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A hatályos belügyi rendelkezések 
CÍMGYŰJTEMÉNYE 1954-1990-ig

1957.

8/1957. BM utasítás az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény, va
lamint a végrehajtására kiadott 1957. évi 55. tör
vényerejű rendelet végrehajtása

1958.

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

1960.

007/1960. BM I. helyettes- MNVKF közös utasítás

a BM határőrség tisztjeinek a Néphadsereg tanin
tézeteiben történő kiképzése

1962.

007/1962. BMH utasítás általános anyagnyilvántartási utasítás (G- 2.)

1963.

008/1963. IM- BM közös utasítás a BV parancsnokság átadása, illetve átvételének
szabályozása az IM felügyelete alá

0011/1963.BM- Legf.ü. közös utasítás egységes rendőrségi, ügyészségi bűnügyi statiszti
káról

1964.

0016/1964. BM parancs megyei futárgépkocsivezetők helyettesítésére in
tézkedés

0027/1964. BM parancs illetmény rendezés értékelése, az átlagbéren alapu
ló bérgazdálkodási rendszer bevezetése
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13/1964. BMH utasítás a Balaton, a Velencei-tó és a Dunakanyar üdülőhe
lyek rendőri biztosítása

004/1964. főcsoportfőnöki utasítás a 0016/1964. BM parancs végrehajtási utasítása

0013/1964. főcsoportfőnöki utasítás az állategészségügyi szolgálat anyagellátása, irá
nyítása, felügyelete

1965.
006/1965.BM utasítás új vagy meglévőtől eltérő statisztikai rendszer be

vezetése engedélyezésének a belügyminiszter el
ső helyettese hatáskörébe utalása

0012/1965. BM utasítás az SZT állományúak nyugellátásának szabályozá
sa

0024/1965. BMH utasítás a BM II. Főcsoportfőnökség (ORFK) statisztikai be
számoló rendszerének újbóli szabályozása 
(Mód: 72/1990. BM utasítás, 3/1981., 10/1984., 
3/1985., 13/1986. BMH intézkedés)

1967.
024/1967. BM parancs 

és végrehajtási utasítása a magyar- osztrák útlevél- és vámkezelésről szóló
egyezmény végrehajtása 
(Mód: 1/1983. BM utasítás)

5/1967. BMH utasítás a fegyveres erőkhöz tartozó BM testületek sorállo
mányának érdekvédelméről

08/1967. BMH utasítás 
és végrehajtási utasítása a BM központi állománya géppisztolyellátásának

szabályozása

022/1967. BMH utasítás a BM Határőrség és a rendőrség együttműködése
a MNK államhatárának őrzésében 
(Mód: 17/1989. BM utasítás)

2/1967. BM- MM együttes utasítás a Bűnügyi Múzeum létesítéséről
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1968.

4/1968. BM utasítás a bíróság által a közügyektől eltiltott, foglalkozástól
eltiltott és kitiltott személyek nyilvántartása és el
lenőrzése

5/1968. BMH utasítás a kiemelkedő jelentőségű bűnügyekben és szemé
lyi szabadságot korlátozó intézkedések esetén a 
nyomozás soronkívüliségének biztosítása

010/1968. BMH utasítás a háborús bűntettek üldözésével kapcsolatos fel
adatok

11/1968. BMH utasítás a légfegyver és a riasztópisztoly forgalmáról és
használatáról

13/1968. BMH utasítás rendőrségi kihallgató szobák létesítése

01/1968. főcsoportfőnöki utasítás a BM központi és megyei operatív (politikai és bűn
ügyi) szervei konspirált ruházati ellátásának szabá
lyozása

1969.

09/1969. BM utasítás a magyar és az NDK állampolgárok vízummentes
utazása

10/1969. BM utasítás a belügyi szolgálattal (munkaviszonnyal) összefüg
gő igazolások kiadásának szabályozása

013/1969. BM utasítás a magyar és finn állampolgárok vízummentes uta
zása

020/1969. BM parancs a BM Határőrség szervezetében új kiképzési rend
szerű műszaki zászlóalj létrehozása

13/1969. főcsoportfőnöki utasítás Vízijármű szakutasítás

1970.

4/1970. főcsoportfőnöki utasítás a kmb-k ellátási rendszerének szabályozása

6/1970. főcsoportfőnöki utasítás a BM szerveinél a biztosítási és önsegélyző cso
portok létrehozása, működésük szabályozása
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2/1970. BM- OBF együttes utasítás az ipari robbantóanyagraktárak műszaki követel
ményeiről

14/1970. KPM- BM- HM- IM együttes 
utasítás a Magyar Posta és a fegyveres szervek között a

postai és a távközlési szolgáltatásokkal kapcsola
tos kérdések szabályozása

1971.

10/1971. BM utasítás zászlósi rendfokozatú állománycsoportba tartozók
részére vállszalag, váll-lap és gombok rend
szeresítése

13/1971. BM utasítás a hivatásos állomány jubileumi jutalma
(Mód: 11/1974. BM utasítás)

3/1971. BM parancs a rendőrség alaki-karhatalmi szabályzatának ki
adásáról
(Mód: 8/1989. BM utasítás)

09/1971. BMH utasítás a kábítószer-csempészet és a kábítószer-élvezők
felderítése

20/1971. BMH utasítás a BM vidéki gyermekintézményeinek átadása a
megyei rendőr-főkapitányságok hatáskörébe

1972.

016/1972. BM utasítás a kedvezményes szolgálati idő számítása és nyil
vántartása

008/1972. BM parancs a Belbiztonsági Osztály feladata és hatásköre
(Mód: 24/1983. BM parancs)

19/1972. BM parancs
és végrehajtási utasítása a belügyi nyugdíjasokkal, valamint az elhunytak

közvetlen hozzátartozóival kapcsolatos feladatok 
szabályozása

03/1972. BMH utasítás az egyes külföldi légitársaságok hajózó személyze
tének vízumkönnyítése

1973.
08/1973. BM utasítás az államtitok és a szolgálati titok rejtjelzéssel törté

nő védelme
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17/1973. BM utasítás az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács ügy
rendjének kiadása

018/1973. BM utasítás az ipari célokat szolgáló robbantóanyagok gyártá
sának, forgalomba hozatalának, vásárlásának, 
szállításának, tárolásának és felhasználásának en
gedélyezéséről, valamint ellenőrzéséről szóló 
3/1973. (VII. 18.) BM rendelet végrehajtásáról

024/1973. BM utasítás a biztonsági okmányok védelmének szabályairól
(Mód: 26/1988. BM utasítás)

02/1973. BM parancs a belső rend és biztonság megszilárdítása

9/1973. BM parancs a Főiskolai Tanács létrehozása

12/1973. BM parancs öltözködési szabályzat
(Mód: 26/1987. BMH intézkedés)

17/1973. BM parancs egészségügyi szabályzat
(Mód: 7/1980., 17/1989. BM utasítás, 22/1984. BM 

 parancs)

001/1973. BMH utasítás a „K” objektumok üzemeltető és kiszolgáló „M” állo
mányának előzetes ellenőrzése és beléptetése

22/1973. BMH utasítás a BM tulajdonában lévő vagyontárgyak használat
ból való kivonása

4/1973. BM- MTTH együttes utasítás az önkéntes tűzoltók biztosításáról

0011/1973. HM- BM együttes utasítás a Néphadsereg parancsnokainak és a BM lll/IV.
Csoportfőnökség együttműködése

17/1973. HM- BM- IM- MOP együttes utasítás

a katonai bírósági népi ülnökök megválasztása 
(Mód: 27/1980., 22/1985. eü. ut.)

121/1973. IM- BM- HM- MM együttes utasítás

a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtá
sa során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló 
feladatokról szóló 109/1964. együttes utasítás mó
dosításáról és kiegészítéséről

1974.

1/1974. BM utasítás a szolgálati állatok állománytáblázatának jóváha
gyása és ellátásuk szabályozása 
(Mód: 9/1985. BM ut.)
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2/1974. BM utasítás a büntetőeljárások ügyforgalmi adatainak és egyes
rendőri intézkedéseknek statisztikai adatgyűjtése

5/1974. BM utasítás az állami tűzoltóság központi javítóüzeme működé
sének szabályozása

7/1974. BM utasítás a büntetőeljárás megindításával kapcsolatos érte
sítésről

9/1974. BM utasítás gyermeknevelési szabadnapok kiadása

11/1974. BM utasítás a 13/1971. BM utasítás módosítása

014/1974. BM utasítás a bírósági tárgyalások zavartalanságának biztosí
tása

09/1974. BM parancs az egységes gépi prioráló rendszer üzemeltetésé
nek megkezdése

2/1974. BMH utasítás gépjármű szakutasítás
(Mód: 7/1983. BMH intézkedés)

5/1974. BMH utasítás építési szakutasítás

018/1974. BMH utasítás a rendőrség körözési munkájának szabályzata
(Mód: 1/1985. BMH parancs)

1975.

7/1975. BM utasítás az 1971. évi 10. tvr. végrehajtási utasításának mó
dosítása
(Mód: 21/1981., 6/1982. BM utasítás)

03/1975. BM parancs és végrehajtási utasítása

a tartalékos állomány hadiruházattal való ellátásá
nak szabályozása

014/1975. BM parancs és végrehajtási utasítása

a BM sugárfigyelő és jelzőrendszer működésének 
szabályozása

19/1975. BM parancs vándorserleg alapítása a tűzoltóság részére

27/1975. BM parancs az állami tűzoltóság szolgálati szabályzatának ki
adása
(Mód: 13/1978. BM parancs)
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06/1975. államtitkári utasítás a 0024/1965. BMH utasítás egyes rendelkezései

nek módosítása a személysérüléses közúti közle

kedési balesetek statisztikai beszámoló rend

szerének szabályozásával kapcsolatban

8/1975. BMH utasítás az anyagi-technikai szakszolgálat tevékenységé

nek általános szabályai

9/1975. BMH utasítás a BM Útellenőrző Parancsnokság és szervei hatás

körének és illetékességének szabályozása 

(Mód: 17/1982. BM utasítás)

030/1975. BM- HM együttes utasítás a BM Légirendészeti Parancsnokság repülő-szak

felügyeletének szabályozásáról

031/1975. HM- BM együttes utasítás a Magyar Néphadsereg honi légvédelem és a Bel

ügyminisztérium Határőrség közötti együttműkö

dés továbbfejlesztéséről

1976.

