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A
Anyagi-pénzügyi ellátás
1/1985. számú államtitkári és belügyminiszter-helyet
tesi együttes parancs
A BM Határőrség politikai nevelőmunkájának anyagi
pénzügyi normáit és a gazdálkodás rendjét meghatá
rozó szabályzat kiadásáról
Állambiztonság
16/1985. BM számú parancs
Az Állambiztonsági Szakbizottság újjászervezéséről,
feladatairól
6/1986. BMH számú intézkedés
Az Állambiztonsági Szakbizottság összetételéről
8/1986. BMH számú intézkedés
Az Állambiztonsági Szakbizottság összetételéről
25/1985. BM számú parancs
A BM állambiztonsági tartalékos állomány alkalma
zásáról
Állambiztonsági képzés
22/1986. BM számú parancs
A nem magyar állampolgárok magyarországi állam - és
közbiztonsági képzéséről lés továbbképzéséről
7/1986. BMH számú intézkedés
A nem magyar állampolgárok magyarországi állam- és
közbiztonsági képzéséről szóló 22/1986. számú belügy
miniszteri parancsban foglaltak végrehajtásáról
B
Bérfejlesztés
32/1985. BM számú utasítás
Az 1986. évi bérfejlesztés végrehajtásáról és a 26/1973.
számú miniszteri utasítás módosításáról
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Büntetőeljárás
22/1985. BM számú utasítás
A pártszervek káderhatáskörébe tartozó személyek és.
a párttagok elleni büntetőeljárásokkal kapcsolatos hoz
zájáruláskérési, tájékoztatási és értesítési kötelezettség
rendjéről
Bűnügyi nyilvántartás
6/1986. BM számú parancs
A 03/1974. számú miniszteri paranccsal kiadott „A
rendőrség bűnügyi hálózati munkájána k szabályzata”
módosításáról
8/1986. számú államtitkári parancs
A 01/1975. számú államtitkári paranccsal kiadott „A
Rendőrség Bűnügyi Hálózati Nyilvántartási Szabály
zata” módosításáról
9/1986. számú államtitkári parancs
A Bűnügyi Nyilvántartási Szabályzat I. részének ki
adásáról

Cigánylakosság
1/1986. BMH számú intézkedés
A cigánylakosság helyzetének és életkörülményeinek
javításával kapcsolatos rendőri feladatok

E
Egyezmény
13/1986. BM számú utasítás
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Svéd Ki
rályság Kormánya között a vízumkényszer kölcsönös
megszüntetéséről Budapesten. 1985. november 29-én
aláírt és az 1/1986. (I. 19.) MT számú rendelettel ki
hirdetett Egyezmény belügyi végrehajtásáról
-
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-

Együttműködés
4/1985. BMH számú intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség és a BM ORFK operatív
technikai és krimináltechnikai szervei közötti együtt
működésről
12/1985. BMH számú intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség és a budapesti, megyei
rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei, vala
mint a Rendőrtiszti Főiskola együttműködéséről szóló
18/1977. számú együttes miniszterhelyettesi intézkedés
módosításáról
1/1986. számú miniszterhelyettesi elvi állásfoglalás
A rendőrség és az állami tűzoltóság szerveinek a tűz
esetek vizsgálatában való együttműködéséről szóló
4/1983. BM számú utasítás egységes értelmezéséről és
végrehajtásáról
10- 393/1985. BM- IpM számú együttműködési meg
állapodás
A közbiztonságot és a tűzvédelmet érintő kérdésekben
1/1986. számú BM- MM számú együttes utasítás
A javítóintézetek belső r endőri biztosításával kapcso
latos együttműködési feladatokról

F

Fedőokmány
\

5/1985. BM számú parancs
A 36/1981. BM számú paranccsal kiadott, az operatív
célú fedőokmánnyal való ellátás és a fedőokmány al
kalmazása alapelveinek szabályzata módosításáról
5/1985. BMH számú intézkedés
A fedőadatokkal kiállított szolgálati és magánútleve
lekkel történő ellátás rendjéről
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Fegyelmi, fenyítés
15/1985. BM számú utasítás
Fenyítések törléséről
33/1985. BM számú parancs
A személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéről
szóló 8/1976. BM számú parancs hatályon kívül helye
zéséről
Fegyver
13/1986. BM számú parancs
A szolgálati lőfegyverek és lőszerek biztonságos őrzé
séről
Fiatalkorúak
7/1986. BM számú utasítás
A rendőri szervek gyermek- és ifjúságvédelmi felada
tainak szabályozásáról szóló 06/1975. számú belügymi
niszter-helyettesi utasítás hatályon kívül helyezéséről
12/1986. BM számú parancs
A Rendőrség Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Szabályzata kiadásáról
Fogvatartott személy

