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T Á R G Y M U T A T Ó

A

Albérleti díj hozzájárulás

16/1984. BMH számú intézkedés
Az albérleti díj hozzájárulás folyósításának újbóli sza
bályozásáról

Alaki—Karhatalmi

3 1971. BM számú parancs
A Rendőrség Alaki-Karhatalmi Szabályzatának kiadása 
(Módosította a 28/1980. BM számú parancs, II. számú 
gyűjtőben)

Alkoholizmus

15/1978. BMH számú intézkedés
Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésével kap
csolatos rendőri feladatokról

Alkoholszonda alkalmazása

4/1981. BM számú utasítás
Az új alkoholszonda alkalmazásáról

Anyagi felelősség

2/1979. BMH számú parancs
A BM polgári alkalmazottainak a munkaviszonnyal 
összefüggő anyagi felelősségéről szóló szabályzat ki
adásáról
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3/1981. BMH számú parancs
A BM polgári alkalmazottainak a munkaviszonnyal 
összefüggő anyagi felelősségéről szóló 2/1979. BMH 
számú paranccsal kiadott szabályzat egyes rendelkezé
seinek módosításáról

21/1981. BM számú parancs
A Belügyminisztériummal szolgálati viszonyban álló 
testületi tagok anyagi felelősségére vonatkozó Kárté
rítési Szabályzat kiadásáról

Anyaggazdálkodás

2/1984. BMH számú parancs
A Belügyminisztérium szerveinél alkalmazott híradás
technikai, gépi rejtjeltechnikai és biztonságtechnikai 
anyagokkal való gazdálkodás szabályzatának kiadásáról

Anyagnyilvántartás

007/1962. BMH számú utasítás
Általános Anyagnyilvántartási Utasítás 
(G—2)

Anyagi-pénzügyi ellátás

6/1960. BMH számú utasítás
A Katonai Főügyészség Belügyi Osztály anyagi és 
pénzügyi ellátásáról

21/1979. BM számú utasítás
A városi, a városi és járási, valamint a járási rend
őrkapitányságoknál az anyag- és pénzkezelési felada
tok végzéséről

Anyagi-technikai szakszolgálat

8/1975. BMH számú utasítás
Az anyagi-technikai szakszolgálat tevékenységének ál
talános szabályai
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Atomenergia

3/1982. (V. 6.) BM számú rendelet
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendészeti 
feladatokról

Á llam határ

1/1975. (IV. 2.) BM számú rendelet
__ Az MNK államhatárának őrizetéről szóló 40/1974. (XI.

1.) MT számú rendelet végrehajtásáról

Állampolgárság

8/1957. BM számú utasítás
Az állampolgárságról szóló 1957. évi V. tv., valamint a 
végrehajtására kiadott 1957. évi 55. sz. tvr. végrehaj
tása

Állam titkár

19/1973. BM számú parancs 
Belügyminisztériumi államtitkár kinevezése

Államtitok

3/1971. (IX. 23.) BM számú rendelet
Az államtitok és a szolgálati titok védelmére vonatko
zó eljárási szabályzat kiadásáról

Állatok ellátása

1/1974. BM számú utasítás
Szolgálati állatok állománytáblában való jóváhagyása 
és az ellátásuk szabályozása

Állategészségügyi anyaggazdálkodás

16/1966. számú főcsoportfőnöki utasítás
A vonat- és állategészségügyi anyaggazdálkodási szak
utasítás (G—8.)
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Állategészségügyi szolgálat
0013/ 1964. számú főcsoportfőnöki utasítás
Állategészségügyi szolgálat anyagellátása, irányítása, 
felügyelete

Átminősítés
6/1971. BM számú parancs
Az irodai rendfokozatú állomány átminősítése

B

Belügyi szervek tevékenysége
20/ 1974. BM számú parancs
A belügyi szervek tevékenységére vonatkozó új jog
szabályokkal (1974. évi 17. tv., 1974. évi 39. számú MT 
rendelet, 1974. évi 40. számú MT rendelet) kapcsolatos 
feladatok

Betegségi biztosítás
15/1976. BM számú utasítás
A hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak be
tegségi biztosításon alapuló gyógyító, megelőző ellátá
sának szabályozásáról

Bérfejlesztés
5/1975. BM számú parancs
Az 1975. évi bérfejlesztés végrehajtása
3 1976. BM számú parancs
Az 1976. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról 
2/1977. BM számú utasítás
Az 1977. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról és a 
26/1973. BM számú utasítás módosításáról
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4/1978. BM számú utasítás
Az 1978. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról és a 
26/1973. BM számú utasítás módosításáról

6/1979. BM számú utasítás
Az 1979. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról és a 
26/1973. BM számú utasítás módosításáról

16/1980. BM számú utasítás
A 6/1979. BM számú utasítással módosított 26/1973. 
BM számú utasítás 1. számú mellékletének kiegészí
tése

17/1980. BM számú utasítás
Az 1978. október 1-i illetményrendezésből kimaradt 
hivatásos állományúak illetményrendezéséről

5/1981. BM számú utasítás
Az 1981. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról (új 
beosztási illetménytáblázatok kiadása)

25/1982. BM számú utasítás
Az 1983. évi bérfejlesztés végrehajtásáról

15/1983. BM számú utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei polgári alkalma
zottainak béremeléséről

24/1983. BM számú utasítás
Az 1984. évi bérfejlesztés végrehajtásáról

15/1984. BM számú utasítás 
Munkahelyi pótlék rendszeresítéséről 
13/1984. BM számú utasítás
Az 1984. évi bérfejlesztés második ütemének végrehaj
tásáról
32/1984. BM számú utasítás
Az alsó- és középfokú belügyi oktatási intézmények
ben foglalkoztatott pedagógusok béremeléséről
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37/1984. BM számú utasítás
Az 1985. évi bérfejlesztés végrehajtásáról

39/1984. BM számú utasítás
Az alsó- és középfokú nevelési- oktatási intézmények 
dolgozói munkabéréről szóló 13/1984. (VIII. 22.) ÁBMH 
számú rendelkezés, a pedagógusok munkaidejéről, 
munkavégzéséről és díjazásuk egyes kérdéseiről szóló 
120/1982. (MK 15.) MM—ÁBMH számú együttes uta
sítás, valamint a pedagógusok óradíjáról szóló 
126/1982. (MK 17.) MM—ÁBMH számú együttes uta
sítás végrehajtásáról

Bérgazdálkodás

8/1982. BM számú utasítás
A polgári alkalmazottak létszám- és bérgazdálkodásáról

Biztosítási önsegélyező csoport

6/1970. számú főcsoportfőnöki utasítás
A BM szerveinél a biztosítási és önsegélyező csoportok 
létrehozása

Bútor-berendezési normák

7/1980. BMH számú intézkedés 
A bútor-berendezési norma hatálybaléptetéséről

Bűncselekmény elkövetése esetén eljárás

5/1968. BMH számú utasítás
Kiemelkedő jelentőségű bűnügyekben és személyi sza
badságot korlátozó intézkedések esetén a nyomozás so
ronkívüliségének biztosítása

7/1974. BM számú utasítás
A büntetőeljárás megindításával kapcsolatos értesítés
ről
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1/1978. BM számú parancs 
A bűnügyi iratok megismeréséről

17/1978. BM számú parancs 
A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről

4/1980. BM számú utasítás 
A bűnügyek rendőrségi nyomozásáról

1/1981. Legf. Ü.—BM számú közös utasítás
A mentességet élvező személyek büntető ügyeiben kö
vetendő eljárásról

6/1982. BMH számú intézkedés
Az orvosi és más egészségügyi foglalkozás szabályai
nak megszegésével elkövetett bűncselekmények nyo
mozásáról

6/1983. BMH számú intézkedés
A Belügyminisztérium bűnügyi, közbiztonsági és köz
lekedési, valamint vízirendészeti nyomozóhatóságainak 
hatáskörébe tartozó bűncselekmények elkövetése miatt 
eljárás alá vont társadalmi állományú munkásőrök pa
rancsnokságának értesítéséről

Bűnügyi Múzeum

2/1967. BM—MM számú együttes utasítás 
A Bűnügyi Múzeum létesítéséről

1/1978. BMH számú parancs 
A Bűnügyi Múzeum ügyrendjének kiadása

Bűnügyi nyilvántartás

01/1967. BMH számú parancs 
A Bűnügyi Nyilvántartás Szabályzatának kiadása 
(Módosította: a 01/1970. BMH számú parancs, a 
01/1975., 1/1977., 4/1980. és a 3/1982. számú államtit
kári parancs)
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5/1979. (X. 14.) BM számú rendelet 
A bűnügyi nyilvántartásról

Bűnügyi Technikai Intézet

1/1976. BMH számú parancs
Szabályzat a BM Bűnügyi Technikai Intézetének és 
egyéb szakértői intézményeinek igénybevételéhez

3/1979. BMH számú parancs
Az 1/1976. BMH számú paranccsal kiadott "A BM 
Bűnügyi Technikai Intézetének és egyéb szakértői in
tézményeinek igénybevételéhez" tárgyú szabályzat 
módosításáról

Büntetőeljárás

10/1958. Legf. Ü.—BM számú közös utasítás 
Munkásőrség tagjai elleni büntetőeljárás módjáról

c

Cím adományozása

29/1983. BM számú parancs
A "BM Kiváló Művelődési Közössége" cím adomá
nyozásáról

4/1984. BM számú utasítás
Az alapellátási orvosok részére főorvosi, vezető főor
vosi cím adományozásáról

36/1984. BM számú utasítás
A BM szerveinél a kinevezett polgári alkalmazottak 
részére adományozásra kerülő főtanácsosi és tanácsosi 
cím odaítélésének szabályairól
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A "BM Kiváló Művelődési Közössége" cím adományo
zásáról

17/1984. BM számú parancs

cs

Családalapítási előleg

2/1980. BM számú utasítás 
A családalapítási előleg bevezetéséről

Csapatzászló

0044/1964. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Soproni Ha
tárőrkerület részére

2/1971. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Hőr. Új Ki
képzési Rendszerű Műszaki Zászlóalja részére

12/1976. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Rendőr- 
tiszti Főiskola részére

18/1976. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről az FKRE 
részére

20/1976. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről az FKRE 4. 
Zászlóalja részére

2/1978. BM számú utasítás
A csapatzászló adományozásáról, átadásáról és őrzésé
nek rendjéről
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3/1978. BMH számú intézkedés
A csapatzászló adományozásáról, átadásáról és őrzésé
nek rendjéről szóló 2/1978. BM számú utasítás végre
hajtásáról

25/1979. BM számú utasítás 
A 2/1978. BM számú utasítás módosításáról

7/1979. BM számú parancs
A Kun Béla Zászlós- és Tiszthelyettesképző Iskola ré
szére csapatzászló átadásának engedélyezéséről

16/1979. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Zala me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

20/1979. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Csongrád 
megyei Rendőr-főkapitányság részére

3/1980. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság részére

15/1980. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Győri Ha
tárőrkerület részére

16/1980. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Kiskunhala
si Határőrkerület részére

23/1980. BM számú parancs
Csapatzászló adományozásának engedélyezése a Pécsi 
Határőrkerület részére

24/1980. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Békés me
gyei Rendőr-főkapitányság részére
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Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Pest me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

30/1980. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Bács-Kiskun 
megyei Rendőr-főkapitányság részére

31/1980. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Szolnok me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

32/1980. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Somogy me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

34/1980. BM számú parancs
Csapatzászló adományozásának engedélyezése a Nyír
bátori Határőrkerület részére

6/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Határőrezred 
részére

7/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Soproni Ha
tárőrkerület részére

8/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Fejér megyei 
Rendőr-főkapitányság részére

9/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Vas megyei 
Rendőr-főkapitányság részére

10/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Szombathe
lyi Rendőrtiszt helyettes-képző Iskola részére
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11/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Veszprém
megyei Rendőr-főkapitányság részére

12/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Borsod me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

13/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Miskolci
Rendőrtiszt helyettes-képző Iskola részére

16/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése az Orosházi
Határőrkerület részére

25/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Tolna megyei 
Rendőr-főkapitányság részére

26/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Hajdú-Bihar 
megyei Rendőr-főkapitányság részére

28/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Nógrád me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

30/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Szombathe
lyi Határőrkerület részére

31/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Miskolci Ha
tárőrkerület részére

32/1981. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Zalaegersze
gi Határőrkerület részére

3 1982. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Nagykani
zsai Határőrkerület részére
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4/1982. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Balassagyar
mati Határőrkerület részére

8/1982. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Győr-Sop- 
ron megyei Rendőr-főkapitányság részére

9/1982. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Szabolcs- 
Szatmár megyei Rendőr-főkapitányság részére

10/1982. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Baranya me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

25/1982. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Nyírbátori 
Határőr Kiképző Bázis részére

26/1982. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Soproni Ha
tárőr Kiképző Bázis részére

2/1983. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Csornai 
Határőr Kiképző Bázisnak

3/1983. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezéséről a Körmen
di Határőr Kiképző Bázisnak

8/1983. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Heves me
gyei Rendőr-főkapitányság részére

7/1983. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Komárom 
megyei Rendőr-főkapitányság részére

21/1983. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Siklósi Ha
tárőr Kiképző Bázis részére
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Csapatzászló átadásának engedélyezése a BM Kutya
vezető-képző Iskola részére

22/1983. BM számú parancs
Csapatzászló átadásának engedélyezése a Budapesti 
Határőr Kiképző Bázis részére

20/1983. BM számú parancs

Dózsa

001/1962. számú főcsoportfőnöki utasítás
A Dózsa Sportegyesületek átadása a területileg illeté
kes TSTK-nek

12/1968. BM számú utasítás
A Dózsa Sportklubokról és a BM szervek ezzel kap
csolatos feladatairól

Egészségügy

17/1973. BM számú parancs 
Az Egészségügyi Szabályzat kiadása

15/1976. BM számú utasítás
A hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak be
tegségi biztosításon alapuló gyógyító, megelőző ellá
tásának szabályozásáról

D

E
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7/1980. BM számú utasítás
A BM személyi állománya egészségügyi ellátásának to
vábbfejlesztéséről

17/1984. BM számú utasítás
Az egészségügyi ügyeleti és készenléti díjak megál
lapítási és folyósítási szabályairól

18/1984. BM számú utasítás
Az egyes egészségre ártalmas munkakörülmények kö
zött foglalkoztatott dolgozók munkaidejének megálla
pításáról és beosztásáról

19/1984. BM számú parancs
A személyi állomány egészségének fokozott védelme 
érdekében teendő intézkedésekről

22/1984. BM számú parancs
A BM Egészségügyi Szabályzatának — az egészség- 
ügyi beosztottak szakképzésével és továbbképzésével 
kapcsolatos rendelkezéseinek — módosításáról

Egyesületek

16/1982. BM számú utasítás
Az egyesületek felügyeletének belügyi feladatairól 

Egyenruházat

0015/1965. BM számú utasítás
A rendőrség egyen- és vegyesruhás állománya részére 
új vállszíjas derékszíj és pisztolytáska rendszeresí
tése

7/1967. BMH számú utasítás
Az egyenruha viselésére jogosult személyi állomány 
öltözködésének fokozottabb ellenőrzése

3/1974. BMH számú utasítás 
Ruházati Szakutasítás

— 17 —
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A saját polgári ruhában szolgálatot teljesítő sorállo
mányú ak ruhakoptatási díj összegének módosításáról

10/1978. BMH számú intézkedés
A rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya 
öltözetének korszerűsítéséről szóló 1/1978. BM számú 
utasítás végrehajtásáról

25/1978. BMH számú intézkedés
A rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya 
öltözködési előírásainak módosításáról

20/1977. BMH számú intézkedés

13/1979. BMH számú intézkedés
A BM Kormányőrség és az Állami Tűzoltóság egyen
ruhát viselő hivatásos állománya öltözetének korsze
rűsítéséről szóló 19/1979. BM számú utasítás végrehaj
tásáról
(19/1979. BM számú utasítás II. számú gyűjtőben) 

5/1980. BM számú utasítás
A rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állomá
nya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről

19/1980. BM számú utasítás
A BM tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak 
ruházati ellátásáról és az öltözködési szabályok módo
sításáról

3/1980. BMH számú intézkedés
A rendőrség egyenruhát viselő férfi hivatásos állomá
nya részére fésűs köpeny rendszeresítéséről szóló 
5/1980. BM számú utasítás végrehajtásáról

14 1980. BMH számú intézkedés
A BM tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak 
ruházati ellátásáról és az öltözködési szabályok módo
sításáról szóló 19/1980. BM számú utasítás végrehaj
tásáról

— 18 —
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11/1981. BM számú utasítás
A ruházati alapellátási és utánpótlási normák módosí
tásáról

4/1981. BMH számú intézkedés
A ruházati alapellátási és utánpótlási normák módosí
tásáról szóló 11/1981. BM számú utasítás végrehajtása

12/1982. BMH számú intézkedés
A rendőrség egyenruha viselésére jogosult hivatásos 
állományú férfi beosztottai öltözködési előírásainak 
módosításáról

19/1982. BMH számú intézkedés
A méretes egyenruha készíttetésére jogosító utalvá
nyok kiadásának megszüntetéséről

8/1984. BMH számú intézkedés
A rendőrnők egyes ruházati cikkei alapanyagának mó
dosításáról

14/1984. BMH számú intézkedés
Egyes ruházati alapellátási és utánpótlási normák mó
dosításáról

Egyezmény

30/1981. BM számú utasítás
Az MNK Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kor
mánya között a bűnügyi, rendészeti és közlekedésren
dészeti együttműködésről szóló egyezmény végrehaj
tásáról

Egyezményes jelek

1/1982. BM—MOP számú együttes parancs
Az egyezményes jelek munkatérképen, vázlaton törté
nő használata

— 19 —
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A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista 
Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a 
szovjet csapatoknak az MNK területén való ideiglenes 
tartózkodásával kapcsolatos ügyekben kölcsönösen 
nyújtandó jogsegély tárgyában Budapesten 1958. évi 
április 24. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szó
ló 1958. évi 22. számú tvr. és a végrehajtására kiadott 
7/1958. (VIII. 17.) IM számú rendelet alkalmazása

2/1977. BM—HM számú együttes utasítás
Az állami, az önkéntes és a vállalati tűzoltóságok, va
lamint a Magyar Néphadsereg tűzvédelmi szervezetei 
közötti együttműködésről

11/1978. BM számú utasítás
A KISZ Ifjú Gárda szervezete működésének segítésé
vel, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védel
mébe, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság mun
kájába történő bevonásával kapcsolatos feladatokról

8/1978. BM—OVH számú együttes utasítás
A Belügyminisztérium és az Országos Vízügyi Hivatal, 
valamint a szerveik közötti együttműködésről

30/1981. BM számú utasítás
A MNK és az Osztrák Köztársaság Kormánya között 
a bűnügyi rendészeti és közlekedésrendészeti együtt
működésről szóló egyezmény végrehajtásáról

SZH—50/IV/1982. OT—PM—HM—BM—IM—MOP
számú együttes utasítás
A fegyveres erők és testületek, valamint a rendészeti 
szervek gazdasági együttműködésének rendjéről

7/1984. BMH számú intézkedés
A rendőrkapitányságok párt-, társadalmi, tanácsi és ál
lami szervekkel való együttműködési feladatairól, be
számolási kötelezettségéről

—  20 —
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18/1958. Legf. Ü.—BM számú közös utasítás
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Egyszeri pénzjuttatás

67/1981. HM—BM számú közös utasítás
A sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjut
tatásáról

Elhelyezés

0016/1961. BMH számú utasítás
A BM szállásokon történő elhelyezések szabályozása

0025/1964. számú főcsoportfőnöki utasítás 
Elhelyezési Szakutasítás (G—7)
(Az utasítást a VIII. fejezet kivételével az 1974. évi 6. 
számú BMH utasítással kiadott új Elhelyezési Szak
utasítás hatályon kívül helyezte)

6/1974. BMH számú utasítás 
Elhelyezési Szakutasítás

Elhunytakkal kapcsolatos segélyezés

3/1970. számú főcsoportfőnöki utasítás
A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset, vagy be
tegség következtében elhunytak hozzátartozóinak se
gélyezése

Ellátási kérdések szabályozása

4/1970. számú főcsoportfőnöki utasítás 
A KMB-k ellátási rendszerének szabályozása

15/ 1971. BMH számú utasítás
A Rendőrtiszti Főiskolára áthelyezett hallgatók egyes 
ellátási kérdéseinek szabályozása

Ellenőrzés

7/1967. BMH számú utasítás
Az egyenruha viselésére jogosult személyi állomány 
öltözködésének fokozottabb ellenőrzése

21
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17/1983. BM számú parancs
A BM és szervei pénzügyi, gazdasági ellenőrzési sza
bályzatának kiadásáról

Előadói óra- és vizsgadíjak

20/1982. BMH számú intézkedés
A Belügyminisztériumban fizethető előadói óra- és 
vizsgadíjakról

Előzetes letartóztatás

1/1980. HM—BM—IM—MOP számú együttes utasítás
A katonák szabadságvesztésének, előzetes letartóztatá
sának és pártfogó felügyeletének egyes kérdéseiről, 
valamint az ezzel kapcsolatos parancsnoki feladatokról

7/1984. (X. 10.) IM—BM—PM számú együttes rendelet
Az elzárás végrehajtása során a szabálysértési hatósá
gokra háruló feladatokról szóló 5/1968. (X. 19.) IM— 
BM—PM számú együttes rendelet módosításáról

Emléktábla

10/1979. BM számú parancs
A KMP első központi Bizottsága tagjainak tiszteletére 
állított emléktábláról

Emléktárgyban részesítés

17/1977. BM számú parancs
A Határőrségnél a sortisztesek munkájának fokozot
tabb elismeréséről, a leszerelő állomány emléktárgy
ban való részesítéséről

12/1977. BMH számú intézkedés
A BM Határőrségnél a sortisztesek munkájának foko
zottabb elismeréséről és a leszerelő állomány emlék
tárgyban részesítéséről szóló 17/1977. BM számú pa
rancs végrehajtásáról

Elzárás

22
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Energiagazdálkodás

7/1981. BMH számú intézkedés
Az egységes belügyi energiagazdálkodás szabályozá
sáról

12/1984. BM számú parancs
A BM energiagazdálkodási szabályzatának kiadásáról

Energetikus

5/1983. BM számú utasítás
Az 5/1981. BM számú utasítás mellékletének módosí
tásáról (energetikusi munkakör rendszeresítése)

Erkölcsi bizonyítvány

12/1983. (XII. 29.) BM számú rendelet 
A hatósági erkölcsi bizonyítványról

005/1965. BMH számú utasítás
A 34/1964. (XII. 29.) Korm. számú rendelet végre
hajtása
(Magánszemélyek gépkocsi vásárlásánál, átírásánál, 
vizsgáztatásánál az erkölcsi bizonyítvány megszünte
tése)

Erdők tűzvédelme

4/1983. (III. 16.) BM—MÉM számú együttes rendelet 
Az erdők tűz elleni védelméről

Ezredesi kinevezések

5/1967. BM számú parancs 
Vezérőrnagyi, ezredesi kinevezések

30/1967. BM számú parancs 
Ezredesi kinevezések

— 23 —
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7/1968. BM számú parancs 
Ezredesi kinevezések
31/ 1968. BM számú parancs
Vezérőrnagyi, ezredesi kinevezések, kitüntetések

É

Élelmezés
3/1961. BMH számú utasítás
BM iskolákra vezényelt hallgatók étkezés térítéséről
4/1974. BMH számú utasítás 
Élelmezési Szakutasítás
12/1984. BM számú utasítás 
Az élelmezési normák módosításáról

Építés
14 1968. BM számú utasítás 
A belügyi építési beruházások rendje
5/1974. BMH számú utasítás 
Építési Szakutasítás
1/1980. BMH számú parancs
A rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok 
hírközlési hálózatának tervezési, valamint a hírkörle
tek és a híradás céljait szolgáló egyéb helyiségek egy
séges építészeti kialakításának szabályzata

F

Fegyelmi
20/1980. BM számú parancs
A Belügyminisztérium Hivatásos Állományának Fe
gyelmi Szabályzata

— 24 —
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Az Állami Tűzoltóság területi szervei hivatásos állo
mányának Fegyelmi Szabályzata

20/1982. BM számú parancs

Fegyver
0032/1966. BM számú parancs
Szolgálati lőfegyverek biztonságos őrzéséről
(Módosította a 21/1973. BM számú utasítás)
11/1968. BMH számú utasítás
A légfegyver és a riasztópisztoly forgalmáról és hasz
nálatáról

Fegyverhasználat
19/1982. BM számú utasítás
A rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló 1963. évi 
22. tvr. végrehajtásáról
24/1982. BMH számú intézkedés
A rendőrség fegyverhasználati jogának végrehajtásá
ról szóló 1982. BM számú utasítás oktatásáról
20/1984. BM számú utasítás 
A BM Határőrség fegyverhasználati jogáról

Fegyverzet, vegyivédelem, fototechnika
2/1975. BMH számú utasítás
Fegyverzeti, vegyivédelmi, fototechnikai és műszaki 
szakutasítás hatálybaléptetése

Fegyveres Erők Klubja
11/1962. HM—BM közös utasítás 
A Fegyveres Erők Klubjának létrehozása

Feljebbvalói-alattosi viszony
15/1968. HM—BM számú közös parancs 
A katonai tanintézeti növendékek feljebbvalói-alattosi 
viszonyának szabályozása

— 25 —
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6/1977. BM számú utasítás
A feltételes szabadságra bocsátás egyes kérdéseiről 
szóló 11/1973. (XII. 30.) IM számú rendelet végrehaj
tásával kapcsolatos rendőri feladatokról

Felügyeleti szolgálat

14/1983. BM számú parancs
A BM központi személyi állománya színház-, hangver
seny, és filmszínház-felügyeleti szolgálatba történő be
vonásáról
30/1983. BM számú parancs
A színházak, filmszínházak tiszti felügyeleti szolgála
tának szervezéséről és ellátásáról

Figyelmeztetés

8/1976. (XII. 17.) BM számú rendelet 
A rendőrhatósági figyelmeztetésről

Filmforgatás

4/1977. BM számú utasítás
A közúton történő filmforgatással, televízió- és rádió- 
felvétellel kapcsolatos rendőri feladatokról

Fogda

10/1983. BMH számú intézkedés
A 16/1983. BM számú paranccsal kiadott Fogdaszolgá
lati Szabályzat végrehajtásáról

Forró nyom

17/1978. BM számú parancs
A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről 
(forró nyomon üldözés)

— 26 —
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13 1978. BMH számú intézkedés
A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről szóló 
17/1978. BM számú parancs végrehajtásáról

Főiskolai felvétel
19 1977. BM számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskolára történő felkészülés és felvé
tel szabályozásáról

Főiskolai hallgatók ellátása
15/1971. BMH számú utasítás
A Rendőrtiszti Főiskolára áthelyezett hallgatók egyes 
ellátási kérdéseinek szabályozása

Főiskolán fogadalomtétel
18/1983. BM számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskola végzett hallgatói tiszti foga
dalomtételének elrendelése

