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2/1979. számú
INTÉZKEDÉSE

a polgári fegyveres őrségek működése feletti felügyelet 
és ellenőrzés végrehajtásáról

Budapest, 1979. évi január hó 19-én. 

A Minisztertanács 39/1976. (X. 30.) számú rendelete — a polgári 
fegyveres őrségről — előírásainak figyelembevételével a polgári 
fegyveres őrségek feletti felügyelet és ellenőrzés végrehajtására ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A BM ORFK II- 1. Osztály az utasításokban és belügyi ren
delkezésekben meghatározottak figyelembevételével szervez
ze, irányítsa és hajtsa végre a polgári fegyveres őrségek feletti 
felügyeletet és ellenőrzést.
Az osztály feladata:
a) A polgári fegyveres őrség létesítésénél vegyen részt a bi

zottsági helyszínbejáráson és szerezzen érvényt a 39/1976. 
(X. 30.) MT számú rendelet előírásainak. Határozza meg:
— az őrzés biztonsági rendszerét,
— a szolgálat szervezésének elveit,
— az őrzés biztonságával összefüggő anyagi-technikai el

látás színvonalát,
— a fegyver és lőszer biztonságos tárolásának, kezelésé

nek, felhasználásának és nyilvántartásának rendjét.
b) Készítse el a polgári fegyveres őrség létesítésével kapcsola

tos felterjesztéseket jóváhagyásra.
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c) Kezdeményezze a népgazdasági, a honvédelmi, az állam- 
és közbiztonsági érdekekre való tekintettel egyes objektu
mok polgári fegyveres őrzését.

d) A tárca előzetes kérése alapján a helyszínen vizsgálja meg 
a működő polgári fegyveres őrség szervezeti módosításá
nak, vagy esetleg megszüntetésének szükségességét és te
gyen javaslatot a megoldásra.

e) Készítse el és kétévenként adja ki a polgári fegyveres őr
ség állományára vonatkozóan a szakmai kiképzés és to
vábbképzés irányelveit.

f) Szükség szerint folytasson ellenőrzést az objektumoknál az 
őrzésbiztonság fenntartása és tapasztalatszerzés céljából, 
valamint a rendőri szerveknél a felügyeleti munka ered
ményes végrehajtása érdekében.

g) Kísérje figyelemmel a főhatóságok irányítói tevékenységét, 
a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok érvényesülését, 
megtartását, az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetét, szoci
ális ellátottságát.

h) Véleményezze a polgári fegyveres őrségekkel összefüggő, 
a főhatóságok által kiadandó belső rendelkezéseket. Foglal
jon állást a központi irányító szervekhez kinevezésre ke
rülő személyek esetében, a belügyminiszteri kitüntetések 
odaítélésében.

i) Gondoskodjon a BM ORFK és más belügyi szerveket érintő 
kérdésekben a koordinációs feladatok végrehajtásáról.

j) Vezessen nyilvántartást a polgári fegyveres őrségek számá
ról, létszámáról, fegyver és lőszer darabszámáról, az őrsé
gek szolgálati tevékenységéről, rendkívüli eseményekről.

2. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok vezetői a BM 
ORFK II— 1. Osztály szakirányítása mellett gondoskodjanak 
a polgári fegyveres őrségek felügyeletének és ellenőrzésének 
gyakorlati végrehajtásáról az alárendelt — elsősorban közbiz
tonsági — szerveik útján.
A felügyelet és az ellenőrzés során:
a) A rendőr-főkapitányságok:

— működjenek közre a polgári fegyveres őrség létrehozá
sában. megszüntetésében, módosítások végrehajtásában 
a vonatkozó jegyzőkönyv előírásainak betartásával;

— segítsék és ellenőrizzék a polgári fegyveres őrségekkel 
kapcsolatos jogszabályok, szabályzatok megismerését, 
megtartását, a kiadott terv szerint a szakmai kiképzés 
és továbbképzés végrehajtását;

— szervezzék és vezessék a polgári fegyveres őrségek ré
szére előírt lőgyakorlatokat, tervezzék és biztosítsák a 
lövészetekhez szükséges kiképzési lőszert;

