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A belügyminiszter 
7/1977. (X II.24.) BM számú 

rendelete

a Polgári Fegyveres őrség Működési és 
Szolgálati Szabályzatának kiadásáról

1.§

A polgári fegyveres őrségről szóló 39/1976. (X.30.) MT számú rendelet 10. §-ának (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgári Fegyveres őrség Működési és Szol
gálati Szabályzatát -  az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, 
valamint a Fővárosi Tanács elnökével egyetértésben -  a rendelet mellékleteként kiadom.

2. §

Ez a rendelet 1978. január hó 1. napján lép hatályba:

BENKEI ANDRÁS s.k. 
belügyminiszter
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ÁLTALÁNOS
RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET
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1. A Polgári Fegyveres őrség Működési és Szolgálati Szabályzata (a továbbiakban: 
szabályzat) meghatározza az őrség létrehozásának, megszüntetésének és felügyeletének 
rendjét, továbbá az őrség tagjainak jogait és kötelességeit, a szolgálat ellátásának szabá
lyait, kiképzését, továbbképzését, anyagi-technikai ellátását.

A szabályzat tartalmazza a polgári fegyveres őrségről szóló 39/1976. (X.30.) MT 
számú rendelet (a továbbiakban: R) megfelelő rendelkezéseit.

2. A szabályzat rendelkezései a polgári fegyveres őrség valamennyi tagjára, és azok 
irányító szerveire vonatkoznak.

3. A polgári fegyveres őrség állami vállalatnál, költségvetési szervnél és egyéb gaz
dálkodó szervnél (a továbbiakban együtt: vállalat) létesített, fegyveres őrzési feladatot el
látó szerv.
(R. 1. § (1) bek.)

4. A polgári fegyveres őrség tagjának a próbaidő elteltével esküt kell tennie.
Az eskü szövege:

„ É n ............................................................. a Magyar Népköztársaság állampolgára, esküszöm,
hogy a polgári fegyveres őrségnek becsületes, hű tagja leszek. A társadalmi tulajdont lelki- 
ismeretesen őrzöm, ha kell életem feláldozásával is megvédem. Szolgálatomat fegyelme
zetten teljesítem. Az államtitkot és a szolgálati titko t megőrzőm. A szakmai ismereteket 
elsajátítom. Elöljáróim parancsait a legjobb tudásom szerint teljesítem. Alárendeltjeim
ről a legjobb tudásom szerint gondoskodom. Felszerelésemet megóvom, fegyveremet soha 
el nem hagyom. Minden ellenséggel szemben becsülettel harcolok, az ellenséges kísérlete
ket és megnyilvánulást elöljáróimnak jelentem. Ha eskümet megszegem, sújtson népköz- 
társaságunk törvénye, és dolgozó népünk megvetése.”

5. Az eskütételt ünnepélyes keretek között, az egyidőben felvettek eskütételét cso
portosan kell végrehajtani.
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6. A minisztériumban, országos hatáskörű szervnél, a Fővárosi Tanácsnál polgári 
fegyveres őr állományú irányítók, az illetékes főosztály vezetője (ezzel azonos szintű ve
zető) előtt tesznek esküt.

Az őrségparancsnok, őrségparancsnokhelyettes és az őrségi előadó a vállalat veze
tője, vagy annak megbízottja, a váltásparancsnok és az alacsonyabb beosztásúak az őrség
parancsnok előtt tesznek esküt.

7. Az eskü szövegét írásba kell foglalni, és azt az eskütevő aláírásával ellátva a sze
mélyi anyagánál kell megőrizni. Az eskütétel végrehajtását az eskütevő az eskütételi lapon 
aláírásával igazolja. (16. számú melléklet)
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A POLGÁRI FEGYVERES ŐRSÉG 
SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

II. FEJEZET

ÁBTL-4.2 - 13-68/210 - 1/1978 /8



A polgári fegyveres őrség létesítése és megszüntetése

8. Polgári fegyveres őrséget annál a vállalatnál kell létrehozni, ahol azt a népgazda
sági, a honvédelmi érdekek védelme, a lakosság alapvető szükségletei kielégítésének biz
tosítása, illetőleg kiemelt jelentőségű kulturális értékek őrzése megköveteli.
(R. 1. § (2) bek.)

9. Polgári fegyveres őrség létesítését és megszüntetését a vállalat felett felügyeletet 
gyakorló miniszter, illetőleg országos hatáskörű szerv vezetője javaslatára -  az Országos 
Tervhivatal elnökével és a Munkásőrség országos parancsnokával egyetértésben -  a bel
ügyminiszter hagyja jóvá.
(R  2. § (1) bek.)

-  A Fővárosi Tanács (megyei tanács) esetében az előző bekezdésben foglaltak úgy 
irányadók, hogy a polgári fegyveres őrség létesítéséhez és megszüntetéséhez a belügymi
niszter előzetes véleményét kell kérni.
(R 2. § (2) bek.)

-  A polgári fegyveres őrség létesítését a belügyminiszter is kezdeményezheti. 
(R  2. § (3) bek.)

10. A polgári fegyveres őrség létrehozása kezdeményezhető különösen fontos léte
sítmény beruházási tervének elkészítésének időszakában, vagy a már működő vállalat őr
zésére, védelmére.

11. A működő őrség megszüntetése, az őrzés módosítása általában a létesítmény, 
üzem működésében bekövetkezett változás, vagy egyéb indok miatt történhet. A javasla
to t a vállalat vezetője teszi meg, a felügyeletet ellátó rendőri szerv véleményével együtt, a 
felsőbb szerve felé.

12. Az őrség létrehozásának, megszüntetésének, a módosítások végrehajtásának 
szükségességét helyszíni szemlebizottság vizsgálja meg.
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-  A bizottság az őriztető szerv (vállalat), a felette felügyeletet gyakorló miniszté
rium, országos hatáskörű szerv, illetve a Fővárosi Tanács (megyei tanács), a Belügymi
nisztérium központi szerve és szükség esetén a Munkásőrség megbízottjából áll.

-  A bizottság általános feladata őrség létrehozása esetén vizsgálni:
-  a létesítmény őrzésének szükségességét;
-  az őrzendő létesítmény nagyságát, elhelyezkedését, a környező területet, a kerí

tés, világítás rendszerét;
-  az őrzési módokat;
-  a felállítási helyeket, a járőr útvonalakat;
-  az őrség szolgálati rendszerét;
-  az őrzéshez szükséges létszámot, fegyver és lőszer szükségletet;
-  az őrhelyek berendezését (őrtorony, őrbódé);
-  az őrzéstechnikai eszközök, jelzőeszközök és járművek szükségességét;
-  az összeköttetés biztosítását;
-  az őrség elhelyezésének feltételeit, a fegyver és a lőszer biztonságos tárolásának 

lehetőségét;
-  A bizottság a szemléről jegyzőkönyvet vesz fel, amely az elöljáró szervek részére 

döntési alapot képez.