Főiskolai képzés, továbbképzés
2/1973. BM—MüM számú közös utasítás 
A RAK-ot végzettek főiskolai képzéséről
1/1978. BM—OM számú együttes utasítás 
A Rendőrtiszti Főiskola Tisztképző Tagozatát végzet
tek kiegészítő főiskolai képzéséről

Földigénybevétel
1/1984. (II. 21.) MÉM—HM—BM—IM számú együttes 
rendelet
A fegyveres erők, a fegyveres testületek és az állami
tűzoltóság mezőgazdasági rendeltetésű föld igénybevé
telével kapcsolatos feladatokról

Főorvosi cím adományozása
4/1984. BM számú utasítás
Az alapellátási orvosok részére főorvosi, vezető főor
vosi cím adományozásáról
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FRE zenekarának felállítása

7/1980. BMH számú parancs
A BM Forradalmi Rendőri Ezred zenekarának felállí
tásáról

Futár-gépkocsivezető

0016/1964. BM számú parancs
Megyei futár-gépkocsivezetők helyettesítésére intéz
kedés

004/1964. számú főcsoportfőnöki utasítás
A 0016/1964. BM számú parancs végrehajtási utasítása 
(megyei futár-gépkocsivezetők helyettesítése)

Fürdés, viharjelzés

8/1978. (XII. 22.) BM számú rendelet
A folyókban, tavakban és egyéb szabad vizekben való 
fürdés, a balatoni és velencei-tavi viharjelzés, továbbá 
a szabad vizek jegén való tartózkodás szabályairól

G

Gazdasági együttműködés

1/1982. OT—PM—HM—BM—IM—MOP számú utasí
tás
A fegyveres erők és testületek, valamint a rendészeti 
szervek gazdasági együttműködésének rendjéről

Gazdasági munkaközösségek szolgáltatása

9/1983. (XII. 10.) BM számú rendelet
Gazdasági munkaközösségek, kisiparosok, magánsze
mélyek által tűzvédelem területén végezhető szolgál
tatásokról

— 28 —
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Gépjármű-alkatrész

11/1969. számú főcsoportfőnöki utasítás és végrehajtá
si utasítása
Gépjármű alkatrész és anyagkészletezés új rendszere

Gépjármű ellátás

6/1978. BM számú utasítás 
A KMB szolgálat járműellátásáról

Gépjármű hatósági jelzései

8/1981. BM számú utasítás
A gépjárművek hatósági jelzései, a vezetői engedé
lyek és ezekhez kapcsolódó nyomtatványok ellátási 
rendje

Gépjármű javítás

3/1984. BMH számú intézkedés
A Borsod megyében (Miskolcon) üzemelő belügyi gép- 
járműjavító műhelyek szakosításának kísérleti jelleg
gel történő bevezetéséről

11/1984. BMH számú intézkedés
A személyi állomány tulajdonában levő személygépko
csik belügyi gépjárműjavító műhelyben történő javí
tásának bevezetéséről

Gépjármű normák

15/1980. BMH számú intézkedés
A gépjármű teljesítmény, üzemeltetési és üzemanyag 
normák kiadásáról
(Módosította az 1/1985. BMH számú intézkedés)

1/1969. (III. 7.) BM—KPM számú együttes rendelet 
Gépjárművek Üzembentartási díjai
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23/ 1975. BM számú utasítás
Meghatározott vezetők használatában levő gépjármű
vek szabad mozgásának biztosítása

Gépjárműszemle
1/ 1979. BMH számú parancs 
A parancsnoki gépjárműszemlék bevezetéséről

Gépjárművezetők
15/ 1984. (VIII 8.) KM—BM számú együttes rendelet 
A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgá
latáról
11/1975. BMH számú utasítás
A gépjárművezetői kötelező orvosi vizsgálatért fize
tendő illeték szabályozása
5/1981. BMH számú intézkedés
A gépjárművezetők szakmai jutalmazásának és a 
számadótestek közötti munkaverseny rendszerének 
szabályozásáról szóló 14/ 1973. BMH számú utasítás 
módosításáról
8 1982. BMH számú intézkedés
A sorállományú gépjárművezetők osztályba sorolásá
nak és teljesítményük premizálásának rendjéről, vala
mint a hajtóanyag megtakarítási jutalék bevezetéséről
7/ 1984. KM—BM számú együttes utasítás 
A közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgála
táról szóló 15/ 1984. (VIII. 8.) KM—BM számú együttes 
rendelet végrehajtásáról

Gépjármű szabad mozgása

GY

Gyermekgondozási segély
28 1982. BM számú utasítás
A gyermekgondozási segéllyel összefüggő kérdésekről 
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29/1984. BM számú utasítás 
A 28 1982. BM számú utasítás módosításáról

Gyermekintézmények

20/1971. BMH számú utasítás
A BM vidéki gyermekintézményeinek átadása a me
gyei rendőr-főkapitányságok hatáskörébe

5/1984. BMH számú intézkedés
A BM szervei által fenntartott gyermekintézmények 
működési rendjéről

Gyermeknevelési szabadnap

9/1974. BM számú utasítás 
A gyermeknevelési szabadnapok kiadásáról

H

Hadkötelesek külföldre utazása

04/1966. HM—BM számú együttes utasítás
A sorkötelesek, tartalékos hadkötelesek, valamint a 
fegyveres erők állományából fegyelmileg elbocsátottak 
külföldre utazásának szabályozása

Hajózás rendőrségi ellenőrzése

26 1980. BM számú parancs
A Nemzetközi Hajózás Rendőrségi Ellenőrzésének Sza
bályzata

25/1983. BM számú parancs
A 26 1980. BM számú paranccsal kiadott, a Nemzetkö
zi Hajózás Rendőrségi Ellenőrzésének Szabályzata mó
dosításáról
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Halál esetén orvosi eljárás
11/1983. (IX. 22.) EüM—BM—IM számú együttes ren
delet
A rendkívüli halál esetén követendő orvosi eljárásról

Határmegbízotti kinevezések
7/1972. BM számú parancs
Vegyesbizottsági és határmegbízotti kinevezések, fel
mentések
13/1977. BM számú parancs 
Határmegbízotti kinevezés, felmentés 
14/1978. BM számú parancs
A magyar—csehszlovák államhatáron a határügyi fő
megbízott, határmegbízottak és helyetteseik kinevezé
séről és felmentéséről
15/1979. BM számú parancs
A Magyar—Jugoszláv Fővegyes-bizottság és a Helyi 
Vegyesbizottságok magyar tagozata tagjainak kineve
zéséről
1/1980. BM számú parancs
Egyes vegyesbizottsági tagok kinevezéséről, illetve fel
mentéséről
1/1981. BM számú parancs
A magyar—osztrák, a magyar—jugoszláv, a magyar— 
csehszlovák különböző bizottságok tagjainak kinevezé
séről, felmentéséről
33/1981. BM számú parancs
A magyar—jugoszláv különböző bizottságok tagjainak 
és szakértőinek kinevezéséről és felmentéséről
22/1982. BM számú parancs
A magyar—csehszlovák, a magyar—román, a magyar 
—jugoszláv és a magyar—osztrák különböző vegyes
bizottságok elnökeinek, elnökhelyetteseinek és tagjai
nak kinevezéséről, illetve felmentéséről
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34/1982. BM számú parancs
A magyar—román, a magyar—csehszlovák határmeg
bízott, a határmegbízott helyettesének, valamint a 
Magyar—Jugoszláv Határmegjelölési és Határfelújítá
si Vegyesbizottság elnökhelyettese, tagjai, illetve helyi 
vegyesbizottság tagjának kinevezéséről, illetve felmen
téséről

23/1983. BM számú parancs
A magyar—csehszlovák határügyi főmegbízott helyet
tesének, magyar—csehszlovák, magyar—szovjet és 
magyar—román határon működő határmegbízottak he
lyetteseinek, a 4. számú Helyi Vegyesbizottság elnöké

nek, valamint a közös államhatár láthatóságának 
biztosítására létrehozott Magyar—Osztrák Vegyesbi
zottság tagjának kinevezéséről, illetve felmentéséről

2/1984. BM számú parancs
A magyar—jugoszláv, a magyar—csehszlovák és a 
magyar—osztrák különböző vegyesbizottságok elnö
keinek, tagjának és határmegbízott helyetteseinek ki
nevezéséről, illetve felmentéséről

Határőrség elnevezése

19/1957. BM számú parancs 
A Határőrség új elnevezése

Határőr laktanya elnevezése

24/1977. BM számú parancs
A soproni határőr laktanya új elnevezése Pataki Fe
rencről

Határsávforgalom

2/1963. (VII. 7.) BM számú rendelet
A MNK Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köz
társaság Kormánya között a határsávforgalom szabá
lyozásáról Prágában 1962. évi október 16-án létrejött 
egyezmény végrehajtásáról
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Hatáskörök

1/1977. számú BM és Közalkalmazottak Szakszervezete 
Elnökségének irányelve
A Belügyminisztériumnál és szerveinél működő szak- 
szervezeti bizalmiak hatáskörének gyakorlásáról

10/1979. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak hatás
köréről és illetékességéről

10/1981. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak hatáskö
réről és illetékességéről szóló 10/1979. BM számú uta
sítás és a 2/1978. BM számú paranccsal kiadott KMB 
Szabályzat módosításáról

13/1979. BM számú utasítás
A katonai büntető eljárásban a rendőrség hatáskörébe 
tartozó bűncselekmények megállapításáról

1/1979. Legf. Ü.—BM számú közös utasítás
Az ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe tar
tozó bűncselekmények megállapításáról és e körben a 
rendőrségi szervekkel való együttműködésről

2/1980. BMH számú irányelv
A KISZ-szervezetek személyi kérdésekben gyakorolt 
hatáskörének érvényesítéséről

9/1981. BMH számú intézkedés
Egyes megyeszékhelyi és kiemelt városok körzeti meg- 
bízottainak nyomozási tevékenységéről

6/1983. BMH számú intézkedés
A BM bűnügyi, közbiztonsági és közlekedési, valamint 
vízirendészeti nyomozó hatóságainak hatáskörébe tar
tozó bűncselekmények elkövetése miatt eljárás alá 
vont társadalmi állományú munkásőrök parancsnok
ságának értesítéséről
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Hatósági erkölcsi bizonyítvány
12/1983. (XII. 29.) BM számú rendelet 
A hatósági erkölcsi bizonyítványról
005/1965. BMH számú utasítás
A 34/ 1964. (XII. 29.) Korm. számú rendelet végrehaj
tása
(Magánszemélyek gépkocsivásárlásánál, átírásánál, 
vizsgáztatásánál az erkölcsi bizonyítvány megszün
tetése)

Házasságkötés külképviseleten
1/ 1958. (X. 1.) BM—KüM számú rendelet 
A MNK külképviseleti hatóságai előtt kötendő házas
ságokról

Házipénztár
3/1984. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium gazdálkodó szervei pénzforgal
mának és házipénztári pénzkezelésének szabályozá
sáról

Híradástechnika
14/1970. KPM—BM—HM—IM számú együttes uta
sítás
A Magyar Posta és a Fegyveres szervek között a pos
tai és a távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdé
sek szabályozása
23/1978. BMH számú intézkedés
A megyei RFK-k önálló híradó alosztályainak létreho
zásával kapcsolatos szakszolgálati feladatok végrehaj
tásáról és az anyagi osztályok hivatásos állományúak
kal betölthető munkaköreinek meghatározásáról
1/1980. BMH számú parancs
A rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok 
hírközlési hálózatának tervezési, valamint a hírkörle
tek és a híradás céljait szolgáló egyéb helyiségek egy
séges építészeti kialakításának szabályzata
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8/1980. BMH számú parancs
A BM Távírógép Forgalmi Szabályzat kiadásáról
8/1982. BMH számú parancs 
A BM Rádióforgalmi Szabályzatának kiadásáról
5/1983. BMH számú parancs 
A BM Távbeszélő Forgalmi Szabályzata
2/1984. BMH számú parancs
A BM szerveinél alkalmazott híradástechnikai, gépi 
rejtjeltechnikai és biztonságtechnikai anyagokkal való 
gazdálkodás szabályzatának kiadásáról

Hivatásos állomány utánpótlása
8/1979. BM számú utasítás
A BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai szol
gálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állományába 
történő kinevezésről
10/1979. BMH számú intézkedés
A BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai szol
gálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állományába 
történő kinevezésről szóló 8/1979. BM számú utasítás 
végrehajtásáról
9/1982. BM számú utasítás
A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi állomá
nyába történő kinevezésről
2/1982. számú államtitkári intézkedés
A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi állomá
nyába történő kinevezésről szóló 9/1982. BM számú 
utasítás végrehajtása

Honvédségi szolgálati könyvek
21/1967. BMH számú utasítás
Honvédségi szolgálati könyvekkel való ellátás és gaz
dálkodás szabályozása
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3/1967. számú főcsoportfőnöki utasítás 
A 21/1967. BMH számú utasítás végrehajtási utasítása. 
(A honvédségi szolgálati könyvekkel való ellátás és 
gazdálkodás szabályozása)
(Módosította a 28/1972. BMH számú utasítás)

Hősi halottak
001/1960. BM számú parancs
Elekes Antal hőr. őrvezető hősi halottá nyilvánítása és 
előléptetése

0019/1965. BM számú parancs
Az 1965. évi árvízmentési munkálatoknál hősi halált 
halt Gyurikó Miklós és Vas József határőrök elő
léptetése hőr. alhadnaggyá, Császár László önkéntes 
rendőr kitüntetése
33/1966. BM számú parancs
Horváth Imre hőr. százados soron kívüli előléptetése 
hőr. őrnaggyá és hősi halottá nyilvánítása
11/1967. BM számú parancs
Berkó Péter és Győrfy Zoltán határőrök hősi halottá 
nyilvánítása és előléptetése hőr. alhadnaggyá
21/1968. BM számú parancs
Gál József r. őrmester hősi halottá nyilvánítása és elő
léptetése r. alhadnaggyá
14/1970. BM számú parancs
A BM hősi halottainak nevét és emlékét megörökítő 
emlékmű előtti koszorúzás és tiszteletadás szabályo
zása
16/1973. HM—BM számú közös parancs
A Vietnámban hősi halált halt két tiszt kitüntetése és 
hősi halottá nyilvánítása
13/1979. BM számú parancs
Gyulai Károly hősi halottá nyilvánítása és előléptetése 
r. alhadnaggyá
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21/1984. BM számú parancs
Búzás Gyula tü. zászlós és Kapcsos József tü. fő
törzsőrmester soron kívüli előléptetése és hősi halottá 
nyilvánítása

I

Ideiglenes külföldi kiküldetés

8/ 1978. BM számú utasítás
Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségté
rítéséről

Ifjú Gárda, ifjúság

11/1978. BM számú utasítás
A KISZ Ifjú Gárda szervezete működésének segítségé
vel, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védelmé
be, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság munkájá
ba történő bevonásával kapcsolatos feladatokról
3 1982. BMH számú intézkedés
A BM központi és területi szerveinél működő ifjúsági 
klubok tevékenységének szabályozásáról
13 1983. BMH számú intézkedés
A BM Pénzügyi-Anyagi-Műszaki Főcsoportfőnökség 
területén ifjúsági klub létesítéséről
1/ 1984. BMH számú irányelv
Az ifjúsági fórumok megrendezésének általános kér
déseiről
1/ 1984. BM számú állásfoglalás
Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény és a 23/1972. 
BM számú parancs végrehajtásának időszerű feladatai
ról rendelkező 1/ 1980. BM számú állásfoglalás módosí
tásáról
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Ifjúságvédelem
2/1984. BMH számú intézkedés
A rendőrség bűnügyi vizsgálati szervei család-, gyer
mek- és ifjúságvédelmi feladatairól

Igazgatási feladatok

14/1980. BM számú utasítás
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
2/1980. (VII. 31.) BM számú rendelettel módosított 
1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet végrehajtásáról

27/1981. BM számú utasítás
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet végrehajtására vo
natkozó 14/1980. BM számú utasítás módosítása

Igazolás

10/1969. BM számú utasítás
A belügyi szolgálattal (munkaviszonnyal) összefüggő 
igazolások kiadásának szabályozása

Igazságügyi szakértő
38/1968. EüM—BM—IM számú együttes utasítás 
Az igazságügyi szakértői működésről szóló 9/1965. 
(VIII. 23.) IM számú rendelet egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról
11/1977. (Eü. K. 9.) EüM—BM számú együttes utasítás 
Az orvostudományi egyetemek igazságügyi orvostani 
intézeteiben, valamint a BM állományába tartozó 
rendőrorvos állandó szakértők által folytatott igazság
ügyi orvosszakértői tevékenység működési és ügyviteli 
szabályairól

Illeték fizetése
11/1975. BMH számú utasítás
Gépjárművezetői kötelező orvosi vizsgálatért fizetendő 
illeték szabályozása
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Illetmény

21/1978. BM számú parancs
A hivatásos állomány részleges illetményrendezése 

17/1980. BM számú utasítás
Az 1978. október 1-i illetményrendezésből kimaradt 
hivatásos állományúak illetményrendezéséről

3 1981. BM—MTTH együttes utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei hivatásos állomá
nya soron kívüli illetményrendezéséről

10/1981. BMH számú intézkedés
A Rendőrtiszti Főiskola kétéves idegennyelvi tanfo
lyamán tanulók illetményét szabályozó 016/1974. BM 
számú parancs végrehajtási utasításának módosításá
ról

Illetményelőleg folyósítása és visszafizetése

14/ 1974. BMH számú utasítás
Az illetményelőleg folyósításának és visszafizetésének 
szabályozása

Ipari célokat szolgáló robbantóanyagok

3 1968. BM—OBF számú együttes utasítás
Az ipari robbantóanyagok műszaki követelményeinek 
megállapításáról, a gyártás engedélyezéséről, a válla
lati minősítő és a bányahatósági ellenőrző vizsgálatról

3/1973. (VII. 18.) BM számú rendelet
Az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok gyártásá
nak, forgalomba hozatalának, vásárlásának, szállításá
nak, tárolásának és felhasználásának engedélyezésé
ről, valamint ellenőrzéséről

2 1970. BM—OBF számú együttes utasítás
Az ipari robbantóanyag-raktárak műszaki követelmé
nyeiről
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Irodai állomány átminősítése
6 1971. BM számú parancs
Az irodai rendfokozatú állomány átminősítése 

Ittas személy kijózanítása
2/1979. (VIII. 1.) BM—EüM számú együttes rendelet 
Ittas személyek kijózanító állomásra szállításáról

J

Járások megszüntetése
11/1983. (XII. 28.) BM számú rendelet 
A járások megszüntetésével kapcsolatban egyes BM 
rendeletek módosításáról
27/1983. BM számú utasítás
Járások megszüntetésével kapcsolatos egyes rendelke
zésekről

Járőr- és őrszolgálat
27/1982. BM számú parancs 
A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzat kiadása
25/1982. BMH számú intézkedés 
A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzat oktatásáról
1/1983. BMH számú állásfoglalás
A Járőr- és Őrszolgálati Szabályzat egyes pontjainak 
végrehajtására

Játék- és pénznyerő automaták
30/1984. BM számú utasítás
A játék- és pénznyerő automaták működtetésével, a 
szórakoztató játékokkal, zeneszolgáltatással, tánc ren
dezésével kapcsolatos rendőri feladatok ellátásáról
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Jelentés rendje közúti balesetről
7/1979. HM—BM számú együttes utasítás
A MN állományába tartozó személyek által okozott 
közúti közlekedési balesetek jelentési rendje

Jelvények
29/1958. BM számú parancs
"Kiváló határőr" jelvény rendszeresítése
003/1963. BM számú parancs
Egyetemet, főiskolát végzettek részére jelvény rend
szeresítése
0020/1965. BM számú parancs 
KMB szolgálati jelvény rendszeresítése
6/1966. BMH számú parancs
Önkéntes rendőri szolgálati jelvény rendszeresítése 
20/1973. BM számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskolát végzett tisztek részére jel
vény rendszeresítése és viselésének szabályozása
5/1977. (IX. 3.) BM számú rendelet
Az "Önkéntes Határőri Szolgálatért" kitüntető jelvény
adományozásáról
8/1977. BM számú utasítás
Az "Önkéntes Rendőri Szolgálatért" kitüntető jelvény 
adományozásáról

Jégesőelhárító rakéták
1/1981. BM—KPM számú együttes utasítás 

— A jégesőelhárító rakéták behozatalának, szállításának, 
tárolásának, őrzésének és kezelésének szabályai

Jogi képviselet
7/1978. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium és szervei működésével kapcso
latos polgári jogi tevékenység és jogi képviselet ellá
tásáról
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6 1978. BMH számú intézkedés
A BM és szervei működésével kapcsolatos polgári jogi 
tevékenység és jogi képviselet ellátására vonatkozó 
7/1978. BM számú utasítás végrehajtásáról

Jog- és hatáskörök módosítása

4/1980. BMH számú intézkedés
A pénzügyi, anyagi, technikai és híradástechnikai te
vékenységgel összefüggő egyes jog- és hatáskörök mó
dosításáról

Jogsegély

18/1958. Legf. Ü.—BM számú közös utasítás
A MNK és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö
vetségének Kormánya között a szovjet csapatoknak a 
MNK területén való ideiglenes tartózkodásával kap
csolatos ügyekben kölcsönösen nyújtandó jogsegély 
tárgyában Budapesten, 1958. évi április hó 24. napján 
aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1958. évi 22. szá
mú tvr. és a végrehajtására kiadott 7/1958. (VIII. 17.) 
IM számú rendelet alkalmazása

Jogszabályszerkesztés

21/1978. BM számú utasítás
A jogszabályok, a belügyi rendelkezések, a belügyi 
iránymutatások kiadásáról és az előterjesztések előké
szítéséről

Jutalom

13/ 1971. BM számú utasítás 
A hivatásos állomány jubileumi jutalma

11/1974. BM számú utasítás
A 13 1971. BM számú utasítás módosítása 
(jubileumi jutalom)
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67/1981. HM—BM közös utasítás
A sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjut
tatásáról

K

Kábítószer

1/1968. (V. 12.) BM—EüM számú együttes rendelet
A kábítószer termelésének, gyártásának, feldolgozásá
nak, forgalomba hozatalának, raktározásának és hasz
nálatának szabályozásáról

2/1969. (VII. 27.) BM—EüM számú együttes rendelet
A kábítószer termelésének, gyártásának feldolgozásá
nak, forgalomba hozatalának, raktározásának és hasz
nálatának szabályozásáról szóló 1/1968. (V. 12.) BM— 
EüM számú együttes rendelet kiegészítéséről

Kapitányság létesítése

22/1982. BM számú utasítás
Az Érd—Százhalombattai, a Dunakeszi, a Balatonfü
redi és a Sárospataki városi kapitányságok létesítésé
ről és egyes rendőrőrsök megszüntetéséről

Katonai nyomozó hatóság

14/1979. BM számú utasítás 
A BM katonai nyomozó hatóságairól

Kádertartalékok

1/1980. BMH számú irányelv
Az Állami Tűzoltóság területi szervei kádertartalékai
nak kiválasztásával, felkészítésével és nevelésével kap
csolatos feladatokról

— 44 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 482 /1 /1985 /45



Kártérítési felelősség

7/1979. BM számú utasítás
A 16/1978. (III. 1.) MT számú rendelet és a 4/1978. 
(III. 5.) HM számú rendeletnek a BM és az Állami 
Tűzoltóság területi szerveinél történő végrehajtásáról

21/1981. BM számú parancs
A Belügyminisztériumnál szolgálati viszonyban álló 
testületi tagok anyagi felelősségére vonatkozó Kárté
rítési Szabályzat kiadásáról

Kereső foglalkozás folytatása

15/1975. BM számú parancs
A hivatásos állomány nyugállományú tagjainak mun
kavállalásáról, illetve kereső foglalkozás folytatásáról

25/1976. BM számú utasítás
A BM hivatásos állományú tagjai más kereső foglal
kozásáról

7/1981. BM számú utasítás 
A 25/1976. BM számú utasítás módosítása 
(A BM hivatásos állományú tagjai más kereső foglal
kozásáról)

Kettős állampolgárság

5/1970. (VII. 24.) BM számú rendelet
A MNK és az NDK között a kettős állampolgársággal 
kapcsolatos kérdések rendezéséről Budapesten, 1969. 
december 17-én aláírt szerződés végrehajtásáról

1/1980. (II. 24.) BM számú rendelet
A Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köz
társaság között a kettős állampolgárság eseteinek meg
oldásáról és megelőzéséről, Budapesten 1979. június hó 
13-án aláírt Egyezmény végrehajtásáról
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"KÉK FÉNY" belügyi szerkesztő bizottság

21/1982. BM számú parancs
A "KÉK FÉNY" belügyi szerkesztő bizottság elnöké
nek és tagjainak kinevezéséről, feladatairól

Képesítési követelmények

18/1984. BM számú parancs
A Belügyminisztérium hivatásos állománya képesítési 
követelményeinek szabályozásáról

Kényszerintézkedés

4/1976. (VII. 24.) BM számú rendelet 
A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről

29/1981. BM számú utasítás
A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről szóló 6/ 
1976. BM számú utasítás módosítása 
(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Kézi lőfegyverek

9/1970. (XII. 24.) BM—KGM számú együttes rendelet 
A polgári kézilőfegyverek vizsgálatáról

1/1973. (I. 21.) BM—KGM számú együttes rendelet
A polgári kézilőfegyverek vizsgálatáról szóló 9/1970. 
(XII. 24.) BM—KGM számú együttes rendelet módo
sításáról

3/ 1975. (V. 28.) BM—KGM számú együttes rendelet
A polgári kézilőfegyverek vizsgálatáról szóló 9 1970. 
(XII. 24.) BM—KGM számú együttes rendelet módosí
tásáról
2/1978. (V. 4.) BM—KGM számú együttes rendelet
A polgári kézilőfegyverek vizsgálatáról szóló 9/1970. 
(XII. 24.) BM—KGM számú együttes rendelet módo
sításáról
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Kihallgató szobák létesítése

13/1968. BMH számú utasítás 
Rendőrségi kihallgató szobák létesítése

Kiküldetés

17/1974. BMH számú utasítás
A belföldi hivatalos kiküldetés, vezénylés, szolgálati 
jellegű utazás, valamint áthelyezés alkalmával felszá
mítható költségekről

11/1980. BMH számú intézkedés
A belföldi hivatalos kiküldetések során felszámolható 
költségek szabályozásáról szóló 17/1974. BMH számú 
utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról és ki
egészítéséről

Kinevezés

3/1968. BMH számú parancs
A Budapesti Tűzrendészeti Parancsnokság vezetőjének 
és helyettesének kinevezése

12/1974. BM számú parancs 
Felmentések, kinevezések

Kishatárforgalom
1/1970. (I. 11.) BM számú rendelet
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szo
cialista Köztársaság Kormánya között a kishatárforga
lom szabályozásáról, Budapesten 1969. évi június 17. 
napján létrejött egyezmény végrehajtásáról
3/1976. (VII. 9.) BM számú rendelet
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a 
kishatárforgalom szabályozása tárgyában Budapesten 
1975. november 5. napján aláírt egyezmény végrehaj
tásáról
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8/1977. (XII. 29.) BM számú rendelet
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szo
cialista Köztársaság Kormánya között a kishatárfor
galomról, Budapesten az 1969. június hó 17. napján 
aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló 1/1970. (I. 11.) 
BM számú rendelet módosításáról