A

27/1985. BM számú parancs
A fogva tartott személy külföldre és külföldről ha
zánkba kísérésének rendőri feladatairól

Folyami Forgalomellenőrző Pont
36/1985. BM számú parancs
A Budapesti Légi és Folyami Forgalomellenőrző Pont
működési helyének, feladatkörének és jogállásának
bővítéséről
Futárszolgálat
1985. évi BM- HM számú együttes utasítás
A futárszolgálat háború idején történő működéséről
-

6

-

ÁBTL - 4.2. - 10 - 303 /1 /1987 /6

ÁBTL - 4.2. - 10 - 303 /1 /1987 /7

G

Gépjármű
14/1986. BM számú utasítás
A BM gépjárművei rendeltetésének, a szervek gépjár
művekkel történő ellátásának, igénybevételének sza
bályozásáról szóló 8/1983. BM számú utasítás módosí
tásáról

GY

Gyermek- és ifjúságvédelem
7/1986. BM számú utasítás
A rendőri szervek gyermek- és ifjúságvédelmi felada
tainak szabályozásáról szóló 06/1975. számú belügymi
niszter-helyettesi utasítás hatályon kívül helyezéséről
1
2/1986. BM számú parancs
A Rendőrség Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Szabályzata kiadásáról

Halálesetek
14/1986. BM számú parancs
A halálesetek minősítésének és az elhunyt belügyi be
osztottak eltemettetésének, emlékük megbecsülésének
szabályozásáról szóló 20/1972. számú miniszteri pa
rancs egyes rendelkezéseinek módosításáról
-
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Harckészültség
2/1986. számú államtitkári parancs
A harckészültségbe helyezés egyes feladatai, rendsza
bályai és a személyi állomány é letvédelmének terve
zéséről és végrehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról
3/1986. számú államtitkári parancs
A mozgósítási feladatok tervezéséről és végrehajtásá
ról szóló szabályzat kiadásáról
4/1986. számú államtitkári parancs
A tartalékos állománnyal nem rendelkező belügyi
szervek mozgósítási feladatainak tervezéséről és vég
rehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról
5/1986. számú államtitkári parancs
A harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és híradási feladatainak tervezéséről és végrehaj
tásáról szóló szabályzat kiadásáról
6/1986. számú államtitkári parancs
A rendkívüli időszaki különleges intézkedések terve
zéséről és/végrehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról
9/1986. számú államtitkári parancs
A BM és szervei harckészültségének, rendkívüli időszaki
to v á b b m ű k ö d é s é n e k biztosításáról
1985. évi BM- HM számú együttes utasítás
A futárszolgálat háború idején történő működéséről
Határőrség
11985. számú államtitkári parancs
A BM Határőr Bizottság tagjainak kinevezéséről
1/1985. számú államtitkári - pénzügyi-anyagi-mű
szaki miniszterhelyettesi együttes parancs
A BM Határőrség politikai nevelőmunkájának anyagipénzügyi normáit és a gazdálkodás rendjét meghatá
rozó szabályzat kiadásáról

Hálózati beszervezés
2/1985. BMH számú intézkedés
A külföldi állampolgárok hálózati beszervezésének és
foglalkoztatásának szabályozásáról
Híradás
17/1986. BM számú utasítás
A rendőr-főkapitányságok és a BM Forradalmi Rend
őri Ezred részére rendszeresített főbbhíradástecnik
, gépi rejtjeltechnikai, biztonságtechnikai szakanya
gok, valamint célműszerek normáinak újbóli megálla
pításáról
2/1986. BMH számú parancs
A rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok
hírkörletei, híradási céljait szolgáló járulékos és egyéb
helyiségei egységes építészeti k ialakításáról, valamint
hírközlési hálózatának tervezéséről szóló szabályzat
kiadásáról
29/1986. BM számú parancs
A BM szervei hivatásos állománya oktatásának kor
szerűsítéséről

\

11/1986. BMH számú intézkedés
A BM szervei hivatásos állománya oktatásának kor
szerűsítéséről szóló 29/1986. BM számú parancs végre
hajtásáról