13. Az őrzés megszüntetésére, illetve az őrzés módosítására te tt javaslat indokait a 
bizottság megvizsgálja, és erről jegyzőkönyvet vesz fel.

14. A polgári fegyveres őrség szervezeti felépítését az őrzendő létesítmény jellege, 
fontossága és mérete szerint kell kialakítani. Az őrségek kategóriába sorolását a központi 
irányító szerv hajtja végre a következők figyelembevételével:

-  első fo k ú  őrség, amelynek legalább hét felállítási helye (járőr útvonala) van, 
vagy -  a felállítási helyek számától függetlenül — különösen fontos létesítmény őrzési 
feladatát látja el;

-  másodfokú őrség, amelynek három-hat felállítási helye (járőr útvonala) van;
-  harmadfokú őrség, amelynek legfeljebb kettő  felállítási helye (járőr útvonala)

van.
-  Az őrségek szervezeti felépítése:
a) első fo k ú  őrség esetében 
őrségparancsnok, 
őrségparancsnok helyettes, 
őrségi előadó, 
váltásparancsnok, 
váltásparancsnok helyettes, 
felvezető,
járőrparancsnok (járőrönként), 
fegyveres őr, járőr (szolgálati hely szerűit).
-  Az őrségparancsnok helyettes, őrségi előadó, váltásparancsnok helyettes, felveze

tő beosztásokat szükség szerint kell létesíteni.
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b) másodfokú őrség esetében: 
őrségparancsnok, 
őrségparancsnok helyettes, 
váltásparancsnok, 
járőrparancsnok (járőrönként), 
fegyveres őr, járőr (szolgálati hely szerint).
c) harmadfokú őrség esetében: 
őrségparancsnok, 
őrségparancsnok helyettes,
fegyveres őr, járőr (szolgálati hely szerint).
— A harmadfokú őrségnél alkalmazni lehet felvezetőket, járőrparancsnokokat, akik 

részt vesznek a létesítmény fegyveres őrzésében, és a parancsnok távollétében ellátják az 
adott váltás szolgálati irányítását is.

A központi irányító szerv és feladata

15. A polgári fegyveres őrség irányításáról a vállalat felett felügyeletet gyakorló 
miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője, a Fővárosi Tanács (megyei tanács) elnöke 
(a továbbiakban együtt: miniszter) gondoskodik, biztosítja működésének szervezeti, sze
mélyi, anyagi-technikai és pénzügyi feltételeit; fegyver- és lőszer ellátását a Belügyminisz
tériumon keresztül.
(R 3. § (1) bek.)

16. A központi irányító szerv alapvető feladatai:
-  az őrség létesítésével, megszüntetésével, módosításával kapcsolatos vállalati elő

terjesztés, vagy saját elhatározás alapján történő vizsgálatok, szemrevételezések végrehaj
tása, kérelmek, javaslatok előterjesztése;

-  a polgári fegyveres őrség feladatával, a szolgálat ellátásával kapcsolatos belső sza
bályozók, szakanyagok kidolgozása;

-  az őrségre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok érvényesülésének, a létesít
mények biztonságos őrzésének, az anyagi-technikai ellátottság színvonalának, a fegyver 
és lőszer biztonságos tárolásának, az állomány fegyelmi helyzetének ellenőrzése és érté
kelése;

-  a polgári fegyveres őrség kiképzésével, továbbképzésével kapcsolatos irányelvek 
és éves programok kidolgozása, a parancsnoki állomány részére összevont továbbképzé
sek, továbbá őrzésvédelmi gyakorlatok szervezése;

-  az őrzési dokumentációk jóváhagyása, és azok egy példányának megőrzése;
-  őrségenként a jóváhagyott és meglevő létszámhelyzetről, a fegyverekről, azok 

gyártási számáról, a szolgálati és tartalék lőszerek darabszámáról, a kiképzésről, a fegyel
mi helyzetről, az őrség szolgálati tevékenységéről, szolgálati eseményekről, naprakész 
nyilvántartás vezetése;
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-  a vállalat felterjesztése alapján a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben való 
döntés;

-  rendszeres kapcsolat tartása a felügyeletet ellátó belügyminisztériumi szervvel;
-  intézkedés a jogszabályokban meghatározott követelmények betartatására, az el

lenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére, és mindazokban a kérdésekben, 
amelyeket a belső ügyrend előír.

A polgári fegyveres őrség közvetlen irányítása

17. A polgári fegyveres őrség közvetlen irányítása a vállalat üzemrendészeti szerve 
vezetőjének, ahol üzemrendészeti szerv nincs, a vállalat vezetőjének feladata.
(R  3. § (2) bek.)

18. A polgári fegyveres őrséget foglalkoztató vállalat vezetőjének (megbízottjának) 
feladata:

-  a polgári fegyveres őrség működési feltételeinek (pénzügyi, anyagi, technikai el
látás, elhelyezés, a fegyver és lőszer biztonságos tárolása, híradó összeköttetés) bizto
sítása;

-  a létesítmény biztonságos őrzéséről gondoskodás;
-  javaslattétel a központi irányító szerv részére a létesítmény őrzésének módo

sítására;
-  a jóváhagyott létszám feltöltése a felvételi követelmények betartásával;
-  intézkedés a kiképzés és a továbbképzés megszervezésére, végrehajtására, vala

mint ellenőrzésére;
-  a lőgyakorlaton való részvétel biztosítása;
-  a magasabb harckészültségbe helyezés elrendelése;
-  az őrségparancsnok rendszeres beszámoltatása az őrszolgálat ellátásáról, az állo

mány erkölcsi, fegyelmi helyzetéről;
-  a létesítmény (szállítmány) őrzésével kapcsolatos szabályozók megtartásának el

lenőrzése, intézkedés a hiányosságok megszüntetésére.
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A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGE
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19. A polgári fegyveres őrség működése felett a belügyminiszter felügyeletet és el
lenőrzést gyakorol.

(R  4. § (1) bek.)

20. A Belügyminisztérium a felügyeleti tevékenységét a következő szervezeti tago
zódásban látja el:

a) a Belügyminisztérium központi szerve (ORFK);
b) a középfokú rendőrhatóság (budapesti, megyei rendőr-főkapitányságok);
c) az első fokú rendőrhatóság (budapesti kerületi, városi, városi-járási, járási rendőr- 

kapitányságok).