7/1976. BMH számú intézkedés
A magyar—jugoszláv kishatárforgalom szabályozása 
tárgyában kiadott 08/1970. BMH számú utasítás hatá
lyon kívül helyezése

KISZ Ifjú Gárda

11/1978. BM számú utasítás
A KISZ Ifjú Gárda szervezete működésének segítésé
vel, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védelmé
be, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság munkájá
ba történő bevonásával kapcsolatos feladatokról

2/1980. BMH számú irányelv
A KISZ-szervezetek személyi kérdésekben gyakorolt 
hatáskörének érvényesítéséről

Kitüntetés

29/1958. BM számú parancs
"KIVÁLÓ HATÁRŐR" jelvény rendszeresítése

10/1975. BM számú parancs
A beregsurányi határőr őrs kitüntetése "Vörös Csillag 
Érdemrend"-del és elnevezésének megváltoztatása

17/1975. BM számú parancs
Az MSZMP XI. kongresszusa és hazánk felszabadulá
sának 30. évfordulója tiszteletére szervezett szocialista 
versenyben elért kiemelkedő eredményükért, a KISZ 
KB Vándorzászlójával kitüntetett határőrkerületek 
munkájának elismerése
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Kitüntetések és jutalmak átadása az önkéntes segítők 
első országos értekezletén

7/1976. BM számú parancs
Kinevezések, kitüntetések, jutalmak, előléptetések 
1976. április 4-én

24/1976. BM számú parancs
A "Felhő" program megvalósításában résztvevő szov
jet és magyar szakemberek kitüntetése

17/1977. BM számú parancs
A Határőrségnél a sortisztesek munkájának fokozot
tabb elismeréséről, a leszerelő állomány emléktárgy
ban való részesítéséről

22/1977. BM számú parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről

27/1977. BM számú parancs
A Duna Művészegyüttes kitüntetése Vörös Csillag Ér
demrenddel, fennállásának 20. évfordulója alkalmából

12/1977. BMH számú intézkedés
A BM Határőrségnél a sortisztesek munkájának foko
zottabb elismeréséről és a leszerelő állomány emlék
tárgyban részesítéséről szóló 17/1977. BM számú pa
rancs végrehajtásáról

32/1977. BM számú parancs
A BM Kun Béla Rendőrtiszt helyettes-képző Iskola 
fennállásának 30. évfordulója alkalmából Vörös Csillag 
Érdemrend kitüntetésben részesítése és elnevezésének 
megváltoztatása
("Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun Bé
la Rendőrtiszt helyettes-képző Iskola")
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A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlóval ki
tüntetett határőrkerületek elismeréséről

6/1979. BM számú parancs
Az 1978—79-es mozgalmi évben elért kiemelkedő 
eredményéért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával ki
tüntetett Kormányőrség KISZ Bizottság elismeréséről

8/1979. BM számú parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlóval ki
tüntetett határőrkerületek elismerése

12/1979. BM számú parancs
A "PAJZS—79" fedőnevű hadműveleti, harcászati 
gyakorlat biztosításában résztvevőknek elismerés kife
jezése

29/1979. BM számú parancs
Gyulai Károly r. főtörzsőrmester és Szalóczi Elek sé
relmére elkövetett emberölések eredményes felderíté
sében résztvevők munkájának elismerése

7/1980. BM számú parancs
Az 1979—80-as mozgalmi évben elért kiemelkedő ered
ményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitün
tetett Rendőrtiszti Főiskola KISZ Bizottsága elismeré
séről

10/1980. BM számú parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről

14/1981. BM számú parancs
Az 1980—81-es mozgalmi évben elért kiemelkedő ered
ményéért a „KISZ KB Vörös Vándorzászlóval” kitün
tetett Forradalmi Rendőri Ezred KISZ Bizottság elis
meréséről

12/1978. BM számú parancs
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A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ Központi Bizottság Vörös Ván
dorzászlójával kitüntetett határőr magasabb egységek el
ismeréséről

11/1982. BM számú parancs
Az 1981-es mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyéért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitünte
tett KISZ BM IV. Főcsoportfőnökségi Bizottság elis
merése

18/1982. BM számú parancs
Az 1981. évi szocialista versenymozgalomban elért ki
emelkedő eredményeikért a KISZ KB Vörös Vándor
zászlójával kitüntetett határőr magasabb egységek el
ismeréséről

32/1982. BM számú parancs
A BM Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Duna 
Művészegyüttes elismeréséről

12/1983. BM számú parancs
Az 1982. évben elért kiemelkedő eredményéért "a 
KISZ KB Vörös Vándorzászlóval" kitüntetett KISZ 
BM I. Főcsoportfőnökségi Bizottság elismeréséről

15/1983. BM számú parancs
Az 1982. évi szocialista versenymozgalomban elért ki
emelkedő eredményeikért a KISZ KB Vörös Vándor
zászlójával kitüntetett határőr magasabb egységek el
ismeréséről

4/1984. BM számú parancs
Az 1983. mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyükért a KISZ KB által "Vörös Vándorzászló"-val 
kitüntetett KISZ BM Forradalmi Rendőri Ezred és a 
KISZ BM VI. Bizottsága elismeréséről
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Az 1983-as mozgalmi évben elért kiemelkedő eredmé
nyeikért a KISZ KB által "Vörös Vándorzászló"-val 
kitüntetett határőr magasabb egységek KISZ-bizottsá- 
gának elismeréséről

10/1984. BM számú parancs

Kormányrepülőgépek

1/1979. BM—KPM számú együttes utasítás
A kormányrepülőgépek üzemeltetéséről, valamint a 
kormányzati légi utazási feladatokról

Költség

17/1974. BMH számú utasítás
A belföldi hivatalos kiküldetés, vezénylés, szolgálati 
jellegű utazás, valamint áthelyezés alkalmával felszá
mítható költségekről

11/1980. BMH számú intézkedés
A belföldi hivatalos kiküldetések során felszámolható 
költségek szabályozásáról szóló 17/1974. BMH számú 
utasítás módosítása

8/1978. BM számú utasítás
Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségté
rítéséről

Költségvetés

6/1984. BM számú utasítás
Az éves költségvetés végrehajtásának szabályozásáról

Körözés

11/1976. BMH számú intézkedés
A bíróságok által kényszerelvonó kezelésre kötelezett, 
ismeretlen helyen tartózkodó személy felkutatására 
körözőlevél kibocsátásáról
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9/1978. BMH számú intézkedés 
A körözési bőrönd felszerelés használatáról

1/1978. HM—BM számú együttes utasítás
Az engedély nélkül távollevő katonák felkutatásával 
és körözésével kapcsolatos feladatokról

Környezetvédelem

33/1982. BM számú parancs
A Belügyminisztérium és szervei környezetvédelmi 
feladatairól

Körzeti megbízottakkal kapcsolatos szabályok

0020/1965. BM számú parancs 
KMB szolgálati jelvény rendszeresítése

4/1970. számú főcsoportfőnöki utasítás 
A KMB-k ellátási rendszerének szabályozása

6/1978. BM számú utasítás 
A KMB-szolgálat járműellátásáról

2/1978. BM számú parancs 
A Körzeti Megbízotti Szabályzat kiadásáról

10/1981. BM számú utasítás
A BM nyomozó hatóságainak hatásköréről és illeté
kességéről szóló 10/1979. BM számú utasítás és a 2/ 
1978. BM számú paranccsal kiadott KMB Szabályzat 
módosítása

5/1978. BMH számú intézkedés
A körzeti megbízotti szolgálat járműellátásáról szóló 
6/1978. BM számú utasítás végrehajtásáról

16/1978. BMH számú intézkedés
A rendőri körzeti megbízotti helyiségek és lakások 
biztosításáról, korszerűsítéséről
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Könnygázszóró-palack

3/1981. BM számú utasítás
A BM Határőrségnél könnygázszóró palack használa
táról

Könyvtár

6/1982. BM számú parancs
A BM központi és területi szerveinél működő könyv
tárak szervezeti és működési szabályzata

Közérdekű bejelentések

9/1977. BM számú utasítás
A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egy
séges ügyintézéséről

Közlekedés

1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról

2/1980. (VII. 31.) BM számú rendelet
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet módosításáról

5/1981. (XII. 12.) BM számú rendelet
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet módosításáról

2/1984. (I. 29.) KM—BM számú együttes rendelet
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/ 1975. (II. 5.) 
KPM—BM számú együttes rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről
17/1973. BM számú utasítás
Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács Ügyrendjé
nek kiadása
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A budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevéte
léről

14/1978. BMH számú intézkedés
A rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedé
si szerveinek szervezeti módosításáról szóló 19/1978. 
BM számú parancs végrehajtása

5/1978. BM—HM—KPM számú együttes utasítás
A közúti járművek forgalomba helyezésének és for
galomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 23/
1975. (XII. 31.) KPM számú, a közúti járművek mű
szaki megvizsgálásáról szóló 8/1977. (XII. 30.) KPM 
számú és a rendőrhatósági közúti közlekedési igazga
tásáról szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú rendeletnek a 
fegyveres erőknél, a fegyveres testületeknél és az ál
lami tűzoltóságnál történő végrehajtásáról

26/1979. BM számú utasítás
A 20/1978. BM számú utasítás egyes rendelkezéseinek 
módosítása

14/1980. BM számú utasítás
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
2/1980. (VII. 31.) BM számú rendelettel módosított 1/
1976. (I. 10.) BM számú rendelet végrehajtásáról

27/1981. BM számú utasítás
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 
1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet végrehajtására vo
natkozó 14/1980. BM számú utasítás módosítása

20/1978. BM számú utasítás

Közúti járművek

9/1984. (VI. 14.) KM—BM számú együttes rendelet
A közúti járművek forgalomba helyezésével és forga
lomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló 4/ 
1978. (VII. 6.) KPM—BM számú együttes rendelet mó
dosításáról
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Központi javítóüzem

5/1974. BM számú utasítás
Az Állami Tűzoltóság Központi Javítóüzem működé
sének szabályozása

Központi klubok

11/1962. HM—BM közös utasítás 
Fegyveres Erők Klubjának létrehozása
12/1966. számú főcsoportfőnöki utasítás és végrehajtási 
utasítása
A BM Központi Klub anyaggazdálkodásának irányítása 
3/1982. BMH számú intézkedés
A BM központi és területi szerveinél működő ifjúsági 
klubok tevékenységének szabályozásáról

KST
13/1958. BMH számú utasítás 
A KST szervezéséről, a BM KST alapszabályai

Kutyás járőrszolgálat
16/1983. BMH számú intézkedés
A kutyás járőrszolgálatról, a járőrkutyavezetők kine
vezéséről, képzéséről és továbbképzéséről, az ezzel 
összefüggő parancsnoki feladatok szabályozásáról

Külföldi rendszámú személygépkocsik
0018/1965. BMH számú utasítás
Az ország területén elhagyott külföldi rendszámú sze
mélygépkocsikról történő írásbeli értesítés szabályo
zása

Külföldre utazás
04/1966. HM—BM számú együttes utasítás 
A sorkötelesek, tartalékos hadkötelesek, valamint a 
fegyveres erők állományából fegyelmileg elbocsátot
tak külföldre utazásának szabályozása
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Külföldiek magyarországi tartózkodása

7/1982. (VIII. 26.) BM számú rendelet
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. számú tvr. végrehajtásáról

7/1983. (XI. 20.) 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, vásárlás

16/1983. (VI. 29.) PM—ÉVM számú együttes rendelet

A fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendé
szeti szervek tagjai lakásépítésének (vásárlásának) tá
mogatásáról

1/1969. BM—PM számú együttes utasítás
A BM dolgozók kedvezményes társasházi lakásvételé
ről

29/1982. BM számú utasítás 
A BM és szervei lakásgazdálkodásáról

16/1983. BM számú utasítás
A BM kezelésében levő szolgálati lakások lakbérének 
megállapításáról

18/1983. BM számú utasítás
A belügyi dolgozók lakásépítésének és vásárlásának 
támogatásáról
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Az Állami Tűzoltóság területi szervei lakásgazdálkodá
sáról

28/1984. BM számú utasítás
Az Állami Tűzoltóság területi szerveinél dolgozók la
kásépítésének és vásárlásának támogatásáról

16/1984. BMH számú intézkedés
Az albérleti díj hozzájárulás folyósításának újbóli sza
bályozásáról

Lakcím

6/1983. (XI. 20.) BM számú rendelet 
A lakcím bejelentéséről és nyilvántartásáról

10/1984. BM számú utasítás
A lakcím bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló 6/ 
1983. (XI. 20.) BM számú rendelet végrehajtásáról

19/1984. BM számú utasítás

Lefoglalt dolgok kezelése

117/1984. (IK 12.) IM—BM—PM—Legf. Ü. számú 
együttes utasítás
A büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezeléséről és 
nyilvántartásáról

Légibázis

27/1983. BM számú parancs
Az egységes belügyi légibázis létrehozásáról

Légijárművek

21/1976. BM számú utasítás
A szolgálati légijárművek felhasználása és igénybevé
tele
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Légfegyver, riasztópisztoly forgalma

2/1968. (V. 15.) BM számú rendelet

A légfegyver és a riasztópisztoly forgalmáról és hasz
nálatáról

11/1968. BMH számú utasítás

A légfegyver és riasztópisztoly forgalmáról és haszná
latáról

Légifényképezés

1/1984. BMH—MN vezérkari főnöki számú együttes 
intézkedés

A polgári célú és jellegű légifényképezések, filmezések 
engedélyezésének ellenőrzéséről

Létszám — bér

8/1982. BM számú utasítás

A polgári alkalmazottak létszám- és bérgazdálkodásá
ról

Lőfegyverek

2/1975. (IV. 16.) BM számú rendelet 

A lőfegyverekről, a lőszerekről és lőterekről

Lőszerek

1/1977. (I. 31.) BM—KGM—NIM számú együttes ren
delet

A polgári lőszerek vizsgálatáról
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1/1982. (III. 2.) BM számú rendelet
A lőfegyverekről, a lőszerekről és lőterekről szóló 2/ 
1975. (IV. 16.) BM számú rendelet módosításáról

Lövészeti Szabályzat

30/1979. BM számú parancs 
A Belügyminisztérium Lövészeti Szabályzata

M

Magánnyomozás

6/1982. (VIII. 1.) BM számú rendelet 
A magánnyomozói tevékenység megtiltásáról

Megkülönböztető jelzések használata

24/1982. BM számú parancs 
A megkülönböztető jelzések használata

Mellékbüntetések nyilvántartása

4/1968. BM számú utasítás
A bíróság által a közügyektől eltiltott, foglalkozástól 
eltiltott és kitiltott személyek nyilvántartása és ellen
őrzése

Mérésügy

3/1980. BM számú utasítás
A mérésügyről szóló 8/1976. (IV. 27.) MT számú ren
delet és a 2/1978. OMH számú utasítás végrehajtásáról

Mozaik-portré

15/1976. BM számú parancs
A személyazonosító mozaik-portré összeállító berende
zés alkalmazásának bevezetéséről
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Munkahelyi demokrácia

2/1984. számú, a Belügyminisztérium és a Közalkalma
zottak Szakszervezete együttes irányelve
A munkahelyi demokrácia továbbfejlesztéséről

Munkaidő-rendszer

1/1982. BM számú utasítás
A szolgálati (munka-) idő-rendszerek és az azzal összefüggő 

 kérdések újbóli szabályozása

Munka Törvénykönyve

23/1981. BM számú utasítás
A Munka Törvénykönyvének a Belügyminisztérium
nál és szerveinél történő végrehajtása

13/1983. BM számú utasítás 
A 23/1981. BM számú utasítás módosítása

Munkaügyi irányítás

17/1976. BM számú utasítás
A munkaügyi irányító tevékenység szabályozásáról

Munkavállalás, más kereső foglalkozás

15/1975. BM számú parancs
A hivatásos állomány nyugállományú tagjainak mun
kavállalásáról, illetve kereső foglalkozás folytatásáról

25/1976. BM számú utasítás
A BM hivatásos állományú tagjai más kereső foglal
kozásáról

7/1981. BM számú utasítás 
A 25/1976. BM számú utasítás módosítása 
(A BM hivatásos állományú tagjai más kereső foglal
kozásáról)
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35/1981. BM számú parancs
A Belügyminisztérium és szervei Munkavédelmi Sza
bályzatának kiadása

Munkavédelem

N

Népességnyilvántartásról adatszolgáltatás
6/1979. (X. 24.) BM—HM—IM számú együttes rendelet 
Az állami népességnyilvántartás rendszerében történő 
adatszolgáltatásról

Népességösszeírási adatlap
1/1975. BM—HM—KSH számú együttes utasítás
A személyi igazolvánnyal, lakhatási engedéllyel ren
delkező személyek népességösszeírási adatlapjainak 
egyeztetéséről, hibajavításáról és gépi adatrögzítéséről

Népi ülnökök
17/1973. HM—BM—IM—MOP számú együttes utasí
tás
A katonai bírósági népi ülnökök megválasztása
27/1980. HM—BM—IM—MOP számú együttes utasí
tás
A katonai bírósági népi ülnökök választásáról szóló 
17/1973. (HK. 12.) HM—BM—IM—MOP számú együt
tes utasítás módosításáról

Névváltozás
2/1955. (IV. 23.) BM számú rendelet
A névváltozásról szóló 11/1955. (II. 20.) MT számú ren
delet végrehajtásáról, valamint a névviseléssel kapcso
latos egyes kérdések rendezéséről
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A névváltozásról szóló 2/1955. (IV. 23.) BM számú ren
delet módosításáról

1/1983. (I. 1.) BM számú rendelet
A névváltozásról szóló 11/1955. (II. 20.) MT számú ren
delet végrehajtására, valamint a névviseléssel kapcso
latos egyes kérdések rendezésére kiadott 2/1955. (IV. 
23.) BM számú rendelet módosításáról

2/1974. (VI. 27.) BM számú rendelet

NY

Nyilvántartási Szabályzat

01/1967. BMH számú parancs
A Bűnügyi Nyilvántartási Szabályzat kiadása 
(Módosította a 01/1970. BMH számú parancs, 03/1972. 
BMH számú parancs, 01/1975. számú államtitkári pa
rancs, 3/1982. számú államtitkári parancs)

4/1980. számú államtitkári parancs
A Bűnügyi Nyilvántartás Szabályzata I. rész I. feje
zetének módosítása

Nyomozókutya-vezetők

12/1983. BMH számú intézkedés 
A nyomozókutya-vezetők gépjárműellátásáról

Nyomtatványellátás

22/1981. BM számú utasítás
A BM és szerveinek nyomtatványellátási és gazdálko
dási rendjéről
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Nyugdíj

22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet
A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos 
állományú tagjainak nyugdíjáról és a belügyminiszter 
végrehajtási utasítása

20/1981. BM számú utasítás
A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos ál
lományú tagjainak nyugdíjáról szóló belügyminiszteri 
utasítás módosítása
[A 22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendeletnek a módo
sító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt szö
vege]

3/1982. BM—HM együttes utasítás
A BM és a HM hivatásos állományú tagjai nyugdíj
alapja kiszámításáról

Nyugdíjasok munkavállalása

15/1975. BM számú parancs
Hivatásos állomány nyugállományú tagjainak munka- 
vállalásáról, illetve kereső foglalkozás folytatásáról

O

Oktatás

1/1978. BM—OM számú együttes utasítás
A Rendőrtiszti Főiskola Tisztképző Tagozatát végzet
tek kiegészítő főiskolai képzéséről

1/ 1981. BMH számú parancs
A BM hivatásos állományának továbbképzési elveiről
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19/1967. BMH számú utasítás
A Belügyminisztérium illetékes szerveinek feladatai a 
középiskolákban bevezetett belügyi témájú osztályfő
nöki órákkal kapcsolatban

Osztályfőnöki órák

Ö

"Önkéntes Határőri Szolgálatért" jelvény

5/1977. (IX. 3.) BM számú rendelet
Az "Önkéntes Határőri Szolgálatért" kitüntető jelvény 
adományozásáról

Önkéntes segítők

6/1966. BMH számú parancs
Önkéntes rendőri szolgálati jelvény rendszeresítése 

2/1975. BM számú utasítás
Az állam- és közbiztonság védelmét segítő társadalmi 
munka elismerése

4/1976. BM számú parancs 
Az Önkéntes Segítői Szabályzat kiadása

5/1976. BM számú parancs
Kitüntetések és jutalmak átadásáról az önkéntes segí
tők első országos értekezletén
6/1976. BM számú parancs
A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett önkéntes se
gítői csoportok elnevezésének megváltoztatásáról
8/1977. BM számú utasítás
Az "Önkéntes Rendőri Szolgálatért” kitüntető jelvény 
adományozásáról

— 65 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 482 / 1 /1985 /66



10/1978. BM számú parancs
A BM munkájának önkéntes segítői részére ruhakop
tatási juttatás rendszeresítéséről

22/1981. BM számú parancs
A BM munkájának önkéntes segítői tanácsadó csopor
tok létrehozásáról

2/1982. BMH számú intézkedés
A BM munkájának önkéntes segítői tanácsadói cso
portok létrehozásáról szóló 22/1981. BM számú pa
rancsban meghatározott feladatok végrehajtásáról

Önsegélyezés

6/1970. számú főcsoportfőnöki utasítás
A BM szerveinél a biztosítási és önsegélyező csopor
tok létrehozása

Őrizetbevétel

4/1970. BMH számú utasítás
A közbiztonsági őrizetbevételek gyakorlatának egysé
gesítéséről

P

Panasz, bejelentés

9/1977. BM számú utasítás
A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egy
séges ügyintézéséről

1/1984. számú államtitkári irányelv
Az ügyfélfogadás és ügyfélszolgálat továbbfejlesztésé
ről
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Pártfogó felügyelet

A feltételes szabadságra bocsátott és pártfogó fel
ügyelet alá helyezett, utógondozott személyek nyilván
tartásáról

22/1983. BM számú utasítás
A pártfogó felügyelet végrehajtásával kapcsolatos 
rendőri feladatokról

Pedagógusok

39/1984. BM számú utasítás
Az alsó- és középfokú nevelési-oktatási intézmények 
dolgozói munkabéréről szóló 13/1984. (VIII. 22.) ÁBMH 
számú rendelkezés, a pedagógusok munkaidejéről, 
munkavégzéséről és díjazásuk egyes kérdéseiről szóló 
120/1982. (MK 15.) MM—ÁBMH számú együttes uta
sítás, valamint a pedagógusok óradíjáról szóló 126/ 
1982. (MK 17.) MM—ÁBMH számú együttes utasítás 
végrehajtásáról

Pénzforgalom, házipénztár

3/1984. BM számú utasítás
A BM gazdálkodó szervei pénzforgalmának és házi- 
pénztári pénzkezelésének szabályozásáról

Pénzügyi-gazdasági ellenőrzés

17/1983. BM számú parancs
A Belügyminisztérium és szervei pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzési szabályzatának kiadásáról

Pénzügyi hatáskörök

4/1980. BMH számú intézkedés
A pénzügyi, anyagi-technikai és a híradástechnikai te
vékenységgel összefüggő egyes jog- és hatáskörök mó
dosításáról
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Pénzőrzés
1/1984. (VII. 17.) BM számú rendelet 
A pénzőrzést nem hivatásszerűen teljesítő és lőfegy
verrel rendelkező személyekről

Pirotechnikai termék gyártása
4/1978. (VI. 21.) BM számú rendelet
A pirotechnikai termék gyártásának, forgalomba ho
zatalának, vásárlásának, szállításának és felhasználásá
nak engedélyezéséről

Polgári Fegyveres Őrség
7/1977. (XII. 24.) BM számú rendelet
A Polgári Fegyveres Őrség Működési és Szolgálati 
Szabályzatának kiadásáról
9/1982. (XII. 24.) BM számú rendelet
A Polgári Fegyveres Őrség Működési és Szolgálati 
Szabályzatának módosításáról
10/1983. (XII. 12.) BM számú rendelet
A Polgári Fegyveres Őrség Működési és Szolgálati Sza
bályzatának módosításáról

Polgári jogi tevékenység

7/1978. BM számú utasítás
A BM és szervei működésével kapcsolatos polgári jogi 
tevékenység és jogi képviselet ellátásáról
6/1978. BMH számú intézkedés
A BM és szervei működésével kapcsolatos polgári jogi 
tevékenység és jogi képviselet ellátására vonatkozó 7/ 
1978. BM számú utasítás végrehajtásáról

Polgári kézi lőfegyverek
5/1982. (VIII. 1.) BM—IpM számú együttes rendelet
A polgári kézi lőfegyverek típusjóváhagyó vizsgálatá
ról
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Polgári repülés

3/1983. (III. 16.) BM számú rendelet
A polgári repüléssel összefüggő rendészeti feladatok 
ellátásának rendjéről

4/1983. BMH számú intézkedés
A polgári repüléssel összefüggő rendészeti feladatok 
ellátásának rendjéről szóló 3/1983. (III. 16.) BM számú 
rendelet végrehajtásáról

Pótlékok fizetése

2/1978. BMH számú intézkedés
A BRFK meghatározott beosztásaiban éjszakai járőr- 
pótlék fizetéséről

R

Rakodási engedély

0010/1965. BM számú utasítás
Rakodási engedélyek kiadásának szabályozása

Rádióállomások forgalmi adatai

1/1966. (II. 16.) BM számú rendelet

A rádióállomások forgalmi adatainak bejelentéséről 
szóló 26/1965. (XI. 28.) Korm. számú rendelet végre
hajtásáról

8/1982. BMH számú parancs 
A BM Rádióforgalmi Szabályzatának kiadása
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Rendezvények biztosítása

27/1984. BM számú utasítás 
A kulturális rendezvények rendőri biztosítása

Rendőrhatósági kényszerintézkedések

6/1976. BM számú utasítás
A rendőrhatósági kényszerintézkedésről szóló 4/1976. 
(VII. 24.) BM számú rendelet végrehajtásáról

29/1981. BM számú utasítás
A rendőrhatósági kényszerintézkedésről szóló 6/1976. 
BM számú utasítás módosításáról

1/1978. számú államtitkári intézkedés
A rendőrhatósági kényszerintézkedések statisztikai 
adatgyűjtő lapjának módosításáról

Rendőrtiszti Főiskola létesítése

4/1971. (X. 19.) BM—MM számú együttes rendelet
A Rendőrtiszti Főiskola létesítéséről szóló 1970. évi 
39. számú tvr. végrehajtásáról

Ruházat

0015/1965. BM számú utasítás
A rendőrség egyen- és vegyesruhás állománya részé
re új vállszíjas derékszíjas és pisztolytáska rendszere
sítése
004/1966. BM számú utasítás
A BM HŐR és Karhatalom hivatásos és sorállománya 
egyenruházatának korszerűsítése
12 1966. BM számú utasítás és végrehajtási utasítás 
A Kormányőrség hivatásos állománya egyenruházatá
nak korszerűsítése
6/1970. BM számú utasítás
70 ,,M” legénységi ruházat rendszeresítése
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9/1970. BM számú utasítás
Új ruházati cikkek rendszeresítése a BM Határőrség 
forgalomellenőrző p o n tja in szolgálatot teljesítők részére