16/1976. BM utasítás a BM szervei ügyeleti szolgálatának továbbfejlesz

téséről és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos 

feladatokról

(Mód: 11/1979. BM utasítás)

19/1976. BM utasítás az útzár alkalmazásáról szóló 2/1976. (VI.4.) BM

rendelet végrehajtása

25/1976. BM utasítás a BM hivatásos állományú tagjai más kereső foglal

kozásáról

(Mód: 7/1981. BM utasítás)

15/1976. BM parancs a személyazonosító mozaikportré-összeállító be

rendezés alkalmazásának bevezetéséről
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1/1976. államtitkári parancs a sorállományú határőrök határőrizeti feladatoktól
eltérő igénybevételének szabályozása

1/1976. BMH parancs szabályzat a BM Bűnügyi Technikai Intézetének és
egyéb szakértői intézményeinek igénybevételéhez 
(Mód: 3/1979., 8/1988. BMH parancs)

008/1976. HM- BM- MOP 
közös parancs az ellenséges felderítő diverziós csoportok és a lé-

gideszant alakulatok elleni harc megszervezése

0019/1976. M N V K -B M  á t .-M O P  l.h. 
utasítása a HM- BM- MOP 008/1976. parancsának végre

hajtása

107/1976. MüM- BM együttes utasítás a BM Határőrségnél sorkatonai szolgálat alatt sze
rezhető szakmunkás képesítésről, illetve szakmai 
gyakorlatról

1977.
6/1977. BM utasítás a feltételes szabadságra bocsátás egyes kérdései

ről szóló 11/1973. (XII.30.) IM rendelet végrehajtá
sával kapcsolatos rendőri feladatok

17/1977. BM parancs a határőrségnél a sortisztesek munkájának foko
zottabb elismeréséről, a leszerelő állomány emlék
tárgyban való részesítéséről

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

30/1977. BM parancs a határforgalom-ellenőrzési szabályzat kiadása
(Mód: 24/1982. BM utasítás)

31/1977. BM parancs az Állami Népességnyilvántartó Hivatal belügyi
szerve ügyrendjének kiadásáról

34/1977. BM parancs a számítástechnika belügyi alkalmazásának, a szá
mítógépes információrendszerek fejlesztésének 
egységes szabályozásáról

2/1977. államtitkári parancs a BM távbeszélő vonalainak igénybevételéről a
mezőgazdasági munkákat segítő katonai alakula
tok részére
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4/1977. államtitkári parancs a BM számítógépes információrendszereinek fej
lesztési előirányzata kiadásáról 
(Mód: 1/1982. államtitkári parancs)

13/1977. BMH intézkedés a 23/1977. BM parancs végrehajtása

19/1977. BMH intézkedés új szolgálati Időpótlék-rendszer bevezetéséről az
állami tűzoltóság területi szerveinél

2/1977. BM- HM együttes utasítás az állami, az önkéntes és a vállalati tűzoltóságok
valamint a Magyar Néphadsereg tűzvédelmi szer
vezetei közötti együttműködésről

11/1977. EüM-  BM együttes utasítás az orvostudományi egyetemek Igazságügyi orvos
tani intézeteiben, valamint a BM állományába tarto
zó rendőrorvos állandó szakértők által folytatott 
Igazságügyi orvos szakértői tevékenység működé
si és ügyviteli szabályai

080/1977. MN repülöfőnök és az ORFK közbiztonsági 
és közlekedési csoportfőnök együttes utasítása

030/1975. BM- HM együttes utasítás végrehajtá
sa

1978.

7/1978. BM utasítás a BM és szervei működésével kapcsolatos polgári
jogi tevékenység és jogi képviselet ellátásáról

9/1978. BM utasítás a fegyver, lőszer és egyéb fegyverzeti anyagok
rendszerbe vételének, normáinak és tarta
lékkészleteinek újbóli meghatározása 
(Mód: 26/1983. BM utasítás)

13/1978. BM utasítás a tűzvédelmi ágazati szabványosítási feladatokról

17/1978. BM utasítás a vegyivédelmi szakfelszerelések és eszközök
rendszerbe vételének, normáinak és tarta
lékkészleteinek újbóli meghatározásáról

1/1978. BM parancs a bűnügyi iratok megismeréséről

2/1978. BM parancs körzeti megbízotti szabályzat
(Mód: 13/1985, 19/1987., 20/1989. BM parancs, 
57/1990. BM utasítás)

9/1978. BM parancs a bűnügyi szervek „B” ellátmány, „K" és „T” lakás
gazdálkodási szabályzata
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13/1978. BM parancs a tűzoltóság alaki szabályzata

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

19/1978. BM parancs a rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közle
kedési szerveinek szervezeti módosítása

26/1978. BM parancs az államigazgatási területszervezési intézkedések
kel kapcsolatos belügyminisztériumi feladatokról

29/1978. BM parancs a veszélyes bűnözők ellenőrzésének szabályzata
kiadásáról
(Mód: 35/1987. BM parancs)

2/1978. államtitkári intézkedés a budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselek
mények megelőzésével és elhárításával kapcsola
tos feladatokról
(Mód: 1/1983. államtitkári intézkedés)

1/1978. BMH parancs a Bűnügyi Múzeum ügyrendje

2/1978. BMH intézkedés a BRFK meghatározott beosztásaiban éjszakai jár
őrpótlék fizetéséről

6/1978. BMH intézkedés a BM és szervei működésével kapcsolatos polgári
jogi tevékenység és jogi képviselet ellátására vo
natkozó 7/1978. BM utasítás végrehajtásáról

9/1978. BMH intézkedés a körözési bőröndfelszerelés használatáról

13/1978. BMH intézkedés a bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről szóló
17/1978. BM parancs végrehajtásáról

14/1978. BMH intézkedés a rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közle
kedési szerveinek szervezeti módosításáról szóló 
19/1978. BM parancs végrehajtásáról 
(Mód: 13/1982. BMH intézkedés)

15/1978. BMH intézkedés az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésével
kapcsolatos rendőri feladatokról

16/1978. BMH együttes intézkedés a rendőri körzeti megbízotti helyiségek és lakások
biztosításáról, korszerűsítéséről

1/1978. HM- BM együttes utasítás az engedély nélkül távol lévő katonák felkutatásá
val és körözésével kapcsolatos feladatokról
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1979.

7/1979. BM utasítás a 16/1978. (II.1.) MT rendelet és a 4/1978. (III.5.)
HM rendeletnek a BM és az állami tűzoltóság terü
leti szerveinél történő végrehajtásától

8/1979. BM utasítás a BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai
szolgálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állo
mányába történő kinevezésről

11/1979. BM utasítás a BM szervei ügyeleti szolgálatának továbbfejlesz
téséről és a rendkívüli eseményekkel kapcsolatos 
feladatokról szóló 16/1976. BM utasítás egyes ren
delkezéseinek módosításáról

16/1979. BM utasítás a magyar és a szovjet állampolgárok kölcsönös ví
zummentes utazásának feltételeiről

20/1979. BM utasítás a BM könyvkiadásának szabályozásáról
(Mód: 4/1987. BM utasítás)

24/1979. BM parancs a BM I. Főcsoportfőnökség ügyrendje

25/1979. BM parancs a BM Országos Rendőr-főkapitányság ügyrendje

27/1979. BM parancs a BM IV. Főcsoportfőnökség ügyrendje

30/1979. BM parancs a BM lövészeti szabályzata
(Mód: 11/1986. BM parancs)

1/1979. államtitkári parancs a BM határőrezred új kiképzési rendszerű műszaki
zászlóalja működési szabályzatának kiadásáról

2/1979. BMH parancs a BM polgári alkalmazottainak a munkaviszonnyal
összefüggő anyagi felelősségéről szóló szabályzat 
kiadásáról
(Mód: 3/1981. BMH pcs.)

3/1979. BMH parancs az 1/1976. BMH paranccsal kiadott, a BM Bűnügyi
Technikai Intézetének és egyéb szakértői intézmé
nyeinek igénybevételéhez tárgyú szabályzat mó
dosításáról

1/1979. BMH intézkedés a vízrendészeti és v íziközlekedéssel kapcsolatos
rendőri feladatok ellátásáról szóló 7/1978. (XII.22.) 
BM rendelet végrehajtásáról
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10/1979. BMH intézkedés a BM Határőrségnél letöltött egyéves sorkatonai
szolgálat után a BM hivatásos tiszthelyettesi állo
mányába történő kinevezésről szóló 8/1979. BM 
utasítás végrehajtásáról

14/1979. BMH intézkedés a BM könyvkiadásának szabályozásáról szóló
20/1979. BM utasítás végrehajtásáról

2/1979. BMH elvi állásfoglalás a kedvezményes szolgálati idő számításáról és
nyilvántartásáról a BM Határőrség, a BM Kormány
őrség és a BM ORFK területén, valamint az állami 
tűzoltóság szerveinél

1/1979. Legf.Ü- BM közös utasítás az ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe
tartozó bűncselekmények megállapításáról és e 
körben a rendőrségi szervekkel való együttműkö
désről

7/1979. HM- BM együttes utasítás a Magyar Néphadsereg állományába tartozó sze
mélyek által okozott közúti közlekedési baleset je 
lentési rendje

14
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1980.

7/1980. BM utasítás a BM személyi állománya egészségügyi ellátásá
nak továbbfejlesztéséről

15/1980. BM utasítás a szabálysértési jogszabályok végrehajtása
(Mód: 17/1983., 16/1985., 17/1987. BM utasítás)

8/1980. BM parancs a BM főügyeleti osztály ügyrendje

18/1980. BM parancs a Tanulmányi Munka Szabályzata
(Mód: 19/1981., 26/1986., 34/1987. BM parancs, 
továbbá 11/1988., 3/1983., 11/1983. BMH intézke
dés és a 65/1990. BM utasítás)

20/1980. BM parancs a BM hivatásos állományának fegyelmi szabályza
ta
(Mód: 34/1985., 18/1987. BM parancs)

26/1980. BM parancs a nemzetközi hajózás rendőrségi ellenőrzésének
szabályzata kiadásáról 
(Mód: 25/1983. BM parancs)

36/1980. BM parancs a sorkatonai szolgálati idő csökkentéséről

5/1980. államtitkári parancs a háborús jogszabály-tervezetek előkészítéséről,
jóváhagyásáról, naprakész állapotban tartásáról és 
használatáról

1/1980. államtitkári intézkedés a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a légi közle
kedés biztonságáról szóló 1/1980. BM- KPM- PM 
együttes utasítás végrehajtásáról

3/1980. államtitkári intézkedés a BM Kormányőrség által őrzött „K" objektumokba
való beléptetés szabályozásáról 
(Mód: 4/1984. államtitkári intézkedés)

2/1980. BMH parancs a BM ORFK egységes tájékoztatójának létrehozá
sáról, szerkesztésének és kiadásának rendjéről

7/1980. BMH parancs a BM Forradalmi Rendőri Ezred zenekarának felál
lításáról

8/1980. BMH parancs a távgépíró-forgalmi szabályzat kiadásáról

7/1980. BMH intézkedés a bútorberendezési norma hatályba léptetéséről

15
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1/1980. HM- BM- IM- MOP 
együttes utasítás a katonák szabadságvesztésének, előzetes letar

tóztatásának és pártfogó felügyeletének egyes kér
déseiről, valamint az ezzel kapcsolatos parancsno
ki feladatokról
(Mód: 5/1990. (V.14.) HM- BM- IM együttes ren
delet)

1/1980. BM- KPM- PM 
együttes utasítás a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér és a légi közle

kedés biztonságáról

4/1980. HM- BM együttes utasítás az MNVK Felderítő Csoportfőnöksége személyi ál
lományának állambiztonsági védelméről

27/1980. HM- BM- IM- MOP 
együttes utasítás a katonai bírósági népi ülnökök választásáról szóló

17/1973. HM- BM- IM- MOP együttes utasítás 
módosításáról

96/1980. HM- BM- IM- MOP 
együttes intézkedés a gyalogsági lőterek létesítéséről, fejlesztéséről és

használatáról

16
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1981.

