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Az 1985. január 1-től 1986. december 31-ig kiadott 
hatályos belügyminiszteri rendeleteket, utasításokat, 

belügyi rendelkezéseket, iránymutatásokat tartalmazó
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A
Atomenergia

8/1986. BM számú utasítás
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendészeti 
feladatokról szóló 3/1982. (V. 6.) BM számú rendelet 
végrehajtására kiadott 15/1982. (BK 5.) BM számú uta
sítás módosításáról

B
Baleset

3/1986. BM számú utasítás
A balesetet szenvedett, illetve eltűnt polgári légijár
művek megsegítése, felkutatása, mentése érdekében 
teendő rendőri intézkedésekről
10/1985. BMH számú intézkedés
A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy be
tegség következtében elhunyt személyek hozzátarto
zóinak egyszeri segélyezéséről

Beruházás
9/1986. BM számú parancs
A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság beruházási 
tevékenysége szabályzatának kiadásáról

Betegségi biztosítás
29/1985. BM számú utasítás
A hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak be
tegségi biztosításon alapuló és gyógyító megelőző ellá
tásának szabályozásáról szóló 15/1976. BM számú uta
sítás módosításáról

Bérfejlesztés
15/1986. BMH számú intézkedés
Az alapilletmények és alapbérek emelésének időleges 
korlátozásáról
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c

Cím adományozása
28/1985. BM számú parancs
a „Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége” 
cím adományozásáról
21/1986. BM számú parancs
a „Belügyminisztérium Kiváló Művelődési Közössége” 
cím adományozásáról

cs

Családalapítási előleg
2/1986. BM számú utasítás
A családalapítási előleg bevezetéséről szóló 2/1980. BM 
számú utasítás módosításáról

Csapatzászló
12/1985. BM számú parancs
Csapatzászló adományozásának engedélyezéséről 
3/1986. BM számú parancs
Csapatzászló adományozásának engedélyezéséről

D

Díszparancs
4/1985. BM számú parancs 
Nőnapi díszparancs
9/1985. BM számú parancs 
Április 4-i díszparancs
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22/1985. BM számú parancs
BM Tűzoltó Kiképző Központ záróünnepsége

29/1985. BM számú parancs
Díszparancs a Tartalékos Tisztképző Iskola avatóün
nepségére

31/1985. BM számú parancs 
November 7-i díszparancs

32/1985. BM számú parancs
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola Határőr Szaktan
szék fennállása 25. évfordulója alkalmából

37/1985. HM- BM- MOP számú együttes parancs 
a fegyveres erők napja alkalmából

1/1986. BM számú parancs
Díszparancs a Tartalékos Tiszti Iskola kibocsátó ün
nepségére

2/1986. BM számú parancs 
Nőnapi díszparancs

5/1986. BM számú parancs 
Április 4-i díszparancs

16/1986. BM számú parancs
Díszparancs a Rendőrtiszti Főiskola végzős hallgatói
nak tiszti fogadalomtételére

19/1986. BM számú parancs
Az 1986. évi tartalékos tisztté avatás alkalmából

28/1986. BM számú parancs 
November 7-i díszparancs

Dózsa

21/1985. BM számú parancs
A Dózsa Sport Klub részére emlékzászló adományo
zásáról
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E

Egyenruházat
8/1985. BMH számú intézkedés
A Belügyminisztérium szervei és az állami tűzoltóság 
területi szervei szürke egyenruhát viselő állománya 
öltözetének korszerűsítéséről

Egyezmény

23/1985. BM számú utasítás
A Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság 
Kormánya között a bűnügyi rendészeti és a közúti 
közlekedés terén való együttműködésről és kölcsönös 
segítségnyújtásról szóló, Budapesten 1983. november 
15-én aláírt egyezmény végrehajtásáról

Elismerés

15/1986. BM számú parancs
A biztosítási feladatokban résztvevők munkájának el
ismeréséről

Elővezetés

2/1986. (IV. 21.) BM- IM- PM számú rendelet 
Az elővezetés és a rendőri kísérés végrehajtásával fel
merült költség megtérítéséről

É

Élelmezési normák

27/1985. BM számú utasítás
Az élelmezési normák módosításáról, az étkeztetés 
igénybevételének és térítési díjának megállapításáról
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F