10/1971. BM számú utasítás
A zászlós rendfokozati állománycsoportba tartozók ré
szére rendfokozati jelzések és egyenruhagombok rend
szeresítéséről

3/1974. BMH számú utasítás 
Ruházati Szakutasítás

20/1977. BMH számú intézkedés
A saját polgári ruhában szolgálatot teljesítő sorállo- 
mányúak ruhakoptatási díj összegének módosításáról

10/1978. BMH számú intézkedés
A rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya 
öltözetének korszerűsítéséről szóló 1/1978. BM számú 
utasítás végrehajtásáról

19/1980. BM számú utasítás
A BM tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak 
ruházati ellátásáról és az öltözködési szabályok módo
sításáról

14/1980. BMH számú intézkedés
A BM és tanintézetei hivatásos állományú hallgatóinak 
ruházati ellátásáról és az öltözködési szabályok módo
sításáról szóló 19/1980. BM számú utasítás végrehaj
tásáról

1/1981. BM számú utasítás
A Kormányőrség Parancsnokság Repülési Osztályán 
szolgálatot teljesítők ruházati ellátásának módosítása

11/1981. BM számú utasítás
A ruházati alapellátási és utánpótlási normák módosí
tásáról
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Ruházati Bolt
29/1981. BM számú parancs
A BM kezelésében működő Ruházati Bolt létrehozá
sáról
8/1981. BMH számú intézkedés 
A 29/1981. BM számú parancs végrehajtásáról

Ruházati ellátás
11/1981. BM számú utasítás
A ruházati alapellátási és utánpótlási normák módosí
tásáról
4/1981. BMH számú intézkedés
A ruházati alapellátási és utánpótlási normák módo
sításáról szóló 11/1981. BM számú utasítás végrehaj
tása
5/1982. BM számú utasítás
A BM sorozott állománya öltözetének továbbfejlesz
téséről
1/1982. BMH számú parancs
A BM Határőrség és a BM Tartalékos Tisztképző Is
kola hivatásos és sorozott állománya ruházati ellátá
sának módosítása
19/1982. BMH számú intézkedés
A méretes egyenruha készíttetésére jogosító utalvá
nyok kiadásának megszüntetéséről
23/1982. BMH számú intézkedés
A munka-, védőruházati, védőeszköz, védő- és egység
felszerelési normák, valamint ellátási szabályok módo
sítása
23/1983. BM számú utasítás
A BM Kormányőrség keki egyenruhát viselő állomá
nya részére rendszeresített egyes ruházati cikkek mó
dosításáról és a ruházati ellátás rendje
22/1984. BM számú utasítás
A BM keki egyenruhát viselő állománya öltözetének 
korszerűsítéséről
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8/1984. BMH számú intézkedés
A rendőrnők egyes ruházati cikkei alapanyagának mó
dosításáról

9/1984. BMH számú intézkedés
A BM keki egyenruhát viselő állománya öltözetének 
korszerűsítéséről szóló 22/1984. BM számú utasítás 
végrehajtásáról

14/1984. BMH számú intézkedés
Az egyes ruházati alapellátási és utánpótlási normák 
módosításáról

s

Sebességmérő készülék 

2/1981. BMH számú intézkedés
Az RSZ 02. típusú kézi sebességmérő készülék alkal
mazásáról

Segélyezések rendje

9/1968. BM számú utasítás
A segélyezések rendjének szabályozása 
(Módosította a 19/1972. BM számú parancs)

Sokszorosítógépek
2/1984. (XII. 28.) BM számú rendelet 
A sokszorosítógépekkel kapcsolatos rendészeti felada
tokról

Sorállomány
5/1976. BMH számú utasítás
A fegyveres erőkhöz tartozó BM testületek sorállo
mányának érdekvédelméről
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107/1976. MüM—BM számú együttes utasítás
A BM Határőrségnél sorkatonai szolgálat alatt szerez
hető szakmunkás képesítésről, illetve szakmai gya
korlatról

17/1977. BM számú parancs
A Határőrségnél a sortisztesek munkájának fokozot
tabb elismeréséről, a leszerelő állomány emléktárgy
ban való részesítéséről

12/1977. BMH számú intézkedés
A BM Határőrségnél a sortisztesek munkájának foko
zottabb elismeréséről és a leszerelő állomány emlék
tárgyban részesítéséről szóló 17/1977. BM számú pa
rancs végrehajtásáról

23/1978. BM számú parancs
A BM Határőrséghez sorkatonai szolgálatra bevonulok 
köszöntése
24/1978. BM számú parancs
Üdvözlőparancs a sorkatonáknak a BM Határőrségtől 
történő leszerelése és tartalékállományba helyezése al
kalmából
1/1978. HM—BM számú együttes utasítás
Az engedély nélkül távollevő katonák felkutatásával 
és körözésével kapcsolatos feladatokról
8/1979. BM számú utasítás
A BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai szol
gálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állományába 
történő kinevezésről
10/1979. BMH számú intézkedés
A BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai szol
gálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állományába 
történő kinevezésről szóló 8/1979. BM számú utasítás 
végrehajtásáról
36/1980. BM számú parancs 
A sorkatonai szolgálati idő csökkentéséről
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67/1981. HM—BM számú közös utasítás
A sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénzjut
tatásáról

9/1982. BM számú utasítás
A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi állomá
nyába történő kinevezésről

2/1982. számú államtitkári intézkedés
A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi állomá
nyába történő kinevezésről szóló 9/1982. BM számú 
utasítás végrehajtása

25/1984. BM számú utasítás
A sorkatonák öngyilkossági kísérleteinek megítélésé
ről és a követendő eljárásról

Sport

0029/1964. BM számú parancs
Kiváló sportteljesítményért vándorserleg és vándor
zászló alapítása

2/1982. BM számú utasítás
A BM szerveinél és alakulatainál szolgálatot teljesítő 
sportolók szolgálati és munkaidő kedvezményének sza
bályozásáról, sportolási lehetőségeinek fejlesztéséről

Statisztikai adatgyűjtés

0011/1963. BM—Legf. Ü. közös utasítás
Egységes rendőrségi, ügyészségi bűnügyi statisztikáról

2/1974. BM számú utasítás
A büntetőeljárások ügyforgalmi adatainak és egyes 
rendőri intézkedéseknek statisztikai adatgyűjtése 
A Rendőrség Bűnügyi Ügyforgalmi Statisztikai Adat
szolgáltatásának Szabályzata
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10/1984. BMH számú intézkedés
A 0024/1965. számú miniszterhelyettesi utasítással el
rendelt szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisz
tikai adatszolgáltatás módosításáról

sz

Szabadság

15/1982. BMH számú intézkedés
A hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és ta
nulmányi kedvezményéről
6/1984. BMH számú intézkedés
A hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és ta
nulmányi kedvezményéről szóló 15/1982. BMH számú 
intézkedés módosításáról
12/1984. BMH számú intézkedés
A hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és ta
nulmányi kedvezményéről szóló 15/1982. BMH számú 
intézkedés módosításáról

Szabadságvesztés
1/1980. HM—BM—IM—MOP számú együttes utasítás
A katonák szabadságvesztésének, előzetes letartóztatá
sának és pártfogó felügyeletének egyes kérdéseiről, va
lamint az ezzel kapcsolatos parancsnoki feladatokról

Szabálysértés
15/1980. (BK 9.) BM számú utasítás 
A szabálysértési jogszabályok végrehajtásáról 
17/1983. BM számú utasítás
A szabálysértési jogszabályok végrehajtására kiadott 
15/1980. (BK 9.) BM számú utasítás módosításáról
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Szabálytalan vadászatok

0021/1964. BM számú parancs 
Szabálytalan vadászatok megszüntetése

Szabványosítás

13/1978. BM számú utasítás
A tűzvédelmi ágazati szabványosítási feladatokról 

Szakmunkás képesítés

107/1976. MüM—BM számú együttes utasítás
A BM Határőrségnél sorkatonai szolgálat alatt sze
rezhető szakmunkás képesítésről, illetve szakmai gya
korlatról

Szakszervezet

13/1976. BM számú utasítás
A szakmai vezetés kapcsolatáról a szakszervezeti szer
vekkel

1/1977. számú BM és Közalkalmazottak Szakszervezete 
Elnökségének irányelve
A Belügyminisztériumnál és szerveinél működő szak- 
szervezeti bizalmiak hatáskörének gyakorlásáról

Szállás

16/1961. BMH számú utasítás
BM szállásokon történő elhelyezések szabályozása

Személyi igazolvány

3/1969. (XI. 17.) BM számú rendelet 
A személyi igazolványról
3/1974. (VI. 27.) BM számú rendelet 
A személyi igazolványról szóló 3/1969. (XI. 17.) BM 
számú rendelet módosításáról
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4/1975. (XII. 19.) BM számú rendelet
A személyi igazolványról szóló 3/1969. (XI. 17.) BM 
számú rendelet módosításáról

11/1969. BMH számú utasítás
A személyi igazolványról szóló 3/1969. (XI. 17.) BM 
számú rendelet végrehajtási utasítása

4/1974. számú államtitkári utasítás
A személyi igazolványról szóló 3/1969. (XI. 17.) BM 
számú rendelet végrehajtására kiadott 11/1969. BMH 
számú utasítás módosítása, kiegészítése

3/1983. BM számú utasítás
A személyi igazolványról szóló 3/1969. (XI. 17.) BM 
számú rendelet végrehajtására kiadott 11/1969. BMH 
számú utasítást módosító 4/1974. számú államtitkári 
utasítás módosításáról

Személyi szám

3/1979. (IX. 16.) BM számú rendelet
A személyi számnak a személyi igazolványba és a lak
hatási engedélybe történő bevezetéséről

22/1979. BM számú utasítás
A személyi számnak a személyi igazolványba és a lak
hatási engedélybe történő bevezetéséről szóló 3/1979. 
(IX. 16.) BM számú rendelet végrehajtásáról

1/1982. BMH számú elvi állásfoglalás
A személyi számnak a személyi igazolványba és a lak
hatási engedélybe történő bevezetéséről szóló 3/1979. 
(IX. 16.) BM számú rendelet és végrehajtására kiadott 
22/1979. BM számú utasítás egyes rendelkezéseinek 
végrehajtása

1/1983. BMH számú elvi állásfoglalás
A személyi számnak a szabálysértési ügyintézésben 
történő alkalmazásáról
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Személyzeti munka

15/1974. BM számú parancs
1019/1974. (V. 2.) Mth. számú határozat belügymi
nisztériumi végrehajtása

Személyzeti nyilvántartás

10/1969. BM számú utasítás
A belügyi szolgálattal (munkaviszonnyal) összefüggő 
igazolások kiadásának szabályozása

Szocialista versenymozgalom

1/1969. BMH számú parancs
A szocialista versenymozgalom szervezése és szabályo
zása a BM Határőrségnél és a Karhatalomnál

17/1975. BM számú parancs
Az MSZMP XI. kongresszusa és hazánk felszabadulá
sának 30. évfordulója tiszteletére szervezett szocialista 
versenyben elért kiemelkedő eredményükért, a KISZ 
KB Vándorzászlójával kitüntetett határőrkerületek 
munkájának elismerése

22/1977. BM számú parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről

12/1978. BM számú parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről

8/1979. BM számú parancs
A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről
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A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredményükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
kitüntetett határőrkerületek elismeréséről

15/1981. BM számú parancs
A KISZ KB Vörös Vándorzászlójával kitüntetett ha
tárőr magasabb egységek elismeréséről
18/1982. BM számú parancs
Az 1981. évi szocialista versenymozgalomban elért ki
emelkedő eredményeikért a KISZ KB Vörös Vándor
zászlójával kitüntetett határőr magasabb egységek el
ismeréséről
15/1983. BM számú parancs
Az 1982. évi szocialista versenymozgalomban elért ki
emelkedő eredményeikért a KISZ KB Vörös Vándor
zászlójával kitüntetett határőr magasabb egységek el
ismeréséről
1/1983. BMH számú intézkedés
A BM tanintézetek hallgatóinak szocialista verseny
mozgalmáról

Szolgálati állatok
1/1974. BM számú utasítás
A szolgálati állatok állománytáblázatban való jóváha
gyása és az ellátás szabályozása
7/1974. BMH számú utasítás
A rendőr-főkapitányságok szolgálati kutyái átalány
rendszerben történő ellátása, a szolgálati állatok pol
gári szervek által történő igénybevétele

10/1980. BM számú parancs

Szolgálati baleset
22/1971. (VI. 1.) Korm. számú rendelet
A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos 
állományú tagjainak nyugdíjáról és a belügyminiszter 
végrehajtási utasítása
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A BM és szervei munkavédelmi szabályzatának ki
adása

31/1981. BM számú parancs

Szolgálati időrendszerek

19/1977. BMH számú intézkedés
Az új szolgálati időpótlék-rendszer bevezetéséről az 
Állami Tűzoltóság területi szerveinél

1/1982. BM számú utasítás
A szolgálati (munka-) idő-rendszerek és az azzal összefüggő 

 kérdések újbóli szabályozása

4/1982. BM számú utasítás
Az Állami Tűzoltóság területi szerveinél alkalmazható 
szolgálati (munka-) idő-rendszerek és az azzal össze
függő kérdések újbóli szabályozásáról

5/1982. BMH számú intézkedés
A tanintézetek szolgálati (munka-) idő-rendszerére vo
natkozó egyes kérdések szabályozásáról

Szolgálati és munkaidő kedvezmény sportolóknál
2/1982. BM számú utasítás
A BM szerveinél és alakulatainál szolgálatot teljesítő 
sportolók szolgálati és munkaidő kedvezményének sza
bályozásáról, sportolási lehetőségeinek fejlesztéséről

Szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset
3/1970. számú főcsoportfőnöki utasítás
A szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy be
tegség következtében elhunytak hozzátartozóinak se
gélyezéséről

Szolgálati Szabályzat
7/1977. BM számú parancs 
A Rendőrség Szolgálati Szabályzata
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A Rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló 1963. évi 
22. számú tvr. végrehajtásáról

19/1982. BM számú utasítás

Szolgálati viszony

7/1975. BM számú utasítás
Az 1971. évi 10. számú tvr. végrehajtási utasításának 
módosításáról

21/1981. BM számú utasítás
Az 1971. évi 10. számú tvr. végrehajtására kiadott, és 
a 7/1975. BM számú utasítással módosított belügymi
niszteri utasítás egyes pontjainak hatályon kívül he
lyezéséről. módosításáról, illetve kiegészítéséről

6/1982. BM számú utasítás
A fegyveres erők és testületek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló, az 1981. évi 33. számú 
tvr-rel módosított 1971. évi 10. számú tvr. belügyi 
végrehajtási utasításának módosításáról

Szórakozóhelyek látogatása

1/1982. számú Budapesti Helyőrség pk. és a BRFK vez. 
közös parancsa
A szórakozóhelyek látogatásának szabályozására

T

Takarékosság

0024/1964. számú főcsoportfőnöki utasítás
Egyéni célokat szolgáló nyomtatványok készítésével 
kapcsolatos takarékossági intézkedés
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22/1979. BM számú parancs
A takarékossági követelmények fokozottabb érvénye
sítéséről

16/1979. BMH számú intézkedés
A takarékossági követelmények fokozottabb érvénye
sítéséről szóló 22/1979. BM számú parancs végrehaj
tása

Tanácsosi cím

36/1984. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium szerveinél a kinevezett polgári 
alkalmazottak részére adományozásra kerülő főtaná
csosi és tanácsosi cím odaítélésének szabályairól

Tartalékos tisztképzés

6/1967. számú főcsoportfőnöki utasítás
A tartalékos tisztképzésre és tiszti továbbképzésre be
vonulok anyagi és pénzügyi ellátásáról

Társadalmi munka elismerése

2/1975. BM számú utasítás
Az állam- és közbiztonság védelmét segítő társadalmi 
munka elismerése

Távbeszélő

5/1983. BMH számú parancs 
A BM Távbeszélőforgalmi Szabályzata

Távgépíró

8/1980. BMH számú parancs
A BM Távgépíró Forgalmi Szabályzat kiadásáról 
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Távközlési szolgáltatások

14/1970. KPM—BM—HM—IM számú együttes utasí
tás
A Magyar Posta és a fegyveres szervek között a postai 
és a távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések 
szabályozása

Távollevő katonák felkutatása

1/1978. HM—BM számú együttes utasítás
Az engedély nélkül távollevő katonák felkutatásával 
és körözésével kapcsolatos feladatokról

Teljesítményelismerés

20/1983. BM számú utasítás 
A személyi állomány teljesítmény elismeréséről

Terhességmegszakítás

27/1973. BM számú utasítás
A terhességmegszakítás iránti kérelem elbírálására bi
zottság létrehozása

Termékbeszerzés rendje

23/1978. BM számú utasítás
A termékbeszerzés rendje és a térítésmentesen bizto
sítandó anyagok és szolgáltatások körének szabályo
zásáról

Továbbképzés

16/1974. BMH számú utasítás
A polgári alkalmazott fizikai dolgozók továbbképzésé
nek megszervezése

1/1981. BMH számú parancs
A BM hivatásos állományának továbbképzési elveiről 
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35/1984. BM számú utasítás
A belügyi dolgozók tudományos továbbképzéséről

5/1966. BMH—MOP számú közös utasítás
A munkásőrség személyi állományának rendőri vo
natkozású kiképzésére intézkedés 1967. évtől

Tömegsport

8/1975. BM számú utasítás
Az önkéntességen alapuló társadalmi tömegsportszer
vezetek megalakítása a BM szerveinél

5/1977. BMH számú intézkedés
Az önkéntességen alapuló társadalmi tömegsportszer
vezetek anyagi, pénzügyi ellátásának rendjéről

2/1981. BMH számú parancs
A BM szolgálati többtusa tömegsportmozgalom sza
bályzatának kiadásáról

Törzsgárda

2/1981. BM számú utasítás
A kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak 
törzsgárda tagságáról

Tudományos kutatások pénzügyi biztosítása

23/1977. BM számú parancs
A BM-ben folyó tudományos kutatásokhoz szükséges 
pénzügyi-anyagi eszközök biztosításáról, valamint a 
tudományos munka ösztönzéséről

13/1977. BMH számú intézkedés
A BM-ben folyó tudományos kutatásokhoz szükséges 
pénzügyi-anyagi eszközök biztosításáról, valamint a 
tudományos munka ösztönzéséről szóló 23/1977. BM 
számú parancs végrehajtásáról
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Tűzoltóság
3/1980. (VIII. 30.) BM számú rendelet 
A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról 
4/1980. (XI. 25.) BM számú rendelet 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 
4/1982. (V. 30.) BM számú rendelet
A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 3/ 
1980. (VIII. 30.) BM számú rendelet módosításáról
4/1973. BM—MTTH számú együttes utasítás 
Az önkéntes tűzoltók biztosításáról 
5/1974. BM számú utasítás
Az Állami Tűzoltóság Központi Javító Üzem működé
sének szabályozása
27/1975. BM számú parancs
Az állami tűzoltóság Szolgálati Szabályzatának kiadása
13/1978. BM számú parancs
A Tűzoltóság Alaki Szabályzata
1/1978. BM—MTTH számú irányelv
Az Állami Tűzoltóság területi szervei tanácsi irányí
tásának továbbfejlesztéséről
1/1980. BMH számú irányelv
Az Állami Tűzoltóság területi szervei kádertartalékai
nak kiválasztásával, felkészítésével és nevelésével kap
csolatos feladatokról
2/1982. BM—PM—MTTH együttes utasítás
Az Állami Tűzoltóság területi szervei gazdálkodásá
nak, anyagi, technikai ellátásának és fejlesztésének 
rendjéről

Tűzvédelem
4/1979. (IX. 16.) BM számú rendelet 
A tűzvédelmi tevékenység elismeréséről
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4/1980. (XI. 25.) BM számú rendelet 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

9/1983. (XII. 10.) BM számú rendelet
A gazdasági munkaközösségek, a kisiparosok és a ma
gánszemélyek által a tűzvédelem területén végezhető 
szolgáltatásokról

13/1978. BM számú utasítás
A tűzvédelmi ágazati szabványosítási feladatokról

4/1983. BM—MÉM számú együttes rendelet 
Az erdők tűz elleni védelméről

U

Újítás

1/1976. BM számú parancs 
A BM Újítási Szabályzatának kiadása

7/1982. BMH számú intézkedés
Az Újítók és Feltalálók V. Országos Tanácskozását 
megelőző BM feladatokról

Utánpótlás

8/1979. BM számú utasítás
A BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai szol
gálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állományába 
történő kinevezésről

10/1979. BMH számú intézkedés
A BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai szol
gálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állományába 
történő kinevezésről szóló 8/1979. BM számú utasítás 
végrehajtásáról

\
— 87 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 482 /1 /1985 /88



A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi állomá
nyába történő kinevezésről
2/1982. számú államtitkári intézkedés
A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi állomá
nyába történő kinevezésről szóló 9/1982. BM számú 
utasítás végrehajtása

Útlevelekről

6/1978. (XI. 10.) BM számú rendelet
A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. 
(XI. 10.) MT számú rendelet végrehajtásáról
4/1981. (XI. 27.) BM számú rendelet
A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. 
(XI. 10.) MT számú rendelet végrehajtására kiadott 6/ 
1978. (XI. 10.) BM számú rendelet módosításáról
8/1982. (VIII. 26.) BM számú rendelet
A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. 
(XI. 10.) MT számú rendelet végrehajtására kiadott 
6/1978. (XI. 10.) BM számú rendelet módosításáról
8/1983. (XII. 10.) BM számú rendelet
A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. 
MT számú rendelet végrehajtására kiadott 6/1978. 
(XI. 10.) BM számú rendelet módosításáról.

9/1982. BM számú utasítás

Ü

Üdültetés

15/1981. BM számú utasítás
A BM személyi állománya üdültetésének rendjéről

J
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A Belügyminisztérium üdülőiben fizetendő egyes térí
tési díjak módosításáról

8/1984. BM számú utasítás

Üdülői férőhelyek hasznosítása
23/1984. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium üdülőiben átmenetileg üresen 
maradó férőhelyek hasznosításáról

Ügyrend
17/1973. BM számú utasítás
Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács ügyrendjé
nek kiadása
1/1978. BMH számú parancs 
A Bűnügyi Múzeum ügyrendjének kiadása

Üzemanyag-felhasználás

12/1983. BM számú utasítás
A BM gépjárművei 1983. évi üzemanyag-felhasználá
sának korlátozásáról

Üzemrendészet felügyelete
9/1960. BMH számú utasítás
Az üzemrendészeti szervek bűnügyi munkája feletti 
felügyelet megszervezéséről

0029/1964. BM számú parancs
Kiváló sportteljesítményért vándorserleg és vándor
zászló alapítása

V

Vándorserleg
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19/1975. BM számú parancs 
Vándorserleg alapítása a tűzoltóság részére

Vendéglátás

1/1977. BM számú utasítás
A fogadási és vendéglátási költségek szabályozásáról 

15/1978. BM számú utasítás
A fogadási és vendéglátási költségek szabályozásáról 
szóló 1/1977. BM számú utasítás kiegészítése

Veszélyes áru szállítása

33/1984. BM számú utasítás
A veszélyes áruk közúti és vízi szállítása során külön
leges veszélyt okozó esemény bekövetkezésének eseté
re vonatkozó balesetelhárításról és a mentési munká
latok rendjéről

Vezénylés

27/1982. HM—BM—ÁBMH számú együttes utasítása
A fegyveres erők és a fegyveres testületek más állami 
vagy társadalmi szervhez tartósan vezényelt hivatásos 
állományú tagjainak jogairól és kötelességeiről

Védőruhák

23/1982. BMH számú intézkedés
A munka-, védőruházati, védőeszköz, védő- és egység
felszerelési normák, valamint az ellátási szabályok mó
dosítása

Véralkohol

022/1965. BMH számú utasítás
Új típusú véralkohol dobozok rendszeresítése
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Vízirendészet

7/1978. (XII. 22.) BM számú rendelet
A vízirendészeti és a víziközlekedéssel kapcsolatos 
rendőri feladatok ellátásáról

1/1979. BMH számú intézkedés
A vízirendészeti és víziközlekedéssel kapcsolatos rend
őri feladatok ellátásáról szóló 7/1978. (XII. 22.) BM 
számú rendelet végrehajtása

2/1983. (II. 1.) BM számú rendelet
A vízirendészeti és a víziközlekedéssel kapcsolatos 
rendőri feladatok ellátásáról szóló 7/1978. (XII. 22.) BM 
számú rendelet módosításáról

Vízijármű

13/1969. számú főcsoportfőnöki utasítás 
Vízijármű Szakutasítás

12/1976. BMH számú intézkedés
A 16/1968. BMH számú utasítás hatályon kívül helye
zése (a 10 tonnát meg nem haladó vízkiszorítású vízi
járművek, úszóművek, úszómunkagépek bejelentésé
ről, nyilvántartásáról és forgalomba helyezéséről)

B u d a p e s t ,  1985. december 5.