— évente legalább egy esetben ellenőrizzék az objektu
mok őrzésbiztonságát, technikai berendezések meglétét, 
állapotát, a személyi- és tárgyi feltételek biztosítottsá
gát;
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— a fegyverzeti anyagokkal kapcsolatos kérdésekben — 
kiadás, nyilvántartás, tárolás, technikai állapot ellen
őrzése, fegyver, lőszer elvesztés, káreljárás lefolytatá
sa, stb. — az érvényben lévő Fegyverzeti, Vegyivédel
mi, Fotótechcnikai és Műszaki Szakutasítás előírásai 
szerint járjanak el;

— kísérjék figyelemmel a jóváhagyott létszám feltöltöttsé- 
gét, az őrségparancsnokok tevékenységét, az állomány 
igénybevételét, erkölcsi-fegyelmi helyzetét, szociális el
látottságát ;

— foglaljanak állást a felügyeletük alá tartozó polgári 
fegyveres őrségek őrségparancsnokai, őrségparancsnok 
helyettesei, őrségi előadói kinevezésében, leváltásában, 
belügyminiszteri kitüntetés odaítélésében. Szervezzék 
meg, hogy ia belügyminiszteri kitüntetéseket a helyi 
ünnepségeken minden esetben a rendőri szerv megbí
zottja adja át;

— kezdeményezzék a polgári fegyveres őrség létrehozását, 
ahol >azt az állam- és közbiztonság érdeke, a társadalmi 
tulajdon védelme indokolja, továbbá a működő őrsé
gek szervezeti változását, esetleges megszüntetését. Er
re vonatkozó javaslatokat a BM ORFK II- 1. Osz
tályra terjesszék fel.

b) A járási, városi és járási, városi (kerületi) rendőrkapitány
ságok :
— közvetlenül nyújtsanak segítséget az új őrségek felállí

tásához, a létszám feltöltéséhez, a kinevezésre, felvétel
re kerülő személyek alkalmasságának elbírálásához el
sősorban a büntetlen előélet megállapításában (priorá
lás végrehajtása) és foglaljanak állást a váltásparancs
nokok és ennél alacsonyabb beosztásúak kinevezésében, 
leváltásában, belügyminiszteri kitüntetés odaítélésében;

— havonta legalább egy, szükség esetén több alkalommal 
is hajtsanak végre ellenőrzést a területükön működő 
polgári fegyveres őrségeknél. Az ellenőrzések 50%-át 
éjszakára és ünnep, illetve munkaszüneti napokra ter
vezzék.

Az ellenőrzés terjedjen ki:
— a polgári fegyveres őrségekkel kapcsolatos jogszabá

lyok, szabályzatok előírásainak betartására, annak is
meretére ;

— a jóváhagyott létszám feltöltöttségére, az állomány fel- 
használására, jogszerű igénybevételére;

— a társadalmi tulajdon védelmére, az objektum őrzés- 
biztonságának hatékonyságára, a tett szolgálati intéz
kedések során a törvényesség megtartására, a technikai 
berendezések meglétére, állapotára;

— a fegyver és lőszer biztonságos tárolására, rendeltetés- 
szerű használatára;

— az együttműködés és összeköttetés rendjére az objek
tumon belül és a rendőri szervekkel, különös tekintet-
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tel az őrök és az őrségparancsnok közötti összeköttetés 
meglétére;

— a polgári fegyveres őrségek részére előírt szakmai ki
képzés és továbbképzés végrehajtására, az állomány fel- 
készültségére, erkölcsi, fegyelmi állapotára, szociális 
ellátottságára (egyenruházat, védőöltözet, felszerelés, 
bérezés, stb.) az őrség elhelyezésére, a helyiségek be
rendezésére ;

— az őrszolgálati okmányok, nyilvántartások meglétére, 
vezetésére.

3. Segítséget kell nyújtani a polgári fegyveres őrségek állomá
nyának felkészítésében, a szolgálati intézkedések gyakorlati 
végrehajtásának oktatásában, a kiképzési tervben előírt to
vábbképzések eredményes végrehajtásában. Rendszeresen ve
gyenek részt az őrségek állománygyűlésein, kiképzési értekez
letein az együttműködés erősítése, a szolgálati feladatok haté
konyságának növelése, a társadalmi tulajdon védelme érde
kében.