21. A Belügyminisztérium központi szervének feladata:
-  a polgári fegyveres őrség létesítésének, megszüntetésének, szervezeti módosítá

sának a jóváhagyása;
-  elvi irányítás, a vitás kérdésekben való döntés;
-  meghatározza és ellenőrzi:

-  az őrzés biztonsági rendszerét, a szolgálat szervezésének elveit;
-  az őrzés biztonságával összefüggő anyagi-technikai ellátás színvonalát;
-  a fegyvertípusokat és a lőszer normákat;
-  a fegyver és a lőszer biztonságos tárolásának, kezelésének, felhasználásának 

és nyilvántartásának rendjét;
-  a szakmai kiképzési és továbbképzési követelményeket;

-  figyelemmel kíséri a központi irányító szerv tevékenységét;
-  ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok és szabályzatok érvényesülését, megtartását;
-  véleményezi a polgári fegyveres őrséggel összefüggő minisztériumi szintű belső 

utasításokat, szabályzatokat;
-  esetenként a létesítmények, őrségek felülvizsgálására bizottságot szervez a Mun

kásőrség és az illetékes szervek bevonásával;
-  személyi kérdésekben (kinevezés, kitüntetés stb.) állást foglal.
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22. A középfokú rendőrhatóság a polgári fegyveres őrség felügyeletét az alábbi 
ügyekben gyakorolja:

-  közreműködik a polgári fegyveres őrség létrehozásában, megszüntetésében, a mó
dosítások végrehajtásában;

-  segíti és ellenőrzi a polgári fegyveres őrséggel kapcsolatos jogszabályok, szabály
zatok megtartását;

-  rendszeresen ellenőrzi a létesítmények őrzésbiztonságát, a személyi és tárgyi fel
tételek meglétét, a fegyver és lőszer biztonságos tárolását, ezek technikai állapotát és fel- 
használását, az együttműködés és összeköttetés rendjét, a fegyverzeti anyagok tekinteté
ben elvégzi a szükséges javításokat;

-  segíti és ellenőrzi a szakmai kiképzés és továbbképzés végrehajtását, szervezi és 
vezeti a lövészetet, biztosítja a kiképzési lőszert;

-  figyelemmel kiséri az őrség fegyelmi helyzetét, a parancsnokok tevékenységét;
-  állást foglal a felügyelete alá tartozó polgári fegyveres őrségparancsnokok, helyet

tesek, őrségi előadók kinevezésében, felmentésében, részükre belügyminiszteri kitüntetés 
adományozásában;

-  az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetésére a helyszínen az El
lenőrzési naplóba bejegyzést tesz, szükség esetén az illetékes vezetőt írásban értesíti.

23. A z első fo k ú  rendőrhatóság — a középfokú rendőrhatóság irányítása alatt -  a 
területén működő polgári fegyveres őrségek felügyeletét és ellenőrzését az alábbiak sze
rint látja el:

-  közvetlenül részt vesz a polgári fegyveres őrség létesítésében, megszüntetésében, 
a módosítások végrehajtásában, az állomány alkalmasságának elbírálásában;

-  állást foglal a váltásparancsnokok és helyettesek, valamint ennél alacsonyabb be
osztásúak kinevezésében (felvételében), részükre miniszteri kitüntetés adományozásában;

-  ellenőrzi:
-  az őrség működését szabályozó jogszabályok, szabályzatok előírásainak megtar

tását;
-  kiképzés, továbbképzés végrehajtását;
-  a jóváhagyott létszám feltöltöttségét, az állomány igénybevételét;
-  a szolgálat ellátásának hatékonyságát, a társadalmi tulajdon védelmét;
-  a létesítmény őrzésbiztonságának helyzetét, technikai felszerelését és a berende

zések állapotát;
-  az őrség tevékenységét, felkészültségét, intézkedéseit;
-  az állomány fegyelmi helyzetét;-
-  a fegyverek szakszerű kezelését, fegyver és lőszer biztonságos tárolását;
-  az őrség elhelyezését;
-  az őrség állományának szociális ellátottságát (ruházat, illetmény, védőeszközök

stb.);
-  együttműködés helyzetét a létesítményen belül és a rendőri szervekkel;
-  őrszolgálati okmányokat és nyilvántartásokat.
-  Az ellenőrzések során nyert tapasztalatokról az Ellenőrzési naplóba bejegyzést 

tesz. Szükség esetén az illetékes vezetőt írásban értesíti.
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A POLGÁRI FEGYVERES ŐRSÉG TAGJAINAK FELVÉTELE 
ÉS MAGATARTÁSA

IV. FEJEZET
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24. Polgári fegyveres őrség tagjaként lehet felvenni azt a magyar állampolgárt aki:
-  büntetlen előéletű, a büntetlen előélet mellett a jelentkező személyi elbírálásánál 

figyelembe kell venni erkölcsi, politikai magatartását, jellembeli tulajdonságait, a munká
hoz, a társadalmi környezetéhez való viszonyát, és a családi körülményeit;

-  sorkatonai szolgálatot teljesített, vagy tartalékos kiképzésben részesült, vagy 
ezek alól mentesítették, illetőleg a sorkatonai szolgálatra előírt életkornál idősebb;

-  felvételkor a 45. életévét még nem tö ltö tte  be;
-  egészségileg alkalmas (orvosi vizsgálat alapján a fegyveres szolgálatra előírt köve

telmények szerint);
-  az általános iskola nyolc osztályát elvégezte, őrségparancsnoki, helyettesi, őrségi 

előadói beosztásba történő felvétel esetén középiskolai végzettséggel rendelkezik;
-  önkén t vállalja munkaszerződésében, hogy a részére előírt szolgálati feladatokat 

maradéktalanul teljesíti, az előírt szakmai tanfolyamokat elvégzi, valamint esküt tesz.

25. Az életkorra és az iskolai végzettségre vonatkozó követelményektől való el
térésre esetenként a központi irányító szerv jogosult.

26. A polgári fegyveres őrség tagjait a munkaszerződés kötésére hatáskörrel ren
delkező vezető alkalmazza, illetve nevezi ki.

27. A polgári fegyveres őrség állományába kinevezésre, illetve felvételre kerülők al
kalmasságát -  a felvételi követelményekre figyelemmel -  az alkalmaztató szerv bírálja el, 
figyelembe véve az első fokú rendőrhatóság, illetőleg őrségparancsnok és helyettes eseté
ben a középfokú rendőrhatóság véleményét is.

28. A munkaszerződésben, illetőleg a kinevezési okmányban a polgári fegyveres 
őrség tagjának szolgálati beosztását, munkaidejét és munkabérét -  a mindenkor érvény
ben levő bérutasítás szerint -  meg kell határozni.