Hivatásos állományba vétel
11/1985. BMH számú intézkedés
A tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási in
tézmények belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a BM ál
lományába történő kinevezéséről szóló 24/1985. számú
belügyminiszteri utasítás végrehajtásáról
10/1986. BM számú parancs
A hazai katonai főiskolákon és a külföldi katonai tan
intézetekben tanulmányokat folytató hallgatók hiva
tásos állományba vételéről
- 9ÁBTL - 4.2. - 10 - 303 /1 /1987 /9

26 1986. BM számú parancs
A Tanulmányi Munka Szabályzatának kiadásáról szóló
18/1980. számú miniszteri parancs kiegészítéséről és a
hazai katonai főiskolákon és a külföldi katonai tanin
tézetekben tanulmányokat folytató hallgatók hivatá
sos állományba vételéről szóló 10/1986. számú minisz
teri parancs módosításáról és kiegészítéséről
Hivatásos állomány visszatartása
5/1985. BM számú utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tag
jainak a hivatásos szolgálatban való visszatartásáról
szóló, a 7/1982. számú belügyminiszteri utasítással
módosított 18/1981. számú belügyminiszteri utasítás
módosításáról

r
Ifjúság
7/1986. BM számú utasítás
A rendőri szervek gyermek- és ifjúságvédelmi feladatainak
szabályozásáról szóló 06/1975. számú belügy
miniszter-helyettesi utasítás hatályon kívül helyezésé
ről
12/1986. BM számú parancs
A Rendőrség Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Szabályzata kiadásáról
Illetmény
32/1985. BM számú utasítás
Az 1986. évi bérfejlesztés végrehajtásáról és a 26/1973.
számú miniszteri utasítás módosításáról
-
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Izgatás
17/1986. BM számú parancs
A nem szóbeli úton elkövetett izgatás, közösség m e g
sértése bűncselekmények elkövetőinek felderítésével
kapcsolatos állambiztonsági, bűnügyi és közbiztonsági
feladatok végrehajtásáról

K

Karhatalom
15/1985. BM számú parancs
Az ideiglenes karhatalmi törzsek létrehozásáról
Karhatalmi tartalékerő
26/1985. BM számú parancs
A rendezvénybiztosítások alkalmával karhatalmi tar
talékerők képzéséről
Képviselők választása
14/1985. BM számú utasítás
Az országgyűlési képviselők és tanácstagok 1985. évi
választásával kapcsolatos feladatok
Képzés
22/1986. BM számú parancs
A nem magyar állampolgárok magyarországi állam- és
közbiztonsági képzéséről és továbbképzéséről
7/1986. BMH számú intézkedés
A nem magyar állampolgárok magyarországi állam- és
közbiztonsági képzéséről szóló 22/1986. számú minisz
teri parancsban foglaltak végrehajtásáról
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Készenléti díj
28/1985. BM számú utasítás
A rendőrség bűnügyi szolgálatánál készenléti díj be
vezetéséről szóló 16/1984. BM számú utasítás módosí
tásáról
Kísérés
27/1985. BM számú parancs
A fogva tartott személy külföldre és külföldről ha
zánkba kísérésének rendőri feladatairól
Kitüntetés
7/1985. BM számú parancs
A Kitüntetési és Elismerési Szabályzat módosításáról
18/1986. BM számú parancs
A 8/1984. számú miniszteri paranccsal kiadott Kitün
tetési és Elismerési Szabályzat egyes rendelkezéseinek
módosításáról és kiegészítéséről
„Kiváló rendőr”
38/1985. BM számú parancs
„Kiváló rendőr” jelvény alapításáról
Kollégium
23/1986. BM számú parancs
A BM Kollégium személyi összetételéről
Kongresszus
17/1985. BM számú utasítás
Az MSZMP XIII. kongresszus határozatából a BM-ra
háruló feladatok kidolgozására
Körözés
1/1985. BMH számú parancs
A 018/1974. BMH számú utasítással kiadott „A rend
őrség körözési munkájának szabályzata” módosításá
ról

Közkegyelem
7/1986. BM számú utasítás
A közkegyelem gyakorlásáról szóló 1985. évi 3. számú
törvényerejű rendelet belügyi végrehajtásáról
Külföldiek vendéglátása
2/1985. BM számú utasítás
A BM szervei külföldi vendégei vendéglátásával kap
csolatos feladatok és költségelszámolások szabályozá
sáról
Külföldi tanintézetbe vezényeltek
9/1986. BMH számú intézkedés
A külföldi tanintézetekbe vezényelt belügyi hallgatók
pénzügyi-anyagi ellátásának szabályozásáról