4. Az ellenőrzésre kiküldött személyeket lássák el a rendőri 
szerveknél rendszeresített nyíltparanccsal, amelyben fel kell 
tüntetni, hogy jogosult a polgári fegyveres őrség ellenőrzésé
re és az őrséggel kapcsolatos okmányokba betekintésre. Az el
lenőrzésre érkező köteles a nyíltparancsot az ellenőrzés meg
kezdése előtt felmutatni.
A polgári fegyveres őrségek ellenőrzését tiszti beosztású ve
zető, parancsnok és helyetteseik, továbbá főelőadó, előadó vé
gezheti.
Az ellenőrzés tapasztalatairól az ellenőrző a helyszínen szó
ban tájékoztassa az őrség parancsnokát és hívja fel a figyel
mét az észlelt hiányosságok megszüntetésére. Az ellenőrzés 
megállapításait az e célra rendszeresített ellenőrzési naplóba 
kell bevezetni. A napló perforált példányát a rendőr-főkapi
tányságok közbiztonsági és közlekedési osztályai gyűjtsék és 
értékeljék.

5. A társadalmi tulajdon védelmét, az őrzésbiztonság folyama
tos fenntartását akadályozó problémák, hiányosságok meg
szüntetése érdekében a rendőr-főkapitányok az érdekelt vál
lalatok, intézmények vezetőinek küldjenek szignalizációt. A 
működtető minisztériumot érintő kérdésekben az észrevéte
leket a BM ORFK II- 1. Osztályra terjesszék fel további in
tézésre.

6. A rendőr-főkapitányságok és a járási, városi és járási, városi 
(kerületi) közbiztonsági szervek vezessék és tárolják a Polgári 
Fegyveres Őrség Működési és Szolgálati Szabályzat 1. számú 
mellékletében előírt létesítmény nyilvántartólapot. Legyenek 
felkészülve jelentéstételre a polgári fegyveres őrségek szak- 
felügyeletével összefüggő helyzet értékelésére, az őrségek szá
mának és létszámának megadására, az állomány kiképzésé
nek, erkölcsi, fegyelmi helyzetének és az objektum őrzésbiz
tonságának értékelésére.
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7. A polgári fegyveres őrségek helyzetéről, a felügyelet és ellen
őrzések végrehajtásának tapasztalatairól, az őrségek szolgálati 
tevékenységéről, erkölcsi-fegyelmi helyzetéről az értékelést a 
rendőr-főkapitányi évi összefoglaló jelentésben tegyék meg.
Súlyos rendkívüli eseményekről — fegyverhasználat, öngyil
kosság, stb. — soron kívül tegyenek jelentést a BM ORFK 
II—1. Osztályra.

8. A rendőr-főkapitányságok vezetői intézkedjenek a polgári 
fegyveres őrségekkel kapcsolatos jogszabályok [39/1976. (X.
30.) számú MT rendelet a polgári fegyveres őrségről, a 7/276/
1977. számú HB határozat, a Polgári Fegyveres Őrség Műkö
dési és Szolgálati Szabályzat] oktatásának megszervezésére. 
Gondoskodjanak az intézkedésben foglalt feladatok végrehaj
tásáról és annak ellenőrzéséről.

9. Az intézkedés nem érinti a BM I/II. Csoportfőnökség felügye
leti és ellenőrzési jogát a polgári fegyveres őrségek fegyverzeti 
és ruházati anyagaival kapcsolatban.

10. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg ha
tályát veszti a BM II/II. csoportfőnökének a 37- 037/1964. és 
a 37- 121/1964. számú utasítása.

LADV ÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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Készült: 
Felterjesztve:

Kapják:

360 példányban, 
miniszter elvtársnak, 
állam titkár elvtársnak, 
miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
ORFK osztályvezetői,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
járási, járási és városi, városi (kerületi) rendőrkapitányok.
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