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INTÉZKEDÉSE 
a terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével 

és elhárításával kapcsolatban a BM Főügyeleti Osztályra 
és az ügyeletekre háruló feladatokról

A terrorcselekmények megelőzésével, felderítésével, elhárításával 
kapcsolatos feladatokról szóló 28/1982. számú belügyminiszteri 
parancs 18. pontjában foglaltak végrehajtására kiadom az alábbi

A BM Főügyeleti Osztály elsődleges intézkedései 
terrorcselekmény esetén

1. A terrorcselekménnyel összefüggő minden ügyeleti intézke
dést halaszthatatlannak kell tekinteni, és más — azonos idő
ben jelentett — rendkívüli esemény ügyeleti tevékenységétől 
kiemelten kell végrehajtani. A feladatokat a BM Főügyeleti 
Osztály (a továbbiakban: Osztály) vezetője, helyettese, a szol
gálatban levő ügyeletvezető és a szükségnek megfelelően az 
ügyeletes tiszt végzi.

2. A terrorcselekmény felszámolásában érintett belügyi szervek 
ügyeletei konkrét feladataikat az Osztály irányítása alatt 
hajtják végre.

3. Az ügyeleti tevékenység irányítását — a terrorcselekményről 
szóló jelentés vételét követően — az Osztály vezetője, távol
létében helyettese végzi. Hivatali időn túl, heti pihenő- és 
munkaszüneti napokon — az osztályvezető, illetve helyettese 
beérkezéséig — a szükséges ügyeleti intézkedések végrehaj
tásáért a szolgálatban levő ügyeletvezető felelős, ez esetben 
gyakorolja a 8/1980. számú belügyminiszteri paranccsal ki
adott ügyrend 15. pontjában foglalt osztályvezetői jogkört.

4. A terrorcselekményről az Osztályhoz telefonon érkező elsőd
leges — és folyamatos — jelentéseket, az azokra adott utasí
tásokat lehetőleg ugyanazon a hangfelvevő készüléken kell 
rögzíteni és haladéktalanul — szó szerint — írásba kell fog
lalni.

Budapest, 1984. évi május hó 25-én.
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5. Az elsődleges adatok vételekor a helyszínen intézkedő belügyi 
szerv ügyeletétől az alábbi tényekre kell jelentést kérni:
a) Hol, mikor (nap, óra, perc) kivel (kikkel) vagy mivel szem

ben történt a terrorcselekmény? A jelentést adó belügyi 
szerv mikor értesült róla (nap, óra, perc)? A helyszínnek 
és környékének rövid jellemzése, a fogva tartottak körül
belüli száma és összetétele.

b) Milyen a terroristák számbeli ereje, fegyverzete, mi a kö
vetelésük?

c) Történt-e személyi sérülés?
d) Van-e tömeg a helyszín közelében? Milyen nagyságú, mi

lyen a hangulata?
e) A helyszín lezárása milyen erők igénybevételével történt, 

szükségessé vált-e a forgalom elterelése?
f) Kiknek adtak ezideig tájékoztatást a cselekményről?

6. Ellenőrizni kell, hogy a helyszínen a biztonság érdekében tett 
elsődleges intézkedések megfelelőek-e; milyen létszámú és 
fegyverzetű erőt vezényeltek a helyszínre; ki irányítja és hon
nan az intézkedéseket; milyen hírösszeköttetést lehetséges te
remteni az ügyelet és a helyszín között, mit tettek ennek lét
rehozása érdekében.

7. A terrorcselekmény helyszínén intézkedő belügyi szerv ügye
letétől kapott elsődleges jelentés adatait egyeztetni, pontosí
tani kell a más szervtől érkező információkkal.

8. A terrorcselekményről jelentést kell tenni:
a) Hivatali idő alatt:

— a miniszternek,
— az államtitkárnak,
— a miniszterhelyetteseknek,
— az "Erőd" fedőnevű állandó bizottság (a továbbiakban: 

Bizottság) vezetőjének, helyettesének,
— a főcsoportfőnök-helyetteseknek,
— a BM Titkárság vezetőjének.

b) Hivatali időn túl:
— az Osztály vezetőjének — távollétében helyettesének 

— egyben intézkedni kell az osztályvezető beszállítá
sáról,

— a Bizottság vezetőjének, helyettesének,
— a főcsoportfőnök-helyetteseknek,
— a BM Titkárság vezetőjének,

(külföldi személyt érintő intézkedés esetén értesíteni 
kell az igazgatásrendészeti csoportfőnököt is).

c) Heti pihenő- és munkaszüneti napokon:
az Osztály vezetőjének — távollétében helyettesének —, a 
miniszteri ügyeletesnek. A további intézkedést a miniszteri 
ügyeletes utasítása szerint kell elvégezni.

d) Hivatali időn túl, heti pihenő- és munkaszüneti napokon 
az MSZMP KB ügyeletesének, továbbá a Minisztertanács 
Titkársága hivatali ügyeletének is jelentést kell tenni. A 
jelentéshez a Bizottság vezetőjétől, illetve a miniszteri 
ügyeletestől kell engedélyt kérni.

e) A terrorcselekményről a szükséges felkészülés érdekében 
tájékoztatni kell a BM Sajtóosztály vezetőjét.
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9. Meg kell szervezni az Osztály, a Bizottság, az intézkedő bel
ügyi szerv ügyelete és a terrorcselekmény helyszíne közötti 
hírösszeköttetést, és azt a szükséges ideig fenn kell tartani.
a) Az intézkedő belügyi szerv ügyeletvezetőjét el kell igazí

tani kötelezettségére és meg kell határozni a jelentés idő
normáit.

b) Tájékozódni kell, hogy a helyszínen intézkedő belügyi ve
zető a terrorcselekmény felszámolásához milyen létszámú, 
fegyverzetű, speciális felszereltségű egységet igényel.