L
Légi FEP
36/1985. BM számú parancs
A Budapesti Légi és Folyami Forgalomellenőrző Pont
működési helyének, feladatkörének és jogállásának
bővítéséről

M
„M” iratok
21/1985. BM számú utasítás
Az „M" iratok ügykezelési rendjéről
„M” feladatok, mozgósítás
2/1986. számú államtitkári parancs
A harckészültségbe helyezés egyes feladatai, rendsza
bályai és a személyi állomány életvédelmének terve
zéséről és végrehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról
- 13 ÁBTL - 4.2. - 10 - 303 /1 /1987 /13
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3/1986. számú államtitkári parancs
A mozgósítási feladatok tervezéséről és végrehajtásá
ról szóló szabályzat kiadásáról
4/1986. számú államtitkári parancs
A tartalékos állománnyal nem rendelkező belügyi
szervek mozgósítási feladatainak tervezéséről és vég
rehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról
5/1986. számú államtitkári parancs
A harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egész
ségügyi és híradási feladatainak tervezéséről és végr
ehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról
6/1986. számú államtitkári parancs
A rendkívüli időszaki különleges intézkedések terve
zéséről és végrehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról
9/1986. BM számú utasítás
A BM és szervei harckészültségének, rendkívüli idő
szaki továbbműködésének biztosításáról
Munkahelyi pótlék
33/1985. BM számú utasítás
A munkahelyi pótlék rendszeresítéséről szóló 15/1984,
BM számú utasítás módosításáról
Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya
20/1986. BM számú parancs
A BM Nemzetközi Kapcsolato k Osztályának a BM
Titkárság szervezetébe kerüléséről

O
Oktatás
29/1986. BM számú parancs
A BM szervei hivatásos állománya oktatásának kor
szerűsítéséről
-
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11/1986. BMH számú intézkedés
A BM szervei hivatásos állománya oktatásának kor
szerűsítéséről szóló 29/1986. BM számú parancs vég
rehajtásáról
Operatív technika
6/1985. BM számú parancs
A III/1V. Csoportfőnökség operatív vezetési információrendszerének
Ideiglenes Szabályzata kiadásáról
30/1985. BM számú parancs
A 35/1982. számú miniszteri paranccsal kiadott Ope
ratív-Technikai Rendszabályok és Módszerek Alkal
mazásának Szabályzata kiegészítéséről és módosításá
ról
14/1985. BMH számú intézkedés
A 35/1982. számú miniszteri paranccsal kiadott, az
Operatív-Technikai Rendszabályok és Módszerek Al
kalmazásának Szabályzata 40. pontja végrehajtásáról

6
Ösztöndíj
24/1985. BM számú utasítás
A tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási in
tézmények belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a BM
szervei állományába történő kinevezéséről

P
Pénzbeli járandóságok
3/1985. BM számú utasítás
A BM Forradalmi Rendőri Ezred speciális feladatok
végrehajtására kijelölt állománya részére veszélyessé
gi pótlék és kalóriapénz rendszeresítéséről
1 5
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34/1985. BM számú utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai
szolgálatot teljesítők, valamint a katonai főiskolai hall
gatók pénzbeni járandóságairól szóló 7/1984. számú
belügyminiszteri utasítás módosításáról
18/1986. BM számú utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai
szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól szóló,
a 31/1984. és a 34/1985. BM számú utasításokkal m ó
dosított 7/1984. BM számú utasítás módosításáról
Pénzszállítás
3/1985. BM- MNB számú együttes utasítás
A Magyar Nemzeti Bank különleges jelzésű, nagyösszegű
pénz- és értékszállításai fegyveres kísérésének
végrehajtásáról

R
Rendezvénybiztosítás
26/1985. BM számú parancs
A rendezvénybiztosítások alkalmával karhatalmi tar
talékerők képzéséről
Rendőrtiszti Főiskola
\

