
BELÜGYMINISZTÉRIUM

10- 70/1979.

H A T Á L Y O  S

miniszteri utasítások, belügyi rendelkezések, 

belügyi iránymutatások

C Í M G Y Ű J T E M É N Y E
(1977- 1978)

ABTL - 4.2 - 10 - 70/1979 /1 2911-661/79 



BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

10—70/1979..

I.

HATÁLYBAN LEVŐ, INTÉZKEDÉST IGÉNYLŐ 
MINISZTERI UTASÍTÁSOK, BELÜGYI RENDELKEZÉSEK, 

BELÜGYI IRÁNYMUTATÁSOK

1977.

1. sz. miniszteri utasítás

A fogadási és vendéglátási költségek szabályozásáról. 
(Kiegészíti a 15/1978. sz. m iniszteri utasítás)

2. sz. miniszteri utasítás

az 1977. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról és a 
26/1973. számú belügym iniszteri utasítás módosításáról.

4. sz. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1977. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben)
A közúton történő filmforgatással, televízió és rádió- 
felvétellel kapcsolatos rendőri feladatokról.

5. sz. miniszteri utasítás

A BM hivatásos állományába tartozók hadiruházatának 
kiadásáról és béke időszakban történő viseléséről.

6. sz. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1977. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben)
A feltételes szabadságra bocsátás egyes kérdéseiről szóló 
11/1973. (XII. 30.) IM számú rendelet végrehajtásával 
kapcsolatos rendőri feladatok.
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7. sz. miniszteri utasítás

A pártfogó felügyelet alá helyezett utógondozottakkal 
kapcsolatos rendőri feladatokról.

8. sz. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1977. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben)
Az "Önkéntes Rendőri Szolgálatért" kitüntető jelvény 
adományozásáról.

9. sz. miniszteri utasítás

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egy
séges ügyintézéséről.

10. sz. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1977. évi 10. sz. Belügyi Közlönyben)
A m agyar állampolgárok lakcímének bejelentéséről és 
nyilvántartásáról szóló 4/1969. (XI. 17.) BM számú ren
delet végrehajtására vonatkozó 5/1975. (BK 3.) BM szá
mú utasítás kiegészítéséről.

11. sz. miniszteri utasítás

A 10/1973. sz. m iniszteri utasítás módosításáról. (Nem 
m agyar állampolgár feljelentők jogainak fokozottabb 
érvényesítése.)

12. sz. miniszteri utasítás

Az egészségügyi ügyeleti díjak módosításáról.

13. sz. miniszteri utasítás

A külföldiek be- és kiutazásával, valam int az ország 
területén tartózkodásával kapcsolatos rendészeti felada
tok szabályozásáról szóló 01/1967. számú m iniszteri u ta
sítás módosításáról.

3. sz. miniszteri parancs

A 944- 70 típusú páncélozott szállító harcjárm ű szol
gálatba állításáról.
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4. sz. miniszteri parancs

A BM Országos Rendőr-főkapitányság létrehozásáról.

7. sz. miniszteri parancs

A Rendőrség Szolgálati Szabályzata.

8. sz. miniszteri parancs

A 007/1975. sz. m iniszteri paranccsal kiadott Hatásköri 
Lista módosítása.

9. sz. miniszteri parancs

A BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség létrehozásáról.

10. sz. miniszteri parancs

A BM I/III. (Műszaki Fejlesztési) Csoportfőnökség meg
szüntetéséről, a BM Híradástechnikai Osztály létreho
zásáról.

11. sz. miniszteri parancs

A BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet létrehozásáról.

12 sz. miniszteri parancs

A párt- és állami vezetők utazásainak biztosításáról.

14. sz. miniszteri parancs

BM Kormányőrség Parancsnokság Repülési Osztály be
osztottainak m unkaruha ellátásáról.