3/1981. BM utasítás a BM Határőrségnél könnygázszóró palack hasz
nálatáról

4/1981. BM utasítás az új alkoholszonda alkalmazásáról

7/1981. BM utasítás a 25/1976. BM utasítás módosítása
(Mód: 9/1987. BM utasítás)

8/1981. BM utasítás a gépjárművek hatósági jelzései, a vezetői engedé
lyek és az ezekhez kapcsolódó nyomtatványok el
látási rendje

12/1981. BM utasítás a „K” vezetési rendszer egységes harckészültség
be helyezésével és működésének biztosításával 
összefüggő feladatokról

21/1981. BM utasítás az 1971. évi 10. tvr. végrehajtására kiadott és a
7/1975. BM utasítással módosított BM utasítás 
egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről, mó
dosításáról, kiegészítéséről 
(Mód: 10/1987. BM utasítás)

23/1981. BM utasítás a Munka Törvénykönyvének a Belügyminisztérium
nál és szerveinél történő végrehajtása 
(Mód: 13/1983., 9/1987., 29/1987, BM utasítás)

30/1981. BM utasítás az MNK és az Osztrák Köztársaság Kormánya kö
zött bűnügyi, rendészeti és közlekedésrendészeti 
együttműködésről szóló egyezmény végrehajtásá
ról

19/1981. BM parancs a 18/1980. BM paranccsal kiadott Tanulmányi Mun
ka Szabályzata egyes rendelkezéseinek módosítá
sáról

21/1981. BM parancs a Belügyminisztériummal szolgálati viszonyban ál
ló testületi tagok anyagi felelősségére vonatkozó 
Kártérítési Szabályzat kiadásáról

22/1981. BM parancs a BM munkájának önkéntes segítői tanácsadó cso
portok létrehozásáról

35/1981. BM parancs a BM munkavédelmi szabályzata 
(Mód: 17/1989. BM utasítás)

2/1981. BMH intézkedés az RSZ- 02. típusú kézi sebességmérő készülék
alkalmazásáról

17
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3/1981. BMH intézkedés a 0024/1965. BMH utasítás egyes rendelkezései
végrehajtásának módosítása

1/1981. BM- KPM együttes utasítás a jégesőelhárító rakéták behozatalának, szállí
tásának, tárolásának, őrzésének és kezelésének 
szabályai

1/1981. Legf.ü- BM együttes utasítás a mentességet élvező személyek büntető ügyeiben
követendő eljárásról

67/1981. HM- BM közös utasítás a sorkatonai szolgálatból leszerelők egyszeri pénz-
juttatásáról

18
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1982.

1/1982. BM utasítás a szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról 
(Mód: 25/1987., 16/1989., 6/1990. BM utasítás)

3/1982. BM utasítás a fegyverek központi nyilvántartásának szabályo
zásáról

4/1982. BM utasítás az állami tűzoltóság területi szerveinél alkalmazha
tó szolgálati (munka-) idő-rendszerek és az azzal 
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról 
(Mód: 24/1988., 50/1990. BM utasítás)

6/1982. BM utasítás a fegyveres erők és testületek hivatásos állomá
nyának szolgálati viszonyáról szóló, az 1981. évi 
33. tvr.-rel módosított 1971. évi 10. tvr. belügymi
nisztériumi végrehajtási utasításának módosítása

8/1982. BM utasítás a polgári alkalmazottak létszám- és bérgazdálko
dásáról

9/1982. BM utasítás a BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szol
gálat letöltése után a BM Hivatásos rendőrtiszthe
lyettesi állományába történő kinevezéséről

12/1982. BM utasítás a radioaktív anyagok és készítmények alkalmazá
sával összefüggő feladatokról

15/1982. BM utasítás az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos ren
dészeti feladatokról szóló 3/1982. (V.6.) BM rende
let végrehajtásáról
(Mód: 8/1986., 27/1989., 62/1990. BM utasítás)

17/1982. BM utasítás a BM Útellenőrző Parancsnokság és szervei hatás
körének és illetékességének szabályozásáról szóló 
09/1975. BMH utasítás módosításáról

23/1982. BM utasítás az Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer
(ELAR) keretében történő adatszolgáltatásról

24/1982. BM utasítás a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló
1982. évi 19. tvr., valamint a 7/1982. (VIII.26.) BM
rendelet végrehajtásáról
(Mód: 19/1983., 32/1987. BM utasítás)

20/1982. BM parancs az állami tűzoltóság területi szervei hivatásos állo
mányának fegyelmi szabályzata
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24/1982. BM parancs a megkülönböztető jelzések használatáról

27/1982. BM parancs a járőr- és őrszolgálati szabályzat kiadásáról
(Mód: 57/1990. BM utasítás)

31/1982. BM parancs a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság meg
szüntetéséről, és feladatainak a Siófoki Városi és 
Járási Rendőrkapitányság hatáskörébe utalásáról

33/1982. BM parancs a BM és szervei környezet- és természetvédelmi
feladatairól

2/1982. államtitkári intézkedés a BM Határőrségnél kéthónapos sorkatonai szol
gálat letöltése után a BM hivatásos tiszthelyettesi 
állományába történő kinevezésről szóló 9/1982. 
BM utasítás végrehajtásáról

1/1982. BMH parancs a BM Határőrség és a BM Tartalékostiszt-képző Is
kola hivatásos és sorozott állománya ruházati ellá
tásának módosítása

8/1982. BMH parancs a BM rádióforgalmi szabályzata

2/1982. BMH intézkedés a BM munkájának önkéntes segítői tanácsadó cso
portok létrehozásáról szóló 22/1981. BM parancs
ban meghatározott feladatok végrehajtásáról

6/1982. BMH intézkedés az orvosi és más egészségügyi foglalkozás szabá
lyainak megszegésével elkövetett bűncselekmé
nyek nyomozásáról

13/1982. BMH intézkedés a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatás
szervezeti módosításáról szóló 19/1982. BM pa
rancs végrehajtásáról

15/1982. BMH intézkedés a hivatásos állomány szabadságáról,munkaidő- és
tanulmányi kedvezményéről
(Mód: 2/1987., 25/1987., 3/1989. BMH intézkedés)

19/1982. BMH intézkedés a méretes egyenruha készíttetésére jogosító utal
ványok kiadásának megszüntetéséről

21/1982. BMH intézkedés a vasút és posta területén előforduló bűncselekmé
nyekkel kapcsolatos feladatokról

23/1982. BMH intézkedés a munka-, védőruházati, védőeszköz, védő- és
egységfelszerelési normák, valamint az ellátási 
szabályok módosítása
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1/1982. OT- PM- HM- BM- IM- MOP 
együttes utasítás a fegyveres erők és testületek, valamint a rendé

szeti szervek gazdasági együttműködésének rend
jéről

1/1982. BM- MOP együttes parancs az egyezményes jelek munkatérképen, vázlaton
történő használatáról

2/1982. BM- PM- MTTH 
együttes utasítás az állami tűzoltóság területi szervei gazdálkodásá

nak anyagi, technikai ellátásának és fejlesztésének 
rendje

9/1982. MNVKF- BMH 
együttes intézkedés a katonai rendészeti és a rendőri szervek együtt

működésének szabályozása

0021/1982. HM- BM együttes parancs az állam- és közbiztonság területén jelentkező tűz-
szerészi feladatok ellátásról 
(Mód: 0016/1985. együttes parancs)

27/1982. HM- BM- ÁBMH 
együttes utasítás a fegyveres erők és a fegyveres testületek más ál

lami vagy társadalmi szervhez tartósan vezényelt 
hivatásos állományú tagjainak jogairól és köteles
ségeiről
(Mód: 28/1985. együttes utasítás)

46/1982. HM- BM- IM- MOP 
együttes intézkedés a gyalogsági lőterek létesítéséről, fejlesztéséről és

használatáról szóló 96/1980. együttes utasítás 
végrehajtásáról
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21



1983.

1/1983. BM utasítás a 024/1967. BM parancs végrehajtási utasításának
módosítása

4/1983. BM utasítás a rendőrség és az állami tűzoltóság szerveinek a
tűzesetek vizsgálatában való együttműködéséről

6/1983. BM utasítás a szomszédos szocialista országok rendőri szerve
ivel folytatott határmenti együttműködés és a határ
találkozók rendjének szabályozása 
(Mód: 17/1989. BM utasítás)

13/1983. BM utasítás a 23/1981. BM utasítás módosítása
(Mód: 9/1987. BM utasítás)

16/1983. BM utasítás a BM kezelésében lévő szolgálati lakások lakbéré
nek megállapításáról

17/1983. BM utasítás a szabálysértési jogszabályok végrehajtására ki
adott 15/1980. BM utasítás módosításáról

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

20/1983. BM utasítás a személyi állomány teljesítményelismeréséről
(Mód: 35/1987., 27/1988. BM utasítás)

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

26/1983. BM utasítás a fegyver, lőszer és egyéb fegyverzeti anyagok
rendszerbe vételének, normáinak és tarta
lékkészleteinek újbóli meghatározásáról szóló 
9/1978. BM utasítás mellékletének módosításáról 
(Mód: 28/1989. BM utasítás)

27/1983. BM utasítás a járások megszüntetésével kapcsolatos egyes
rendelkezésekről
(Mód: 6/1985., 31/1988. BM utasítás)

1/1983. BM parancs a BM ORFK I- 5. Osztály (Interpol) ügyrendje

4/1983. BM parancs az állam- és közbiztonság területén jelentkező tűz
szerész feladatok végrehajtásáról, tűzszerész al
osztály létrehozásáról, kirendelésének, igénybevé
telének és együttműködésének rendje
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5/1983. BM parancs a BM FRE szolgálati tevékenységének, igénybevé
telének és együttműködésének rendjéről

17/1983. BM parancs a BM és szervei pénzügyi-gazdasági ellenőrzési
szabályzata

24/1983. BM parancs a BM belbiztonsági osztály hatáskörének és fe l
adatainak szabályozásáról szóló 008/1972. BM pa
rancs módosításáról

25/1983. BM parancs a 26/1980. BM paranccsal kiadott, a nemzetközi
hajózás rendőrségi ellenőrzésének szabályzata 
módosításáról

1/1983. államtitkári intézkedés a budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselek
mények megelőzésével és elhárításával kapcsola
tos feladatokról szóló 2/1978. államtitkári Intézke
dés módosításáról

3/1983. államtitkári intézkedés a társadalomra különösen veszélyes személyek
rendőri nyilvántartásba vételének szabályozásáról

1/1983. BMH parancs a belügyi operatív rövidhullámú rádiószolgálatnál
magasabb harckészültségi fokozatokban beveze
tésre kerülő rendszabályokról szóló szabályzat ki
adásáról

5/1983. BMH parancs a BM távbeszélőforgalmi szabályzata

3/1983. BMH intézkedés a belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felső-
oktatási intézmények nappali tagozatára történő
beiskolázásáról
(Mód: 12/1987. BMH int.)