Fegyelmi
34/1985. BM számú parancs
A 20/1980. BM számú paranccsal kiadott, a BM Hiva
tásos Állományának Fegyelmi Szabályzata egyes ren
delkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről

Fegyverhasználat
18/1985. BM számú utasítás
A rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló 1963. évi 
22. számú tvr. végrehajtásáról rendelkező 19/1982. BM 
számú utasítás hatályon kívül helyezéséről
10/1986. BM számú utasítás
a 21/1973. BM számú utasítás hatályon kívül helyezé
séről (szolgálati lőfegyverek biztonságos őrzése)

G

Gépjármű
1/1985. BMH számú intézkedés
A gépjármű-hajtóanyag felhasználás új rendszerű el
számolásának bevezetéséről

Gépjárművezetők pályaalkalmassága
9/1985. (X. 1.) KM- BM számú rendelet 
A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgá
latáról szóló 15/1984. (VIII. 8.) KM- BM számú együt
tes rendelet módosításáról
2/1986. (Közl. Ért. 11.) KM- BM együttes utasítás 
A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgá
latáról szóló 15/1984. (VIII. 8.) KM- BM számú együt
tes rendelet végrehajtására kiadott 7/1984. (Közl. Ért. 
8.) KM- BM számú együttes utasítás módosításáról
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22/1986. BM számú utasítás
A gépjárművezetők egészségi alkalmasságának orvosi 
megállapításánál fizetendő illeték szabályozásáról

GY

Gyermekápolási táppénz
29/1985. BM számú utasítás
A hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak be
tegségi biztosításon alapuló és gyógyító megelőző ellá
tásának szabályozásáról szóló 15/1976. BM számú uta
sítás módosításáról

Gyermekgondozási segély
8/1985. BM számú utasítás 
A 28/1982. BM számú utasítás módosításáról
7/ 1985. BMH számú intézkedés 
A GYES forgóstátus bevezetéséről

H

Határátlépés
4/1986. (X. 2.) BM számú rendelet
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szo
cialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között, a 
határmenti településeken lakó állampolgárok egysze
rűsített határátlépésének rendjéről szóló, Moszkvában, 
1985. augusztus 1-jén aláírt egyezmény végrehajtásá
ról

Helikopter
35/1985. BM számú utasítás
A szolgálati helikopterek használatáról és igénybevé
teléről
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I

Igazgatásrendészeti nyomtatványok
20/1985. BM számú utasítás
Az igazgatásrendészeti nyomtatványok ellátási rend
jéről

Illeték
22/1986. BM számú utasítás
A gépjárművezetők egészségi alkalmasságának orvosi 
megállapításánál fizetendő illeték szabályozásáról

Illetmény
15/1986. BMH számú intézkedés
Az alapilletmények és alapbérek emelésének időleges 
korlátozásáról

J

Járások megszüntetése
6/1985. BM számú utasítás
A járások megszüntetésével kapcsolatos egyes rendel
kezésekről szóló 27/1983. számú belügyminiszteri uta
sítás 1. számú mellékletének módosításáról

Jogi tanácsadás
17/1985. BM számú parancs
Az önkéntes jogi tanácsadói csoportok létrehozásáról

Jogszabályszerkesztés
12/1986. BM számú utasítás
A jogszabályok, a belügyi rendelkezések, a belügyi 
iránymutatások kiadásáról és az előterjesztések előké
szítéséről szóló 21/1978. BM számú utasítás kiegészí
téséről
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K

„Kék Fény”

31/1986. BM számú parancs
a Kék Fény belügyi szerkesztő bizottságáról és felada
tairól

Képesítési követelmények

35/1985. BM számú parancs
A BM polgári alkalmazottai képesítési követelményei
nek szabályozásáról

Kényszerintézkedés

4/1985. (VII. 20.) BM számú rendelet 
A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről 
25 1985. BM számú utasítás
A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 4/ 
1985. (VII. 20.) BM számú rendelet végrehajtásáról

Készenléti díj
1/1986. BM számú utasítás
Az állami tűzoltóságnál készenléti díj fizetésének be
vezetéséről

