó szakanyagok 
hasznosítására, a feladatok végrehajtására kijelölt állo
mány felkészítésében;

c) az együttműködésre kijelölt határőrkerületekkel a közös 
tevékenység gyakoroltatására határsávban és határátkelő- 
helyeken bekövetkezett terrorcselekmények felszámolásá
ban, speciális akcióalegységek bevonásával;

d) a kijelölt távcsövespuska-kezelők kellő színvonalú kikép
zésére, felkészültségük -  különös tekintettel lőkészségük
-  folyamatos szinten tartására;

e) a helikopterek leszállására alkalmas -  megyeszékhelyhez 
közeli -  helyek feltérképezésére és okmányban való rögzí
tésére. Az okmány egy példányát terjesszék fel a BM ORFK
II. Csoportfőnökségére;

f) a 019/1973. számú belügyminiszter-helyettesi utasításban 
érintett megyei rendőr-főkapitányságok szükség esetén na
gyobb rendőri erő, század vagy speciális akcióalegységek 
helikopterrel való helyszínre szállításának igénylésére;

g) terrorveszélyhelyzet kialakulása esetén a működési terüle
ten lakó vagy ott tartózkodó védett vezetők, objektumok 
fokozott rendőri biztosítására, őrzésére.

7. A terrorcselekmények felszámolására végrehajtott akciókat
-  azok lefolyását -  a tapasztalatok hasznosítása érdekében 
hang- és képfelvétel formájában rögzíteni kell. A területileg 
illetékes rendőr-főkapitányságok kibővített helyszíni szemle
bizottságai (bűnügyi, állambiztonsági és közbiztonsági) a hely
színi szemlét halaszthatatlan nyomozási cselekményként foga
natosítsák.

8. A BM Határőrséget és a BM Kormányőrséget haladéktalanul 
értesíteni kell minden olyan terrorcselekmény előkészületére 
irányuló vagy bekövetkezett eseményről, amely méretét és 
további kifejlődését tekintve kapcsolatba hozható működési 
területével.
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Az elsődleges intézkedések bevezetése, a helyi jellegű terror
cselekmények megakadályozása és felszámolása határsávban 
és határátkelőhelyeken a határőrizeti szervek feladata. A ki
jelölt határőrkerületek, határőr-alegységek állománya -  ha
társávban és határátkelőhelyeken -  terrorcselekmények fel
számolását, erőszakos határátlépések megakadályozását előre 
kidolgozott és begyakorolt tervek alapján hajtják végre.

9. A terrorcselekmények megelőzésével, elhárításával és felszá
molásával foglalkozó vezetői, parancsnoki állomány tovább
képzésében kiemelten kell kezelni a felkészüléssel kapcsolatos 
ismeretek elsajátítását és gyakoroltatását.
A speciális feladatra kijelölt beosztott állománynál a rendsze
res képzés eredményeként el kell érni a kellő fizikai edzettsé
get, a magas színvonalú lőkészséget, és a különböző felszámo
lási taktikák gyors, beidegzett végrehajtását.

10. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
az érintett állománnyal a szükséges mértékben ismertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. altábornagy 

miniszterhelyettes
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Készült: 350 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM tanintézetek parancsnokai,
RTF és a BM Tartalékos Tisztképző Iskola ÁB Tanszék vezetője, 
rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
határőrkerületek parancsnokai,
BM Hőr. Felderítő Osztály vezetője, alosztályvezetői.
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