4/1983. BMH intézkedés a polgári repüléssel összefüggő rendészeti felada
tok ellátásának rendjéről szóló 3/1983. (III.16.) BM 
rendelet végrehajtása

7/1983. BMH intézkedés a BM szolgálati gépjárművei üzemben tartása és
közúti forgalmazása ellenőrzésének rendjéről

11/1983. BMH intézkedés a tanulmányi munka szabályzata egyes rendelke
zéseinek módosítása

12/1983. BMH intézkedés a nyomozókutya-vezetők gépjárműellátásáról
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16/1983. BMH intézkedés a kutyás járőrszolgálatról, a járőrkutyavezetők ki
nevezéséről, kiképzéséről és továbbképzéséről, az 
ezzel összefüggő parancsnoki feladatok szabályo
zásáról

1/1983. BMH állásfoglalás a járőr- és őrszolgálati szabályzat egyes pontjainak
végrehajtásáról
(Mód: 57/1990. BM utasítás)

1/1983. BMH elvi állásfoglalás a személyi számnak a szabálysértési ügyintézés
ben történő alkalmazásáról
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1984.

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

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

3/1984. BM utasítás a BM gazdálkodó szervei pénzforgalmának és há
zipénztári pénzkezelésének szabályozásáról

4/1984. BM utasítás az alapellátási orvosok részére főorvosi, vezető fő
orvosi cím adományozásáról

10/1984. BM utasítás a lakcím bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló
6/1963. (XI.20.) BM rendelet végrehajtásáról

18/1984. BM utasítás az egyes egészségre ártalmas munkakörülmények
között foglalkoztatott dolgozók munkaidejének 
megállapításáról és beosztásáról

24/1984. BM utasítás az állami tűzoltóság területi szervei személyzeti
munka szabályzatának kiadásáról

25/1984. BM utasítás a sorkatonák öngyilkossági kísérleteinek megítélé
séről és a követendő eljárásról

26/1984. BM utasítás a népesség egy része személyi, családi és lakásvi
szonyainak összeírásával kapcsolatos belügyi fel
adatokról

30/1984. BM utasítás a játék- és pénznyerő automaták működtetésével,
szórakoztató játékokkal, zeneszolgáltatással és 
tánc rendezésével kapcsolatos rendőri feladatok 
ellátásáról

35/1984. BM utasítás a belügyi dolgozók tudományos továbbképzéséről

38/1984. BM utasítás a BM hivatásos állománya adatainak védelméről

6/1984. BM parancs a belügyi nyugdíjasokkal, valamint az elhunytak
közvetlen hozzátartozóival kapcsolatos 19/1972. 
BM parancs módosításáról

7/1984. BM parancs a többszörösen büntetett személyek nyilvántartás
ba vételéről és ellenőrzéséről

14/1984. BM parancs a bűnmegelőző és bűnüldöző munka hatékonysá
gának erősítéséről
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15/1984. BM parancs akció alegységek létrehozásáról és működésük
rendjéről

20/1984. BM parancs a bűnügyi szolgálat szigorúan titkos állományának
ideiglenes szabályzata kiadásáról

22/1984. BM parancs a BM egészségügyi szabályzatának -  az egész
ségügyi beosztottak szakképzésével és tovább
képzésével kapcsolatos rendelkezések -  módosí
tásáról

4/1984. államtitkári intézkedés a BM Kormányőrség által őrzött „K” objektumokba
való beléptetés szabályozásáról szóló 3/1980. ál
lamtitkári Intézkedés módosításáról

1/1984. államtitkári irányelv az ügyfélfogadás és ügyfélszolgálat továbbfejlesz
téséről
(Mód: 1/1987. államtitkári irányelv)

2/1984. BMH parancs a BM szerveinél alkalmazott híradástechnikai, rejt
jeltechnikai és biztonságtechnikai anyagokkal való 
gazdálkodás szabályzatának kiadása

10/1984. BMH intézkedés a 0024/1965. BMH utasítással elrendelt szabály
sértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai adat
szolgáltatás módosításáról

13/1984. BMH intézkedés az automatikusan működő sebességellenőrző be
rendezések és a dátumozó hátfalas fényképezőgé
pek alkalmazásának szabályozásáról 
(Mód: 7/1990. BMH intézkedés)

117/1984. IM- BM- PM- Legf.Ü. együttes utasítás

a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezeléséről 
és nyilvántartásáról
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1985.

1/1985. BM utasítás a sokszorosítógépekkel kapcsolatos rendészeti fe l
adatokról szóló 2/1984. (XII. 28.) BM rendelet vég
rehajtásáról

2/1985. BM utasítás a BM szervei külföldi vendégei vendéglátásával
kapcsolatos feladatok és költségelszámolások sza
bályozása
(Mód: 7/1988. BM utasítás)

6/1985. BM utasítás a járások megszüntetésével kapcsolatos egyes
rendelkezésekről szóló 27/1983. BM utasítás 1. sz. 
mellékletének módosításáról

9/1985. BM utasítás a szolgálati állatok állománytáblázatban való jóvá
hagyásáról és az ellátás szabályozásáról szóló 
1/1974. BM utasítás módosításáról és az állomány
táblázattal kapcsolatos feladatokról

16/1985. BM utasítás a szabálysértési jogszabályok végrehajtásáról szó
ló 15/1980. BM utasítás módosításáról

20/1985. BM utasítás az igazgatásrendészeti nyomtatványok ellátási
rendjéről

23/1985. BM utasítás a MNK Kormánya és a Bolgár Népköztársaság
Kormánya között a bűnügyi rendészeti és a közúti 
közlekedés terén való együttműködésről és köl
csönös segítségnyújtásról szóló, Budapesten,
1983. november 15-én aláírt egyezmény végrehaj
tásáról

24/1985. BM utasítás a tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási
intézmények belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a BM 
szervei állományába történő kinevezéséről

26/1985. BM utasítás a vagyonvédelmi jelzőközpontoknak a rendőri
ügyeleteken történő működtetéséről

31/1985. BM utasítás a személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII.22.) BM
rendelet végrehajtásáról 
(Mód: 69/1990. BM utasítás)

35/1985. BM utasítás a szolgálati helikopterek használatáról és igénybe
vételéről

13/1985. BM parancs a 2/1978. BM paranccsal kiadott körzeti megbízotti
szabályzat módosításáról
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14/1985. BM parancs a Tiszai V ízirendészeti Rendőrkapitányság szerve
zetének módosításáról

17/1985. BM parancs az önkéntes jogi tanácsadói csoportok létrehozá
sáról
(Mód: 20/1987. BM parancs)

18/1985. BM parancs a BM tűzvédelmi szervezeti és működési szabály
zata

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

34/1985. BM parancs a 20/1980. BM paranccsal kiadott, a BM hivatásos
állományának fegyelmi szabályzata egyes rendel
kezéseinek módosításáról és kiegészítéséről 
(Mód: 18/1987. BM parancs)

36/1985. BM parancs a Budapesti Légi és Folyami Forgalomellenőrző
Pont működési helyének, feladatkörének és jogál
lásának bővítése

39/1985. BM parancs a BM munkájának önkéntes segítői szabályzata ki
adásáról

1/1985. államtitkári intézkedés a környezet- és természetvédelmi tevékenység
statisztikai adatszolgáltatási és jelentési rendje

1/1985. BMH parancs a 018/1974. BMH utasítással kiadott, a rendőrség
körözési munkájának szabályzata módosításáról

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

3/1985. BMH intézkedés az akció alegységek tevékenységére vonatkozó
statisztikai adatszolgáltatás bevezetéséről

7/1985. BMH intézkedés a GYES forgóstátus bevezetéséről

10/1985. BMH intézkedés a szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset vagy
betegség következtében elhunyt személyek hozzá
tartozóinak egyszeri segélyezéséről

11/1985. BMH intézkedés a tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási
intézmények belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a BM 
állományába történő kinevezéséről szóló 24/1985. 
BM utasítás végrehajtásáról

13/1985. BMH intézkedés a rendőrség bűnügyi ügyforgalmi statisztikai adat
szolgáltatásának módosításáról
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15/1985. BMH intézkedés a tanintézetek munkaidő-rendszerére vonatkozó
egyes kérdések szabályozásáról

2/1985. BM- MNB együttes utasítás a Magyar Nemzeti Bank nagyösszegű pénz- és ér
tékszállítása biztonságának növelésére vonatkozó 
feladatok végrehajtásáról 
(Mód: 2/1988. együttes utasítás)

3/1985. BM- MNB elnökének 
együttes utasítása a Magyar Nemzeti Bank különleges jelzésű, nagy

összegű pénz-és értékszállításai fegyveres kiséré
sének végrehajtásáról szóló 2/1985. BM- MNB 
együttes utasítás módosításáról

0016/1985. H M -B M
együttes parancs az állam- és közbiztonság területén jelentkező tűz-

szerészi feladatok további ellátására

22/1985. HM- BM- IM- MOP 
együttes utasítás a katonai bírósági népi ülnökök választásáról szóló

17/1973. HM- BM- IM- MOP együttes utasítás 
módosításáról

28/1985. HM- BM- ÁBMH 
együttes utasítás a fegyveres erők és fegyveres testületek más álla

mi vagy társadalmi szervhez tartósan vezényelt hi
vatásos állományú tagjainak jogairól és köteles
ségeiről szóló 27/1982. HM- BM- ÁBMH együttes 
utasítás módosításáról

..../... BM- HM együttes utasítás (1985.) a futárszolgálat háború idején történő működéséről
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1986.