17. sz. miniszteri parancs

(Megjelent az 1977. évi 7. sz. Belügyi Közlönyben)
A BM Határőrségnél a sortisztesek m unkájának foko
zottabb elismeréséről, a leszerelő állomány em léktárgy
ban való részesítéséről.

19. sz. miniszteri parancs

A Rendőrtiszti Főiskolára történő felkészülés és felvé
tel szabályozásáról.

— 3 —
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20. sz. miniszteri parancs

A BM I. Főcsoportfőnökség szervezetének módosításá
ról.

23. sz. miniszteri parancs

A BM-ben folyó tudományos kutatásokhoz szükséges 
pénzügyi- anyagi eszközök biztosításáról, valam int a 
tudományos m unka ösztönzéséről.

26. sz. miniszteri parancs

A BM hivatásos állománya képesítési követelményeinek 
szabályozásáról.

28. sz. miniszteri parancs

A kitüntetésekkel és dicséretekkel adható pénzjutalm ak 
kifizetésének egyszerűsítése.

30. sz. miniszteri parancs

A Határforgalom  Ellenőrzési Szabályzat kiadásáról.

31. sz. miniszteri parancs

Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal belügyi szerve 
ügyrendjének kiadásáról.

33. sz. miniszteri parancs

A BM személyi állománya igazolványának cseréjéről 
kiadásának és nyilvántartásának rendjéről.

34. sz. miniszteri parancs

A szám ítástechnika belügyi alkalmazásának, a szá
mítógépes információ-rendszerek fejlesztésének egysé
ges szabályozásáról.

1. sz. államtitkári parancs

A feltételes szabadságra bocsátott és a pártfogó felügye
let alá helyezett, utógondozott személyek nyilvántartá
sáról.
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2. sz. államtitkári parancs

A BM távbeszélő vonalainak igénybevételéről a mező
gazdasági m unkákat segítő katonai alakulatok részére.

3. sz. államtitkári parancs

A BM Határőrség Országos Parancsnokság értekezletei
nek rendjéről.

4. sz. államtitkári parancs

A BM számítógépes információrendszereinek fejlesztési 
szabályzata kiadásáról.

1. sz. miniszterhelyettesi parancs

A BM külső propaganda m unkájának 1977— 1980. évek
re szóló irányelveiről.

2. sz. miniszterhelyettesi parancs

A BM ORFK I. Csoportfőnökség háborús időszaki ügy
rendjéről.

1. sz. államtitkári intézkedés

Az állam titkári szervek hivatásos állománya tovább
képzéséről.

1. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM I. Főcsoportfőnökség és szakirányítása alá tar
tozó szervek személyi állományának szakmai tovább
képzéséről.
(Módosította a 16/1977. sz. minh. int.)

2. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A véralkohol vizsgálattal kapcsolatos értesítés-adásban 
a jelszó rendszer bevezetéséről.

3. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A 2/1977. sz, m iniszteri utasítás végrehajtásáról. (1977. 
évi bérfejlesztés.)

— 5 —
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4. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BRFK állományába tartozó vezényléses szolgálati 
(munka) időrendszerben foglalkoztatott tisztek, tiszte
sek, tiszthelyettesek és zászlósok többletszolgálatának 
pénzbeni megváltásáról.

5. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

Az önkéntességen alapuló társadalm i tömegsport szer
vezetek anyagi- pénzügyi ellátásának rendjéről.

6. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM szerveinél hadkötelezettség alapján sorkatonai 
szolgálatot teljesítő orvosok pénzbeni járandóságairól.

7. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A személyzeti m unka egyszerűsítése.

8. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM III/3. Osztály és a megyei rendőr-főkapitánysá
gok áb. szervei „K” ellenőrző részlegei m unkáját segítő 
titkos megbízottak és alkalmi operatív kapcsolatok fog
lalkoztatásának szabályozásáról.

9. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM hivatásos állományába tartozók hadiruházatának 
kiadásáról és békeidőszakban történő viseléséről szóló 
5/1977. sz. m iniszteri utasítás végrehajtásáról.

10. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM-ben folyó tudományos munka, tudományos és 
szakirodalmi információval való ellátásáról.

12. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM határőrségnél a sortisztesek m unkájának foko
zottabb elismeréséről és a leszerelő állomány emlék
tárgyban részesítéséről szóló 17/1977. sz. m iniszteri pa
rancs végrehajtásáról.
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13. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM-ben folyó tudományos kutatásokhoz szükséges 
pénzügyi- anyagi eszközök biztosítására, valam int a tu 
dományos m unka ösztönzéséről szóló 23/1977. sz. mi
niszteri parancs végrehajtásáról.

14. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM hivatásos állománya képesítési követelményeinek 
szabályozásából adódó feladatok végrehajtásáról.

16. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM I. Főcsoportfőnökség és szakirányítása alá tarto 
zó szervek személyi állományának szakmai továbbkép
zéséről.

17. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A kitüntetésekkel és dicséretekkel adható pénzjutalm ak 
kifizetésének egyszerűsítéséről szóló 28/1977. sz. mi
niszteri parancs végrehajtásáról.

18. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM III. Főcsoportfőnökség és a budapesti, megyei 
rendőr-főkapitányságok áb. szervei, valam int a Rendőr- 
tiszti Főiskola együttműködéséről.

19. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

Az új szolgálati időpótlék-rendszer bevezetéséről az ál
lami tűzoltóság területi szerveinél.

20. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A saját polgári ruhában szolgálatot teljesítő sorállomá- 
nyúak ruhakoptatási díj összegének módosításáról.

21. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A 8/1977. (XII. 29.) BM sz. rendelettel módosított 
1/1970. (I. 11.) BM sz. rendelet (magyar—román kisha- 
tárforgalom  szabályozása) végrehajtásáról szóló 02/1970. 
sz. m iniszterhelyettesi utasítás módosításáról.
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1. sz. A belügyminiszter és Közalkalmazottak Szakszervezete 
Elnökségének irányelve

(Megjelent az 1977. 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A Belügym inisztérium nál és szerveinél működő szak- 
szervezeti bizalmiak hatáskörének gyakorlásáról.

06. sz. HM—BM együttes utasítás

A fegyveres katonai szolgálatot vallási okból megtagadó 
hadkötelesek behívásával kapcsolatos eljárásról.

1. sz. BM—IM együttes utasítás

Az IM Büntetés végrehajtás és a BM Belbiztonsági Osz
tály együttműködéséről.

1. sz. IM BV pk. és a BM Belbiztonsági Osztály vez. együttes
intézkedése

Az IM Büntetés végrehajtás és a BM Belbiztonsági Osz
tály együttm űködéséről szóló 1/1977. BM—IM együttes 
utasítás végrehajtásáról.

11. sz. Eü M—BM együttes utasítás

(Megjelent az 1977. 5. sz. Belügyi Közlönyben)
Az orvostudományi egyetemek igazságügyi orvostani 
intézeteiben, valam int a BM állományába tartozó rend
őr orvos állandó szakértők által folytatott igazságügyi 
orvos-szakértői tevékenység működési és ügyviteli sza
bályairól.

2. sz. BM—HM együttes utasítás

(Megjelent az 1977. 10. sz. Belügyi Közlönyben)
Az állami, az önkéntes és a vállalati tűzoltóságok, vala
m int a M agyar Néphadsereg tűzvédelmi szervezetei kö
zötti együttműködésről.

080. sz. MN repülőfőnök és az ORFK közb. és közi. csoportfő
nökének együttes utasítása

A 030/1975. sz. BM—HM együttes utasítás (légirendé
szet szakfelügyelete) végrehajtása.

— 8 —
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1978.

1. sz. miniszteri utasítás

A rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya öl
tözetének korszerűsítéséről.

2. sz. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1978. évi 3. sz. Belügyi Közlönyben)
A csapatzászló adományozásáról, átadásáról és őrzésé
nek rendjéről.