Készült 1100 példányban. 
K apják: elosztó szerint.
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Az 1984. december 31-ig hatályos belügyminiszteri 

utasításokat, belügyi rendelkezéseket, 

iránymutatásokat tartalmazó 

T Á R G Y M U T A T Ó  

II. SZÁMÚ KÖTETE
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T Á R G Y M U T A T Ó

A
Adatvédelem

38/1984. BM számú utasítás
A BM hivatásos állománya adatainak védelméről

Adatfeldolgozás
09/1974. BMH számú utasítás
A BM személyi állományáról gépi adatszolgáltatás 
bevezetése

Adatfelvételi rendszer
23/1982. BM számú utasítás
Az Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer kere
tében történő adatszolgáltatásról

Adattár
9/1984. BM számú parancs
A Központi Kémelhárítási Adattár és a helyi kémel
hárítási adattárak rendszerének, működésének sza
bályzata

Akció alegység
15/1984. BM számú parancs
Akció alegységek létrehozásáról és működésük rend
jéről

Amerikai állampolgárok mozgáskorlátozásának megszüntetése
022/1975. BM számú parancs
Az amerikai állampolgárokkal szemben korábban be
vezetett utazási és mozgáskorlátozás megszüntetése, 
ill. módosítása

— 3 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 482/ 1 /1985 /102



Atomenergia
15/1982. BM számú utasítás
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendésze
ti feladatokról szóló 3/1982. (VI. 6.) BM számú ren
delet végrehajtása

Alaki karhatalmi

28/1980. BM számú parancs
A rendőrség Alaki—Karhatalmi Szabályzata 205. 
pontjának módosításáról és a vezénylés rendjéről (A 
katonai tiszteletadással rendezett temetéseknél a kiren
delt díszkíséret és a közreműködők vezénylése) 
(Szabályzat az I. számú gyűjtőben)

Anyagi-pénzügyi ellátás, anyaggazdálkodás

0014/1963. számú főcsoportfőnöki utasítás 
A II/l—4. Osztály anyagi-pénzügyi ellátása

0031/1964. BMH számú utasítás
Megyei rendőr-főkapitányságok híradás-, operatív és 
fototechnikai anyaggazdálkodásának szabályozásáról

20/1972. BMH számú utasítás
A BM Határőrség politikai tömegmunkájának anyagi 
és pénzügyi normái

5/1973. BM számú utasítás és végrehajtási utasítása
A BM és szervei részére szükséges egyes anyagok és 
eszközök rendszeresítése

03/1975. BM számú utasítás
Anyagi-technikai tartalékkészletek képzésének rend
je, a velük való gazdálkodás szabályai

3/1979. BMH számú intézkedés
A megyei rendőr-főkapitányságok közbiztonsági szer
vei anyagi, műszaki, technikai és híradóeszköz ellá
tottsági helyzetének számbavételére
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21/1984. BM számú utasítás
Az ügyviteltechnikai eszközökkel való gazdálkodás 
szabályozásáról

Állambiztonság

0017/1968. BM számú parancs
A BM III/I. Csoportfőnökség tevékenységének szabá
lyozása

22/1978. BM számú parancs
Az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesz
téséről

21/1978. BMH számú intézkedés
A KISZ Ifjú Gárda szervezete működésének segítésé
vel, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védelmé
be, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság munkájá
ba történő bevonásával kapcsolatos feladatokról szóló, 
11/1978. BM számú utasításban megjelölt állambizton
sági teendők végrehajtásáról 
(11/1978. BM számú utasítás I. számú gyűjtőben)

4/1980. HM—BM számú együttes utasítás
Az MNV Felderítő Csoportfőnöksége személyi állomá
nyának állambiztonsági védelméről

Állam elleni bűncselekmények

02/1969. BMH számú utasítás
Az állam elleni és egyéb politikai jellegű bűntettekkel 
kapcsolatos adatszolgáltatás rendszere

1/1978. BMH számú elvi állásfoglalás
Az állambiztonsági szervek állam elleni és politikai 
jellegű bűncselekmények megelőzését szolgáló opera
tív tevékenységének értelmezésére és gyakorlatára
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Állami vezetők

12/1977. BM számú parancs
A párt- és állami vezetők utazásainak biztosításáról 

19/1983. BM számú parancs
A párt- és állami vezetők utazásainak biztosításáról 
szóló 12/1977. BM számú parancs módosításáról és ki
egészítéséről

2/1980. BM számú parancs
A párt- és állami vezetők programjainak egységes 
helyszínbiztosításáról

11/1984. BM számú parancs
Az MSZMP Politikai Bizottság 1983. november 22-i 
határozatának belügyminisztériumi végrehajtásáról

2/1984. számú államtitkári intézkedés 
A párt- és állami vezetők személyi biztosításáról

29/1982. BM számú parancs
Az MSZMP és a MT vezetői belügyminisztériumi 
tájékoztatásának továbbfejlesztése

5/1982. számú államtitkári intézkedés
Az MSZMP és a MT vezetői belügyminisztériumi tá
jékoztatásának továbbfejlesztéséről szóló 29/1982. BM 
számú parancs végrehajtásáról

Állami népességnyilvántartás

01/1975. BM számú utasítás és végrehajtási utasításai
Az állami népességnyilvántartási rendszer I. bevezeté
si szakaszával kapcsolatos belügyi feladatok

012/1975. BMH számú utasítás
A 01/1975. BM számú utasítás V. számú végrehajtási 
utasításának módosítása
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0032/1963. BM számú parancs
A szocialista országokban tartózkodó magyar állam
polgárok védelme

Államtitok
08/1973. BM számú parancs 
Az államtitok és a szolgálati titok védelme

08/1973. BM számú utasítás
Az államtitok és szolgálati titok rejtjelzéssel történő 
védelme

01/1974. BM—KÜM—KKM együttes utasítás
Az államtitkot és a hivatali titkot tartalmazó iratok ki
vitelének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló

1/1960. BM—KÜM—KKM számú együttes utasítással
módosított 2/1955. BM—KÜM—KKM számú együttes 
utasítás hatályon kívül helyezése

Állományszervezés

30/1958. BMH számú utasítás
Létszám- és béralapgazdálkodás ellenőrzése

Állampolgárok védelme

B

Belső ellenőrzés
1/1979. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium belső ellenőrzési tevékenységé
nek továbbfejlesztéséről
12/1979. BM számú utasítás
Az Állami Tűzoltóság belső ellenőrzési tevékenységé
nek továbbfejlesztéséről
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Belbiztonság

008/1972. BM számú parancs 
BM Belbiztonsági Osztály feladata és hatásköre

24/1983. BM számú parancs
A BM Belbiztonsági Osztály hatáskörének és feladatai
nak szabályozásáról szóló 008/1972. BM számú parancs 
módosításáról

07/1974. BM számú parancs
A Dózsa sportcsapatok, versenyzők külföldre kísérésé
ről

3/1981. BM számú parancs
A 07/1974. BM számú parancs 3. pontjának módosítása

1/1977. BM—IM számú együttes utasítás
Az IM Büntetésvégrehajtás és a BM Belbiztonsági Osz
tály együttműködéséről

1/1977. számú IM Büntetésvégrehajtás országos pa
rancsnokának és a BM Belbiztonsági osztály vezetőjé
nek együttes intézkedése
Az IM Büntetésvégrehajtás és a BM Belbiztonsági 
Osztály együttműködéséről szóló 1/1977. BM—IM szá
mú együttes utasítás végrehajtásáról

Biztonsági zárás

001/1964. BM I. helyettes és MNVKF számú közös 
utasítás
Gyakorlatok során foganatosított biztonsági zárásoknál 
tapasztalt rendellenességek megszüntetése

Belügyi sajtó

006/1966. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A Belügyi Szemle feladatairól —, ügyrendjének ki
adása
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Beiskolázás

3/1983. BMH számú intézkedés
A belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felsőok
tatási intézmények nappali tagozatára történő beisko
lázásáról

"B" ellátmány

8/1978. BM számú parancs
Az állambiztonsági szervek "B" ellátmány, "K" és 
"T" lakásgazdálkodási szabályzatának kiadása 
(Módosította a 15/1984. BM számú utasítás)

9/1978. BM számú parancs
A bűnügyi szervek "B" ellátmány, "K" és "T" lakás
gazdálkodási szabályzatának kiadása

Beruházások rendje

00501/1968. OT—BM—HM számú utasítás
A beruházások rendjéről szóló 38/1967. (X. 12.) Korm. 
számú rendelet végrehajtásáról a honvédelmi célú be
ruházások területén

Béralapgazdálkodás

0027/1964. BM számú parancs
Illetményrendezés értékelése, az átlagbéren alapuló 
béralapgazdálkodási rendszer bevezetése

Bérfejlesztés

37/1984. BM számú utasítás
Az 1985. évi bérfejlesztés végrehajtásáról

Beszerzés (külföldi)

4/1979. BM számú utasítás
A külkereskedelmi forgalmon kívüli külföldi beszer
zések rendjéről
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Bírósági tárgyalás

014/1974. BM számú utasítás
A bírósági tárgyalások zavartalanságának biztosítása

Biztonság, biztosítási feladatok

0010/1964. BM számú utasítás
Tiltott helyen történő fényképezéssel kapcsolatos eljá
rások szabályozása

0013/1964. BMH számú utasítás
A Balaton, a Velencei-tó, és a Duna-kanyar üdülőhe
lyek rendőri biztosítása

0014/1968. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A vasúti katonai szállítások biztosításának megszerve
zése

23/1984. BM számú parancs
Az 1985. évi társadalompolitikai jelentőségű rendezvé
nyekkel kapcsolatos biztosítási feladatokról

02/1973. BM számú parancs 
A belső rend és biztonság megszilárdítása

12/1977. BM számú parancs
A párt- és állami vezetők utazásainak biztosításáról 

19/1983. BM számú parancs
A párt- és állami vezetők utazásainak biztosításáról 
szóló 12/1977. BM számú parancs módosításáról és ki
egészítéséről

3/1978. számú államtitkári intézkedés
A Belügyminisztérium központi épület (4/1) biztonsá
gának növeléséről

17/1979. BM számú parancs
A Belügyminisztérium konspirációs és biztonsági sza
bályzatának kiadásáról
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3/1980. BMH számú parancs
A BM III. Főcsoportfőnökség konspirációs és biztonsá
gi szabályzatának kiadása

Biztonságtechnika

19/1980. BM számú parancs
A BM Kormányőrség parancsnokság szolgálati felada
tai ellátásához szükséges biztonságtechnikai tevékeny
ség szabályozásáról

Biztosított vezetők

11/1984. BM számú parancs
Az MSZMP Politikai Bizottság 1983. november 22-i 
határozatának végrehajtásáról

2/1984. számú államtitkári intézkedés 
A párt- és állami vezetők személyi biztosításáról

Bizalmas munkakör
015/1971. BM számú utasítás
A fontos és bizalmas munkakörök betöltésével kapcso
latos 3120/1971. (IV. 8.) Korm. számú határozatban 
előírt BM feladatok végrehajtása

BM Kollégiuma
5/1982. BM számú parancs 
A BM Kollégiuma személyi összetételéről
23/1982. BM számú parancs
A BM Kollégium személyi összetételében történt vál
tozás

BM szervezet
028/1970. BM számú parancs
A miniszter I. helyettesi, miniszterhelyettesi kinevezé
sek
A BM szervei alárendeltségi viszonyának meghatáro
zása
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08/1971. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
A BM szervezeti módosításáról 
21/1972. BM számú parancs
A rendszeresített szervezeti normák érvényesítése, 
szervezési hatáskörök, ügyintézői eljárások szabályo
zása
018/1974. BM számú parancs 
A 08/1971. BM számú parancs módosításáról 
(BM szervezeti módosítása)
4/1977. BM számú parancs
A BM Országos Rendőr-főkapitányság létrehozásáról 
20/1977. BM számú parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség szervezetének módosítá
sáról

Börtönelhárítás
0021/1973. BMH számú utasítás
Börtönelhárítás és fogdai felderítés a BM állambizton
sági vizsgálati szerveinél
2/1980. BM—IM számú együttes utasítás
A BM börtönelhárító és az IM büntetésvégrehajtási 
szerveinek együttműködéséről

Büntetésvégrehajtás
0015/1963. BM számú parancs 
A BV átkerülése az IM hatáskörébe 
008/1963. IM—BM számú közös utasítás
A BV Parancsnokság átadásának, ill. átvételének sza
bályozása az IM felügyelete alá

Bűnjelek, bűnjelkamra
3/1958. BMH számú utasítás
A titkos, büntetőügyekben lefoglalt bűnjelek kezelé
sének szabályozása
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7/1958. BMH számú utasítás
Bűnjelkamra létesítése a Vizsgálati Osztályon, vala
mint a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok po
litikai osztályain

Bűnmegelőzés, bűnüldözés

0018/1965. BM számú parancs
Állam elleni izgatást megvalósító írásos anyagok ter
jesztésének megelőzésével, elkövetőinek felderítésével 
kapcsolatos operatív és rendőri feladatok

008 1966. BM számú utasítás
A fontosabb munkakört betöltő személyek elleni ope
ratív nyomozati cselekmények foganatosításának, a 
büntetőeljárás megindításának szabályozása

0010/ 1973. BM számú parancs
Az áb. szervek előzetes ellenőrző és bizalmas nyomo
zó munkájának szabályozása

24 1979. BM számú utasítás
A tiltott határátlépés és a hasonló jellegű bűncselek
mények ügyében a felderítő és megelőző intézkedé
sekről, illetve a nyomozások elrendeléséről

9/1976. BMH számú intézkedés 
A fiatalkori bűnözés megelőzési feladatairól

12 1979. BMH számú intézkedés
A bűnügyeknek az állambiztonsági és bűnügyi szer
vek közötti átadása rendjéről

34/1981. BM számú parancs
A bűnügyi szolgálat szervezeti módosításáról és lét
számfejlesztéséről (kategorizálás)
(Hatályon kívül helyezte az 1—2. számú mellékletét 
a 27/1983. BM számú utasítás)
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14/1984. BM számú parancs
A bűnmegelőző és bűnüldöző munka hatékonyságá
nak erősítéséről

Bűnügyi iratok

002/1968. Legf. Ü.—BM—IM számú együttes utasítás
A bűnügyi iratoknak a BM Vizsgálati Osztálya által 
a rendőr-főkapitányságok politikai vizsgálati alosz
tályai részére történő megküldésének szabályozása

12/1979. BMH számú intézkedés
A bűnügyeknek az állambiztonsági és bűnügyi szer
vek közötti átadása rendjéről

Bűnügyi nyilvántartás

01/1970. BMH számú parancs
A Bűnügyi Nyilvántartás Szabályzatának módosítása 
(A bűntettesek fényképeinek nyilvántartása)

03/1972. BMH számú parancs
A Bűnügyi Nyilvántartás Szabályzata III. és XV. feje
zetének módosítása

01/1975. számú államtitkári parancs
A Rendőrség Bűnügyi Hálózati Nyilvántartási Sza
bályzata (I.)
A Rendőrség Bűnügyi Hálózatának és Operatív Tevé
kenységének Statisztikai Szabályzata (II.)

2/1982. számú államtitkári parancs
A Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Statisztikai Sza
bályzatának kiadása

3/1982. számú államtitkári parancs
A Bűnügyi Nyilvántartás Szabályzata II. rész IX. fe
jezetének módosításáról

— 14 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 482 /1 /1985 /113



c

Cigánybűnözés

8/1976. BMH számú intézkedés
A cigánylakosság helyzetének javításáról és gyorsabb 
ütemű társadalmi beilleszkedésének elősegítéséről 
szóló 3280/1976. (VI. 3.) MT számú határozat végre
hajtása

cs

Csoportfőnökség szervezeti változása

0017/1968. BM számú parancs
A BM III/I. Csoportfőnökség tevékenységének szabá
lyozása

022/1974. BM számú parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség vezetésében történő válto
zások, az I/I. csoportfőnök kinevezése I. főcsoportfő
nök-helyettessé

024/1974. BM számú parancs
A BM II/II. Csoportfőnökség szervezetének kialakítása 

20/1977. BM számú parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség szervezetének módosításá
ról
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D

Dózsa

07/1974. BM számú parancs
Dózsa sportcsapatok, versenyzők külföldre kíséréséről 
3/1981. BM számú parancs
A 07/1974. BM számú parancs 3. pontjának módosítása

E

Egészségügy

9/1972. BM számú utasítás
A BM orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi 
képesítésű beosztottak fegyelmi felelősségének szabá
lyozása

25/1976. BM számú parancs
A BM Egészségügyi Csoportfőnökség szervezetéről, a 
BM Egészségügyi Intézetek parancsnokának hatáskö
réről és jogállásáról

Egyenruha

0015/1960. BM számú parancs
Az egyéni pénzgazdálkodáson alapuló ruhaellátási 
rendszer bevezetése

008/1963. BM számú utasítás
A rendőrség egyenruhás, vegyesruhás állománya ré
szére új ruházati cikkek rendszeresítése

12/1973. BM számú parancs
Öltözködési Szabályzat
(Mód. 25/1978. BMH számú intézkedés,
12/1982. BMH számú intézkedés I. számú gyűjtőben)
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1/1978. BM számú utasítás
A rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya 
öltözetének korszerűsítéséről

19/1979. BM számú utasítás
A BM Kormányőrség és az Állami Tűzoltóság egyen
ruhát viselő hivatásos állománya öltözetének korsze
rűsítéséről

Együttműködés

5/1959. BM számú parancs
Megyei politikai osztályok és a párhuzamos központi 
osztályok közötti együttműködésről

005/1965. BMH számú parancs
A BM II/III. Csoportfőnökség, a III/6. Osztály és a 
BRFK II/l—7. Osztály közötti együttműködés szabá
lyozása

022/1967. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
Új koordinációs rendszer bevezetése a FEP-eken 

022/1967. BMH számú utasítás
A BM Határőrség és a rendőrség együttműködése az 
MNK államhatárának őrzésében

01/1972. BM—HM—MOP számú közös parancs
A karhatalmi, fegyveres biztosítási feladatok végrehaj
tásában résztvevő erők igénybevételének, irányításá
nak és együttműködésének rendje

2/1978. BM—HM—MOP számú együttes utasítás
A 01/1972. BM—HM—MOP számú közös parancs 
(a karhatalmi fegyveres biztosítási feladatok végrehaj
tásában résztvevő erők igénybevételének, irányításá
nak és együttműködésének rendje) 1. számú melléklet 
1/a pontjában meghatározott karhatalmi feladatok ki
egészítéséről
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009/1973. BM számú utasítás
Az MNVK 2. Csoportfőnökség, a BM III. Főcsoportfő
nökség és a Hőr. feld. szervek együttműködésével kap
csolatos intézkedések kiterjesztése a rendőr-főkapi
tányságok részére

0011/1973. HM—BM számú együttes utasítás
A Néphadsereg parancsnokainak és a BM III/IV. Cso
portfőnökség együttműködése

03/1974. HM—BM számú együttes utasítás
A BM és a HM szerveinek vezetői közötti együttmű
ködés szervezettebbé tételéről

031/1975. HM—BM számú együttes utasítás
A Magyar Néphadsereg és a Belügyminisztérium Ha
tárőrség közötti együttműködés továbbfejlesztéséről

18/1977. BMH számú intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség és a budapesti, megyei 
rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei, vala
mint a Rendőrtiszti Főiskola együttműködéséről

4/1979. BMH számú intézkedés
A BM ORFK és szervei, valamint a Rendőrtiszti Főis
kola együttműködése

2/1980. BM—IM számú együttes utasítás
A BM börtönelhárító és az IM büntetésvégrehajtási 
szerveinek együttműködéséről

3/1980. BM—HM számú együttes utasítás
A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei és 
az MNVK Felderítő Csoportfőnökség együttműködé
séről

1/1977. BM—IM számú együttes utasítás
Az IM Büntetésvégrehajtás és a BM Belbiztonsági 
Osztály együttműködéséről
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1/1977. számú IM BV pk. és a BM belbiztonsági Osz
tály vez. eü. intézkedése
Az IM BV és a BM Belbiztonsági Osztály együttműkö
déséről szóló 1/1977. számú BM—IM együttes utasítás 
végrehajtásáról

2/1981. BMH—MNVK számú együttes intézkedés
A BM Állambiztonsági Főcsoportfőnökség szervei és 
az MNVK Felderítő Csoportfőnökség együttműködésé
re vonatkozó 3/1980. BM—HM számú együttes utasítás 
végrehajtásáról

24/1981. BM számú parancs
A katonai igazságügyi szervekkel való együttműködés 
parancsnoki feladataira

13/1982. BM számú utasítás
A BM Határőrség parancsnokai, és a BM III/IV. Cso
portfőnökség Határőrségi Elhárító Osztálya együttmű
ködéséről

3/1982. számú államtitkári intézkedés
A BM Határőrség parancsnokai és a BM III/IV. Cso
portfőnökség Határőrségi Elhárító Osztálya együtt
működéséről szóló 13/1982. BM számú utasítás végre
hajtásáról

10/1982. BMH számú intézkedés
A BM Határőrség parancsnokai, és a BM III/IV. Cso
portfőnökség, Határőrségi Elhárító Osztálya együttmű
ködéséről szóló 13/1982. BM számú utasítás végrehaj
tásáról

1/1982. BMH számú állásfoglalás
A MÁV rendőrségi bejelentésekkel kapcsolatos eljá
rásról

09/1982. MNVK—BMH számú együttes utasítás
A katonai rendészeti és a rendőri szervek együttmű
ködésének szabályozásáról
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4/1983. BM számú utasítás
A rendőrség és az állami tűzoltóság szerveinek a tűz
esetek vizsgálatában való együttműködéséről

6/1983. BM számú utasítás
A szomszédos szocialista országok rendőri szerveivel 
folytatott határmenti együttműködés és a határtalál
kozók rendjének szabályozására

1/1983. BMH—MOPH számú együttes intézkedés
A rendőri szervek és a munkásőrség szerveinek 
együttműködésére a közrend és közbiztonság fenntar
tásában

Ellenőrzés

30/ 1958. BMH számú utasítás
Létszám- és béralapgazdálkodás ellenőrzése

0015/1964. BM számú utasítás
A KNEB Fegyveres Szervek Osztályának a belügyi 
szerveknél történő ellenőrzéséről
1/1979. BM számú utasítás
A BM belső ellenőrzési tevékenységének továbbfejlesz
téséről

12/1979. BM számú utasítás
Az állami tűzoltóság belső ellenőrzési tevékenységé
nek továbbfejlesztéséről

Ellenséges felderítő diverziós csoportok
008/1976. HM—BM—MOP számú közös parancs
Az ellenséges felderítő diverziós csoportok és légi de
szant alakulatok elleni harc megszervezése

Előzetes ellenőrzés
0010/1973. BM számú parancs
Az állambiztonsági szervek előzetes ellenőrző és bizal
mas nyomozó munkájának szabályozása
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0018/1975. BM számú parancs
Az állambiztonsági szervek előzetes ellenőrző és bizal
mas nyomozó munkája információ feldolgozásának 
szabályozása

Emlékmű

010/1974. BM számú parancs
Emlékmű állítása a BM Műszaki Tanfolyamon

Erdőterületek használata

0015/1960. BMH számú utasítás
A Belügyminisztérium által igénybevett erdőterületek 
használatának szabályozása

Ezredesi kinevezések

0016/1965. BM számú parancs 
Ezredesi kinevezések

É

Életvédelem

3/1980. számú államtitkári parancs
A személyi állomány életvédelmének, a harckészült
ség pénzügyi-anyagi-technikai, egészségügyi és hír
adási feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról szó
ló szabályzat kiadása

3/1984. számú államtitkári intézkedés
Az életvédelmi létesítmények, védett munkahelyek 
számbavételéről, felmérésről és felülvizsgálatáról
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Értekezletek

16/1976. számú miniszteri parancs 
A BM vezetői értekezletek rendjéről

3/1977. számú államtitkári parancs
A BM Határőrség Országos Parancsnokság értekezle
teinek rendjéről

1/1978. számú államtitkári parancs
A BM Kormányőrség Parancsnokság értekezleteinek 
rendjéről

Évi jelentés és munkaterv

1/1981. számú államtitkári intézkedés
A BM központi és területi szervei évi jelentésének és 
munkatervének felterjesztéséről

F

Fedőokmány
36/1981. BM számú parancs
Az operatív célú fedőokmánnyal való ellátás és a fe
dőokmány alkalmazás alapelveinek szabályzata

Fegyelmi

002/1966. BM számú parancs és végrehajtási utasítás
Új statisztikai adatszolgáltatás bevezetéséről a BM hi
vatásos állománya által elkövetett bűntettről, szabály- 
sértésről és fegyelmi vétségről

9/1972. BM számú utasítás
A BM orvosok, gyógyszerészek és egyéb egészségügyi 
képesítésű beosztottak fegyelmi felelősségének szabá
lyozása
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Fegyver

003/1964. (VII. 15.) számú belügyminiszter és a Mun
kásőrség országos parancsnokának közös parancsa

Tartalékállományba helyezett, illetve leszerelt mun
kásőrök részére fegyver tartási engedélyek kiadásának 
szabályozása

08/1967. BMH számú utasítás és végrehajtási utasítása

A BM központi állománya géppisztoly ellátásának sza
bályozása

21/1973. BM számú utasítás

A szolgálati lőfegyverek biztonságos őrzéséről szóló 
0032/1966. BM számú parancs kiegészítéséről
(0032/1966. BM számú parancs I. számú gyűjtőben)

9/1978. BM számú utasítás

A fegyver, lőszer és egyéb fegyverzeti anyagok rend
szerbe vételének, normáinak és tartalékkészleteinek 
újbóli meghatározása.