3/1986. BM utasítás a balesetet szenvedett, illetve eltűnt polgári légi jár
művek megsegítése, felkutatása, mentése érdeké
ben teendő rendőri intézkedések

6/1986. BM utasítás az 1971. évi 10. tvr. végrehajtására kiadott -  és a
7/1975., 21/1981., 6/1982. BM utasítással módosí
tott -  BM utasítás egyes rendelkezéseinek hatá
lyon kívül helyezéséről, módosításáról, illetve ki
egészítéséről

8/1986. BM utasítás az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos ren
dészeti feladatokról szóló 3/1982. (V.6.) BM rende
let végrehajtására kiadott 15/1982. BM utasítás 
módosításáról
(Mód: 62/1990. BM utasítás)

M- 9/1986. BM utasítás a BM és szervei harckészültségének, rendkívüli
időszaki továbbműködésének biztosításáról 
(Mód: 34/1990. BM utasítás)

17/1986. BM utasítás a rendőr-főkapitányságok és a BM Forradalmi
Rendőri Ezred részére rendszeresített főbb híra
dástechnikai, biztonságtechnikai szakanyagok, va
lamint célműszerek normáinak újbóli megállapítá
sáról

21/1986. BM utasítás a BM munkájának önkéntes segítői részére járó ru-
hakoptatási juttatás szabályozásáról

22/1986. BM utasítás a gépjárművezetők egészségi alkalmasságának
orvosi megállapításánál fizetendő illeték szabályo
zásáról

9/1986. BM parancs a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság beru
házási tevékenysége szabályzatának kiadásáról 
(Mód: 15/1989. BM parancs)

11/1986. BM parancs az előkészítő lőgyakorlat bevezetéséről

12/1986. BM parancs a rendőrség család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szabályzata kiadásáról

13/1986. BM parancs a szolgálati lőfegyverek és lőszerek biztonságos
őrzéséről
(Mód: 14/1987. BMH intézkedés)
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24/1986. BM parancs a belügyi tudományos munka szabályzata kiadásá
ról
(Mód: 15/1988. BM parancs)

30/1986. BM parancs a szolgálati és munkáltatói igazolvány fokozott őr
zéséről

M- 2/1986. államtitkári parancs a harckészültségbe helyezés egyes feladatai,
rendszabályai és a személyi állomány életvédel
mének tervezéséről és végrehajtásáról szóló sza
bályzat kiadásáról 
(Mód: 29/1990. BM utasítás)

M- 3/1986. államtitkári parancs a mozgósítási feladatok tervezéséről és végrehaj
tásáról szóló szabályzat kiadásáról 
(Mód: 32/1990. BM utasítás)

M- 4/1986. államtitkári parancs a tartalékos állománnyal nem rendelkező belügyi
szervek mozgósítási feladatainak tervezéséről és 
végrehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról 
(Mód: 30/1990. BM utasítás)

M- 5/1986. államtitkári parancs a harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai,
egészségügyi és híradási feladatainak tervezéséről 
és végrehajtásáról szóló szabályzat kiadásáról 
(Mód: 31/1990. BM utasítás)

9/1986. államtitkári parancs a bűnügyi nyilvántartási szabályzat I. részének ki
adásáról

2/1986. BMH parancs a rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitánysá
gok hírkörletei, híradás céljait szolgáló járulékos és 
egyéb helyiségei egységes építészeti kialakításá
ról, valamint hírközlési hálózatának tervezéséről 
szóló szabályzat kiadásáról

4/1986. BMH intézkedés a megkülönböztető jelzések használatáról
(Mód: 10/1989. BMH intézkedés)

5/1986. BMH intézkedés a véralkoholdoboz felhasználásáról, vizsgálatra va
ló továbbításáról és a vérvételre okot adó ese
ményről írt jelentés, feljelentés átadásának, átvéte
lének rendjéről

9/1986. BMH intézkedés a külföldi tanintézetekbe vezényelt belügyi hallga
tók pénzügyi-anyagi ellátásának szabályozása 
(Mód: 2/1990. BMH intézkedés)
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11/1986. BMH intézkedés a BM szervei hivatásos állománya oktatásának
korszerűsítéséről szóló 29/1986. BM parancs vég
rehajtásáról

12/1986. BMH intézkedés a 33/1982. BM parancs 1. pontjában és az 1/1985.
államtitkári Intézkedésben a BM Pénzügyi-Anyagi- 
Műszaki Főcsoportfőnökség számára előírt környe
zet- és természetvédelmi, valamint az ezzel kap
csolatos adatszolgáltatási és jelentéstételi 
feladatok végrehajtásáról

13/1986. BMH intézkedés a 0024/1965. BMH utasítással elrendelt igazgatás-
rendészeti tevékenységre vonatkozó statisztikai 
adatszolgáltatás módosításáról

1/1986. BMH elvi állásfoglalás a rendőrség és az állami tűzoltóság szerveinek a
tűzesetek vizsgálatában való együttműködéséről 
szóló 4/1983. BM utasítás egységes értelmezésé
ről és végrehajtásáról

2/1986. BM- IM együttes irányelv a közlekedési bűncselekménynek minősülő üzemi
balesetek során teendő intézkedésekről

78/1986. HM- BM együttes utasítás a kutatási és fejlesztési tevékenység országos nyil
vántartásáról szóló 30/1982. MT rendelet végrehaj
tásáról
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1987.

4/1987. BM utasítás a BM könyvkiadásának szabályozásáról szóló
20/1979. BM utasítás egyes rendelkezéseinek mó
dosításáról

5/1987. BM utasítás az üdültetés rendjéről
(Mód: 6/1989.; 10/1990. BMH intézkedései)

M- 6/1987. BM utasítás a személyi állomány riadóztatásáról

10/1987. BM utasítás az 1971. évi 10. tvr. végrehajtására kiadott végre
hajtási utasítás egyes rendelkezéseinek módosítá
sáról és kiegészítéséről

17/1987. BM utasítás a szabálysértési jogszabályok végrehajtásáról szó
ló 15/1980. BM utasítás módosításáról

19/1987. BM utasítás az illetménymegállapítás és -folyósítás szabályairól
(Mód: 44/1987., 35/1988., 39/1988., 38/1990. BM 
utasítás, 26/1990. BM. rend.)

20/1987. BM utasítás a Budapesten közterületi szolgálatot teljesítő hiva
tásos állomány részére közterületi szolgálati jutta
tás rendszeresítéséről 
(Mód: 45/1987., 29/1988. BM utasítás)

22/1987. BM utasítás a BM Művelődési Házában foglalkoztatott művé
szeti dolgozók munkabérének megállapításáról és 
a munkaviszonnyal összefüggő egyes kérdések 
szabályozásáról

25/1987. BM utasítás a szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló 
1/1982. BM utasítás módosításáról 
(Mód: 16/1989., 6/1990. BM utasítás)

26/1987. BM utasítás a határforgalom-ellenőrzés gyorsításának végre
hajtása

28/1987. BM utasítás az alkoholfogyasztási tilalomra vonatkozó rendel
kezések megtartásáról
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29/1987. BM utasítás a Munka Törvénykönyvének a BM-nél és szervei
nél történő végrehajtásáról szóló, a 13/1983. BM 
utasítással módosított 23/1981. BM utasítás módo
sítása

30/1987. BM utasítás az elővezetés és a rendőri kisérés végrehajtásával
felmerült költség megtérítéséről szóló 2/1986. (IV. 
21.) BM- IM- PM együttes rendeletből adódó 
rendőri feladatok végrehajtásáról 
(Mód: 31/1989. BM utasítás)

32/1987. BM utasítás a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló
1982. évi 19. tvr., valamint a 7/1982. BM rendelet 
végrehajtására kiadott 24/1982. BM utasítás egyes 
rendelkezéseinek módosításáról

33/1987. BM utasítás a vagyonvédelmi tevékenységről és a magánnyo
mozás tilalmáról szóló 24/1987. (VII. 22.) MT ren
delet végrehajtásáról

34/1987. BM utasítás a más állami vagy társadalmi szervhez tartósan ve
zényeltek vezénylési pótlékának rend
szeresítéséről

35/1987. BM utasítás a személyi állomány teljesítményelismeréséről
szóló 20/1983. BM utasítás módosításáról

36/1987. BM utasítás a budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevé
teléről

38/1987. BM utasítás a személyi igazolványról szóló 5/1985. BM rendelet
végrehajtására kiadott 31/1985. BM utasítás módo
sításáról

40/1987. BM utasítás a bűnügyek rendőrségi nyomozásáról (NYUT)
(Mód: 15/1990. BM. utasítás)

44/1987. BM utasítás az illetménymegállapítás és -  folyósítás szabályai
ról szóló 19/1987. BM utasítás módosításáról

45/1987. BM utasítás a Budapesten közterületi szolgálatot teljesítő hiva
tásos állomány részére közterületi szolgálati jutta
tás rendszeresítéséről szóló 20/1987. BM utasítás 
módosításáról

47/1987. BM utasítás az építkezés miatt biztosított illetmény nélküli sza
badság időtartama szolgálati (munka-) időként való 
elismerésének rendjéről
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7/1987. BM parancs a személyzeti munka szabályzata kiadásáról
(Mód: 65/1990. BM utasítás)

14/1987. BM parancs a Magyar Tudományos Akadémia és az MNK Bel-
ügyminsztériuma közötti együttműködési megálla
podás belügyi végrehajtásáról

18/1987. BM parancs a 20/1980. BM paranccsal kiadott, a BM hivatásos
állományának fegyelmi szabályzata módosításáról

19/1987. BM parancs a 2/1978. BM paranccsal kiadott körzeti megbízotti
szabályzat módosításáról

20/1987. BM parancs az önkéntes jogi tanácsadói csoportok létrehozá
sáról szóló 17/1985. BM parancs módosításáról

21/1987. BM parancs a BM Fodor utcai vendégháza működési rendjéről

22/1987. BM parancs a BM szervei távbeszélőállomás ellátásának sza
bályozásáról

31/1987. BM parancs az egységes igazgatásrendészeti szolgálat létre
hozásáról
(Mód: 16/1989. BM parancs)

32/1987. BM parancs a 7/1987. BM paranccsal kiadott személyzeti mun
ka szabályzata módosításáról

33/1987. BM parancs a valuta „B” ellátmány gazdálkodási szabályzat ki
adásáról

34/1987. BM parancs a tanulmányi munka szabályzatának kiadásáról
szóló -  a 26/1986. BM paranccsal módosított -  
18/1980. BM parancs kiegészítéséről, és a hazai 
katonai főiskolákon és a külföldi katonai tanintéze
tekben tanulmányokat folytató hallgatók hivatásos 
állományba vételéről szóló 10/1986. BM parancs 
módosításáról

35/1987. BM parancs a 29/1978. BM paranccsal kiadott, a veszélyes bű
nözők ellenőrzésének szabályzata módosításáról 
és kiegészítéséről

1/1987. államtitkári parancs a BM belbiztonsági osztály hálózati munkájának,
valamint a nem szervezetszerű kapcsolatok és a 
találkozási helyek létesítésének, alkalmazásának 
szabályzata kiadásáról
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1/1987. államtitkári intézkedés a kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmoz
gások rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó 
anyagi javak őrzéséről

1/1987. államtitkári irányelv az ügyfélfogadás és az ügyfélszolgálat továbbfej
lesztéséről szóló 1/1984. államtitkári irányelv mó
dosításáról

2/1987. BMH intézkedés a hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és
tanulmányi kedvezményéről szóló 15/1982. BMH 
intézkedés módosításáról és kiegészítéséről

6/1987. BMH intézkedés a BM könyvkiadásának szabályozásáról szóló
20/1979. BM utasítás végrehajtására kiadott 
14/1979. BMH intézkedés egyes rendelkezéseinek 
módosításáról és kiegészítéséről

9/1987. BMH intézkedés az atomenergia alkalmazásával, a kábítószerekkel
és pszichotrop anyagokkal kapcsolatban a BM és 
az Ipari Minisztérium együttműködési megállapo
dásában foglalt feladatokról

11/1987. BMH intézkedés a kiképzési, továbbképzési költségek visszatéríté
sének szabályairól

12/1987. BMH intézkedés a belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felső-
oktatási intézmények nappali tagozatára történő 
beiskolázásról szóló 3/1983. BMH együttes intéz
kedés módosításáról

14/1987. BMH intézkedés a szolgálati lőfegyverek és lőszerek biztonságos
őrzésének szabályozásáról

17/1987. BMH intézkedés a szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló, 
a 25/1987. BM utasítással módosított 1/1982. BM 
utasítás egyes kérdéseinek végrehajtásáról

18/1987. BMH intézkedés a kiképzési, továbbképzési költségek BM terhére
történő átvállalásának szabályozásáról

22/1987. BMH intézkedés az egységes igazgatásrendészeti szolgálat létre
hozásáról szóló 31/1987. BM parancs végrehajtá
sáról

23/1987. BMH intézkedés a bűnügyek rendőrségi nyomozásáról szóló
40/1987. BM utasítás oktatásáról és az azzal kap
csolatos vizsgák rendjéről
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25/1987. BMH intézkedés a hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és
tanulmányi kedvezményéről szóló -  a 2/1987. 
BMH intézkedéssel módosított -  15/1982. BMH 
intézkedés módosításáról

26/1987. BMH intézkedés a rendőrség egyenruha viselésére jogosult hivatá
sos állománya öltözködési előírásainak módosítá
sáról
(Mód: 9/1990. BMH intézkedés)

1/1987. OT- PM- MNVKF- BMH- MOPh- IMBVop- VPop együttes intézkedés

a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a ren
dészeti szervek szakágazati gazdasági együttmű
ködésének rendjéről

2/1987. HM- BM együttes intézkedés a közúti gépjárműközlekedési balesetek közös
helyszínelésének módszertani előírásairól

0038/1987. HM- BM közös parancs a légi határőrizet megerősítéséről
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1988.