29. A munkaviszony létesítésekor a Munka Törvénykönyve 23. § (2) bekezdésé
ben foglaltak szerint írásban, legalább 30 napi próbaidőt kell kikötni.
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30. A polgári fegyveres őrség tagját — a próbaidő alatt -  fel kell készíteni feladatai
nak ellátására, melynek keretében elméleti és gyakorlati oktatásban vesz részt. A felké
szítés részletes szabályait a szabályzat IX. fejezete tartalmazza.

31. A polgári fegyveres őrség tagjának munkaviszonyára a Munka Törvénykönyve 
és végrehajtásról szóló rendeletek, valamint a vonatkozó utasítások és ezen szabályzat 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A polgári fegyveres őr általános kötelességei

32. A polgári fegyveres őr általános kötelességei körében:
-  szolgálatban és szolgálaton kívül tanúsítson fegyelmezett, a polgári fegyveres őr

höz méltó, a szocialista erkölcsi normáknak megfelelő magatartást, szerezzen tekintélyt a 
polgári fegyveres őri szolgálatnak, és biztosítsa megbecsülését;

-  megjelenése legyen ápolt és gondozott;
-  érezzen felelősséget elvtársai iránt, segítse őket, és egyben tartsa vissza helytelen 

cselekedetektől;
-  legyen éber, minden körülmények között őrizze meg az államtitkot és a szolgá

lati titkot;
-  a rendőri felhívásra igazolja magát, és intézkedéseinek engedelmeskedjen;
-  kötelmeit az eskü szellemében teljesítse;
-  állandóan fejlessze politikai és szakmai ismereteit;
-  szolgálati tevékenysége során szerezzen érvényt a törvényes rendelkezéseknek, az 

őrutasításban előírtaknak, legyen őszinte, határozott, segítőkész és udvarias, tisztelje és 
támogassa vezetőit, őrtársait;

-  ápolja és erősítse az üzemrendészeti dolgozókkal, a fegyveres szervek tagjaival az 
elvtársi kapcsolatát és az együttműködését;

-  a szolgálati feladatát öntudatosan, fegyelmezetten végezze, mindenkor tartsa meg 
a szolgálati utasításokat;

-  engedelmeskedjék elöljáróinak, vezetőinek, segítse őket a feladatok végrehajtásá
ban, a fegyelem fenntartásában, legyen kezdeményező;

-  magánélete, családi élete legyen rendezett;
-  szeszesitaltól befolyásolt állapotban szolgálatot nem  teljesíthet és szolgálatba 

nem osztható be. (Aki szolgálatát emiatt nem tudja ellátni, felelősségre kell vonni, vala
mint a szolgálatból kiesett időre bére nem folyósítható.)
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Elöljárók és alárendeltek

33. Elöljáró az, akinek a polgári fegyveres őr szolgálati beosztás, külön parancs vagy 
utasítás alapján -  akár ideiglenes jelleggel is -  alá van rendelve, és parancsadási joga van. 
Az elöljáró köteles a parancsainak végrehajtását ellenőrizni.

34. Alárendelt az, aki valamely elöljáróhoz szolgálati beosztás, külön parancs vagy 
utasítás alapján -  akár ideiglenes jelleggel is -  be van osztva, és akinek parancsait köteles 
végrehajtani.

35. A polgári fegyveres őrség tagjainak megszólítása szolgálatban a beosztás megne
vezésével és az elvtárs szóval történik. (Pl: őrségparancsnok elvtárs, váltásparancsnok elv
társ, őr elvtárs).

A parancs adásának és végrehajtásának rendje, 
a szolgálati út

36. A szolgálati út a szolgálati ügyek intézésének az a módja, melyen keresztül fo
kozatosan ju t el az ügy alulról felfelé, vagy felülről lefelé ahhoz, akinek az ügyben dön
tési, parancsadási joga, illetve intézkedési, végrehajtási kötelessége van.

37. A parancsokat a szolgálati út megtartásával kell kiadni. A szolgálati útat min
denkor be kell tartani.

38. A felsőbb szerv, elöljáró a szolgálati út megtartását indokolt esetben mellőzheti. 
Az alárendelt a szolgálati út mellőzésével kapott parancs végrehajtását közvetlen elöljáró
jának is jelentse.

39. A polgári fegyveres őrség tagja a parancs megértését értettem  szóval jelentse. A 
parancsnok győződjön meg arról, hogy a beosztott megértette-e a kapott parancsot.

40. A felsőbb elöljáró, vezető parancsait az alacsonyabb beosztású nem változtat
hatja meg.

41. A parancsot az alárendelt a legjobb tudása szerint köteles végrehajtani. A pa
rancs végrehajtását a parancsot adó elöljárónak jelentem kell.

42. A parancs végrehajtását meg kell tagadni és erről az illetékes elöljárónak azon
nal jelentést kell tenni, ha a parancs:

-  nyilvánvalóan ellentétben áll az esküben vállalt kötelezettségekkel;
-  végrehajtásával nyilvánvalóan bűncselekményt követne el

43. Parancs teljesítése előtt ellenvetést az alárendelt csak akkor tehet, ha a parancs 
szolgálati érdekeket sért, vagy teljesítésének az elöljáró előtt ismeretlen akadályai vannak. 
Ha az elöljáró az ellenvetést nem fogadja el, a parancsot végre kell hajtani.
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44. A nagyobb jelentőségű parancsot az elöljáró írásban adja ki. Az írásban adott 
parancsot a beosztottak előtt ki kell hirdetni.

Tiszteletadás

45. A tiszteletadás a fegyelem, az egymás iránti kötelező tisztelet, megbecsülés és 
udvariasság, megnyilvánulása.

46. A polgári fegyveres őrség egyenruhát viselő tagjai találkozáskor kötelesek egy
másnak tiszteletadást teljesíteni. Az alárendeltek előre tisztelegjenek.

47. Kötelező a tiszteletadás a polgári fegyveres őrség egyenruhát viselő tagjainak:
-  ha a zenekar (énekkar) a magyar, vagy rendezvényen valamely állam himnuszát 

avagy az Internacionálét játssza (énekli), valamint a Magyar Népköztársaság állami zász
lajának;

-  a népek és hazánk szabadságáért, függetlenségéért, a társadalmi haladásért elesett 
magyar hazafiak, és más népek harcosainak síremléke, emlékműve előtt, ha o tt díszőrség 
áll;

-  a fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek csapatzászlói előtt;
-  a fegyveres erők, fegyveres testületek és rendészeti szervek egységei által kísért 

temetési menet előtt.