Kitüntetés
8/1985. BM számú parancs
Az 1984. mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyükért a KISZ KB által „Vörös Vándorzászló”-val 
kitüntetett KISZ BM I. Főcsoportfőnökségi és a KISZ 
BM VI. Bizottsága elismeréséről
10/1985. BM számú parancs
Az 1984-es mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitün
tetett határőr magasabbegységek KISZ-bizottságainak 
elismeréséről
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37/1985. BM számú parancs
a KMB szolgálat és az önkéntes rendőri szervezet 
fennállásának 30. évfordulója alkalmából
4/1986. BM számú parancs
Az 1985-ös mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitün
tetett BM I., BM IV. Főcsoportfőnökség KISZ-Bizott
ságainak és a BM Szombathelyi Rendőrtiszthelyettes- 
képző Iskola KISZ-szervezetének elismeréséről

7/1986. BM számú parancs
Az 1985-ös mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitün
tetett határőr magasabbegységek KISZ-bizottságának 
elismeréséről

Körzeti megbízottak

13/1985. BM számú parancs
a 2/1978. BM számú paranccsal kiadott Körzeti Megbí
zott Szabályzat módosításáról

Környezetvédelem

1/1985. számú államtitkári intézkedés 
A környezet- és természetvédelmi tevékenység statisztikai 

 adatszolgáltatási és jelentési rendjéről

12 1986. BMH számú intézkedés
A 33/1982. BM számú parancs 1. pontjában és az 1/
1985. számú államtitkári intézkedésben a BM Pénz
ügyi-Anyagi-Műszaki Főcsoportfőnökség számára elő
írt környezet- és természetvédelmi, valamint az ezzel 
kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentési feladatok 
végrehajtásáról

Közkegyelem

7/1985. BM számú utasítás
A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1985. évi 3. számú 
tvr. belügyi végrehajtásáról
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Közúti közlekedés
4/1984. (XII. 28.) BM számú rendelet 
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet módosításáról
3/1986. (IX. 24.) BM számú rendelet 
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet módosításáról
19/1986. BM számú utasítás
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló, 
a 2/1980. (VII. 31.) BM számú rendelettel módosított 
1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet végrehajtásáról ren
delkező 14/1980. (BK 8.) BM számú utasítás módosí
tásáról

Közúti gépjárművezetők pályaalkalmassága
9/1985. (X. 1.) KM- BM számú rendelet 
A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgá
latáról szóló 15/1984. (VIII. 8.) KM- BM számú együt
tes rendelet módosításáról
2/1986. (Közl. Ért. 11.) KM- BM együttes utasítás 
A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgá
latáról szóló 15/1984. (VIII. 8.) KM- BM számú együt
tes rendelet végrehajtására kiadott 7/1984. (Közl. Ért. 
8.) KM- BM számú együttes utasítás módosításáról

Külföldiek magyarországi tartózkodása
3/1985. (V. 23.) BM számú rendelet 
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. számú tvr. végrehajtására kiadott 7/1982. (VIII. 
26.) BM számú rendelet módosításáról

L

Lakásépítés
15/1986. BM számú utasítás
A BM és szervei lakásgazdálkodásáról szóló 29/1982. 
BM számú utasítás módosításáról
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16/1986. BM számú utasítás
A belügyi dolgozók lakásépítésének és vásárlásának 
támogatásáról szóló 18/1983. (BK 11.) BM számú uta
sítás módosításáról

Lőgyakorlat
11/1986. BM számú parancs 
Az előkészítő lőgyakorlat bevezetéséről

M

Megbízottak kinevezése
25/1986. BM számú parancs
A szomszédos országokkal kötött nemzetközi szerző
dések alapján működő különböző megbízottak kineve
zéséről és felmentéséről

Megkülönböztető jelzések
4/1986. BMH számú intézkedés 
A megkülönböztető jelzések használatáról

N

Népi ülnökök
22/1985. HM- BM- IM- MOP számú együttes uta
sítás
A katonai bírósági népi ülnökök választásáról szóló 17/
1973. HM- BM- IM- MOP számú együttes utasítás 
módosításáról

NY

Nyomtatványellátás
20/1985. BM számú utasítás
Az igazgatásrendészeti nyomtatványok ellátási rend
jéről
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Nyugdíjas klubok
4/1985. BMH számú parancs
A BM művelődési intézményeiben működő nyugdíjas 
klubok alapszabályának kiadásáról