26/1983. BM számú utasítás

A fegyver, lőszer és egyéb fegyverzeti anyagok rend
szerbe vételének, normáinak és tartalékkészleteinek 
újbóli meghatározásáról szóló 9/1978. BM számú uta
sítás mellékleteinek módosításáról

3/1982. BM számú utasítás

A fegyverek központi nyilvántartásának szabályozá
sáról
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Fellazítás

0024/1966. BM számú parancs
A BM szerveinek az imperialisták fellazító politikája 
elleni harcáról és a további feladatokról

Felségjelzés

11/1958. BM számú parancs
A BM Határőrségnél, Kormányőrségnél új felségjelzés 
bevezetésére

Felvétel

08/1972. BMH számú utasítás
A Rendőrtiszti Főiskolára való felvétel és a végzett 
hallgatók elosztásának tapasztalatairól

Fényképezés

0010/1964. BM számú utasítás
Tiltott helyen történő fényképezéssel kapcsolatos el
járások szabályozása

FEP

26/1956. BM számú parancs 
A mohácsi FEP elnevezése Horváth Sándorról

022/1967. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
Új koordinációs rendszert bevezetése a FEP-eken

Fiatalkorúak

06/1975. BMH számú utasítás
A rendőri szervek gyermek és ifjúságvédelmi felada
tainak szabályozása
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9/1976. BMH számú intézkedés 
A fiatalkori bűnözés megelőzési feladatairól

Figyelőztetés

17/1979. BMH számú intézkedés
Az útlevélnyilvántartásban figyelőztetett személyek 
adatainak az EGP rendszerbe történő bekapcsolásáról

25/1983. BM számú utasítás 
A külföldre utazásról és az útlevelekről

Fogda

11/1972. BMH számú utasítás
A Rendőrség Fogdaszabályzatának eltérő alkalmazása 
a BM Hőr. felderítő szerveinél

16/1983. BM számú parancs
A Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzata és a Fogda
építési, Elhelyezési és Berendezési Szabályzat kiadásá
ról (10/1983. BMH számú intézkedés a végrehajtásáról 
I. számú gyűjtőben)

2/1983. BMH számú parancs
A Belügyminisztérium Vizsgálati Osztálya Fogdasza
bályzatának kiadásáról

Fontos személyek, munkakörök

008/1966. BM számú utasítás
A fontosabb munkakört betöltő személyek elleni ope
ratív nyomozati cselekmények foganatosításának, a 
büntetőeljárás megindításának szabályozása

015/1971. BM számú utasítás
A fontos és bizalmas munkakörök betöltésével kap
csolatos 3120/1971. (IV. 8.) Korm. számú határozatban 
előírt BM feladatok végrehajtása
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0012/1974. BM számú utasítás
A BM áb szerveinek különlegesen fontos személyek 
hatékonyabb védelme

Főiskolai Tanács

9/1973. BM számú parancs 
A Főiskolai Tanács létrehozása

1/1984. BMH számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskolai Tanács rendes és tiszteletbe
li tagjainak kinevezéséről

Földterület igénybevétele

0015/1960. BMH számú utasítás
A BM által igénybevett erdőterületek használatának 
szabályozása

FRE

019/1973. BMH számú utasítás
A FRE erőinek igénybevétele helikopter szállítással 

5/1983. BM számú parancs
A BM FRE szolgálati tevékenységének, igénybevételé
nek és együttműködésének rendjéről

G

Gépi adatfeldolgozás

09/1974. BM számú parancs
Az egységes gépi prioráló rendszer üzemeltetésének 
megkezdése
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09/1974. BMH számú utasítás
A BM személyi állományáról a gépi adatszolgáltatás 
bevezetése

34/1977. BM számú parancs
A számítástechnika belügyi alkalmazásának, a számí
tógépes információ-rendszerek fejlesztésének egységes 
szabályozásáról

4/1977. számú államtitkári parancs
A BM Számítógépes Információ-rendszereinek Fej
lesztési Szabályzata kiadásáról

1/1982. számú államtitkári parancs
A 4/1977. számú államtitkári paranccsal kiadott "A 
BM Számítógépes Információrendszerének Fejlesztési 
Szabályzata" kiegészítéséről

17/1979. BMH számú intézkedés
Az útlevél nyilvántartásban figyelőztetett személyek 
adatainak az EGP rendszerbe történő bekapcsolásáról

2/1981. BM számú parancs
A BM Számítástechnikai Alkalmazási Bizottsága lét
rehozásáról és működéséről

Gépjármű

0017/1965. BMH számú utasítás 
Országos gépjármű ügyelet felállítása

14/1973. BMH számú utasítás és végrehajtási utasítása
A gépjárművezetők szakmai jutalmazásának és a 
számadótestek közötti munkaversenyek rendszerének 
szabályozásáról
(Módosította az 5/1981. BMH számú intézkedés I. szá
mú gyűjtőben)

3/1973. BMH számú utasítás 
A szolgálati gépkocsik forgalmazása és vezetése
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2/1974. BMH számú utasítás 
Gépjármű Szakutasítás

8/1983. BM számú utasítás
A BM gépjárművei rendeltetésének, a szervek gépjár
művekkel történő ellátásának, igénybevételének sza
bályozásáról

34/1984. BM számú utasítás
A BM gépjárművei rendeltetésének, a szervek gépjár
művekkel történő ellátásának, igénybevételének sza
bályozásáról szóló 8/1983. BM számú utasítás módosí
tása

7/1983. BMH számú intézkedés
A BM szolgálati gépjárművei üzemben tartása és köz
úti forgalmazása ellenőrzésének rendjéről

18/1982. BM számú utasítás
A "DT" és "CK" betűjelű rendszámmal ellátott gép
járművek átrendszámozásáról és a "CC" betűjelű rend
számok kiadásáról

16/1982. BMH számú intézkedés
A ,,DT” és "CK" betűjelű rendszámmal ellátott gép
járművek átrendszámozásáról és a "CC" betűjelű 
rendszámok kiadásáról szóló 18/1982. BM számú uta
sítás végrehajtásáról

14/1983. BMH számú intézkedés
A gépjárművezetői engedélyek visszavonásának gya
korlatáról

Géppisztoly ellátás

08/1967. BMH számú utasítás és végrehajtási utasítása
A BM központi állománya géppisztoly ellátásának sza
bályozása
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Görög emigránsok

9/1981. BM számú utasítás
A Magyar Népköztársaságban élő görög emigránsok 
helyzetének rendezésével kapcsolatos feladatok

GY

Gyermek- és ifjúságvédelem

06/1975. BMH számú utasítás
A rendőri szervek gyermek- és ifjúságvédelmi felada
tainak szabályozása

H

Hadiruházat

03/1975. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A tartalékos állomány hadiruházattal való ellátásának 
szabályozása

Hadkötelesek

06/1977. HM—BM számú együttes utasítás
A fegyveres katonai szolgálatot vallási okból megta
gadó hadkötelesek behívásával kapcsolatos eljárásról
0022/1980. HM—BM számú együttes utasítás
A hadkötelesek behívhatóságának és beoszthatóságá
nak elbírálásáról
16/1980. BMH számú intézkedés
A hadkötelesek behívhatóságának és beoszthatóságá
nak elbírálásáról szóló 0022/1980. HM—BM számú 
együttes utasítás végrehajtásáról
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7/1984. BM számú utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai 
szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól
31/1984 BM számú utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai 
szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól szóló 
7/1984. számú BM utasítás módosításáról

Halálesetek minősítése
20/1972. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
A halálesetek minősítésének és az elhunyt belügyi be
osztottak eltemettetésének, emlékük megbecsülésének 
szabályozása

Halál esetén hozzátartozókkal kapcsolatos feladatok
19/1972. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
A belügyi nyugdíjasokkal, valamint az elhunytak köz
vetlen hozzátartozóival kapcsolatos feladatok szabá
lyozása
6/1984. BM számú parancs 
A 19/1972. BM számú parancs módosításáról

Harckészültség
008/1976. HM—BM—MOP számú közös parancs 
Az ellenséges felderítő diverziós csoportok és légi de
szant alakulatok elleni harc megszervezése
9/1980. BM számú utasítás
A BM és szervei harckészültségének biztosításáról 
1/1980. számú államtitkári parancs 
A harckészültségbe helyezés egyes feladatairól, rend
szabályairól, a rendkívüli időszaki különleges intézke
dések tervezéséről és végrehajtásáról szóló szabályzat 
kiadása
3/1980. számú államtitkári parancs
A személyi állomány életvédelmének, a harckészültség 
pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és híradási 
feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról szóló sza
bályzat kiadása
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24 1982. BM számú utasítás
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. számú tvr., valamint a 7/1982. (VIII. 26.) BM 
számú rendelet végrehajtásáról

19/1983. BM számú utasítás
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. számú tvr., valamint a 7/1982. (VIII. 26.) BM 
számú rendelet végrehajtására kiadott 24/1982. számú 
utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról

25/1983. BM számú utasítás 
A külföldre utazásról és az útlevelekről

Határforgalom

0014/1963. BMH számú utasítás
A magyar—csehszlovák határsávforgalom szabályozása 

01/1968. BMH számú utasítás
Az MNK és a Román Szocialista Köztársaság közötti 
könnyített utasforgalom szabályainak módosítása

02/1970. BMH számú utasítás
A magyar—román kishatárforgalom szabályozása 

21/1977. BMH számú intézkedés
A 8 1977. (XII. 29.) BM számú rendelettel módosított 
1/1970. (I. 11.) BM számú rendelet (magyar—román 
kishatárforgalom szabályozása) végrehajtásáról szóló 
02/1970. BMH számú utasítás módosítása

30/1977. BM számú parancs
A Határforgalom Ellenőrzési Szabályzata 
(módosította a 24 1982. BM számú utasítás; 19/1983. 
BM számú utasítás; 25/1983. BM számú utasítás)

Határfigyelőztetés
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Határmenti együttműködés

6/1983. BM számú utasítás
A szomszédos szocialista országok rendőri szerveivel 
folytatott határmenti együttműködés és a határtalál
kozók rendjének szabályozására

Határőr bizottság

1/1983. számú államtitkári parancs 
A BM Határőr Bizottság tagjainak kinevezéséről

Határőrizet

014/1969. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
A BM Határőrség felderítő szerveinek feladatai

1/1976. számú államtitkári parancs
A sorállományú határőrök határőrizeti feladatoktól el
térő igénybevételének szabályozásáról

0011/1981. HM—BM számú közös parancs
A Magyar Népköztársaság nyugati államhatára őrize
tének repülő eszközökkel történő megerősítésére

4/1982. számú államtitkári intézkedés
A MNK nyugati államhatára őrizetének repülő eszkö
zökkel történő megerősítéséről szóló 0011/1981. HM— 
BM számú közös parancsból adódó rendőri és határőri
zeti feladatok

9/1982. BM számú utasítás
A BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szolgálat 
letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi állomá
nyába történő kinevezésről

Határsáv rendje

01/1969. BM számú parancs
A nyugati határövezet megszüntetése és határsáv lé
tesítése
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017/1970. BMH számú utasítás
A nyugati határsáv ügyek intézését szabályozó 
01/1969. BM számú parancs végrehajtási utasítása

01/1974. számú államtitkári utasítás
A 017/1970. BMH számú utasítás módosítása (Nyugati 
határsáv ügyek intézése)

04/1975. számú államtitkári utasítás 
A 017/1970. BMH számú utasítás módosítása

Hatáskör, hatásköri lista

37/1981. BM számú parancs 
Személyzeti Hatásköri Lista

2 1982. BMH számú parancs
A megyei rendőr-főkapitányságok vezetőinek, helyet
teseinek, osztályvezetőinek, a városi, a városi- járási, 
járási rendőrkapitányságok vezetőinek személyzeti ha
táskörét szabályozó Hatásköri Lista kiadásáról

3/1982. BMH számú parancs
A BM tanintézetek parancsnokainak személyzeti jog
körét szabályozó Hatásköri Lista kiadásáról

4/1982. BMH számú parancs
A BM Határőrség országos parancsnoka, kerület-, ez
redparancsnokainak személyzeti jogkörét szabályozó 
Hatásköri Lista kiadásáról

5/1982. BMH számú parancs
A BM Kormányőrség parancsnokának, helyetteseinek 
személyzeti jogkörét szabályozó Hatásköri Lista ki
adásáról

6/1982. BMH számú parancs
A BRFK vezetőjének, helyetteseinek, osztályvezetői
nek, kerületi és vízirendészeti kapitányság vezetőinek 
személyzeti jogkörét szabályozó Hatásköri Lista ki
adásáról
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7/1982. BMH számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskola parancsnokának, helyettesei
nek, tanszék- és osztályvezetőinek személyzeti jogkö
rét szabályozó Hatásköri Lista kiadásáról

2/1984. BM számú utasítás
Az állami tűzoltóság területi szerveinek tagjaira vo
natkozó személyzeti hatáskörök megállapításáról

Hatósági erkölcsi bizonyítvány

1/1984. BM számú utasítás
A hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 12/1983. 
(XII. 29.) BM számú rendelet végrehajtásáról

Háborús bűntettek

010/1968. BMH számú utasítás 
A háborús bűntettek üldözése

Háborús jogszabály-tervezetek előkészítése

5/1980. számú államtitkári parancs
A háborús jogszabály-tervezetek előkészítéséről, jóvá
hagyásáról, naprakész állapotban tartásáról és haszná
latáról

Hálózati munka

005 1972. BM számú parancs
Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alap
elvei

0012/1972. BM számú parancs 
Hálózati Nyilvántartási Szabályzat kiadása

03/1974. BM számú parancs
A Rendőrség Bűnügyi Hálózati Munkájának Szabály
zata. Szabályzat az Alkalmi Titkos Adatszolgáltatók 
felhasználására
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01/1975. számú államtitkári parancs
A Rendőrség Bűnügyi Hálózati Nyilvántartási Sza
bályzata (I.)
A Rendőrség Bűnügyi Hálózatának és Operatív tevé
kenységének Statisztikai Szabályzata (II.)

2/1982. számú államtitkári parancs
A Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Statisztikai Sza
bályzatának kiadása

1/1980. BMH számú állásfoglalás
A hálózati személy által beszervezés után elkövetett 
szándékos vagy a beszervezéskor elhallgatott súlyos 
bűncselekmény esetén követendő eljárásról

6/1981. BMH számú intézkedés
A BM állambiztonsági szerveinek munkáját segítő há
lózati személyek kitüntetésének rendjéről

3/1984. BM számú parancs
A BM Állambiztonsági szervek Operatív Nyilvántar
tási Szabályzatának kiadásáról

Helyszínbiztosítás

2/1980. BM számú parancs
A párt- és állami vezetők programjainak egységes 
helyszínbiztosításáról

Híradástechnika (rádió, távbeszélő)

0031/1964. BMH számú utasítás
A megyei rendőr-főkapitányságok híradás-, operatív- 
és fototechnikai anyaggazdálkodásának szabályozása

001/1966. BMH számú parancs
Rádióállomások forgalmi adatainak bejelentése, nyil
vántartása és az ezzel kapcsolatos szabálysértési el
járás
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A BM és szervei távbeszélő állomás ellátásának, léte
sítésének szabályozásáról

10 1977. BM számú parancs
A BM I/III. (Műszaki Fejlesztési) Csoportfőnökség 
megszüntetéséről, a BM Híradástechnikai Osztály lét
rehozásáról

2 1977. számú államtitkári parancs
A BM távbeszélő vonalainak igénybevételéről, a mező- 
gazdasági munkákat segítő katonai alakulatok részére

20/ 1980. BM számú utasítás
A rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rend
szeresített főbb híradástechnikai eszközök és berende
zések, valamint célműszerek normáinak kiadásáról

10 1976. BM számú parancs

Hivatásos állomány képzése, felkészítése

007/1960. számú BM I. helyettes és az MNVKF közös 
utasítása
A BM Határőrség és a BM Karhatalom tisztjeinek a 
Néphadsereg tanintézeteiben történő kiképzése

010/1971. BM számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskola létrehozása, működésével kap
csolatos feladatok

08/1972. BMH számú utasítás
A Rendőrtiszti Főiskolára való felvétel és a végzett 
hallgatók elosztásának tapasztalatairól

014/1973. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A társadalmi tanulmányi ösztöndíj szerződéskötés és 
a felsőoktatási intézetekben tanulók BM állományba 
történő kinevezéséről
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A 014/1973. BM számú parancs és végrehajtási utasítá
sa egyes rendelkezéseinek módosítása

016/1974. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
Kétéves idegennyelv tanfolyam rendszeresítése 
(Módosította 10/1981. BMH számú intézkedés, I. szá
mú gyűjtőben)

18/1980. BM számú parancs
A Tanulmányi Munka Szabályzata 
(Módosította 19/1981; 16/1982. BM számú parancs; 
11/1982. BMH számú intézkedés; 3/1983. BMH számú 
intézedés; 11/1983. BMH számú intézkedés; 1/1984. 
BMH számú intézkedés)

16/1982. BM számú parancs 
A vezetőképző tanfolyam létrehozásáról

11/1982. BMH számú intézkedés
A vezetőképző tanfolyam létrehozására vonatkozó 
16 1982. BM számú parancs végrehajtásáról

1/1984. BMH számú intézkedés
A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun 
Béla Zászlósképző Iskolán középiskolai végzettséget 
biztosító nappali tagozatos képzés bevezetéséről

13/1973. BMH számú utasítás
Kiképzési, továbbképzési költségek visszatérítése szol
gálati viszonyról való lemondás esetén

39/1981. BM számú parancs

Hivatásos állomány utánpótlása

15/1973. BM számú utasítás
A személyi állomány utánpótlásával kapcsolatos pá
lyázati felhívás kibocsátásának szabályozása
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Hivatásos állomány visszatartása

18/1981. BM számú utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tag
jainak a hivatásos szolgálatban való visszatartására

7/1982. BM számú utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tag
jainak szolgálatban való visszatartására

Hősi halottak

26/1958. BM számú parancs
Az ellenforradalom alatt hősi halált halt karhatalmis
ta elvtársak végleges állományba vétele

I

Ifjúság

23/1972. BM számú parancs
Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény végrehajtása 
a Belügyminisztériumban

016/1973. BM számú utasítás
A BM áb. szerveinek az ifjúság védelmével kapcsola
tos feladatai

1/1980. BM számú állásfoglalás
Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény és a 23/1972. 
BM számú parancs végrehajtásának időszerű feladatai
ról
(Módosította 1/1981. miniszteri állásfoglalás, I. számú 
gyűjtőben)
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A BM személyi állománya szolgálati és munkáltatói 
igazolványának cseréjéről, kiadásának és nyilvántartá
sának rendjéről

Illetmény
0027/1964. BM számú parancs
Illetményrendezés értékelése, az átlagbéren alapuló 
béralapgazdálkodási rendszer bevezetése

26/1973. BM számú utasítás
Az illetmény megállapítás és folyósítás szabályairól 
Módosította:
— 5/1975. BM számú parancs
— 21/1978. BM számú parancs
— 25/1975. BM számú utasítás
— 11/ 1976. BM számú utasítás
— 2/1977. BM számú utasítás
— 12/1977. BM számú utasítás
— 4/1978. BM számú utasítás
— 6/1979. BM számú utasítás
— 21/1979. BM számú utasítás
— 16/1980. BM számú utasítás
— 17/1980. BM számú utasítás
— 5/1981. BM számú utasítás
— 11/1982. BM számú utasítás
— 25/1982. BM számú utasítás
— 2/1983. BM számú utasítás
— 13/1984. BM számú utasítás
— 37/1984. BM számú utasítás

Ipari robbantóanyag

018/1973. BM számú utasítás
Az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok gyártásá
nak, forgalomba hozatalának, vásárlásának, szállításá
nak, tárolásának és felhasználásnak engedélyezéséről, 
valamint ellenőrzéséről szóló 3 /1973. (VII. 18.) BM szá
mú rendelet végrehajtása
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Izgatás

Az állam elleni izgatást megvalósító írásos anyagok 
terjesztésének megelőzésével, elkövetőinek felderíté
sével kapcsolatos operatív és rendőri feladatok

018/1965. BM számú parancs

J

Járandóság

16/ 1959. BMH számú utasítás
Próbaidős szolgálatot teljesítők járandóságainak szabá
lyozásáról

7 1984. BM számú utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai
szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól

31 1984. BM számú utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai
szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól szóló 
7/1984. BM számú utasítás módosításáról

Jelentés (évi)

1/ 1981. államtitkári intézkedés
A BM központi és területi szervei évi jelentésének és 
munkatervének felterjesztéséről

Jogellenesen külföldön maradtak

13 1980. BM számú utasítás
A jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni el
bírálás alapján végleg, valamint az engedélyezett kül
földi tartózkodási idő lejárta után hazatértekkel kap
csolatos áb. munka feladatairól
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A jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni 
elbírálás végleg, valamint az engedélyezett külföldi 
tartózkodási idő lejárta után hazatértekkel kapcsola
tos állambiztonsági munka feladatairól szóló 13/1980. 
BM számú utasítás végrehajtásáról

13/ 1980. BMH számú intézkedés

Jutalom
13/1971. BM számú utasítás 
A hivatásos állomány jubileumi jutalma.
(Módosította a 11/1974. BM számú utasítás, I. számú 
gyűjtőben)

Jutalmazás
20/1972. BM számú utasítás
A kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak, va
lamint a hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot 
teljesítők jutalmazási rendjének szabályozása
14/1973. BMH számú utasítás
A gépjárművezetők szakmai jutalmazásának és a 
számadótestek közötti munkaversenyek rendszerének 
szabályozása
(Módosította az 5/1981. BMH számú intézkedés, I. szá
mú gyűjtőben)
8/1984. BM számú parancs
A Kitüntetési és Elismerési Szabályzat kiadásáról

K

Kapcsolattartás
09/1972. BM számú parancs
A BM NKO feladata és hatásköre. A belügyi szervek 
kapcsolattartásának szabályozása a baráti állambizton
sági és rendőri szervekkel
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A békési, tatai, törökszentmiklósi és a dombóvári vá
rosi és járási kapitányságok elnevezésének módosítása 
és a fonyódi járási kapitányság megszüntetése
27/1981. BM számú parancs
A dorogi járási és az esztergomi városi rendőrkapi
tányságok összevonásáról
40/1981. BM számú parancs
A Mezőcsáti Járási Rendőrkapitányság székhelyének 
áthelyezéséről
31/1982. BM számú parancs
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság meg
szüntetéséről és feladatainak a Siófoki Városi és Já
rási Rendőrkapitányság hatáskörébe utalásáról

Karhatalom
09/1971. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A BM Karhatalom átszervezése készenléti rendőri ala
kulattá
01/1972. BM—HM—MOP számú közös parancs
A karhatalmi, fegyveres biztosítási feladatok végrehaj
tásában résztvevő erők igénybevételének, irányításá
nak és együttműködésének rendje
2/1978. BM—HM—MOP számú együttes utasítás 
A 01/1972. BM—HM—MOP számú közös parancs 
(a karhatalmi fegyveres biztosítási feladatok végrehaj
tásában résztvevő erők igénybevételének, irányításá
nak és együttműködésének rendje) 1. számú melléklet 
1/a. pontjában meghatározott karhatalmi feladatok ki
egészítéséről
16/1973. BM számú parancs
A BM Karhatalom Országos Parancsnokság megszün
tetése, Forradalmi Készenléti Rendőri Ezred létre
hozása

Kapitányságok
023/1974. BM számú parancs
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Karhatalmi feladatok

A Belügyminisztérium Országos Karhatalmi Törzs lét
rehozásáról

008/1976. HM—BM—MOP számú parancs
Az ellenséges felderítő diverziós csoportok és légi de
szant alakulatok elleni harc megszervezéséről

0019/1976. számú MNVKF—BM államtitkári—MOP I. 
helyettesi utasítás
A honvédelmi miniszter, a belügyminiszter és a Mun
kásőrség országos parancsnoka 008/1976. számú paran
csának végrehajtása

17/1978. BMH számú intézkedés
A csapaterővel megoldandó karhatalmi fegyveres biz
tosítási feladatok végrehajtásának rendjéről

4/1978. BM—MOP számú együttes utasítás
A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgá
sok rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anya
gi javak őrzéséről

11/1976. BM számú parancs

3/1983. BM—MOP számú együttes utasítás
A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgá
sok rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anya
gi javak őrzéséről szóló 4 1978. BM—MOP számú 
együttes utasítás kiegészítéséről

4/1982. BM—HM—MOP számú együttes intézkedés
A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok vég
rehajtására segédlet kiadása

Kábítószerrel visszaélés

09/1971. BMH számú utasítás
A kábítószercsempészet és a kábítószer élvezők fel
derítése
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Kádertartalék
1/1979. BM számú irányelv
A BM és szervei kádertartalékainak kiválasztásával, 
felkészítésével és nevelésével kapcsolatos feladatokról

Kedvezményes szolgálati idő
016/1972. BM számú utasítás
A kedvezményes szolgálati idő számítása és nyilván
tartása
1/1979. BMH számú elvi állásfoglalás
A hivatásos állomány kedvezményes szolgálati idejé
nek számításáról és nyilvántartásáról a III. Főcsoport- 
főnökség területén
2/1979. BMH számú elvi állásfoglalás
A kedvezményes szolgálati idő számításáról és nyilván
tartásáról a BM Határőrség, a BM Kormányőrség és a 
BM ORFK területén, valamint az Állami Tűzoltóság 
szerveinél

Képesítési követelmények
3/1979. BM számú parancs
A BM polgári állománya képesítési követelményeinek 
szabályozásáról
5/1979. BMH számú intézkedés
A BM polgári állomány képesítési követelményeinek 
szabályozására vonatkozó feladatok végrehajtása

Készenléti díj
16/1984. BM számú utasítás
A rendőrség bűnügyi szolgálatánál készenléti díj be
vezetéséről

Kiképzési díj
13/1973. BMH számú utasítás
Kiképzési, továbbképzési költségek visszatérítése hi
vatásos szolgálati viszonyról való lemondás esetén
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Kishatárforgalom

0014/1963. BMH számú utasítás
A magyar—csehszlovák határsávforgalom szabályozá
sára

02/1970. BMH számú utasítás
A magyar—román kishatárforgalom szabályozására 
(Módosította a 21/1977. BMH számú intézkedés)

21/1977. BMH számú intézkedés
A 8/1977. (XII. 29.) BM számú rendelettel módosított 
1/1970. (I. 11.) BM számú rendelet (magyar—román 
kishatárforgalom szabályozása) végrehajtásáról szóló 
02/1970. BMH számú utasítás módosítására

KISZ Ifjú Gárda

21/1978. BMH számú intézkedés
A KISZ Ifjú Gárda szervezete működésének segítésé
vel, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védelmé
be, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság munká
jába történő bevonásával kapcsolatos feladatokról szó
ló 11/1978. BM számú utasításban megjelölt állambiz
tonsági teendők végrehajtásáról 
(11/1978. BMH számú utasítás I. sz. gyűjtőben)

Kitelepítés

4/1978. számú államtitkári intézkedés
A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgá
sok rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anya
gi javak őrzéséről

4/1978. BM—MOP számú együttes utasítás
A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 
rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anyagi 
javak őrzéséről
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2/1983. államtitkári intézkedés
A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 
rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anyagi 
javak őrzéséről szóló 4/1978. számú államtitkári intéz
kedés módosításáról

3/1983. BM—MOP számú együttes utasítás
A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgá
sok rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anya
gi javak őrzéséről szóló 4/1978. BM—MOP számú 
együttes utasítás kiegészítéséről

Kitüntetések

31/1957. BMH számú parancs
A Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem adományo
zásáról

08/1975. BM számú parancs
A felszabadulás 30 éves évfordulója alkalmából válla
lati igazgatók kitüntetése a "Haza Szolgálatáért Ér
demérem" arany fokozatával

25/1975. BM számú parancs
A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Közbizton
sági Minisztériuma Művészegyüttesének kitüntetése a 
"Haza Szolgálatáért Érdemérem" arany fokozatával

8/1984. BM számú parancs
A Kitüntetési és Elismerési Szabályzat kiadásáról

Kémelhárítási Adattár

9/1984. BM számú parancs
A Központi Kémelhárítási Adattár és a helyi kémel
hárítási adattárak rendszerének, működésének sza
bályzata
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"K" és "T" lakások
22 1976. BM számú parancs
A BM állambiztonsági szervek "K" és "T" lakásai lé
tesítésének, szervezésének és felhasználásának szabály
zata
8/1978. BM számú parancs
Az állambiztonsági szervek "B" ellátmány, "K" és "T" 
lakásgazdálkodási szabályzatának kiadása

9/1978. BM számú parancs
A bűnügyi szervek "B" ellátmány, "K" és "T" lakás
gazdálkodási szabályzatának kiadása

"K" rendszer
0039/1966. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A "K" rendszerrel kapcsolatos állambiztonsági felada
tok megszervezése

"K" ellenőrzés
0019/1970. BM számú parancs
A postai küldemények operatív ellenőrzésének szabá
lyozása

001/1974. BMH számú utasítás
A "K" ellenőrzés során elfogott, bűncselekmény tárgyi 
bizonyítási eszközét képező postai küldemény lefog
lalásával kapcsolatos eljárás
8/1977. BMH számú intézkedés
A BM III/3. Osztály és a megyei rendőr-főkapitánysá
gok állambiztonsági szervei "K" ellenőrző részlegei 
munkáját segítő titkos megbízottak és alkalmi operatív 
kapcsolatok foglalkoztatásának szabályozásáról

"K" objektum
001/1973. BMH számú utasítás
A "K" objektumok üzemeltető és kiszolgáló "M" állo
mányának előzetes ellenőrzése és beléptetése
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3/1980. számú államtitkári intézkedés
A BM Kormányőrség által őrzött "K" objektumokba 
való beléptetés szabályozásáról

4/1984. számú államtitkári intézkedés
A BM Kormányőrség által őrzött "K" objektumokba 
való beléptetés szabályozásáról szóló 3/1980. számú ál
lamtitkári intézkedés módosításáról

1/1984. számú államtitkári intézkedés
A "K" objektumokba való belépés rendjének rendkí
vüli állapot esetére történő szabályozásáról

Konspiráció és biztonság

17/1979. BM számú parancs
A BM konspirációs és biztonsági szabályzatának ki
adásáról

3/1980. BMH számú parancs
A BM III. Főcsoportfőnökség konspirációs és bizton
sági szabályzatának kiadása

Kormányrepülőgépek

18/1978. BM számú utasítás
A kormányrepülőgépek és a ferihegyi kormányváró
termek igénybevételének szabályozásáról

Kormányőrség

19/1980. BM számú parancs
A BM Kormányőrség Parancsnokság szolgálati felada
tai ellátásához szükséges biztonságtechnikai tevékeny
ség szabályozásáról