10. Ha a terrorcselekmény elkövetőinek felderítésére, megfigye
lésére, valamint a speciális akciócsoport helyszínre szállításá
ra a BM légijárművét igénylik, a 019/1973. számú belügymi
niszter-helyettesi utasítás 4. pontjában meghatározott intéz
kedéseket kell végrehajtani.

11. Ha a terrorcselekmény felszámolásához a BM központi szer
veitől vagy az együttműködésre utalt társ-fegyveres erőktől 
karhatalmi egységeket (alegységeket) — az állami tűzoltóság 
területi szerveitől járműveket, speciális eszközöket, felszerelé
seket, oltóanyagokat, a létesítményre vagy környékére vonat
kozó adatokat — igényelnek, végre kell hajtani a riasztásuk
kal, útbaindításukkal összefüggő ügyeleti feladatokat.

12. Ha a terrorcselekmény megszüntetése érdekében tervezett 
rendőri intézkedéseket több megye területére szükséges ki
terjeszteni, a BM Országos Rendőr-főkapitányságnak vagy a 
Bizottság vezetőjének (helyettesének) utasítására végre kell 
hajtani a BM Országos Karhatalmi Törzs riasztását.

13. Amennyiben a terrorcselekmény elkövetőinek elfogására "K"
akció válik szükségessé, el kell végezni a BM ORFK I. Cso
portfőnökség illetékes vezetőinek értesítésével összefüggő fel
adatokat.

A budapesti nemzetközi repülőtéren történő terrorcselekmény 
esetén teendő ügyeleti intézkedések

14. A budapesti nemzetközi repülőtér FEP parancsnokától vagy 
a BM Határőrség Országos Parancsnokság Központi Ügyeleté
től kapott, a terrorcselekményről szóló jelentés tartalmazza:
a) Milyen légijármű (repülőtéri objektum) ellen, mikor (óra, 

perc) és hol történt a támadás?
A légijármű a repülőtér melyik részén van?

b) Mi a légijármű nemzetisége, mennyi az utasok száma, mi
lyen az összetétele, van-e közöttük sérült?

c) Mennyi a támadók száma, milyen az összetétele, fegyver
zete, mi a követelésük?

d) Milyen elsődleges intézkedéseket tettek?
e) Kinek jelentették az eseményt?
f) Megerősítésre a BM FRE milyen kijelölt erőit kérik és 

hová?

A  fo ly a m a to s  ü g y e le t i  in té z k e d é s e k
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15. A 14. pont szerint kapott adatok valódiságát — ha azokat nem 
közvetlen telefonvonalon jelentették — visszahívással ellen
őrizni kell. Utána haladéktalanul jelenteni kell a belügymi
niszternek, a belügyminisztériumi államtitkárnak, a minisz
terhelyetteseknek, a BM országos rendőr-főkapitány közbiz
tonsági és közlekedési helyettesének, munkaidőn kívül a mi
niszteri ügyeletesnek, és az előzetes igényeknek megfelelően 
engedélyt kell kérni a BM FRE kijelölt erőinek riasztására. 
Ha a késeledem veszéllyel járna, a kijelölt alegység riasztását 
az ügyeletvezető saját hatáskörében azonnal elrendeli, az en
gedélyt utólag megkéri.

16. Végre kell hajtani a terrorcselekmények felszámolását irá
nyító Ferihegyi Ideiglenes Operatív Törzshöz tartozó beosz
tottak riasztását.

17. A BM Kormányőrség Ügyelete útján ellenőrizni kell, hogy 
megfelelő intézkedés történt-e a kormányrepülőgép és a kor
mányváró fokozottabb őrzésére.

18. Meg kell szervezni a folyamatos információszolgáltatást, és 
meg kell határozni a BM Határőrség Országos Parancsnokság 
Központi Ügyelete jelentési kötelezettségének rendjét, idejét. 
Az információk és az utasítások gyors továbbítása érdekében, 
ha szükségessé válik, közvetlen hírösszeköttetést kell létesí
teni és fenntartani az Osztály és a budapesti nemzetközi repü
lőtéren levő FEP között.

Vegyes rendelkezések

19. Ha terrorcselekmény felszámolása több nap alatt történik:
a) Napi tájékoztató jelentésben vagy külön jelentésben na

ponta össze kell foglalni a terrorcselekmény alakulását és a 
felszámolása érdekében az előző 24 órában tett intézkedé
sek eredményeit.

b) Az újonnan szolgálatba lépő ügyelet köteles részletesen 
megismerni a terrorcselekményben bekövetkezett változá
sokat, a tett intézkedéseket, a feladatokat és biztosítani kell 
az ügyeleti tevékenység folyamatosságát.

20. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezéseit 
az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. GELLER SÁNDOR s. k.,
r. ezredes

BM Titkárság vezetője

Készült: 340 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak.

K apják: a 28/1982. sz. BM parancs elosztója szerint.
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