3. sz. miniszteri utasítás

A szolgálati különpótlékra való jogosultság kiterjeszté
séről.

4. sz. miniszteri utasítás

Az 1978. évi bérfejlesztési keret felhasználásáról és a 
26/1973. sz. m iniszteri utasítás módosításáról.

6. sz. miniszteri utasítás

A kmb. szolgálat járm űellátásáról.

7. sz. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1978. évi 4. sz. Belügyi Közlönyben)
A BM és szervei működésével kapcsolatos polgári jogi 
tevékenység és jogi képviselet ellátásáról.

8. sz. miniszteri utasítás

Az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségtérí
téséről.

9. sz. miniszteri utasítás

A fegyver, lőszer és egyéb fegyverzeti anyagok rend
szerbe vételének, norm áinak és tartalék  készleteinek 
újbóli meghatározása.

— 9 —
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10. sz. miniszteri utasítás

A BM személyi állománya idegennyelvi képzésének és 
továbbképzésének fejlesztéséről.

11. sz. miniszteri utasítás

A KISZ IFJÜ  GÁRDA szervezete működésének segíté
sével, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védel
mébe, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság m un
kájába történő bevonásával kapcsolatos feladatokról.

12. sz. miniszteri utasítás

A BM hivatásos állománya felső korhatárt elért tagjai
nak a hivatásos szolgálatban való visszatartásáról.

13. sz. miniszteri utasítás

(Megjelent az 1978. 8. sz. Belügyi Közlönyben)
A tűzvédelmi ágazati szabványosítási feladatokról.

14. sz. miniszteri utasítás

A harckészültségbe helyezési tervek és rendkívüli idő
szaki okmányok kidolgozásáról, naprakésszé tételéről.

15. sz. miniszteri utasítás

A fogadási és vendéglátási költségek szabályozásáról 
szóló 1977. évi 1. sz. m iniszteri utasítás kiegészítése.

16. sz. miniszteri utasítás

Az orvosok és egyes egészségügyi dolgozók illetm ény
rendezéséről.

17. sz. miniszteri utasítás

A vegyivédelmi szakfelszerelések és eszközök rendszer
bevételének, norm áinak és tartalékkészleteinek újbóli 
meghatározásáról.

18. sz. miniszteri utasítás

A kormány repülőgépek és a ferihegyi korm ányváró
term ek igénybevételének szabályozásáról.

— 10 —
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19. sz. miniszteri utasítás

A vízumkiadással kapcsolatos tiltó- és korlátozó ren
delkezésekről szóló 04/1973. sz. miniszteri utasítás mó
dosításáról.

20. sz. miniszteri utasítás

A budapesti helyi közlekedési eszközök igénybevéte
léről.

21. sz. miniszteri utasítás

A jogszabályok, a belügyi rendelkezések, a belügyi 
iránym utatások kiadásáról és az előterjesztések előké
szítéséről.

22. sz. miniszteri utasítás

A m agyar és az osztrák állampolgárok vízummentes 
utazásának belügyi feladatairól.

23. sz. miniszteri utasítás

A termékbeszerzés rendje és a térítésm entesen biztosí
tandó anyagok és szolgáltatások körének szabályozá
sáról.

24. sz. miniszteri utasítás

Az éves költségvetés tervezési rendjének részletes sza
bályairól.

25. sz. miniszteri utasítás

A BM VI. ötéves tervének összeállításáról.

26. sz. miniszteri utasítás

A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. 
(XI. 10.) Mt. sz., valam int a 6/1978. (XI. 10.) BM sz. ren
deletek végrehajtásáról.

1. sz miniszteri parancs

A bűnügyi iratok megismeréséről.

—  11 —
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2. sz. miniszteri parancs

A Körzeti Megbízotti Szabályzat kiadásáról.

4. sz. miniszteri parancs

A BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet Ügyrendjének 
kiadása.

7. sz. miniszteri parancs

K itüntetési és Elismerési Szabályzat.