Költségvetés
0027/1964. BM számú parancs
Illetményrendezés értékelése, az átlagbéren alapuló 
béralapgazdálkodási rendszer bevezetése
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24/1978. BM számú utasítás
Az éves költségvetés tervezési rendjének részletes sza
bályairól

Költségelszámolás

13/1973. BMH számú utasítás
Kiképzési, továbbképzési költségek visszatérítése hiva
tásos szolgálati viszonyról való lemondás esetén

27/1982. BM számú utasítás
A magasabb beosztású vezetőket megillető utazási költ
ségtérítés béresítéséről

Könnyített utasforgalom

01/1968. BMH számú utasítás
Az MNK és a Román Szocialista Köztársaság közötti 
könnyített utasforgalom szabályainak módosítása 
(Módosította a 02/1970. BMH számú utasítás)

Könyvkiadás
20/1979. BM számú utasítás 
A BM könyvkiadásának szabályozásáról 
14/1979. BMH számú intézkedés
A BM könyvkiadásának szabályozásáról szóló 20/1979. 
BM számú utasítás végrehajtásáról

Környezettanulmány
0017/1960. BM számú parancs
A környezettanulmányok készítésének szabályozása 
0027/1960. BMH számú utasítás
Környezettanulmányok készítésének szabályozása a 
rendőri szervek vonalán
0010/1970. BM számú parancs
Az operatív figyelés és környezettanulmányozás alkal
mazásának szabályozása
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Az operatív figyelés és környezettanulmányozás alkal
mazásának szabályozása, a 0010 1970. BM számú pa
rancs alapján

0011/1970. BMH számú utasítás

Körözés
05/1970. BMH számú utasítás
A nem magyar fegyveres erők és testületek eltűnt, il
letve szökésben levő beosztottainak körözése
013/1974. BM számú utasítás 
Az állambiztonsági körözések szabályozása
018/1974. BMH számú utasítás
A Rendőrség Körözési Munkájának Szabályzata 
(Módosította az 1/1985. BMH számú parancs)
5/1984. BM számú utasítás
A 024/1967. BMH számú utasítás "A személykörözési 
operatív intézkedések irányelvei" című melléklete ha
tályon kívül helyezéséről

Közlekedés
19/1978. BM számú parancs
A rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedési 
szerveinek szervezeti módosítása
19/1982. BM számú parancs
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás szerve
zeti módosításáról
13/1982. BMH számú intézkedés
A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás szerve
zeti módosításáról szóló 19/1982. BM számú parancs 
végrehajtásáról

Közművelődés
1/1980. BM számú utasítás
A BM központi és területi szerveinél folyó közműve
lődés továbbfejlesztésének feladatairól
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1/1980. BMH számú intézkedés
A BM központi és területi szerveinél folyó közműve
lődés továbbfejlesztésének feladatairól szóló 1/1980. 
BM számú utasítás végrehajtásáról

Központi épület biztonsága

3/1978. számú államtitkári intézkedés
A Belügyminisztérium központi épület (4/1) biztonsá
gának növeléséről

Közrend, közbiztonság

23/1976. BM számú utasítás
A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló 2015/1976. 
(VI. 17.) Mth. számú határozat végrehajtásáról

Kulturális elhárítás

022/1970. BM számú parancs
A kulturális területen folyó ellenséges tevékenység el
leni operatív munka feladatai

Külföldi beszerzés
4/1979. BM számú utasítás
A külkereskedelmi forgalmon kívüli külföldi beszer
zések rendjéről

Külföldi légitársaságok
03/1972. BMH számú utasítás
Az egyes külföldi légitársaságok hajózó személyzeté
nek vízumkönnyítése

Külföldiek magyarországi tartózkodásáról
24/1982. BM számú utasítás
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. számú törvényerejű rendelet, valamint a 7/ 
1982. (VIII. 26.) BM számú rendelet végrehajtásáról
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19/1983. BM számú utasítás
A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. 
évi 19. számú tvr., valamint a 7/1982. (VIII. 26.) BM 
számú rendelet végrehajtására kiadott 2/1982. BM szá
mú utasítás egyes rendelkezéseinek módosításáról

Külföldön maradtak
13/1980. BM számú utasítás
A jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni 
elbírálás alapján végleg, valamint az engedélyezett 
külföldi tartózkodási idő lejárta után hazatértekkel 
kapcsolatos állambiztonsági munka feladatairól
13/1980. BMH számú intézkedés
A jogellenesen külföldön maradtak közül az egyéni el
bírálás alapján végleg, valamint az engedélyezett kül
földi tartózkodási idő lejárta után hazatértekkel kap
csolatos állambiztonsági munka feladatairól szóló 13/ 
1980. BM számú utasítás végrehajtásáról

Külföldre utazás
04/1966. HM—BM számú együttes utasítás
A sorkötelesek, tartalékos hadkötelesek, valamint a 
fegyveres erők állományából fegyelmileg elbocsátot
tak külföldre utazásának szabályozása
18/1976. BM számú utasítás
A BM személyi állománya külföldre utazásának, vala
mint a külföldi személyek fogadásának és vendégül lá
tásának rendjéről
25/1983. BM számú utasítás
A külföldre utazásról és az útlevelekről

Külföldön munkavégzés
2/1983. BM—KÜM—KkM számú együttes irányelv
A magyar állampolgárok külföldön történő munkavég
zéséről szóló 3025/1983. Mth. számú határozat végre
hajtásáról
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A "K" vezetési rendszer egységes harckészültségbe 
helyezésével kapcsolatos és működésének biztosításá
val összefüggő feladatokról

"K" vezetési rendszer

12/1981. BM számú utasítás

L

Lakás

21/1972. BMH számú utasítás
A BM Rendőrtiszti Főiskola hallgatóinak lakásellátása 

22/1976. BM számú parancs
A BM állambiztonsági szervek "K" és "T" lakásai lé
tesítésének, szervezésének és felhasználásának sza
bályzata
8/1978. BM számú parancs
Az állambiztonsági szervek "B" ellátmány "K" és "T" 
lakásgazdálkodási szabályzatának kiadása
9/1978. BM számú parancs
A bűnügyi szervek "B" ellátmány, "K" és "T" lakás
gazdálkodási szabályzatának kiadása

Légi közlekedés biztonsága

1/1980. BM—KPM—PM számú együttes utasítás
A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a légi közlekedés 
biztosításáról

Légirendészet
030/1975. BM—HM számú együttes utasítás
A BM Légirendészeti Parancsnokság repülő szakfel
ügyeletének szabályozásáról
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080/1977. számú MN repülőfőnök és az ORFK közb. és 
közl. csoportfőnökének eü. utasítása a 030 1975. BM— 
HM számú utasítás (légirendészet szakfelügyelete) 
végrehajtása
0011/1981. HM—BM számú közös parancs 
A Magyar Népköztársaság nyugati államhatára őrize
tének repülő eszközökkel történő megerősítésére
4/1982. számú államtitkári intézkedés 
A Magyar Népköztársaság nyugati államhatára őrize
tének repülő eszközökkel történő megerősítéséről szóló 
0011/1981. HM—BM számú közös parancsból adódó 
rendőri és határőrizeti feladatok

Létszám és bér
30/1958. BMH számú utasítás
Létszám- és béralapgazdálkodás ellenőrzése

Lőtér
96/1980. HM—BM—IM—MOP számú együttes intéz
kedés
A gyalogsági lőterek létesítéséről, fejlesztéséről és 
használatáról
46/1982. számú együttes intézkedés 
A gyalogsági lőterek létesítéséről, fejlesztéséről és 
használatáról szóló 96/1980. (HK 3.) HM—BM—IM— 
MOP számú együttes intézkedés végrehajtásáról

M

"M" feladatok, mozgósítás, harckészültség
0012/1962. BM számú parancs BM "M" Osztály felál
lítása
009/1963. BM—IM számú közös utasítás 
A BV "M" feladatairól
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Az "M" élelmezési tartalékanyag biztosítása, a megle
vő élelmezési tartalékanyag értékesítése

03/1974. számú államtitkári utasítás 
Az "M" iratok ügykezelésének rendjéről

013/1975. BMH számú utasítás
Az "M" készletek tárolásának, karbantartásának, cse
réjének, felhasználásának, nyilvántartásának és ellen
őrzésének újbóli szabályozása

9/1980. BM számú utasítás
A BM és szervei harckészültségének biztosításáról
1/1980. számú államtitkári parancs
A harckészültségbe helyezés egyes feladatairól, rend
szabályairól, a rendkívüli időszaki különleges intézke
dések tervezéséről és végrehajtásáról szóló szabályzat 
kiadása
2/1980. számú államtitkári parancs
Szabályzat a mozgósítási feladatok tervezéséről és vég
rehajtásáról
3/1980. számú államtitkári parancs
A személyi állomány életvédelmének, a harckészültség 
pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és híradási 
feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról szóló sza
bályzat kiadása
5/1980. számú államtitkári parancs
A háborús jogszabály-tervezetek előkészítéséről, jóvá
hagyásáról, naprakész állapotban tartásáról és haszná
latáról
2/1977. BMH számú parancs
A BM ORFK I. Csoportfőnökség háborús időszaki ügy
rendjéről
6/1981. BM számú utasítás 
A személyi állomány riadóztatásáról

04/1973. BMH számú utasítás
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Az életvédelmi létesítmények számbavételéről, felmé
réséről és felülvizsgálatáról

3/1984. számú államtitkári intézkedés

Megbízás

0030/1966. BM számú parancs
Külső szervek részére végzett megbízások és díjazásá
nak szabályozása

Megelőzés

1/1978. BMH számú elvi állásfoglalás
Az állambiztonsági szervek állam elleni és politikai 
jellegű bűncselekmények megelőzését szolgáló operatív 
tevékenységének értelmezésére és gyakorlatára

Megkeresések

0026/1962. BMH számú utasítás
A III. Főcsoportfőnökség megkereséseinek szabályozá
sáról a II. Főcsoportfőnökség felé

Mentesítés

1/1981. BMH számú intézkedés
A kegyelmi és a bírósági mentesítéssel összefüggő ál
lambiztonsági és rendőri feladatok végrehajtásáról

Miniszterhelyettesi kinevezések

028/1970. BM számú parancs
A miniszter I. helyettesi, miniszterhelyettesi kinevezé
sek. A BM szervei alárendeltségi viszonyának megha
tározása
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Munkahelyi pótlék
14/1983. BM számú utasítás 
Munkahelyi pótlék bevezetéséről 
14/1984. BM számú utasítás
A munkahelyi pótlék bevezetéséről szóló 14/1983. BM 
számú utasítás módosításáról
15/1984. BM számú utasítás 
Munkahelyi pótlék rendszeresítéséről

Munkakapcsolat
0010/1969. számú főcsoportfőnöki utasítás
A BM III. Főcsoportfőnökség szervei és a BM Külügyi 
Osztály munkakapcsolatának konspirativ szabályai

010/1975. BMH számú utasítás
A BM állambiztonsági szervei és a BM pénzügyi, anya
gi, műszaki fejlesztési és egészségügyi szervei közötti 
munkakapcsolatok konspirativ szabályai

Műszaki fejlesztés
14/1982. BM számú parancs
A BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet megszüntetése

Műszaki Zászlóalj
020/1969. BM számú parancs
A BM Határőrség szervezetében új kiképzési rendsze
rű Műszaki Zászlóalj létrehozása
1/1979. számú államtitkári parancs
A BM Határőrezred új kiképzési rendszerű Műszaki 
Zászlóalja Működési Szabályzatának kiadásáról

Műszaki tanfolyam
007/1969. BM számú parancs 
A BM Műszaki Tanfolyam felállítása
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Munkaterv

A BM központi és területi szervei évi jelentésének és 
munkatervének felterjesztéséről

1/1981. számú államtitkári intézkedés

N

Népességnyilvántartás

04/1974. BM számú parancs
Az állami népességnyilvántartási rendszer bevezetésé
vel kapcsolatos egyes belügyminisztériumi feladatok 
01/1975. BM számú utasítás és végrehajtási utasításai 
Az állami népességnyilvántartási rendszer I. beveze
tési szakaszával kapcsolatos belügyi feladatokról

31/1977. BM számú parancs
Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal belügyi szer
ve ügyrendjének kiadásáról

012/1975. BMH számú utasítás
A 01/1975. BM számú utasítás V. számú végrehajtási 
utasításának módosítása
26/1984. BM számú utasítás
A népesség egy része személyi, családi és lakásviszo
nyainak összeírásával kapcsolatos belügyi feladatokról

Népgazdaság és társadalmi tulajdon védelme
0010/1964. BM számú utasítás
Tiltott helyen történő fényképezéssel kapcsolatos el
járások szabályozása
10/1983. BM számú utasítás
A népgazdaság és társadalmi tulajdon-védelemmel 
kapcsolatos belügyi feladatokról
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A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével 
kapcsolatos belügyi feladatok szabályozásáról szóló 10/ 
1983. BM számú utasítás végrehajtása (állambiztonsági)

9/1983. BMH számú intézkedés
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével 
kapcsolatos belügyi feladatok szabályozásáról szóló 10/ 
1983. BM számú utasítás végrehajtása (bűnügyi)

8/1983. BMH számú intézkedés

NKO

09/1972. BM számú parancs
A BM NKO feladata és hatásköre. A belügyi szervek 
kapcsolattartásának szabályozása a baráti állambizton
sági és rendőri szervekkel

NY

Nyelvtanfolyam

016/1974. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
Kétéves idegennyelv tanfolyam rendszeresítése
(Módosította a 18/1980. BM számú parancs és a 10/ 
1981. BMH számú intézkedés)

N yilvántartás

0010/1969. BM számú parancs
A BM III/I. Csoportfőnökség Nyilvántartási Szabály
zatának kiadása

3/1984. BM számú parancs
A BM állambiztonsági szervek Operatív Nyilvántartási 
Szabályzatának kiadásáról
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Nyomozás és jelentéstétel

14/1982. BMH számú intézkedés
A budapesti, megyei rendőr-főkapitányságok állambiz
tonsági vizsgálati alosztályainak hatáskörébe tartozó 
bűncselekmények nyomozásáról és jelentéstételi rend
jéről

Nyugdíj, nyugdíjasok

201/1962. számú MüM—BM—IM—Legf. Ü.—SZOT 
együttes utasítás

A személyi kultusz éveiben a munkásmozgalmi embe
rek ellen indított törvénysértő eljárásokkal összefüg
gésben alaptalanul fogva tartott (letartóztatott, elítélt, 
internált) személyek munkaviszonyáról, nyugdíjjogo
sultságáról, a 3307/1962. (X. 18.) Korm. számú határo
zat alapján

0012/1965. BM számú utasítás
Az "SZT" állományúak nyugellátásának szabályozása

19/1972. BM számú parancs és végrehajtási utasítás
A belügyi nyugdíjasokkal, valamint az elhunytak köz
vetlen hozzátartozóival kapcsolatos feladatok szabályo
zása

6/1984. BM számú parancs 
A 19/1972. BM számú parancs módosításáról

12/1973. BM számú utasítás
A belügyi szerveknél foglalkoztatott nyugdíjasok fog
lalkoztatásával kapcsolatos kérdések szabályozása

18/1978. BMH számú intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél nyugállomá
nyú állambiztonsági vezetők és tisztek foglalkoztatá
sáról
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o
Okmányvédelem

024/1973. BM számú utasítás
A biztonsági okmányok védelmének szabályairól

Oktatás

007/1960. számú BM I. helyettes és az MNVKF közös 
utasítása
A BM Határőrség és a BM Karhatalom tisztjeinek a 
Néphadsereg tanintézeteiben történő kiképzése

010/1971. BM számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskola létrehozása, működésével kap
csolatos feladatok

08/1972. BMH számú utasítás
A Rendőrtiszti Főiskolára való felvétel rendje és a 
végzett hallgatók elosztásának tapasztalatairól

9/1973. BM számú parancs 
A Főiskolai Tanács létrehozása 
(Módosította a 2/1976. BMH számú parancs)

014/1973. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A társadalmi tanulmányi ösztöndíj szerződés-kötés és 
a felsőoktatási intézetekben tanulók BM állományába 
történő kinevezése
(Módosította a 39/1981. BM számú parancs)

016/1974. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
A kétéves idegennyelv tanfolyam rendszeresítése

11/1978. BM számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskolán Tiszképző Tagozat létrehozá
sáról

16/1982. BM számú parancs 
A vezetőképző tanfolyam létrehozásáról
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1/1982. számú államtitkári intézkedés 
Az államtitkári szervek hivatásos és polgári állomá
nya továbbképzéséről
11/1982. BMH számú intézkedés
A vezetőképző tanfolyam létrehozására vonatkozó 16/ 
1982. BM számú parancs végrehajtásáról
3/1983. BMH számú intézkedés
A belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felsőok
tatási intézmények nappali tagozatára történő beisko
lázásáról
1/1984. BMH számú intézkedés
A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun Bé
la Zászlósképző Iskolán középiskolai végzettséget biz
tosító nappali tagozatos képzés bevezetésére
15/1984. BMH számú intézkedés
A speciális és megosztott időtartamú rendőrtiszt he
lyettes-képzés további feladatairól

Operatív munka
48/1957. BMH számú parancs
Operatív munka során vegyszerek használatának sza
bályozása
008/1966. BM számú utasítás
A fontosabb munkakört betöltő személyek elleni ope
ratív nyomozási cselekmények foganatosításának, a 
büntetőeljárás megindításának szabályozása
0010/1970. BM számú parancs
Az operatív figyelés és környezettanulmányozás alkal
mazásának szabályozása, a 0010/1970. BM számú pa
rancs végrehajtása
0011/1970 BMH számú utasítás
Az operatív figyelés és környezettanulmányozás al
kalmazásának szabályozása a 0010/1970 BM számú 
parancs alapján
005/ 1972 BM számú parancs
Az állambiztonsági szervek hálózati munkájának alap
elvei
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Az áb szervek előzetes ellenőrző és bizalmas nyomozó 
munkájának szabályozása
0023/1975. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A katonai objektumok, létesítmények és harcgyakor
latok külső operatív védelme
14/1981. BM számú utasítás
A külföldi operatív szolgálat ellátásához szükséges 
gépkocsik beszerzésének, üzemeltetésének rendjéről

0017/1968. BM számú utasítás II. számú végrehajtási 
utasítása
A BM operatív szervei valutagazdálkodásának szabá
lyozása
25/1981. BM számú utasítás
Az operatív érdekből szükséges áru, valuta vásárlásá
nak, valamint a letétet vagy bűnjelet nem képező, el
kobzott értékek kezelésének rendjéről
12/1982. BM számú parancs
A Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Szabályzatának 
kiadása
35/1982. BM számú parancs
Az Operatív-Technikai Rendszabályok és Módszerek 
Alkalmazásának Szabályzata kiadásáról
2/1982. számú államtitkári parancs 
A Bűnügyi Operatív Felderítő Munka Statisztikai Sza
bályzatának kiadása
1/ 1983. BMH számú parancs
A belügyi operatív rövidhullámú rádiószolgálatnál, 
magasabb harckészültségi fokozatokban bevezetésre 
kerülő rendszabályokról szóló szabályzat kiadásáról

Operatív nyilvántartás
3/1984. BM számú parancs
A BM állambiztonsági szervek Operatív Nyilvántartási 
Szabályzatának kiadásáról
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ORFK

4/1977. BM számú parancs
A BM Országos Rendőr-főkapitányság létrehozásáról 

2/1980. BMH számú parancs
A BM ORFK egységes tájékoztatójának létrehozásáról, 
szerkesztéséről, kiadásának rendjéről

ORVOS szakfolyóirat

4/1979. BMH számú parancs
A BM ORVOS szakfolyóirat szerkesztő bizottságának 
létrehozásáról

3/1983. BMH számú parancs
A BM ORVOS szakfolyóirat szerkesztő bizottsága sze
mélyi összetételében történő változásról

Ö

Öltözködés

12/1973. BM számú parancs 
Öltözködési Szabályzat
(Módosította a 25/1978. BMH számú intézkedés; 12/ 
1982. BMH számú intézkedés I. számú gyűjtőben)

1/1978. BM számú utasítás
A rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya öl
tözetének korszerűsítéséről

19/1979. BM számú utasítás
A BM Kormányőrség és az Állami Tűzoltóság egyen
ruhát viselő hivatásos állománya öltözetének korszerű
sítéséről
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Őrhelyek átszervezése

14/1980. BM számú parancs
A Budapest kivezető útjain levő útelzáró őrhelyek át
szervezéséről, korszerűsítéséről

Őrszolgálati Szabályzat

4/1983. BMH számú parancs
A BM III/l. Osztály őrszolgálati szabályzatának kiadá
sáról

Ösztöndíj

014/1973. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A társadalmi tanulmányi ösztöndíj szerződés-kötés és 
a felsőoktatási intézetekben tanulók BM állományba 
történő kinevezése

39/1981. BM számú parancs
A 014/1973. BM számú parancs és végrehajtási utasítá
sa egyes rendelkezéseinek módosítása

Ötéves terv

11/1984. BM számú utasítás 
A BM VII. ötéves tervének összeállításáról

P

Panaszok intézése

70/1956. BM számú parancs
Az országgyűlési képviselők panaszainak, észrevételei
nek, javaslatainak intézése
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A társadalmi tanulmányi ösztöndíj szerződés-kötés és 
a felsőoktatási intézetekben tanulók BM állományba 
történő kinevezése

39/1981. BM számú parancs
A 014 1973. BM számú parancs és végrehajtási utasí
tása egyes rendelkezéseinek módosítása

26/ 1981. BM számú utasítás
A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett 
pályakezdő szakemberek tervszerű munkába állításá
nak szabályozása

11/1981. BMH számú intézkedés
A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán végzett 
pályakezdő szakemberek munkába állításának szabá
lyozásáról szóló 26/1981. BM számú utasítás végrehaj
tásáról

Pályakezdők foglalkoztatása

014/1973. BM számú parancs és végrehajtási utasítása

Pályázat

15/1973. BM számú utasítás
A személyi állomány utánpótlásával kapcsolatos pá
lyázati felhívás kibocsátásának szabályozása

Páncélozott szállító harcjármű

3/1977. BM számú parancs
A 944—70 típusú páncélozott szállító harcjármű szol
gálatba állításáról

Pártfogó felügyelet

22/1983. BM számú utasítás
A pártfogó felügyelet végrehajtásával kapcsolatos 
rendőri feladatokról
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Polgári fegyveres őrség felügyelete

2/1979. BMH számú intézkedés
A polgári fegyveres őrségek működése feletti felügye
let és ellenőrzés végrehajtása

Politikai munka anyagi normái

20/1972. BMH számú utasítás
A BM Határőrség politikai tömegmunkájának anyagi 
és pénzügyi normái

Politikai osztályok együttműködése

5/1959. BM számú parancs
Megyei politikai osztályok és a párhuzamos központi 
osztályok közötti együttműködésről

Prioráló rendszer

09/1974. BM számú parancs
Az egységes gépi prioráló rendszer üzemeltetésének 
megkezdése

R

Rádióállomások forgalmi adatai

001/1966. BMH számú parancs
Rádióállomások forgalmi adatainak bejelentése, nyil
vántartása és az ezzel kapcsolatos szabálysértési eljá
rás

Rend és biztonság

02/1973. BM számú parancs 
A belső rend és biztonság megszilárdítása
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Rendezvények biztosítása

23/1984. BM számú parancs
Az 1985. évi társadalompolitikai jelentőségű rendezvé
nyekkel kapcsolatos biztosítási feladatokról

Rendőr-főkapitányi kinevezés

035/1966. BM számú parancs
Pálinkás Ferenc r. alezredes kinevezése Heves megyei 
rendőr-főkapitánnyá

012/1971. BM számú parancs
A Vas megyei rendőr-főkapitány és helyettesének fel
mentése, új főkapitány és helyettes kinevezése

Rendőrhatósági figyelmeztetés

29/1976. BM számú utasítás
A rendőrhatósági figyelmeztetésről szóló 8/1976. (XII. 
17.) BM számú rendelet végrehajtásáról

Rendőrtiszti Főiskola

010/1971. BM számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskola létrehozása, működésével kap
csolatos feladatok

9/1973. BM számú parancs 
A Főiskolai Tanács létrehozásáról

1/1984. BMH számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskolai Tanács rendes és tiszteletbeli 
tagjainak kinevezéséről

Rendszámok átrendezése

18/1982. BM számú utasítás
A "DT", "CK" betűjelű rendszámmal ellátott gépjár
művek átrendszámozásáról és a "CC" betűjelű rend
számok kiadásáról
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A "DT", "CK" betűjelű rendszámmal ellátott gépjár
művek átrendszámozásáról és a "CC" betűjelű rend
számok kiadásáról szóló 18/1982. BM számú utasítás 
végrehajtásáról

Rendészeti feladatok

15/1982. BM számú utasítás
Az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos rendészeti 
feladatokról szóló 3/1982. (V. 6.) BM számú rendelet 
végrehajtása

Repülés, légirendészet

030/1975. HM—BM számú együttes utasítás 
A BM Légirendészeti Parancsnokság repülőszakfel
ügyeletének szabályozásáról

031/1975. HM—BM számú együttes utasítás 
A Magyar Néphadsereg honi légvédelem és a Belügy
minisztérium Határőrség közötti együttműködés to
vábbfejlesztéséről
1/1980. BM—KPM—PM számú együttes utasítás 
A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a légiközlekedés 
biztosításáról
1/1980. számú államtitkári intézkedés 
A Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a légiközlekedés 
biztosításáról szóló 1/1980. BM—KPM—PM számú 
együttes utasítás végrehajtásáról
2/1978. számú államtitkári intézkedés 
A budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselek
mények megelőzésével és elhárításával kapcsolatos fel
adatokról
1/1983. számú államtitkári intézkedés 
A budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselekmé
nyek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos fel
adatokról szóló 2/1978. számú államtitkári intézkedés 
módosításáról

16/1982. BMH számú intézkedés
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Repülő eszközök a nyugati államhatáron

0011/1981. HM—BM számú közös parancs
A Magyar Népköztársaság nyugati államhatára őrize
tének repülő eszközökkel történő megerősítésére

4/1982. számú államtitkári intézkedés
A Magyar Népköztársaság nyugati államhatára őrize
tének repülő eszközökkel történő megerősítéséről szóló 
0011/1981. HM—BM számú közös parancsból adódó 
rendőri és határőrizeti feladatok

Riadó

6/1981. BM számú utasítás 
A személyi állomány riadóztatásáról

Robbantóanyag

018/1973. BM számú utasítás
Az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok gyártásá
nak, forgalomba hozatalának, vásárlásának, szállításá
nak, tárolásának és felhasználásának engedélyezéséről 
valamint ellenőrzéséről szóló 3/1973. (VII. 18.) BM szá
mú rendelet végrehajtása

Ruházat

0015/1960. BM számú parancs
Egyéni pénzgazdálkodáson alapuló ruhaellátási rend
szer bevezetése

016/1967. BM számú utasítás
Rendőrség és a tűzrendészet hivatásos állománya 
egyenruházatának korszerűsítése