Ö

Önkéntes segítők
39/1985. BM számú parancs
A BM munkájának önkéntes segítői szabályzata ki
adásáról
21/1986. BM számú utasítás
A BM munkájának önkéntes segítői részére járó ru
hakoptatási juttatás szabályozásáról

P

Pályázati rendszer
27/1986. BM számú parancs 
Az Alkotó Ifjúság pályázati rendszerről
10/1986. BMH számú intézkedés
Az Alkotó Ifjúság pályázati rendszerről szóló 27/1986. 
miniszteri parancs végrehajtásával kapcsolatos felada
tokról

Pénz- és értékszállítás
2/1985. BM- MNB számú együttes utasítása 
A Magyar Nemzeti Bank nagyösszegű pénz- és érték- 
szállítása biztonságának növelésére vonatkozó felada
tok végrehajtásáról
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Polgári Fegyveres Őrség
3 1984. (XII. 28.) BM számú rendelet 
A Polgári Fegyveres Őrség Működési és Szolgálati 
Szabályzatának módosításáról
1/1986. (II. 1.) BM számú rendelet
A Polgári Fegyveres Őrség Működési és Szolgálati 
Szabályzatának módosításáról

Pszichotrop anyagok
4/1986. (VIII. 10.) EüM- BM számú rendelet 
A pszichotrop anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, 
forgalomba hozataláról, behozataláról, kiviteléről, rak
tározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) 
EüM- BM számú együttes rendelet módosításáról

R

Rendőrség
19/1985. BM számú utasítás
A rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT számú ren
deletet módosító 48/1984. (XI. 21.) MT számú rendelet 
végrehajtásáról

Rendőrhatósági kényszerintézkedés
4/1985. (VII. 20.) BM számú rendelet 
A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről
25/1985. BM számú utasítás
A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 4/ 
1985. (VII. 20.) BM számú rendelet végrehajtásáról

Ruházat
30/1985. BM számú utasítás
A BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési Osztá
lyán szolgálatot teljesítők formaruházatának módosí
tásáról
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8/1985. BMH számú intézkedés
A BM szervei és az állami tűzoltóság területi szervei 
szürke egyenruhát viselő állománya öltözetének kor
szerűsítéséről
2/1986. BMH számú intézkedés
A BM szerveinél vízirendészeti és az állami tűzoltó
ság területi szerveinél kárelhárítási szolgálatot ellátó 
állomány munka-, védőruházati normáinak módosítá
sáról
14/1986. BMH számú intézkedés
Egyes ruházati alapellátási és utánpótlási normák mó
dosításáról

S

Segély
10/1985. BMH számú intézkedés
A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy be
tegség következtében elhunyt személyek hozzátarto
zóinak egyszeri segélyezéséről

•Statisztikai adatszolgáltatás
3/1985. BMH számú intézkedés
Az akcióalegységek tevékenységére vonatkozó statisz
tikai adatszolgáltatás bevezetéséről
13 1985. BMH számú intézkedés
A rendőrség bűnügyi ügyforgalmi statisztikai adat
szolgáltatásának módosításáról

sz
Szabálysértés

9/1985. BMH számú intézkedés
Egyes közúti közlekedési szabálysértések egységes 
helyszínbírságolási gyakorlatáról
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16/1985. BM számú utasítás
A szabálysértési jogszabályok végrehajtásáról szóló 
15/1980. (BK 9.) BM számú utasítás módosításáról

Szabályzat
18/1985. BM számú parancs
A BM Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabályzata 
kiadásáról

Személyi igazolvány
5/1985. (XII. 22.) BM számú rendelet 
A személyi igazolványról 
31/1985. BM számú utasítás
A személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII. 22.) BM 
számú rendelet végrehajtásáról

Személyi szabadság
1/1985. (II. 1.) BM számú rendelet
A személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedé
sekről

Szocialista munkaverseny
4/1985. BM számú utasítás 
A szocialista munkaversenyről

Szociális Bizottság
24/1986. BM számú utasítás
A BM IV. Főcsoportfőnökség Szociális Bizottságának 
létrehozásáról és feladatáról szóló 015/1970. számú bel
ügyminiszter-helyettesi utasítás hatályon kívül helye
zéséről