1/1988. BM utasítás a BM szervei új kategóriába sorolási rendszerének
bevezetéséről
(Mód: 37/1988. BM utasítás)

3/1988. BM utasítás a BM ügykezelési (iratkezelési) szabályzatának ki
adásáról

7/1988. BM utasítás a BM szervei külföldi vendégei vendéglátásával
kapcsolatos feladatokról és a költségelszámolások 
szabályozásáról szóló 2/1985. BM utasítás módo
sításáról

8/1988. BM utasítás a Rendőrtiszti Főiskola vezetői, vezetőoktatói meg
bízásainak, valamint oktatói munkakörei betöltésé
nek követelményeiről

10/1988. BM utasítás a családalapítási előleg újbóli szabályozásáról

12/1988. BM utasítás a kitüntetés és elismerés szabályairól

16/1988. BM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költség-
térítéséről

18/1988. BM utasítás a magánszemélyek jövedelemadójával összefüggő
egyes eljárási szabályokról

20/1988. BM utasítás a letelepedési alap tervezésének, felhasználásá
nak, kezelésének szabályairól

21/1988. BM utasítás a hivatásos állomány és a polgári alkalmazottak
társadalombiztosítási és gyógyító-megelőzési ellá
tásának szabályozásáról

22/1988. BM utasítás a belügyi törzsgárdáról

23/1988. BM utasítás a körzeti megbízottak járműellátásának szabályo
zásáról

24/1988. BM utasítás az állami tűzoltóság területi szerveinél alkalmazha
tó szolgálati (munka-) idő-rendszerek és az azzal 
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló 
4/1982. BM utasítás módosításáról

26/1988. BM utasítás a biztonsági okmányok védelmének szabályairól
szóló 024/1973. BM utasítás módosításáról
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27/1988. BM utasítás a személyi állomány teljesítményelismeréséről
szóló 20/1983. BM utasítás módosításáról

29/1988. BM utasítás a Budapesten közterületi szolgálatot teljesítő hiva
tásos állomány részére közterületi szolgálati jutta
tás rendszeresítéséről szóló 20/1987. BM utasítás 
módosításáról

30/1988. BM utasítás a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok
egységes ügyintézéséről

31/1988. BM utasítás a járások megszüntetésével kapcsolatos egyes
rendelkezésekről szóló 27/1983. BM utasítás mó
dosításáról

M- 32/1988. BM utasítás a rendkívüli időszaki feladatok ellátását biztosító
„M” készlettel való gazdálkodásról

34/1988. BM utasítás a BM szervei polgári alkalmazottai képesítési köve
telményének szabályairól 
(Mód: 4/1989. BMH int.)

35/1988. BM utasítás az illetménymegállapítás és -folyósítás szabályairól
szóló 19/1987. BM utasítás módosításáról

37/1988. BM utasítás a BM szervei új kategóriába sorolási rendszerének
bevezetéséről szóló 1/1988. BM utasítás mellékle
tének hatályon kívül helyezéséről

40/1988. BM utasítás a BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai
szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól 
(Mód: 11/1990. BM utasítás)

41/1988. BM utasítás a szolgálati helikopterek használatáról és igénybe
vételéről szóló 35/1987. BM utasítás módosításáról

13/1988. BM parancs a szervezetfejlesztő munka, a rendszeresített szer
vezeti és létszámnormák érvényesítése, a szerve
zési hatáskörök és ügyintézői eljárások szabályo
zása
(Mód: 36/1989. BM utasítás)

15/1988. BM parancs a 24/1986. BM paranccsal kiadott, a belügyi tudo
mányos munka szabályzatának módosítása

22/1988. BM parancs a rendőrség fogdaépítési szabályzatának kiadásá
ról
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25/1988. BM parancs a BM hivatásos állománya képesítési követelmé
nyének szabályairól
(Mód: 5/1989. BMH intézkedés, 77/1990. BM ut.)

1/1988. államtitkári parancs a hivatásos állomány munkaköri táblázatának ki
adásáról

4/1988. BMH parancs a Rendőrtiszti Főiskola vezetői, vezetőoktatói meg
bízásainak, valamint oktatói munkakörei betöltésé
nek követelményeiről szóló 8/1988. BM utasítás 
végrehajtásáról

6/1988. BMH parancs a motorkerékpáros forgalomellenőrző szolgálat el
látásának szabályozásáról

8/1988. BMH parancs az 1/1976. BMH paranccsal kiadott, a BM Bűnügyi
Technikai Intézetének és egyéb szakértői intézmé
nyeinek igénybevételéről szóló szabályzat módosí
tásáról

8/1988. BMH intézkedés a szakmai irányítást végző központi bűnügyi, köz-
biztonsági és közlekedési nyomozó szervek tájé
koztatásának rendjéről 
(Mód: 22/1989. BM ut.)

14/1988. BMH intézkedés a körzeti megbízottak részére biztosított szolgálati
járművek használatának, a személyi tulajdonú sze
mélygépkocsi soron kívüli vásárlásának, a hitel 
nyújtásának, valamint az üzemeltetés és fenntartás 
rendjének szabályozásáról

1/1988. BM- Magyar Posta elnökének együttes utasítása

a nagyösszegű készpénzt és értékküldeményeket 
szállító postajáratok személy- és vagyonbiztonsá
gának növeléséről

2/1988 BM- MNB elnökének együttes utasítása

Bank nagyösszegű pénz- és értékszállítása bizton
ságának növelésére vonatkozó feladatok végrehaj
tásáról szóló 2/1985. BM- MNB együttes utasítás 
módosításáról

5/1988. Legf.ü.- BM együttes utasítás a MNK területén ideiglenesen tartózkodó szovjet
csapatok állományába tartozó személyek és csa
ládtagjaik büntető-, államigazgatási és polgári jogi 
ügyeiben követendő eljárásról
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1989.

2/1989. BM utasítás az ittas személy kijózanító állomásra szállításáról
szóló 2/1988. (XII.15.) BM- SZEM együttes rende
let végrehajtásáról

3/1989. BM utasítás az illetményelőleg folyósításának és visszafizeté
sének szabályozásáról

5/1989. BM utasítás a közületi szervek rendészeti tevékenységéről szó
ló 6/1988. (11.12.) MT rendelet végrehajtásáról

8/1989. BM utasítás a kegyeleti munka szabályzata

16/1989. BM utasítás a szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló 
1/1982. BM utasítás módosításáról

17/1989. BM utasítás a BM szerveinél kötelezően megtartandó értekez
letek napirendi pontjainak és határidejüknek módo
sításáról

18/1989. BM utasítás a BM technikai szabályzata kiadásáról

19/1989. BM utasítás a BM Határőrség állományában sorkatonai szolgá
latot teljesítő, minősített sportolók katonai szolgála
tának és kedvezményeinek szabályairól

20/1989. BM utasítás a BM új, egységes hivatalos lapjának kiadásáról

23/1989. BM utasítás az Élelmezési Szabályzat kiadásáról

24/1989. BM utasítás a szociális segélyezésről

27/1989. BM utasítás az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos ren
dészeti feladatokról szóló 3/1982. (V.6.) BM rende
let végrehajtására kiadott 15/1982. (BK.5.) BM uta
sítás módosításáról

29/1989. BM utasítás a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Forra
dalmi Rendőri Ezred elnevezése használatának 
felfüggesztéséről

31/1989. BM utasítás az elővezetés és a rendőri kisérés végrehajtásával
felmerült költség megtérítéséről szóló 2/1986. 
BM- IM- PM együttes rendeletből adódó rendőri 
feladatok végrehajtásáról kiadott 30/1987. BM uta
sítás módosításáról
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33/1989. BM utasítás a közkegyelem gyakorlásáról szóló 1989. évi
XXXVII. tv. belügyi végrehajtásáról

36/1989. BM utasítás a rendőr-főkapitányságok irányítási rendjéről

38/1989. BM utasítás a szabad pénzeszközök befektetésének szabályo
zásáról

40/1989. BM utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrsége Szolgálati Sza
bályzata kiadásáról és oktatásáról

42/1989. BM utasítás a ki- és bevándorlásról szóló 1989. évi XXIX. tv.,
valamint a 12/1989. BM rendelet végrehajtására

43/1989. BM utasítás a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi
XXVIII. tv., valamint a 13/1989. (XII.29.) BM rende
let végrehajtásáról

1/1989. BM parancs a MNK fegyveres erői szolgálati szabályzatának a
BM Határőrségnél történő végrehajtásáról

7/1989. BM parancs a külföldiek illegális kereskedelmi tevékenységé
nek visszaszorítását célzó rendőri intézkedések 
végrehajtásáról

8/1989. BM parancs meghatározott hazai és külföldi személyiségek
személyi védelmének, kiemelkedő rendezvények, 
politikai események biztosításának, egyes fontos 
objektumok őrzésének belügyminisztériumi felada
tairól
(Mód: 46/1990., 75/1990. BM utasítás)

15/1989. BM parancs a 9/1986. BM paranccsal kiadott, a BM Tűzoltóság
Országos Parancsnokság beruházási tevékenysé
ge szabályzatának módosításáról

16/1989. BM parancs az egységes igazgatásrendészeti szolgálat létre
hozásáról szóló 31/1987. BM parancs módosításá
ról

18/1989. BM parancs a Budapest kivezető útjain lévő állandó útelzáró őr
helyek átminősítéséről és az útellenőrző szolgálat 
ellátásáról

20/1989. BM parancs a 2/1978. BM paranccsal kiadott körzeti megbízotti
szabályzat módosításáról