48. A szolgálati helyiségbe belépő elöljárót a bent tartózkodók -  vezényszó nél
kül -  felállással üdvözöljék, majd a legmagasabb beosztású az elöljárónál jelentkezzen.

49. A polgári fegyveres őrség polgári ruhás tagjai a polgári életben szokásos módon 
kötelesek üdvözölni egymást.

50. A kötelező tiszteletadás szabályai -  a helyzetnek megfelelően nyilvános he
lyeken, tömegközlekedési eszközökön is érvényesek.

51. A sapka nélkül levő, vagy a jobb kezének használatában akadályozott egyenru
hát viselő polgári fegyveres őr fővetéssel köteles tiszteletadást teljesíteni.

52. Értekezleteken, gyűléseken, foglalkozásokon az elöljáró érkezésekor és távozá
sakor „Fel, vigyázz!” vezényszót kell adni.

53. Az alárendelt az elöljárót jelentkezés esetén szóval nem üdvözölheti. Az elöl
járó szóbeli üdvözlésére „Erőt, egészséget!” szavakkal kell válaszolni.
Elváláskor a „ Viszontlátásra elvtársak!” köszöntésére „ Viszontlátásra!" szóval kell vála
szolni.

54. Tiszteletadást nem kell teljesíteni a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a 
rendészeti szervek egyenruhás tagjainak. A tiszteletadás mellőzhető szolgálati feladatok 
ellátása közben, étkezéskor, az étkezésre kijelölt helyen, pihenőszobában, ünnepségeken, 
előadásokon, lőgyakorlatok alkalmával, és gyakorlati foglalkozásokon. Ezen esetekben az 
érkező elöljárónak csak a megbízott parancsnok tegyen jelentést.
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A polgári fegyveres őr titoktartási kötelezettsége

55. A Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről szóló 1961. évi V. tör
vény 163. §-a az államtitok és a szolgálati titok fogalmát az alábbiakban állapítja meg:

„ (1) Államtitok minden olyan adat, amelynek illetéktelen személy tudomására ju 
tása a Magyar Népköztársaság biztonságát vagy más fontos érdekét veszélyezteti.

(2) Minden esetben államtitoknak minősül a jogszabály vagy a jogszabályon alapuló 
rendelkezés által annak nyilvánított adat.

(3) Szolgálati titok az állami szervre, társadalmi szervezetre vagy szövetkezetre, 
úgyszintén ezek működésére vonatkozó olyan adat, amelynek illetéktelen személy tudo
mására jutása az állami szervek, társadalmi szervezetek vagy szövetkezetek zavartalan mű
ködését, illetve az államigazgatás, a honvédelem, az igazságszolgáltatás vagy a gazdálkodás 
rendjét veszélyezteti.”

56. Az államtitok és a szolgálati titok  védelméről szóló hatályos jogszabályok ha
tározzák meg, hogy milyen adatok minősülnek államtitoknak, valamint mely szerveknek 
kell meghatározni a szolgálati titoknak minősülő adatok körét.

Fegyverviselés

57. A polgári fegyveres őrség tagjai csak szolgálatban jogosultak a szolgálati fegyvert 
viselni.

58. A szolgálati lőfegyverhez külön lőfegyvertartási engedély nem kell. A szolgá
lati lőfegyver a polgári fegyveres őr felszerelésének legfontosabb tárgya, melynek gondos 
karbantartása és megőrzése elsőrendű feladata. A polgári fegyveres őr lőfegyverének meg
hibásodását haladéktalanul jelentse.

59. A polgári fegyveres őrség tagjai szolgálati lőfegyverüket szolgálaton kívül nem 
viselhetik, lakásukra nem vihetik.

60. Tilos a szolgálati lőfegyvert nem szolgálati célra felhasználni.

61. A szolgálati lőfegyver és lőszer elvesztését (eltűnését) haladéktalanul jelenteni 
kell az illetékes rendőri szervnek. Felkutatására haladéktalanul intézkedni kell. Az el
vesztés körülményeitől függően fegyelmi vagy büntető eljárást kell indítani.
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Elismerések és elmarasztalások

62. A polgári fegyveres őrség tagjai a munkaviszonyban álló dolgozókkal azonos el
ismerésben (kitüntetés, dicséret, jutalom  stb.) részesülhetnek. Továbbá részükre a szolgá
lat sajátosságára való tekintettel adományozható:

-  a Kiváló Polgári Fegyveres Őr oklevél és jelvény (20-21. számú melléklet);
-  a fegyveres erők, a fegyveres testületek és a rendészeti szervek tagjai részére ado

mányozható egyes kitüntetések.

63. Az őrségparancsnokok és az őrséget irányító vezetők dicsérő és fegyelmi jog
köre megegyezik a munkaviszonyban álló dolgozókra vonatkozó jogszabályi rendelke
zésekkel.

64. A Kiváló Polgári Fegyveres ő r  oklevelet és jelvényt a központi irányítást végző 
főosztály vezetője adományozza.

65. A belügyminiszteri kitüntetés adományozására:
-  az évenkénti keretszámokat a központi irányító szerv részére a BM ORFK Köz- 

biztonsági Osztály adja meg,
-  a javaslatot erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a közvetlen parancsnok, 

vezető készíti el a párt és szakszervezeti szervezetek bevonásával, illetve egyetértésével,
-  a javaslathoz az illetékes első fokú, őrségparancsnok (helyettes) őrségi előadó ese

tében a középfokú rendőrhatóság egyetértését be kell szerezni,
-  a javaslatokat a központi irányító szerv összegyűjtve, adományozás előtt legalább 

6 héttel a BM ORFK Közbiztonsági Osztálynak küldi meg.

66. A belügyminiszteri kitüntetéseket vállalat által rendezett, illetőleg a központi 
ünnepségeken a belügyminisztériumi szerv képviselője adja át. A kitüntetéshez járó pénz
összeget a javaslattevő vállalat biztosítja.

67. A polgári fegyveres őrség tagjainak fegyelmi és anyagi felelősségét a Munka Tör
vénykönyve és a végrehajtására kiadott jogszabályok rendelkezései határozzák meg.
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A POLGÁRI FEGYVERES ŐRSÉG SZOLGÁLATI RENDSZERE, 
A SZOLGÁLATBA VEZÉNYLÉS

V. FEJEZET
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Munkaidő rendszerek

68. Az őrségparancsnok, az őrségparancsnok helyettes és az őrségi előadók általá
ban a vállalat munkaidő rendszerében látják el feladataikat. A kötelező munkaidő rendjü
ket az arra jogosult vezető a szolgálati érdekek figyelembevételével határozza meg.