Szolgálati állatok
9/1985. BM számú utasítás
A szolgálati állatok állománytáblázatban való jóváha
gyásáról és az ellátás szabályozásáról szóló 1/1974. BM 
számú utasítás módosításáról és az állománytáblázat
tal kapcsolatos feladatokról
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Szolgálati baleset
10/1985. BMH számú intézkedés
A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy be
tegség következtében elhunyt személyek hozzátarto
zóinak egyszeri segélyezéséről

Szolgálati időrendszerek
15/1985. BMH számú intézkedés
A tanintézetek munkaidő-rendszerére vonatkozó egyes 
kérdések szabályozásáról

Szolgálati igazolvány
30/1986. BM számú parancs
A szolgálati és munkáltatói igazolvány fokozott őrzé
séről

Szolgálati Szabályzat 
24/1985. BM számú parancs
A Magyar Népköztársaság Rendőrsége Szolgálati Sza
bályzata kiadásáról
3/1986. BMH számú intézkedés
A Magyar Népköztársaság Rendőrsége Szolgálati Sza
bályzatának oktatásáról

T

Tanácsosi cím

5/1986. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium szerveinél a kinevezett polgári 
alkalmazottak részére adományozásra kerülő főtaná
csosi és tanácsosi cím odaítélésének szabályairól szóló 
36/1984. BM számú utasítás egyes rendelkezéseinek 
módosításáról
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Tanintézetek

15/1985. BMH számú intézkedés
A tanintézetek munkaidő-rendszerére vonatkozó egyes 
kérdések szabályozásáról

Tájékoztatás

10/1986. (IX. 1.) IM- BM számú együttes rendelet 
A bűnügyi és az igazságügyi tájékoztatásról

Térítések
111/1986. PM- OT számú együttes utasítás 
A Magyar Néphadsereg és a BM Határőrség egységei 
foglalkoztatása során érvényesítendő térítések és szol
gáltatások szabályozásáról szóló 101/1983. (PK 1.) 
PM- OT számú együttes utasítás módosításáról

Továbbképzés
1/1986. BMH számú parancs
A BM hivatásos állománya 1986- 1990. évekre szóló 
továbbképzési elveiről

Tűzvédelem
18/1985. BM számú parancs
A BM Tűzvédelmi Szervezeti és Működési Szabály
zata kiadásáról

U

Újítás
11/ 1985. BM számú parancs
A Belügyminisztérium szervei újítási szabályzata ki
adásáról
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Ü

Ügyelet

1/1985. BM számú parancs
A BM központi személyi állománya színház-, hangver
seny- és filmszínházfelügyeleti szolgálatba történő be
vonásáról szóló 14/1983. BM számú parancs mellékle
tének módosításáról

V

Vagyontárgyak kivonása

4/1986. BM számú utasítás
A BM tulajdonában levő vagyontárgyak használatból 
való kivonásáról szóló 22/1973. számú miniszterhelyet
tesi utasítás módosítása

Vagyonvédelem

26/1985. BM számú utasítás
Vagyonvédelmi jelzőközpontoknak a rendőri ügyele
teken történő működtetéséről

2/1985. BMH számú parancs
A vagyonvédelmi jelzőközpontok működtetéséről szóló 
szabályzat kiadásáról

Vezénylés

28/1985. HM- BM- ÁBMH számú együttes utasítás
A fegyveres erők és a fegyveres testületek más állami 
vagy társadalmi szervhez tartósan vezényelt hivatásos 
állományú tagjainak jogairól és kötelességeiről szóló 
27/1982. HM- BM- ÁBMH számú együttes utasítás 
módosításáról
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Véralkohol
11/1986. BM számú utasítás
Az új típusú véralkoholdobozok rendszeresítéséről szó
ló 0022/1965. számú belügyminiszter-helyettesi utasí
tás hatályon kívül helyezéséről
5/1986. BMH számú intézkedés
A véralkoholdoboz felhasználásáról, vizsgálatra való 
továbbításáról és a vérvételre okot adó eseményről írt 
jelentés, feljelentés átadásának-átvételének rendjéről

Vízirendészet
2/1985. (V. 11.) BM számú rendelet 
A vízirendészeti és a víziközlekedéssel kapcsolatos 
rendőri feladatok ellátásáról szóló 7/1978. (XII. 22.) 
BM számú rendelet módosításáról

Készült: 850 példányban. 
K apják: elosztó szerint.
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