2/1989. államtitkári intézkedés a számítástechnikai eszközök, szoftver-termékek
beszerzéséről és alkalmazásáról
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1/1989. BMH parancs a szolgálati állat, vonat- és állategészségügyi
anyaggazdálkodási szabályzat

3/1989. BMH parancs a 018/1974. BMH utasítással kiadott és az 1/1985.
BMH paranccsal módosított, a rendőrség körözési 
munkájának szabályzata kiegészítéséről

1/1989. BMH intézkedés a VCSÉK Rendőrtiszti Főiskola vezetői, vezetőok
tatói megbízásainak, valamint oktatói munkakörei 
betöltésének követelményeiről szóló 8/1988. BM 
utasítás végrehajtására kiadott 4/1988. BMH intéz
kedés módosításáról

2/1989. BMH intézkedés a gépjárművek üzemeltetési költségei elszámolá
sának, valamint a jármű, vízi jármű, úszómű telje
sítmény- és üzemeltetési normái szabályozásáról

3/1989. BMH intézkedés a hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és
tanulmányi kedvezményéről szóló 15/1982. BMH 
intézkedés módosításáról

7/1989. BMH intézkedés a szolgálati motorkerékpárok és segédmotoros ke
rékpárok átalányrendszerben történő üzemelteté
sének szabályozásáról

9/1989. BMH intézkedés az önvédelmi lőfegyverekkel kapcsolatos rendé
szeti feladatokról

10/1989. BMH intézkedés a megkülönböztető jelzések használatáról szóló
4/1986. BMH intézkedés módosításáról

14/1989. BMH intézkedés a kábítószer-rendészeti szervek feladatairól

1/1989. BMH- MNVKF együttes intézkedés

a rendőri erők helikopterrel történő szállításáról

2/1989. BM- HM- IM- PM- MOP együttes utasítás

az 1990. évi népszámlálás fegyveres erőknél, fegy
veres testületeknél és rendészeti szerveknél törté
nő végrehajtására

ÁBTL - 4.2 - 10 - 59/1990 (1991) /43

43



1990.

2/1990. BM utasítás a hivatásos állomány ruházati normáinak módosí
tásáról

3/1990. BM utasítás a személyi állomány érdekvédelméről

4/1990. BM utasítás a rendőrségi szolgálati azonosító jelvény rend
szeresítéséről

5/1990. BM utasítás a személyzeti hatásköri lista kiadásáról
(Mód: 45/1990. BM utasítás)

6/1990. BM utasítás a szolgálati (munka-) Időrendszerek és az ezzel
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló 
1/1982. BM utasítás módosításáról

9/1990. BM utasítás a BM keki egyenruhát viselő állománya öltözetének
korszerűsítése

11/1990. BM utasítás a BM szerveinél hadkötelezettség alapján katonai
szolgálatot teljesítők pénzbeni járandóságairól szó
ló 40/1988. BM utasítás módosításáról

13/1990. BM utasítás a BM személyi állományából politikai nézetük, ma
gatartásuk miatt nem bírói ítélettel elbocsátottak 
ügyelnek felülvizsgálatáról

15/1990. BM utasítás a bűnügyek rendőrségi nyomozásáról szóló
40/1987. BM utasítás módosításáról

16/1990. BM utasítás a rendőrség fogdaszolgálati szabályzat kiadásáról

18/1990. BM utasítás az 1990. évi X. törvény hatályba lépésének napjá
val a BM-ben megszüntetett szervek

19/1990. BM utasítás a tábornokok egyes ruházati cikkeinek módosításá
ról

20/1990. BM utasítás a bűnügyi operatív figyelő és környezettanulmá
nyozó munka ideiglenes szabályzatának kiadásá
ról

21/1990. BM utasítás a rendőrség bűnügyi szolgálatának hálózati és
operatív felderítő munkájára vonatkozó átmeneti 
rendelkezésekről

22/1990. BM utasítás a rendőrség bűnügyi hálózati és bűnügyi operatív
felderítési nyilvántartására vonatkozó átmeneti ren
delkezések
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23/1990. BM utasítás a ruházati szabályzat kiadásáról
(Mód: 1/1991. BM ut.)

25/1990. BM utasítás Határőr Kiképző és Továbbképző Intézet létesíté
séről

29/1990. BM utasítás a 2/1986. államtitkári paranccsal kiadott, a harcké
szültségbe helyezés egyes feladatai, rendszabá
lyai, és a személyi állomány életvédelmének terve
zéséről és végrehajtásáról szóló szabályzat 
módosításáról

30/1990. BM utasítás a 4/1986. államtitkári paranccsal kiadott, tartalékos
állománnyal nem rendelkező belügyi szervek moz
gósítási feladatai tervezéséről és végrehajtásáról 
szóló szabályzat módosításáról

31/1990. BM utasítás az 5/1986. államtitkári paranccsal kiadott harcké
szültség pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi 
és híradási feladatainak tervezéséről és végrehaj
tásáról szóló szabályzat módosításáról

32/1990. BM utasítás 33/1986. államtitkári paranccsal kiadott, a mozgó
sítási feladatok tervezéséről és végrehajtásáról 
szóló szabályzat módosításáról

34/1990. BM utasítás a BM és szervei harckészültségének, rendkívüli
időszaki együtt-továbbműködésének biztosításáról 
szóló 9/1986. BM utasítás módosításáról

35/1990. BM utasítás a szomszédos országokkal kötött nemzetközi szer
ződések alapján működő különböző megbízottak 
kinevezéséről

36/1990. BM utasítás a BM járművei használatának szabályozásáról

37/1990. BM utasítás az Országos Rendőr-főkapitányság szerveinek lét
rehozásáról

38/1990. BM utasítás az illetménymegállapítás és -folyósítás szabályairól
szóló 19/1987. BM utasítás módosításáról

39/1990. BM utasítás az érdekképviseleti, szakszervezeti szervek képvi
selőinek részvétele a vezetői értekezleteken

40/1990. BM utasítás a BM és szervei lakásgazdálkodásáról szóló
29/1982. BM utasítás módosításáról
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41/1990. BM utasítás a külső szervek, személyek részére végzett szol
gáltatások szabályozásáról

42/1990. BM utasítás a szolgáltatások saját kivitelezésben történő elvég
zésének szabályozásáról

45/1990. BM utasítás a személyzeti hatásköri lista kiadásáról szóló
5/1990. BM utasítás módosításáról

46/1990. BM utasítás a meghatározott hazai és külföldi személyiségek
személyi védelmének, kiemelkedő rendezvények, 
politikai események biztosításának, egyes fontos 
objektumok őrzésének belügyminisztériumi felada
tairól szóló 8/1989. BM parancs módosításáról

47/1990. BM utasítás a BM archívumának létesítéséről és feladatairól

48/1990. BM utasítás a BM és szervei tételes mennyiségi leltározásának
elrendeléséről

49/1990. BM utasítás az élelmezési normák módosításáról, az étkeztetés
igénybevételének és térítési díjának megállapításá
ról szóló 27/1985. BM utasítás módosításáról

50/1990. BM utasítás az állami tűzoltóság területi szerveinél alkalmazha
tó szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal 
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló 
4/1982. BM utasítás módosításáról

51/1990. BM utasítás az állományviszony rendezéséről
(Mód: 1/1991. BM ut.)

53/1990. BM utasítás a BM szervezetéről és belső irányítási rendjéről

54/1990. BM utasítás az Országgyűlés által 1990. július 29-ére elrendelt
népszavazás előkészítésének és lebonyolításának 
feladatairól

56/1990. BM utasítás a fenyítések és fegyelmi büntetések törléséről, va
lamint a fegyelmi eljárások megtagadásáról, illetve 
megszüntetéséről

57/1990. BM utasítás a 2/1978. BM paranccsal kiadott körzeti megbízotti
szabályzat, a 27/1982. BM paranccsal kiadott járőr- 
és őrszolgálati szabályzat és az egyes pontjai vég
rehajtására kiadott 1/1983. BMH állásfoglalás mó
dosításáról
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58/1990. BM utasítás a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról
szóló 20/1990. (VIII.6.) BM rendelet végrehajtásá
ról

59/1990. BM utasítás a hazai és külföldi állami (védett) vezetők utazás
biztosításának nyílt rendőri feladatairól

60/1990. BM utasítás az önvédelmi fegyverek használatának korlátozá
sáról

61/1990. BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek gaz
dasági társaságokba történő részvételének szabá
lyozása

62/1990. BM utasítás az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos ren
dészeti feladatokról szóló 15/1982. BM utasítás 
módosításáról

64/1990. BM utasítás a személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII.22.) BM
rendelet végrehajtására kiadott 31/1985. BM utasí
tás módosításáról

65/1990. BM utasítás a belügyminisztériumi tartalékostiszt-képzés meg
szüntetéséről

68/1990. BM utasítás a Rendőrtiszti Főiskola hivatásos állománya ké
szenléti szolgálatba helyezéséről

69/1990. BM utasítás aszemélyi igazolványról szóló 5/1985. (XII.22.) BM
rendelet végrehajtására kiadott 31/1985. BM utasí
tás módosításáról

70/1990. BM utasítás a BM és irányított szervei, valamint a rendőrség
személyi állománya új szolgálati és munkáltatói 
igazolványának rendszeresítéséről, az igazolvá
nyok cseréjéről, kiadásáról és nyilvántartásának 
rendjéről

71/1990. BM utasítás a BM-ben és szerveinél alkalmazható reprezentá
ciós keretekről és a személyes reprezentációban 
részesülők köréről

72/1990. BM utasítás a rendőrség statisztikai adatszolgáltatásának sza
bályozására kiadott egyes rendelkezések módosí
tásáról

74/1990. BM utasítás a Belügyi Szemle névváltozásáról
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75/1990. BM utasítás a meghatározott hazai és külföldi személyiségek
személyi védelmének, kiemelkedő rendezvények, 
politikai események biztosításának, egyes fontos 
objektumok őrzésének belügyminisztériumi felada
tairól szóló, a 46/1990. BM utasítással módosított 
8/1989. belügyminiszteri parancs módosításáról

76/1990. BM utasítás a BM Határőrség nevelési és szociálpolitikai szer
veinek megszüntetésére, a szociálpolitikai felada
tok új tartalmára és irányítási rendjére

77/1990. BM utasítás a hivatásos állomány képesítési követelményeiről
szóló 25/1988. BM parancs módosításáról

78/1990. BM utasítás a polgári alkalmazottak képesítési követelményei
ről szóló 34/1988. BM utasítás módosításáról

1/1990. BM parancs a megyei rendőr-főkapitányságok terror és terror
jellegű bűncselekményeket felszámoló csoportjai 
létrehozásáról

4/1990. BM parancs a Vörös Csillag Érdemrenddel Kitüntetett Rendőr-
tiszti Főiskola elnevezésének megváltoztatásáról

5/1990. BM parancs a BM Számítógépes Dokumentációs Rendszer
üzembe helyezéséről

1/1990. államtitkári intézkedés az 1990. március 25-ére kitűzött országgyűlési
képviselői választás előkészítésének és lebonyolí
tásának feladatairól