69. A váltásparancsnok, a váltásparancsnok helyettes, a felvezető, a járőrparancs
nok, a fegyveres őr és a járőrök váltásos munkaidő rendszerben látják el szolgálatukat, 
amely lehet 24-48, 12-24, 16-32, 8-16 órás váltási rend.

A váltásos munkaidő rendszer értelmezése:
a) A 24 óra szolgálatot követi a 48 óra szabad idő. A szolgálatos nap folyamatosan 

minden harmadik naptári nap -  a kötelező havi munkaidő keret mértékéig -  tekintet 
nélkül a heti pihenőnapra és munkaszüneti napra.

b) A 12 óra szolgálatot követi a 24 óra szabad idő. E szolgálati rendszerben -  tekin
tet nélkül a heti pihenőnapra és munkaszüneti napokra -  folyamatosan a 12 óra szolgálat 
után 24 óra szabad idő következik a kötelező havi munkaidő keret mértékéig.

c j A 1 6  óra szolgálatot követi a 32 óra szabad idő. E szolgálati rendszerben -  tekin
tet nélkül a heti pihenőnapra és a munkaszüneti napokra -  folyamatosan (általában a II. 
és III. napszak idején) a 16 óra szolgálat után 32 óra szabad idő következik a kötelező ha
vi munkaidő keret mértékéig.

d) A 8 óra szolgálatot követi a 16 óra szabad idő. E szolgálati rendszerben -  te
kintet nélkül a heti pihenőnapokra és a munkaszüneti napokra — a 8 óra szolgálat után 
16 óra szabad idő következik. A váltás a vállalat munkarendjéhez, illetve a szolgálati fel
adatokhoz igazodva történhet a kötelező havi munkaidő keret mértékéig.

70. A váltásos munkaidő rendszer alkalmazása:
-  a 24-28 órás váltású rendszer működik lakott területen kívül elhelyezkedő, to

vábbá a népgazdasági, a honvédelmi érdekek védelme, a lakosság alapvető szükségleteinek 
kielégítése szempontjából fontos vállalatok (létesítmények) őrzésénél;
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— a 12-24 órás váltási rendszer alkalmazható egyes raktárak, intézmények, m űtár
gyak őrzésénél, az éjszakai szolgálatra rendszeresített 12 órás őr- és járőrhelyeken;

— a 16-32 órás váltási rendszer alkalmazható elsősorban a váltásparancsnoki szolgá
lat ellátásánál, a 16 órás (II. III. napszakos) őr- és járőrhelyeken;

— a 8 órás (napszakonkénti) váltási rendszer olyan szolgálati helyeken alkalmazha
tó, ahol a szolgálat ellátása ezt lehetővé teszi. Ilyenek az ideiglenes őrhelyek, a szál
lítmánykisérések, a múzeumok, pénztárak stb. őrzése.

71. Valamennyi munkaidő rendszerben úgy kell az állomány szolgálatát megszer
vezni, hogy az őrzés folyamatos és biztonságos legyen.

A 2 4 4 8  órás váltásos munkaidő rendszerben biztosítani kell, hogy a szolgálatot el
látók -  szervezett körülmények között -  szolgálati naponként 4 órát pihenésre (alvásra) 
fordítsanak, valamint 12-16 órát szolgálatban és 4-8 órát készültségben töltsenek.

Valamennyi munkaidő rendszerben a napi szolgálati idő magában foglalja az étke
zési és tisztálkodási időt. Minden 8 óra időtartamra erre a célra 1 /2 óra vehető igénybe a 
készültségi, illetve a pihenőidőből.

Létszámnormák

72. Az egyes szolgálati helyekre a következő létszámnormák az irányadók:
-  a 24 órás állandó őrhelyeknél (járőröknél) őrhelyenként 7-8 fő ;
-  a 16 órás őrhelyeknél (járőröknél) őrhelyenként 6-7 fő ;
-  a 12 órás őrhelyeknél (járőröknél) őrhelyenként 5-6 fő ;

73. A szolgálati helyekre meghatározott létszámból a szolgálatot úgy kell megszer
vezni, hogy a váltótárs és tartalék is biztosított legyen.

74. Az őrök váltását 2, 3 vagy 4 óránként kell végrehajtani. (Kivétel a 8 órás munka
idő rendszerű váltás). Az évszaknak és az időjárási viszonyoknak megfelelően a váltás tö r
ténhet más rendszerben is. A leváltott őrök az őrség helyiségében készültségi szolgálatot 
látnak el vagy pihennek.

75. Az ideiglenes szállítmánykíséréshez az őrzést elrendelő vezető és az őrség pa
rancsnoka határozzák meg a létszámot, amit a pihenő és a tartalék létszámból kell bizto
sítani.

76. Az előzőekben meghatározott munkaidő rendszerektől a vállalat sajátosságai
nak megfelelően, valamint magasabb harckészültségbe helyezés elrendelése esetén — a 
központi irányító szerv előzetes engedélye alapján -  ideiglenesen el lehet térni.
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Szolgálati formák

77. A polgári fegyveres őr szolgálatát mint őr, járőr, szállítmány kísérő őr látja el.

78. Az őrszolgálat kiemelkedő fontosságú védelmi feladat, amely megköveteli a 
szabályzat rendelkezéseinek megtartását, a polgári fegyveres őr magas fokú éberségét és 
öntevékenységét.

79. Az őr az őrségparancsnok utasítása, illetve az őrutasítás előírásai szerint meg
határozott helyen, illetve mozgási körletben fegyverrel őrszolgálatot lát el.

ő rt  olyan létesítményben kell felállítani, amelynek őrzését és védelmét elrendelték. 
Álló őrt o tt kell felállítani, ahol vagy ahonnan a létesítmény, vagy a védeni rendelt tárgy 
maximálisan biztosítható.

80. őrhely  az a hely (terület), ahol az őr az őrutasításban meghatározott őrzési 
és védelmi feladatokat ellát.

81. Járőrszolgálatot o tt kell szervezni, ahol a biztonságos őrzésvédelem megköve
teli a létesítmény több pontjának gyakori ellenőrzését, illetőleg az őrhelyek összekap
csolását.

82. A szállitménykisérő őri szolgálat olyan tevékenység, amellyel az őr a rábízott 
szállítmány (termék, áru, pénz stb.) biztonságos őrzését és védelmét látja el az átvétel
től a rendelkezési helyen történő átadásig. A szállítmány őrzési és kísérési tervét a válla
lat vezetője hagyja jóvá (8. számú melléklet).