8. sz. miniszteri parancs

Az állambiztonsági szervek „B” ellátm ány, ,,K” és „T” 
lakásgazdálkodási szabályzatának kiadása.

9. sz. miniszteri parancs

A bűnügyi szervek „B” ellátmány, ,,K '’ és „T” lakás
gazdálkodási szabályzatának kiadása.

10. sz. miniszteri parancs

A BM m unkájának önkéntes segítői részére ruhakop- 
tatási ju ttatás rendszeresítéséről.

11. sz. miniszteri parancs

A Rendőrtiszti Főiskolán Tisztképző Tagozat létreho
zásáról.

13. sz. miniszteri parancs

Tűzoltóság Alaki Szabályzatának kiadása.

17. sz. miniszteri parancs

A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről (forró nyo
mon üldözés).

19. sz. miniszteri parancs

A rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedési 
szerveinek szervezeti módosítása.

— 12 —
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21. sz. miniszteri parancs

A hivatásos állomány részleges illetményrendezése.

22. sz. miniszteri parancs

Az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesz
téséről (szervezeti módosítások).

27. sz. miniszteri parancs

A tudományos kutatások pályázati rendszerének kiala
kításáról és továbbfejlesztéséről.

28. sz. miniszteri parancs

A Belügyminisztérium  Ügyrendje.

29. sz. miniszteri parancs

A Veszélyes Bűnözők Ellenőrzése Szabályzatának ki
adása.

1. sz. államtitkári parancs

A BM Kormányőrség Parancsnokság értekezleteinek 
rendjéről.

2. sz. államtitkári parancs

A Bűnügyi N yilvántartási Szabályzat I. rész I. fejeze
tének módosítása.

1. sz. miniszterhelyettesi parancs

A Bűnügyi Múzeum Ü gyrendjének kiadása.

3. sz. miniszterhelyettesi parancs

A járőrkörzetesítés bevezetéséről.

1. sz. államtitkári intézkedés

A rendőrhatósági kényszerintézkedések statisztikai 
adatgyűjtő lapjának módosításáról.
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2. sz. államtitkári intézkedés

A budapesti nemzetközi repülőtéren a terrorcselekm é
nyek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos felada
tokról.

3. sz. államtitkári intézkedés

A BM központi épület (4/1) biztonságának növeléséről.

4. sz. államtitkári intézkedés

A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 
rendfenntartásáról, valam int a visszamaradó anyagi 
javak őrzéséről.

2. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BRFK m eghatározott beosztásaiban éjszakai járő r
pótlék fizetéséről.

3. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

(Megjelent az 1978. évi 3. sz. Belügyi Közlönyben)
A csapatzászló adományozásáról, átadásáról és őrzésé
nek rendjéről szóló 2/1978. sz. belügym iniszteri utasítás 
végrehajtásáról.

5. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A körzeti megbízotti szolgálat járm űellátásáról szóló 
6/1978. számú belügym iniszteri utasítás végrehajtásáról.

6. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

(Megjelent az 1978. évi 4. sz. Belügyi Közlönyben)
A BM és szervei működésével kapcsolatos polgári jogi 
tevékenység és jogi képviselet ellátására vonatkozó 
7/1978. számú belügym iniszteri utasítás végrehajtásá
ról.

7. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM III. Főcsoportfőnökség szigorúan titkos állo
m ánya képzésének, továbbképzésének egységes szabá
lyozásáról.
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9. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A körözési bőrönd felszerelés használatáról.

10. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A Rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya 
öltözetének korszerűsítéséről szóló 1/1978. sz. belügy
m iniszteri utasítás végrehajtásáról.

12. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

(Megjelent az 1978. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben)
A belügyi dolgozók jogi szakvizsgán való részvételéről.

13. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A bűnelkövetők hatékonyabb üldözéséről szóló 17/1978. 
sz. belügym iniszteri parancs végrehajtásáról.

14. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A rendőr-főkapitányságok közbiztonsági és közlekedési 
szerveinek szervezeti módosításáról szóló 19/1978. sz. 
belügym iniszteri parancs végrehajtása.

15. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

(Megjelent az 1978. évi 8. sz. Belügyi Közlönyben)
Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésével kap
csolatos rendőri feladatokról.

16. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A rendőri körzeti megbízotti helyiségek és lakások biz
tosításáról, korszerűsítéséről.

17. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A csapaterővel megoldandó karhatalm i, fegyveres biz
tosítási feladatok végrehajtásának rendjéről.

18. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM III. Főcsoportfőnökség szerveinél nyugállományú 
állambiztonsági vezetők és tisztek foglalkoztatásáról.
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19. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM és szerveinél dolgozó szerződéses polgári alkal
mazottak nyilvántartásának kiegészítéséről.

20. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A 14/1978. sz. m iniszterhelyettesi intézkedés (RFK-k 
közb. és közi. szerveinek szervezeti módosítása) mó
dosításáról.

21. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A KISZ Ifjú  Gárda szervezete működésének segítésé
vel, a gárdistáknak az állam- és közbiztonság védelmé
be, a rendőrség, a határőrség és a tűzoltóság m unkájába 
történő bevonásával kapcsolatos feladatokról szóló 11/ 
1978. sz. m iniszteri utasításban megjelölt állambizton
sági teendők végrehajtásáról.

22. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

Az állambiztonsági tájékoztató rendszer továbbfejlesz
téséről szóló 22/1978. sz. m iniszteri parancs végrehaj
tása.

23. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A megyei RFK-k önálló híradó alosztályainak létreho
zásával kapcsolatos szakszolgálati feladatok végrehaj
tásáról és az anyagi osztályok hivatásos állományúak- 
kal betölthető m unkaköreinek meghatározásáról.

25. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A Rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya öl
tözködési előírásainak módosításáról.

1. sz. BM—MTTH irányelv

(Megjelent az 1978. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben)
Az állami tűzoltóság területi szervei tanácsi irányításá
nak továbbfejlesztéséről.
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2. sz. miniszteri irányelv

A „K” vezetési rendszer egységes harckészültségbe he
lyezésével, működésével és ellenőrzésével összefüggő 
belügyi feladatok végrehajtása.

1. sz. miniszterhelyettesi elvi állásfoglalás

Az állambiztonsági szervek állam elleni és politikai jel
legű bűncselekmények megelőzését szolgáló operatív te
vékenységének értelm ezésére és gyakorlatára.

1. sz. HM—BM együttes utasítás

Az engedély nélkül távollevő katonák felkutatásával és 
körözésével kapcsolatos feladatokról.

1. sz. BM—OM együttes utasítás

A Rendőrtiszti Főiskola Tisztképző Tagozatát végzettek 
kiegészítő főiskolai képzéséről.

2. sz. BM—HM—MOP együttes utasítás

A 01/1972. sz. BM—HM—MOP közös parancs (a karh. 
fegyv. biztosítási feladatok végrehajtásában részt vevő 
erők igénybevételének, irányításának és együttm űkö
désének rendje) 1. sz. melléklet l/a . pontjában megha
tározott karhatalm i feladatok kiegészítése.

3. sz. BM—MOP együttes parancs

A Munkásőrség hivatásos és kinevezett polgári alkal
mazott állományú tagjai új szolgálati igazolványával 
kapcsolatos kérdések rendezéséről.

8. sz. BM—OVH együttes utasítás

(Megjelent az 1978. évi 9. sz. Belügyi Közlönyben)
A BM és az Országos Vízügyi Hivatal, valam int a szer
veik közötti együttműködésről.

114. sz. Mü M—BM—HM együttes utasítás

A sportm unkatársak illetm ényének megállapításáról 
szóló 134/1974. (13) Mü M—BM—HM sz. együttes u ta
sítás módosításáról.
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4. sz. BM—MOP együttes utasítás

A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 
rendfenntartásáról, valam int a visszamaradó anyagi ja
vak őrzéséről.