008/1963. BM számú utasítás
A rendőrség egyenruhás, vegyesruhás állománya ré
szére új ruházati cikkek rendszeresítése
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01/1968. számú főcsoportfőnöki utasítás
A BM központi és megyei operatív (politikai és bűn
ügyi) szervei konspirált ruházati ellátásának szabályo
zása
12/1973. BM számú parancs 
Öltözködési Szabályzat
(Módosította a 25/ 1978. BMH számú intézkedés, I. szá
mú gyűjtőben)
03/1975. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A tartalékos állomány hadiruházattal való ellátásának 
szabályozása

S

Sajtóosztály létrehozása

1/1979. BM számú parancs 
A BM Sajtóosztály létrehozásáról

Sebességellenőrző

13/1984. BMH számú intézkedés
Az automatikusan működő sebességellenőrző berende
zések és a dátumozó hátfalas fényképezőgépek alkal
mazásának szabályozásáról

Sorállomány, sorkötelesek

04/1966. HM—BM számú együttes utasítás
A sorkötelesek, tartalékos hadkötelesek, valamint a 
fegyveres erők állományából fegyelmileg elbocsátottak 
külföldre utazásának szabályozása
1/1976. számú államtitkári parancs
A sorállományú határőrök határőrizeti feladatoktól 
eltérő igénybevételének szabályozásáról
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3/1976. BMH számú intézkedés
A BM szerveinek tiszthelyettesi létszámutánpótlásáról
06/1977. HM—BM számú együttes utasítás
A fegyveres katonai szolgálatot vallási okból megtaga
dó hadkötelesek behívásával kapcsolatos eljárásról
27/1980. BM számú parancs
Az egy- és kétgyermekes sorállományúak soron kívüli 
leszereléséről, illetve tartalék állományba helyezéséről
7/1984. BM számú utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai 
szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól
31/1984. BM számú utasítás
A BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai szol
gálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól szóló 7/ 
1984. BM számú utasítás módosításáról

Sport
13/1973. BM számú utasítás
A kötelező sportfoglalkozás megszüntetése, illetve a 
belügyi sportszervezet megalakítása

2/1982. BM számú utasítás
A BM szerveinél és alakulatainál szolgálatot teljesítő 
sportolók szolgálati és munkaidő kedvezményének sza
bályozásáról, sportolási lehetőségeinek fejlesztéséről

Statisztika
006/1965. BM számú utasítás
Új vagy meglevőtől eltérő statisztikai rendszer beve
zetése engedélyezésének a belügyminiszter első helyet
tese hatáskörébe utalásáról
002/1966. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
Új statisztikai adatszolgáltatás bevezetése a BM hiva
tásos állománya által elkövetett bűntettről, szabály- 
sértésről és fegyelmi vétségről
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0024/1965. BMH számú utasítás
A BM II. Főcsoportfőnökség statisztikai beszámoló 
rendszerének újbóli szabályozása
(Módosította: az 1/1978. számú államtitkári intézkedés, 
a 10/1984. BMH számú intézkedés, I. számú gyűjtő
ben)

06/1975. számú államtitkári utasítás
A 0024/1965. BMH számú utasítás egyes rendelkezései
nek módosítása a személy-sérüléses közúti közlekedési 
balesetek statisztikai beszámoló rendszerének szabá
lyozásával kapcsolatban

3/1981. BMH számú intézkedés
A 0024/1965. BMH számú utasítás egyes rendelkezései 
végrehajtásának módosítása

Struktúra

08/1971. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
A BM szervezeti módosítása

018/1974. BM számú parancs 
A 08 1971. BM számú parancs módosítása

8/1974. BM számú parancs
A BM II/II. és a II/ III. Csoportfőnökség összevonása 

4 1977. BM számú parancs
A BM Országos Rendőr-főkapitányság létrehozásáról 

20/1977. BM számú parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség szervezetének módosítá
sáról

Sugárfigyelő- és jelzőrendszer

014/1975. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A BM Sugárfigyelő- és Jelzőrendszer működésének 
szabályozása

— 73 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 482 /1 /1985 /172



sz

Szabályzatok

0010/1969. BM számú parancs
A BM III/I. Csoportfőnökség Nyilvántartási Szabály
zatának kiadása

4/1977. számú államtitkári parancs
A Belügyminisztérium Számítógépes Információrend
szerének Fejlesztési Szabályzata kiadásáról

18/1980. BM számú parancs
A Tanulmányi Munka Szabályzata
(Módosította a 19/1981. BM számú parancs, a 11/1982.
BMH számú intézkedés, 16/1982. BM számú parancs,
3/1983. BMH számú intézkedés, 11/1983. BMH számú
intézkedés, 1/1984. BMH számú intézkedés)

3/1980. BMH számú parancs
A BM III. Főcsoportfőnökség konspirációs és bizton
sági szabályzatának kiadása

38/1981. BM számú parancs 
A Személyzeti Munka Szabályzata 
(Módosította a 3/ 1985. BM számú parancs)

1/1982. számú államtitkári parancs
A 4/1977. számú államtitkári paranccsal kiadott „A BM 
Számítógépes Információrendszerének Fejlesztési Sza
bályzata” kiegészítéséről

8/1984. BM számú parancs
A Kitüntetési és Elismerési Szabályzat kiadásáról 

24/1984. BM számú utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei Személyzeti Mun
ka Szabályzatának kiadásáról
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Számítástechnika

4/1977. számú államtitkári parancs
A Belügyminisztérium Számítógépes Információrend
szerének Fejlesztési Szabályzata kiadásáról

1/1982. számú államtitkári parancs
A 4/1977. számú államtitkári paranccsal kiadott "A BM 
Számítógépes Információrendszerének Fejlesztési Sza
bályzata" kiegészítéséről

34/1977. BM számú parancs
A számítástechnika belügyi alkalmazásának, a számí
tógépes információrendszerek fejlesztésének egységes 
szabályozásáról

2/1981. BM számú parancs
A BM Számítástechnikai Alkalmazási Bizottsága létre
hozásáról és működéséről

9/1983. BM számú utasítás
A számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és tűz
védelméről

Személy-sérüléses közúti baleset

06/1975. számú államtitkári utasítás
A 0024/1965. BMH számú utasítás egyes rendelkezé
seinek módosítására a személy-sérüléses közúti közleke
dési balesetek statisztikai beszámoló rendszerének sza
bályozásával kapcsolatban

Személyi állomány

3/1980. számú államtitkári parancs
A személyi állomány életvédelmének, a harckészült
ség pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és hír
adási feladatainak tervezéséről, és végrehajtásáról szó
ló szabályzat kiadása
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Személyzeti munka

15/1974. BM számú parancs
A személyzeti munkáról szóló 1019/1974. (V. 2.) Mth. 
számú határozat belügyminisztériumi végrehajtása

1/1979. BM számú irányelv
A BM és szervei kádertartalékainak kiválasztásával, 
felkészítésével és nevelésével kapcsolatos feladatokról

37/1981. BM számú parancs 
A Személyzeti Hatásköri Lista

38/1981. BM számú parancs 
A Személyzeti Munka Szabályzata

3/1982. BMH számú parancs
A BM tanintézetek parancsnokainak személyzeti jog
körét szabályozó Hatásköri Lista kiadásáról

4/1982. BMH számú parancs
A BM Határőrség országos parancsnoka, kerület-, ez
redparancsnokoknak személyzeti jogkörét szabályozó 
Hatásköri Lista kiadásáról

7/1982. BMH számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskola parancsnokának, helyettesei
nek, tanszék- és osztályvezetőinek személyzeti jogkö
rét szabályozó Hatásköri Lista kiadásáról

24/1984. BM számú utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei személyzeti mun
ka szabályzatának kiadásáról

2/1984. BM számú utasítás
Az Állami Tűzoltóság területi szerveinek tagjaira vo
natkozó személyzeti hatáskörök megállapításáról
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Szervezeti módosítás

08/1971. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
A BM szervezeti módosítása

018/1974. BM számú parancs 
A 08/1971. BM számú parancs módosítása

4/1977. BM számú parancs
A BM Országos Rendőr-főkapitányság létrehozásáról 

20/1977. BM számú parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség szervezetének módosításá
ról

08/1974. BM számú parancs
A BM II/II. és II/III. Csoportfőnökség összevonása 

022/1974. BM számú parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség vezetésében történő vál
tozások, az I/I. csoportfőnök kinevezése I. főcsoportfő
nök-helyettessé

024/1974. BM számú parancs
A BM II/II. Csoportfőnökség szervezetének kialakítása 

25/1976. BM számú parancs
A BM Egészségügyi Csoportfőnökség szervezetéről, a 
BM Egészségügyi Intézetek parancsnokának hatáskö
réről és jogállásáról

Szervezeti normák

021/1972. BM számú parancs
A rendszeresített szervezeti normák érvényesítése, 
szervezési hatáskörök, ügyintézői eljárások szabályo
zása

— 77 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 482 /1 /1985 /176



Szociális Bizottság

015/1970. BMH számú utasítás
A BM IV. Főcsoportfőnökség Szociális Bizottságának 
létrehozása, feladata

Szolgálati idő

201/1962. MüM—BM—IM—Legf. Ü.—SZOT számú 
együttes utasítás
A személyi kultusz éveiben a munkásmozgalmi embe
rek ellen indított törvénysértő eljárásokkal összefüg
gésben alaptalanul fogvatartott (letartóztatott, elítélt, 
internált) személyek munkaviszonyáról, nyugdíjjogo
sultságáról, a 3307/1962. (X. 18.) Korm. számú hatá
rozat alapján

015/1972. BM számú utasítás
A kedvezményes szolgálati idő számítása és nyilván
tartása a BM III. Főcsoportfőnökség területén

016/1972. BM számú utasítás
A kedvezményes szolgálati idő számítása és nyilván
tartása

1/1979. BMH számú elvi állásfoglalás
A hivatásos állomány kedvezményes szolgálati idejé
nek számításáról és nyilvántartásáról a BM III. Főcso
portfőnökség területén

2/1979. BMH számú elvi állásfoglalás
A kedvezményes szolgálati idő számításáról és nyil
vántartásáról a BM Határőrség, a BM Kormányőrség 
és a BM ORFK területén, valamint az állami tűzoltó
ság szerveinél

Szolgálati könyvek

28/1972. BMH számú utasítás
A 3/1967. számú főcsoportfőnöki utasítás (honvédségi 
szolgálati könyvekkel való ellátás) módosítása
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Szolgálati igazolvány

30/ 1982. BM számú parancs
A BM személyzeti állománya szolgálati és munkáltatói 
igazolványának cseréjéről, kiadásának és nyilvántartá
sának rendjéről
3/ 1978. BM—MOP számú együttes parancs 
A Munkásőrség hivatásos és kinevezett polgári alkal
mazott állományú tagjai új szolgálati igazolványával 
kapcsolatos kérdések rendezéséről

Szolgálati gépkocsik
3/1973. BMH számú utasítás
A szolgálati gépkocsik forgalmazása és vezetése 

Szolgálati motorkerékpár
23/1972. BMH számú utasítás és végrehajtási utasítása 
Szolgálati motorkerékpárok átalányrendszerben törté
nő üzemeltetése
26/1972. BMH számú utasítás és végrehajtási utasítása 
Szolgálati motorkerékpárok átalányrendszerben törté
nő fenntartása

"SZT" állomány
009/ 1963. BMH számú parancs
Az NKO-k fedése alatt dolgozó "SZT" állomány fel
adatainak szabályozása
0012/1965. BM számú utasítás
Az „SZT” állományúak nyugellátásának szabályozása
002/ 1969. BM számú parancs és I„ II. számú végrehaj
tási utasítása
A BM III. Főcsoportfőnökség „SZT” állomány szerve
zetének, működésének egységes szabályozása
0019 1974. BMH számú utasítás
Az „SZT” állomány illetmény és egyéb pénzügyi já
randóságai
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5/1980. BMH számú intézkedés
A 0019/1974. BMH számú utasítás módosítása (az 
"SZT" állomány közlekedési költségtérítése)

7/1978. BMH számú intézkedés
A BM III. Főcsoportfőnökség „SZT” állománya kép
zésének, továbbképzésének egységes szabályozásáról

20/1984. BM számú parancs
A bűnügyi szolgálat szigorúan titkos állományának 
ideiglenes szabályzata

T

Tanulmányi munka

18/1980. BM számú parancs 
A Tanulmányi Munka Szabályzata 
(Módosította a 19/1981., a 16/1982. BM számú parancs, 
a 11/1982., a 11/1983., 1/1984. BMH számú intézke
dés)

Tájékoztatás

18/1979. BM számú utasítás
A BM tájékoztató és propaganda tevékenységéről 

22/1978. BM számú parancs
Az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesz
téséről (szervezeti módosítások)

22/1978. BMH számú intézkedés
Az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesz
téséről szóló 22/1978. BM számú parancs végrehajtása

29 1982. BM számú parancs
Az MSZMP és a Minisztertanács vezetői belügyminisz
tériumi tájékoztatásának továbbfejlesztése
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Az MSZMP és a Minisztertanács vezetői belügyminisz
tériumi tájékoztatásának továbbfejlesztéséről szóló 29/ 
1982. BM számú parancs végrehajtásáról

Tartalékos állomány

03/1975. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A tartalékos állomány hadiruházattal való ellátásának 
szabályozása

5/1982. számú államtitkári intézkedés

"T" állomány

009/1965. BMH számú utasítás
A III/6. (a mai III/2.) Osztály Klubjának megszünte
tése, a "T" állományú beosztottak és közvetlen hozzá
tartozóik részére a BM Központi Klub és a MN Klub 
látogatási szabályai

Tanfolyam

016/1974. BM számú parancs és végrehajtási utasítása 
A kétéves idegennyelv tanfolyam rendszeresítése

16/1982. BM számú parancs 
A vezetőképző tanfolyam létrehozásáról

11/1982. BMH számú intézkedés
A vezetőképző tanfolyam létrehozására vonatkozó 16/ 
1982. BM számú parancs végrehajtásáról

Tanulmányi ösztöndíj

014/1973. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
A társadalmi tanulmányi ösztöndíj szerződés-kötés és a 
felsőoktatási intézetekben tanulók BM állományba tör
ténő kinevezése
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Társadalmi rendezvények biztosítása

23/1984. BM számú parancs
Az 1985. évi társadalompolitikai jelentőségű rendezvé
nyekkel kapcsolatos biztosítási feladatokról

Társadalmi tulajdon

10/1983. BM számú utasítás
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével 
kapcsolatos belügyi feladatokról

8/1983. BMH számú intézkedés
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével 
kapcsolatos belügyi feladatok szabályozásáról szóló 
10/1983. BM számú utasítás végrehajtása (állambizton
sági)
9/1983. BMH számú intézkedés
A népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmével 
kapcsolatos belügyi feladatok szabályozásáról szóló 
10/1983. BM számú utasítás végrehajtása (bűnügyi)

Társadalomra veszélyes személyek

9/1982. BMH számú parancs
A társadalomra veszélyes ellenséges személyek kivá
lasztásáról és ellenőrzéséről
3/1983. számú államtitkári intézkedés 
A társadalomra különösen veszélyes személyek rend
őri nyilvántartásba vételének szabályozásáról
7/1984. BM számú parancs
A többszörösen büntetett személyek nyilvántartásba 
vételéről és ellenőrzéséről

Terrorcselekmények

2/1978. számú államtitkári intézkedés 
A budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselekmé
nyek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos fel
adatokról
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A budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselekmé
nyek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos fel
adatokról szóló 2/1978. számú államtitkári intézkedés 
módosításáról

28/1982. BM számú parancs
A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, 
elhárításával kapcsolatos feladatokról

17/1982. BMH számú intézkedés
A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, 
elhárításával kapcsolatos 28/1982. BM számú parancs 
végrehajtásáról (állambiztonsági)

18/1982. BMH számú intézkedés
A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, 
elhárításával kapcsolatos feladatokról szóló 28/1982. 
BM számú parancs végrehajtásáról (rendőri)

2/1983. BMH számú intézkedés
A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, 
elhárításával kapcsolatos feladatok ismeretanyagának 
oktatásáról

1/1983. számú államtitkári intézkedés

Területszervezési intézkedés

26/1978. BM számú parancs
Az államigazgatási területszervezési intézkedésekkel 
kapcsolatos belügyminisztériumi feladatokról

Tervkészítés

11/1984. BM számú utasítás
A Belügyminisztérium VII. ötéves tervének összeállí
tásáról
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Tiltott határátlépés

24/1979. BM számú utasítás
A tiltott határátlépés és a hasonló jellegű bűncselek
mények ügyében a felderítő és megelőző intézkedések
ről, illetve a nyomozások elrendeléséről

Tisztképzés, tiszthelyettesképzés

11/1978. BM számú parancs
A Rendőrtiszti Főiskolán Tisztképző Tagozat létreho
zásáról

4/1983. BM—HM számú együttes utasítás
A Belügyminisztérium szerveinél folyó tartalékos 
tisztképzés, továbbképzés szabályozásáról

1/1984. BMH számú intézkedés
A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun 
Béla Zászlósképző Iskolán középiskolai végzettséget 
biztosító nappali tagozatos képzés bevezetéséről

15/1984. BMH számú intézkedés
A speciális és a megosztott időtartamú rendőrtiszt he- 
lyettes-képzés további feladatairól

Titokvédelem

08/1973. BM számú parancs
Az államtitok és szolgálati titok védelméről

08/1973. BM számú utasítás
Az államtitok és a szolgálati titok rejtjelzéssel törté
nő védelme

17/1981. BM számú utasítás
A tartós külföldi kiküldetést teljesítő magyar állam
polgárok, valamint a külföldön levő államtitkaink és 
szolgálati titkaink védelméről
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9/1982. BMH számú intézkedés
A tartós külföldi kiküldetést teljesítő magyar állam
polgárok, valamint a külföldön levő államtitkaink és 
szolgálati titkaink védelméről szóló 17/1981. BM szá
mú utasítás állambiztonsági feladatainak végrehajtá
sáról
9/1983. BM számú utasítás
A számítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és tűz
védelméről

Továbbképzés
1/1982. számú államtitkári intézkedés
Az államtitkári szervek hivatásos és polgári állománya
továbbképzéséről
3/1983. BMH számú együttes intézkedés 
A belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felsőok
tatási intézmények nappali tagozatára történő beisko
lázásáról

Többletszolgálat pénzbeni megváltása
17/1984. BMH számú intézkedés
A Belügyminisztérium szerveinek állományába tartozó 
vezényléses és váltásos szolgálati (munka-) időrend
szerben foglalkoztatott tisztesek, tiszthelyettesek és 
zászlósok többletszolgálata pénzbeni megváltásának 
újbóli szabályozásáról

Tömegkapcsolat
09/1975. BM számú parancs
Az állambiztonsági szervek tömegkapcsolatának szé
lesítése

Tudományos munka
24/1972. BM számú parancs 
A BM Tudományszervezési Osztály létrehozása 
07/1973. BM számú parancs
A BM-ben folyó tudományos munka elvei, irányításá
nak rendje
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27/1978. BM számú parancs
A tudományos kutatások pályázati rendszerének ki
alakításáról és továbbfejlesztéséről
2/1979. BM számú utasítás
A BM Tudományos Tanácsának átszervezéséről 
21/1982. BM számú utasítás
A BM Tudományos Tanácsa személyi összetételéről 
9/1984. BM számú utasítás
A BM Tudományos Tanács személyi összetételéről 

Tűzoltóság
2/1984. BM számú utasítás
Az állami tűzoltóság területi szerveinek tagjaira vo
natkozó személyzeti hatáskörök megállapításáról
24/1984. BM számú utasítás
Az állami tűzoltóság területi szervei Személyzeti Mun
ka Szabályzata

Tűzszerészi feladatok
0021/ 1982. HM—BM számú együttes parancs 
Az állam- és közbiztonság területén jelentkező tűzsze
részi feladatok ellátásáról
4/1983. BM számú parancs
Az állam- és közbiztonság területén jelentkező tűzsze
rész feladatok végrehajtásáról, tűzszerész alosztály lét
rehozásáról, kirendelésének, igénybevételének és 
együttműködésének rendjéről

U

Utazások, útlevelek
25/1983. BM számú utasítás 
A külföldre utazásról és az útlevelekről
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Utánpótlás
15/1973. BM számú utasítás
A személyi állomány utánpótlásával kapcsolatos pá
lyázati felhívás kibocsátásának szabályozása
3/1976. BMH számú intézkedés
A BM szerveinek tiszthelyettesi létszám-utánpótlásáról 
1/1979. BM számú irányelv
A BM és szervei kádertartalékainak kiválasztásával, 
felkészítésével és nevelésével kapcsolatos feladatokról

Útellenőrző Parancsnokság
09/1975. BMH számú utasítás
A BM Útellenőrző Parancsnokság és szervei hatáskö
rének és illetékességének szabályozása
17/1982. BM számú utasítás
Az Útellenőrző Parancsnokság és szervei hatáskörének 
és illetékességének szabályozásáról szóló 09/1975. BMH 
számú utasítás módosításáról

Útzár
19/1976. BM számú utasítás 
Az útzár alkalmazásáról

Útelzáró őrhely
14/1980. BM számú parancs
A Budapest kivezető útjain levő útelzáró őrhelyek át
szervezéséről, korszerűsítéséről

Ü

Ügyeleti szolgálat
16/1976. BM számú utasítás
A BM szervei ügyeleti szolgálatának továbbfejleszté
séről és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos felada
tokról
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11/1979. BM számú utasítás
A BM szervei ügyeleti szolgálatának továbbfejleszté
séről és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos felada
tokról szóló 16/1976. BM számú utasítás egyes rendel
kezéseinek módosításáról

Ügykezelés rendje
1/1973. BM számú parancs 
A BM Ügykezelési Szabályzata

Ügyrendek
31/1977. BM számú parancs
Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal belügyi szer
ve ügyrendjének kiadásáról

2/1977. BMH számú parancs
A BM ORFK I. Csoportfőnökség háborús időszaki ügy
rendjéről

28/1978. BM számú parancs 
A Belügyminisztérium Ügyrendje

24/1979. BM számú parancs 
A BM I. Főcsoportfőnökség Ügyrendje

25/1979. BM számú parancs
A BM Országos Rendőr-főkapitányság Ügyrendje

26/1979. BM számú parancs 
A BM III. Főcsoportfőnökség Ügyrendje

27/1979. BM számú parancs 
A BM IV. Főcsoportfőnökség Ügyrendje

4/1980. BM számú parancs 
A BM Felügyeleti Osztály Ügyrendje

8/1980. BM számú parancs 
A BM Főügyeleti Osztály Ügyrendje
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9/1980. BM számú parancs 
A BM Titkárság Ügyrendje

1/1983. BM számú parancs
A BM ORFK I—5. Osztály Ügyrendjének kiadásáról

Ügynökségi nyilvántartás

0011/1965. BM számú utasítás
Rendőrség ügynökségi nyilvántartásából való adatké
rés rendjének megszigorításáról

Ügyviteltechnika

21/1984. BM számú utasítás
Az ügyviteltechnikai eszközökkel való gazdálkodás 
szabályozásáról

V

Vagyontárgyak használatból való kivonása

22/1973. BMH számú utasítás
A BM tulajdonában levő vagyontárgyak használatból 
való kivonásáról

Valutagazdálkodás

0017/1968. BM számú utasítás II. számú végrehajtási 
utasítása
A BM operatív szervei valutagazdálkodásának szabá
lyozása

Valutakivitel operatív kiutazásokhoz

0011/1966. BMH számú intézkedés
A konspirált kiküldetésekhez és operatív kiutazások
hoz szükséges valutakiviteli engedélyek beszerzése

— 89 —

ÁBTL - 4.2. - 10 - 482/ 1 /1985 /188



Vasúti bűncselekmények

21/1982. BMH számú intézkedés
A vasút és a posta területén előforduló bűncselekmé
nyekkel kapcsolatos feladatokról

1/1982. BMH számú állásfoglalás
A MÁV rendőrségi bejelentésekkel kapcsolatos eljá
rásáról

Vasúti katonai szállítás

0014/1968. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
Vasúti katonai szállítások biztosításának megszervezé
se

Vám

024/1967. BM számú parancs és végrehajtási utasítása
Magyar—osztrák útlevél- és vámkezelésről szóló 
egyezmény végrehajtása

1/1983. BM számú utasítás
A 024/1967. BM számú parancs végrehajtási utasítá
sának módosításáról

Vegyivédelem

17/1978. BM számú utasítás
A vegyivédelmi szakfelszerelések és eszközök rend
szerbe vételének, normáinak és tartalékkészleteinek 
újbóli meghatározásáról

12/1982. BM számú utasítás
A ra dioaktív anyagok és készítmények alkalmazásával 
összefüggő feladatokról
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Veszélyes bűnözők

29/1978. BM számú parancs
A Veszélyes Bűnözők Ellenőrzése Szabályzatának ki
adásáról

3/1983. számú államtitkári intézkedés
A társadalomra különösen veszélyes személyek rendőri 
nyilvántartásba vételének szabályozásáról

7/1984. BM számú parancs
A többszörösen büntetett személyek nyilvántartásba- 
vételéről és ellenőrzéséről

Vezetőképzés

16/1982. BM számú parancs 
A vezetőképző tanfolyam létrehozásáról

11/1982. BMH számú intézkedés
A vezetőképző tanfolyam létrehozására vonatkozó 16/ 
1982. BM számú parancs végrehajtásáról

Vezetésben történt változások

022/1974. BM számú parancs
A BM I. Főcsoportfőnökség vezetésében történő válto
zások, az I/I. csoportfőnök kinevezése I. főcsoportfő
nök-helyettessé
(Módosította a 20/1977. BM számú parancs)

Vezetői értekezletek

16/1976. BM számú parancs 
A BM vezetői értekezletek rendjéről

4/1976. BMH számú parancs 
A BM TOP vezetői értekezletének rendjéről

1/1978. számú államtitkári parancs
A BM Kormányőrség Parancsnokság értekezleteinek 
rendjéről
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Vezényléses és váltásos szolgálat

17/1984. BMH számú intézkedés
A BM szerveinek állományába tartozó vezénylése és 
váltásos szolgálati (munka-) idő-rendszerben foglalkoz
tatott tisztek, tiszthelyettesek és zászlósok többlet- 
szolgálata pénzbeni megváltásának újbóli szabályozá
sáról

Véralkohol

2/1977. BMH számú intézkedés
A véralkohol vizsgálattal kapcsolatos értesítés-adásban 
a jelszórendszer bevezetéséről

Visszatartás

18/1981. BM számú utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tag
jainak a hivatásos szolgálatban való visszatartása

7/1982. BM számú utasítás
A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tagjai
nak szolgálatban való visszatartására

Vízágyúk

09/1972. BMH számú utasítás 
A vízágyúk alkalmazásának szabályozása

Vízum

09/1969. BM számú utasítás
A magyar és az NDK állampolgárok vízummentes uta
zása

013/1969. BM számú utasítás
A magyar és finn állampolgárok vízummentes utazása 
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22/1978. BM számú utasítás
A magyar és az osztrák állampolgárok vízummentes 
utazásának belügyi feladatairól

16/1979. BM számú utasítás
A magyar és a szovjet állampolgárok kölcsönös vízum
mentes utazásainak feltételeiről

B u d a p e s t ,  1985. december 5.

Készült: 1100 példányban. 
K apják : elosztó szerint.
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