Megerősített szolgálat

83. A polgári fegyveres őrség állománya az állandó jellegű szolgálattól függetlenül
-  felsőbb parancsra vagy utasításra -  köteles megerősített (készültségi) szolgálatba lépni. 
Megerősített szolgálat rendelhető el:

-  ha az objektumon belül rendkívüli esemény történt;
-  tűz, robbanás stb. esetén a biztosítási feladatok ellátására;
-  egyéb rendkívüli szolgálati feladatok ellátására;
-  rendzavarás, ellenséges tevékenység elhárítására.

84. Megerősített szolgálatot elrendelhet:
-  a belügyminiszter és a miniszterhelyettesek, vagy az általuk megbízott személy;
-  az illetékes központi irányító szervek vezetői, vagy azok megbízottjai;
-  középfokú és az első fokú rendőrhatóságok vezetői;
-  rendkívüli esetben (biztosítási feladat, elemi csapás stb.), valamint harckészültség 

ellenőrzése céljából a vállalat vezetője.
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85. A megerősített szolgálattal összefüggő általános feladatok:
-  a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok fokozott ellenőrzése és biztonságos őr

zése;
-  fokozott ellenőrzés az iparilag felhasználható robbanóanyagok, mérgező anyagok 

szállításánál, tárolásánál;
-  a létesítmények őrzésvédelmének fokozása, az állomány eligazítása, a szolgálat 

éber ellátására;
-  a szolgálatot ellátók fokozott ellenőrzése;
-  a ki- és beléptetés megszigorítása;
-  a különböző szolgálati helyek -  üzemrendészet, a portaszolgálat, a tűzoltószolgá

lat és a polgári fegyveres őrség — együttműködésének biztosítása;
-  a belső biztonsági rendszabályok fokozott megtartása;
-  figyelemmel kísérni az őrzött terület körzetében a rendkívüli eseményeket (ellen

séges tartalmú röpcédulateijesztést, falírást és -festést, az egyéb ellenséges megnyilvánu
lást), az észlelteket a rendőri szerveknek azonnal jelenteni kell.

Szolgálatba vezénylés

86. A polgári fegyveres őrség állományának szolgálatba vezénylését egy hónapra 
előre kell megtervezni az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Ki kell alakítani vál
tásonként a csoportokat, és a tárgyhónapra a szabadnapok, illetve az évi szabadságok ki
adását.

87. A terven változtatni csak akkor lehet, ha a vállalat biztonsága, továbbá be
tegség vagy más rendkívüli esemény azt szükségessé teszi. Változtatásra az őrségparancs
nok vagy helyettese jogosult.

88. A polgári fegyveres őrök szolgálatba vezénylését az őrségparancsnok (váltáspa
rancsnok) végzi.

89. A szolgálatba vezényeltek, hogy szolgálatukat az előírt öltözetben és felszere
léssel meg tudják kezdeni, a szolgálatba lépésük előtt 15 perccel kötelesek az őrség körle
tében (eligazítási helyén) megjelenni.

90. Az őrszolgálatba lépők részére az őrségparancsnok, (váltásparancsnok) köteles 
eligazítást tartani.

A z eligazítás tartalma:
-  az elöljárók parancsaiból, utasításaiból adódó feladatok ismertetése;
-  az általános szolgálati követelményekről, és az előző szolgálat alatt történt ese

ményekről tájékoztatás;
-  az adott szolgálati időre szóló jelszám ismertetése;
-  a felkészültség és a felszerelés ellenőrzése.
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Az eligazítás folyamán a parancsnok győződjön meg arról, hogy a szolgálatba lépők 
nem állnak-e szeszesital hatása alatt, megfelelő-e egészségi állapotuk a szolgálat ellátásá
hoz. Ha a szolgálat ellátását akadályoztató okokat észlel, intézkedjen azok megszünteté
se érdekében.

A polgári fegyveres őr szolgálatból csak az őrszolgálat szabályos átadása, a fegyver 
és lőszer leadása után léphet le. A szolgálatot átadó minden lényeges körülményről, ese
ményről a váltó őrt köteles tájékoztatni.

Az őrségbe vezényeltek részére a szolgálatba lépésüket megelőzően legalább nyolc 
óra pihenést kell biztosítani, illetve őrségbe csak azok vezényelhetők, akiknek a nyolc 
óra pihenés biztosított volt.

91. Tilos őrségbe vezényelni olyan polgári fegyveres őrt, aki nem részesült alapki
képzésben, nem te tt esküt, nem ismeri az őrszolgálat ellátásának alapvető követelményeit, 
valamint aki ellen büntető eljárás varr folyamatban, továbbá állásából felfüggesztették.
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92. A polgári fegyveres őr a hivatalos személyeket megillető büntetőjogi védelem
ben részesül.
(R 7. § (4) bek.)

93. A polgári fegyveres őr egyenruha és beosztási jelzés viselésére jogosult.

(R- 9. §)

94. A polgári fegyveres őr szolgálatának ellátása során jogosult:
a) az őrzött létesítmény, szállítmány biztonságát zavaró személyeket tevékenysé

gük abbahagyására felszólítani;
b) az őrzött létesítmény, szállítmány közelében illetéktelenül tartózkodó, vagy' 

gyanúsan viselkedő személyeket igazoltatni;
c) az intézkedésének ellenszegülő, vagy bűncselekmény elkövetésén tettenért sze

mélyt elfogni, és az őrszobára előállítani, o tt a rendőrség megérkezéséig visszatartani.
d) az elfogott és gyanúsan viselkedő személyek ruházatát átvizsgálni;
e) az intézkedésével szembeni ellenszegülés megszüntetésére kényszerítő eszközö

ket (testi kényszert, szolgálati kutyát és más rendszeresített eszközt) alkalmazni;
f )  az őrzött létesítményt, szállítmányt, valamint az őröket ért támadás elhárítására

-  a jogszabályban meghatározott feltételek mellett -  fegyverét használni.
(R  7. § (2) bek.)

95. A polgári fegyveres őr a rendőrségnek — intézkedései során -  nyújtson segít
séget;

-  a rendőr személyének védelméhez;
-  a rendőri intézkedés végrehajtásához;
-  balesetnél a helyszín biztosításához, a rendőrség, a mentők, tűzoltók értesítésé

hez;
-  a bűncselekmény tettesének elfogásához;
-  elfogott személyek őrzéséhez, vagy előállításához;
-  a sérültek részére elsősegélynyújtáshoz.
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96. A polgári fegyveres őrség tagja amennyiben bűncselekmény gyanújáról vagy el
követéséről tudomást szerez, tegyen jelentést parancsnokának, vagy ha a késedelem ve
széllyel jár a rendőrségnek.

Szolgálati intézkedések

97. A polgári fegyveres őr szolgálatának ellátása során személyes szabadságot nem 
korlátozó, illetőleg a személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket foganatosíthat.