5 sz. BM—HM—KPM együttes utasítás

(Megjelent az 1978. évi 12. sz. Belügyi Közlönyben)
A közúti járm űvek forgalomba helyezésének és forga
lomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 23/1975. 
(XII. 31.) KPM sz. közúti járm űvek műszaki megvizs
gálásáról szóló 8/1977. (XII. 20.) KPM sz. és a rendőr- 
hatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. 
(I. 10.) BM sz. rendeletnek a fegyveres erőknél, a fegy
veres testületeknél és az állami tűzoltóságnál történő 
végrehajtásáról.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 70/1979 /19

— 18 —



II.

HATÁLYBAN LEVŐ, INTÉZKEDÉST NEM IGÉNYLŐ 
MINISZTERI UTASÍTÁSOK, BELÜGYI RENDELKEZÉSEK, 

BELÜGYI IRÁNYMUTATÁSOK

1977.

1. sz. miniszteri parancs

A BM Kollégium személyi összetételében bekövetkezett 
változásokról.

13. sz. miniszteri parancs

(Megjelent az 1977. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben) 
Határm egbízotti kinevezés, felmentés.

18. sz. miniszteri parancs

A BM központi szervek elhelyezésének változásáról.

22. sz. miniszteri parancs

A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredm ényükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlójával 
k itün tete tt határőrkerületek elismeréséről.

24. sz. miniszteri parancs

A soproni határőr-laktanya új elnevezése Pataki 
Ferenc-ről.

25. sz. miniszteri parancs

A BM Kollégium személyi összetételéről.
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27. sz. miniszteri parancs

A Duna M űvészegyüttes kitüntetése Vörös Csillag Ér
demrenddel fennállásának 20. évfordulója alkalmából.

32. sz. miniszteri parancs

A BM Kun Béla Rendőr-tiszthelyettesi Iskola fennállá
sának 30. évfordulója alkalmából Vörös Csillag Érdem 
rend kitüntetésben részesítése és elnevezésének megvál
toztatása. („Vörös Csillag Érdem renddel k itün tete tt BM 
Kun Béla Rendőr-tiszthelyettesképző Iskola”)

11. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

A BM központi szervek elhelyezésének változásáról 
szóló 18/1977. sz. m iniszteri parancs végrehajtásáról.
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1978.

12. sz. miniszteri parancs

A szocialista versenymozgalomban elért kiemelkedő 
eredm ényükért a KISZ KB Vörös Vándorzászlóval ki
tün te te tt határőrkerületek elismeréséről.

14. sz. miniszteri parancs

(Megjelent az 1978. évi 6. sz. Belügyi Közlönyben)
A m agyar—csehszlovák állam határon a határügyi fő
megbízott, határm egbízottak és helyetteseik kinevezé
séről és felmentéséről.

23. sz. miniszteri parancs

A BM Határőrséghez sorkatonai szolgálatra bevonulok 
köszöntése.

24. sz. miniszteri parancs

Üdvözlő parancs a sorkatonáknak a BM Határőrségtől 
történő leszerelése és tartalékállom ányba helyezése al
kalmából.

26. sz. miniszteri parancs

Az államigazgatási területszervezési intézkedésekkel 
kapcsolatos belügym inisztérium i feladatokról.

2. sz. miniszterhelyettesi parancs

A Rendőrtiszti Főiskolai Tanács tagjainak felm entésé
ről és kinevezéséről.
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24. sz. miniszterhelyettesi intézkedés

Az ORFK és irányítása alá tartozó szervei 1979. évi to
vábbképzési kerettervéről.

26. sz. miniszterhelyettesi intézkedés
A közbiztonsági szervek 1978. évi összefoglaló jelentései 
és 1979. évi m unkaterveinek elkészítése.

Budapest, 1979. július hó 10.

Készült: 320 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak.

K apják: főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló- és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik.
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