4/1986. B M H számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskolai Tanács rendes és tiszteletbeli
tagjainak kinevezéséről

s
1/1985. BM számú utasítás
A sokszorosítógépekkel kapcsolatos rendészeti felada
tokról szóló 2/1984. (XII. 28.) BM számú rendelet vég
rehajtásáról

sz
Szabályzatok
3/1985. BM számú parancs
A 38/1981. BM számú paranccsal kiadott Személyzeti
Munka Szabályzata egyes rendelkezéseinek módosítá
sáról
8/1986. BM számú parancs
A 38/1981. számú miniszteri paranccsal kiadott Sze
mélyzeti Munka Szabályzata egyes rendelkezéseinek
módosításáról
7/1985. BM számú parancs
A Kitüntetési és Elismerési Szabályzat módosításáról
18/1986. BM számú parancs
i
A 8//1984. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott
Kitüntetési és Elismerési Szabályzat egyes rendelke
zéseinek módosításáról és kiegészítéséről
6/1985. BM számú parancs
A BM III/1V. Csoportfőnökség operatív vezetési infor
mációrendszerének Ideiglenes Szabályzata kiadásáról
24/1986. BM számú parancs
A Belügyi Tudományos Munka Szabályzata kiadásá
ról
Személyi szabadság
1/1985. számú miniszteri körlevél
Egyes személy i szabadságot korlátozó kényszerintéz
kedésekre vonatkozó jogszabályok, belügyi rendelke
zések és iránymutatások ismételt oktatásáról
Szociális Bizottság
3/1986. BMH számú parancs
A BM IV. Főcsoportfőnökség Szociális Bizottsága sze
mélyi összetételének újbóli szabályozása
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Szolgálatban visszatartás
5/1985. BM számú utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tag
jainak a hivatásos szolgálatban való visszatartásáról
szóló, a 7/1982. számú belügyminiszteri utasítással mó
dosított 18/1981. számú belügyminiszteri utasítás mó
dosításáról.

T
Tanulmányi szerződéskötés
24/1985. BM számú utasítás
A tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási in
tézmények belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a BM
szervei állományába történő kinevezéséről
Tartalékos állomány
25/1985. BM számú parancs
A BM állambiztonsági tartalékos állomány alkalmazá
sáról
Tájékoztató
7/1986. számú államtitkári parancs
A BM tájékoztató és propagandatevékenységének
1986- 1990. évekre szóló elvei
1/1986. számú államtitkári intézkedés
Az MSZMP és a Minisztertanács vezetői belügymi
nisztériumi tájékoztatásának továbbfejlesztéséről szóló
291982. számú miniszteri parancs végrehajtásáról ren
delkező 5/1982. számú államtitkári intézkedés módo
sításáról
Tulajdonvédelem
20/1985. BM számú parancs
A népgazdaság és társadalmi tulajdonvédelmi felada
tok hatékonyabb végrehajtásáról
-
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Tudományos munka
20/1986. BM számú utasítás
A BM Tudományos Tanácsának újjászervezéséről
szóló 2/1979., a BM Tudományos Tanácsa személyi összetételéről
rendelkező 21/1982. és 9/1984. BM számú
utasítások hatályon kívül helyezéséről
23/1986. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium Tudományos Tanácsa személyi
összetételéről
24/1986. BM számú parancs
A Belügyi Tudományos Munka Szabályzata kiadásáról
1/1985. BMH körlevél
A belügyi tudományos munka távlati elveiről és fő
feladatairól
Tűzszerészi feladatok
0016/1985. HM- BM számú együttes parancs
Az állam- és közbizonság területén jelentkező tűzsze
részi feladatok további ellátására
Tűzvizsgálat
1/1986. BMH elvi állásfoglalás
A rendőrség és az állami tűzoltóság szerveinek a tűz
esetek vizsgálatában való együttműködéséről szóló
4/1983. számú BM utasítás egységes értelmezéséről és
végrehajtásáról

Ü

Ügynökök
3/1985. BMH számú parancs
A fizetett ügynökök munkahelyi legalizálásának ideig
lenes szabályzata kiadásáról

V
Veszélyességi pótlék
3/1985. BM számú utasítás
A BM Forradalmi Rendőri Ezred speciális feladatok
végrehajtására kijelölt állománya részére veszélyessé
gi pótlék és kalóriapénz rendszeresítéséről
Vezénylés pénzbeli megváltása
16/1985. BMH számú intézkedés
A BM szerveinek állományába tartozó vezényléses és
váltásos szolgálati (munka) idő-rendszerben foglalkoz
tatott tisztesek, tiszthelyettesek és zászlósok többletszolgálata pénzbeli megváltásának újbóli szabályozá
sáról szóló 17/1984. számú miniszterhelyettesi intézke
dés módosításáról
Vízirendészet
14/1985. BM számú parancs
a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szervezeté
nek módosításáról

Készült: 850 példányban
Kapják: elosztó szerint
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