3/1990. államtitkári intézkedés a Rendőrtiszti Főiskolára előfelvett hallgatók 12 hó
napos fegyveres sorkatonai szolgálatának végre
hajtása

6/1990. államtitkári intézkedés a Polgári Védelem átvételének belügyi végrehajtá
sáról

2/1990. BMH intézkedés a külföldi tanintézetekbe vezényelt belügyi hallga
tók pénzügyi-anyagi ellátásának szabályozásáról 
szóló 9/1986. BMH intézkedés módosításáról

3/1990. BMH együttes intézkedés a rendőrségi szolgálati azonosító jelvény rend
szeresítésével, kiadásával, nyilvántartásával, cse
réjével és selejtezésével kapcsolatos egyes felada
tok végrehajtásáról
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4/1990. BMH intézkedés a szolgálati (munka-) időrendszerek és az azzal
összefüggő kérdések újbóli szabályozásáról szóló 
1/1982. BM utasítás egyes rendelkezéseinek vég
rehajtásáról kiadott 17/1987. BMH intézkedés mó
dosításáról

7/1990. BMH intézkedés az automatikusan működő sebességellenőrző be
rendezések és a dátumozó hátfalas fényképezőgé
pek alkalmazásának szabályozásáról szóló 
13/1984. BMH intézkedés módosításáról

9/1990. BMH intézkedés a rendőrség egyenruha viselésére jogosult hivatá
sos állománya öltözködési előírásainak módosítá
sáról és kiegészítéséről

10/1990. BMH intézkedés az üdülési térítési d íjak módosításáról

7/1990. HM- BM közös utasítás a polgári védelmi feladatok végzésére

8001/1990. B M -N M -O T F  
együttes tájékoztató a Magyarországon tartózkodó román állampolgá

rok családi pótlékra való jogosultságáról

8002/1990. BM tájékoztató a MÁV rendőrségi bejelentésekkel kapcsolatos el
járásról szóló 1/1982. BMH állásfoglalás visszavo
násáról

4/1990. BM- HM közös utasítás a katonai biztonsági szolgálati feladatok végzése
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HATÁLYOS, DE INTÉZKEDÉST NEM 
IGÉNYLŐ BELSŐ NORMÁK

1954-1990.

001/1960. BM parancs Elekes Antal hőr.őrvezető hősi halottá nyilvánítása
és kinevezése

0016/1965. BM parancs ezredesi kinevezések

0019/1965.BM parancs az 1965. évi árvízmentesítési munkálatoknál hősi
halált halt Gyuriké Miklós és Vas József határőrök 
előléptetése határőr alhadnaggyá, Császár László 
önkéntes rendőr kitüntetése

33/1966. BM parancs Horváth Imre hőr.százados soron kívüli előlépteté
se hőr.őrnaggyá és hősi halottá nyilvánítása

5/1967. BM parancs vezérőrnagyi, ezredesi kinevezések

11/1967. BM parancs Berkó Péter és Györfi Zoltán határőrök hősi halottá
nyilvánítása és előléptetése hőr. alhadnaggyá

30/1967. BM parancs ezredesi kinevezések

7/1968. BM parancs ezredesi kinevezések

21/1968. BM parancs Gál József r. őrmester hősi halottá nyilvánítása és
előléptetése r. alhadnaggyá

31/1968. BM parancs vezérőrnagyi, ezredesi kinevezések

16/1973. HM-BM közös parancs a Vietnamban hősi halált halt két tiszt kitüntetése
és hősi halottá nyilvánítása

12/1974. BM parancs felmentések, kinevezések, nyugállományba helye
zések

12/1976. BMH intézkedés a 16/1968. BMH utasítás hatályon kívül helyezése

13/1979. BM parancs Gyulai Károly hősi halottá nyilvánítása és előlépte
tése r. alhadnaggyá

21/1984. BM parancs Búzás Gyula tű. zls. és Kapcsos József tű. ftörm.
soron kívüli előléptetése és hősi halottá nyilvánítá
sa

50

ÁBTL - 4.2 - 10 - 59/1990 (1991) /50



33/1985. BM parancs a személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéről
szóló 8/1976. BM parancs hatályon kívül helyezé
séről

9/1987. BM utasítás egyes hatásköri rendelkezések hatályon kívül he
lyezéséről

12/1987. BM utasítás a 13/1973. BMH utasítás hatályon kívül helyezésé
ről

37/1987. BM utasítás a 0017/1968. BM ut. II., III. és IV. sz. BM I. főcso
portfőnöki végrehajtási utasítása, valamint a 
0011/1966. BMH utasítás hatályon kívül helyezésé
ről

24/1987. BM parancs a 11/1978. BM parancs hatályon kívül helyezéséről

27/1987. BM parancs Sántha Ferenc és Sághi László tűzoltók hősi halot
tá nyilvánításáról

11/1988. BM utasítás a 18/1978. BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

17/1988. BM utasítás az 1960. előtt kibocsátott egyes belügyi rendelke
zések hatályon kívül helyezéséről

23/1988. BM parancs Bukszár Tibor r.ftörm. hősi halottá nyilvánítása és
kinevezése rendőr alhadnaggyá

24/1988. BM parancs Buri István önkéntes rendőr hősi halottá nyilvánítá
sa és kinevezése rendőr alhadnaggyá

4/1989. BM utasítás az egyesületek felügyeletének belügyi feladatairól
szóló 16/1982. BM utasítás hatályon kívül helyezé
séről

7/1989. BM utasítás a 4/1982. MT TH utasítás hatályon kívül helyezésé
ről

14/1989. BM utasítás a terhességmegszakítás iránti kérelmek elbírálásá
ra bizottságok létrehozásáról szóló 27/1973. BM 
utasítás hatályon kívül helyezéséről

37/1990. BM utasítás a nem függetlenített párt-, szakszervezeti és KISZ
tisztségviselők munkaidő-kedvezményéről szóló 
15/1988. BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

1/1989. államtitkári intézkedés a 3/1980. államtitkári intézkedés rendelkezéseinek
hatályon kívül helyezéséről
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4/1989. BMH parancs a társadalomra veszélyes ellenséges személyek
kiválasztásáról és ellenőrzéséről szóló 9/1982. 
BMH parancs hatályon kívül helyezéséről

1/1990. BM utasítás a belügyi rendelkezések párt- és KISZ-hatáskör ér
vényesítésére, valamint az ideológiai-politikai elvá
rásokra vonatkozó részeinek hatályon kívül helye
zéséről

12/1990. BM utasítás titkosszolgálati módszerekre és eszközökre vonat
kozó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

17/1990. BM utasítás meghatározott vezetők használatában lévő gépjár
művek szabad mozgásának biztosítására kiadott, a 
2/1988. BM utasítással módosított 23/1975. BM 
utasítás hatályon kívül helyezéséről

24/1990. BM utasítás a hivatásos állományba történő kinevezések szü
neteltetéséről szóló 10/1990. BM utasítás hatályon 
kívül helyezéséről

27/1990. BM utasítás az MSZMP XIII. kongresszusa határozatából a BM-
re háruló feladatok kidolgozásáról szóló 17/1985. 
BM utasítás hatályon kívül helyezéséről

28/1990. BM utasítás a külföldre utazást korlátozó rendelkezések hatá
lyon kívül helyezéséről

33/1990. BM utasítás a 6/1986. államtitkári paranccsal kiadott, a rendkí
vüli időszaki különleges intézkedések tervezéséről 
és végrehajtásáról szóló szabályzat hatályon kívül 
helyezéséről

43/1990. BM utasítás az önkéntes rendőrök részére rendszeresített szol
gálati jelvény bevonásáról és a rendőrség körzeti 
megbízottai részére szolgálati jelvény rend
szeresítéséről szóló 0020/1965. BM parancs hatá
lyon kívül helyezéséről

52/1990. BM utasítás egyes rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

55/1990. BM utasítás egyes BM utasítások és belügyi rendelkezések ha
tályon kívül helyezéséről

67/1990. BM utasítás a tiszti vizsga bevezetéséről szóló 20/1987. BMH
intézkedés hatályon kívül helyezéséről

73/1990. BM utasítás egyes belügyi rendelkezések hatályon kívül helye
zéséről
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1/1990. miniszteri körlevél a tanácsok nemzetközi kapcsolatai során szolgálati
érdekből történő külföldre utazáshoz szükséges út
levelek kiállításának és a kapcsolódó vízumbeszer
zés egységes ügyintézésének segítéséről szóló 
1/1980. miniszteri körlevél visszavonásáról

5/1990. államtitkári intézkedés a Belügyminisztériumban és szerveinél alkalmazott
szakfordítók és tolmácsok díjazásának megállapí
tásáról szóló 3/1987. BMH intézkedés hatályon kí
vül helyezéséről

11/1990. BMH intézkedés egyes belügyminiszter-helyettesi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről

12/1990. BMH intézkedés egyes belügyminiszter-helyettesi és országos
rendőrfőkapitányság-vezetői rendelkezések hatá
lyon kívül helyezéséről

1/1990. BM-IM-PVOP együttes intézkedés
a büntetés-végrehajtási testület és a Belügyminisz
térium egyes szerveinek együttműködéséről szóló 
együttes utasítások hatályon kívül helyezéséről

2/1990. BM-HM együttes utasítás a karhatalmi és fegyveres biztosítási feladatok vég
rehajtásában részt vevő erők igénybevételének, 
irányításának és együttműködésének rendjére vo
natkozó egyes rendelkezések hatályon kívül helye
zéséről

3/1990. BM-IM együttes utasítás a MNK belügyminiszterének és igazságügy-minisz
terének a BV „M” feladatairól szóló 009/1963. BM- 
IM közös utasítás hatályon kívül helyezéséről

5/1990. BM-SZEM közös utasítás a javítóintézetek belső rendőri biztosításával kap
csolatos együttműködési feladatokról szóló 1/1986. 
BM-MM együttes utasítás hatályon kívül helyezé
séről

31/1990. HM-BM együttes utasítás a fegyveres katonai szolgálatot vallási okok miatt
megtagadó hadkötelesek fegyver nélküli katonai 
szolgálatáról szóló 06/1977. HM-BM együttes uta
sítás hatályon kívül helyezéséről

58/1990. HM-BM együttes utasítás a tiszti és tiszthelyettesi képviseleti testület felada
táról, szervezeti és működési rendjéről szóló 
3/1988. HM-BM együttes utasítás hatályon kívül 
helyezéséről
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96/1990. HM-BM együttes utasítás a hadkötelesek behívhatóságának és beosztható-
ságának elbírálásáról szóló 0022/1980. HM-BM 
együttes utasítás hatályon kívül helyezéséről

8001/1990. BM-KÜM-KM együttes tájékoztató
a magyar állampolgárok külföldön történő munka
végzéséről szóló 3025/1983. (II.3.) MT határozat 
végrehajtására kiadott, a belügyminiszter, a kül
ügyminiszter és a külkereskedelmi miniszter 
2/1983. együttes irányelvének visszavonásáról

8002/1990. BM tájékoztató a MÁV rendőrségi bejelentésekkel kapcsolatos el
járásról szóló 1/1982. BMH állásfoglalás visszavo
násáról
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