Figyelmeztetés

98. A figyelmeztetés olyan szóbeli intézkedés, amit az őrnek kisebb jelentőségű 
rendzavaró események megelőzése vagy elkövetése esetén kell alkalmazni. A figyelmez
tetés legyen határozott és udvarias.

Igazoltatás

99. A polgári fegyveres őr köteles az őrzött létesítmény, szállítmány közelében 
illetéktelenül tartózkodó, vagy gyanúsan viselkedő személyeket igazoltatni.

100. Az igazoltatás során az őr kérje el az igazoltatott személyi igazolványát (egyéb 
személyazonosságot igazoló okm ányt), ezt követően szólítsa fel adatainak bemondására, 
és ezt az okmányból ellenőrizze.

Amennyiben az igazoltatott személy gyanús, vagy az okmány valódisága kétséges, 
úgy a bejegyzett adatok alapján tegyen fel ellenőrző kérdéseket.

101. Az őr igazoltatás során ellenőrizze az igazoltatott személy:
-  nevét (asszonyoknál a leánykori nevet is);
-  anyja nevét;
-  születési helyét és idejét (év, hó, nap);
-  foglalkozását, munkahelyét;
-  pontos lakcímét (ideiglenes lakását is!);
-  személyi igazolványának sorozatát és számát.

102. Az őr az igazoltatás megkezdésekor igazoltatási szándékát érthetően, határo
zottan és udvariasan hozza az illető személy tudomására. Gyanús személy igazoltatásánál 
különös gonddal járjon el, éberen figyelje az igazoltatottat.
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103. A személyazonosság igazolására elsősorban a személyi igazolványt kell elfogad
ni, elfogadható továbbá minden olyan igazolvány, okmány, amelyből az igazoltatott sze
mély kiléte hitelt érdemlően megállapítható.

104. Amennyiben az igazoltatott személy előállítása vagy elfogása válik szükséges
sé, vagy egyéb ok indokolja, az őr értesítse parancsnokát.

Előállítás

105. Az előállítás a polgári fegyveres őrnek az a szolgálati tevékenysége, amikor 
valakit az őrzés biztonsága érdekében -  szükség esetén kényszerítő eszköz alkalmazásá
val -  személyi szabadságában korlátoz.

106. Az előállításról a legközelebbi rendőrhatóságot azonnal értesíteni kell.

107. Elő kell állítani:
a) akit az őr elfogott;
b) aki az őr felszólítására nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, megtagadja az 

igazolást, vagy személyi igazolványának és az abban bejegyzett adatoknak a hitelessége 
kétes.

Ha az igazoltatott személy előállítás közben megfelelően igazolja személyi adatait, 
és ellene bűncselekmény alapos gyanúja nem merül fel, szabadon kell bocsátani;

c) aki az őrzött létesítmény, szállítmány biztonságát veszélyeztető tevékenységét az 
őr figyelmeztetése ellenére is folytatja;

d) aki garázda, vagy más erőszakos jellegű magatartást tanúsít;
e) akit a társadalmi, vagy a személyi tulajdon sérelmére elkövetett lopáson tetten- 

émek;
f )  azt az eltűntként körözött személyt, akinek előállítását a körözést kibocsátó 

szerv kifejezetten kérte.

108. Az őr közölje az előállítandó személlyel, hogy előállítása miért és hová tö rté
nik. Az előállítást minden esetben a pihenő, illetve a készültségi időben levő őr végezze.

Elfogás

109. Az elfogás az a szolgálati tevékenység, amikor a polgári fegyveres őr valakit 
foglyul ejt. A foglyul ejtés a következő kijelentéssel történjen:

„A törvény nevében foglyom , mert bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanú
sítható (körözik stb.), ezért ö n t  az őrszobára előállítom Figyelmeztetem, ha szökést kí
sérel meg, kényszerítő eszközt fogok alkalmazni!”
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110. Az intézkedő őr az elfogás végrehajtásánál — ha a körülmények megkívánják -  
helyezze fegyverét tűzkész állapotba, s legyen felkészülve az esetleg szükséges kényszer- 
intézkedés alkalmazására.

111. El kell fogni azt:
a) akit az őrzött létesítmény, szállítmány elleni bűncselekmény elkövetésén, vagy 

annak kísérletén tetten értek;
b) aki az őrzött létesítmény, szállítmány elleni bűncselekmény elkövetése után meg

szökött, vagy elrejtőzött;
c) aki a jogszerűen intézkedő őrnek ellenszegül, bántalmazza, szidalmazza vagy 

sértegeti.

112. A polgári fegyveres őr köteles előállítandó vagy elfogott személy felső ruhá
zatát -  támadásra, illetve önmagában való kártevésre alkalmas, vagy bűncselekmény elkö
vetéséből származó tárgyak elvétele céljából -  átvizsgálni. Nő ruházatának átvizsgálását 
csak nő végezheti.

113. Személyi szabadság korlátozása esetén az intézkedő polgári fegyveres őr ügyel
jen arra, hogy az eljárás alá vont semmit el ne dobjon, meg ne semmisítsen, másnak át ne 
adjon. Akadályozza meg, hogy másokkal szóban, írásban vagy jelekkel érintkezzen.

Kényszerítő eszközök alkalmazása

114. A polgári fegyveres őr köteles szolgálatának jogszerű teljesítése közben — elő
zetes figyelmeztetés után -  intézkedéseinek kényszerítő eszközök alkalmazásával is ér
vényt szerezni. Amennyiben a körülmények a figyelmeztetést lehetetlenné teszik, a szük
séges kényszerítő eszköz alkalmazható előzetes figyelmeztetés nélkül is.

115. A kényszerítő eszközök közül az őr mindig azt alkalmazza, mely arányban áll 
a törvénysértés fokával, az elkövető erejével, magatartásával, s feltétlenül biztosítja intéz
kedése eredményességét. Alkalmazását az őr elöljárójának köteles jelenteni.

116. Kényszerítő eszközök fajtái:
-  testi kényszer,
-  a rendszeresített eszközök alkalmazása;
-  a szolgálati kutya alkalmazása;
-  fegyverhasználat.
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Testi kényszer

117. A testi kényszer megfogást, lefogást, eltávolítást, elszállítást, valamint testi 
erővel cselekvésre, vagy a cselekvés abbahagyására való kényszerítést jelent. Akkor kell 
alkalmazni, ha az ellenszegülést le kell küzdeni, és a súlyosabb kényszerítő eszközök hasz
nálata (alkalmazása) még nem indokolt.

11 8. Végrehajtása úgy történjen, hogy a polgári fegyveres őr tegye a kezét erélye
sen az intézkedés alá vont vállára, és „A törvény nevében!” szavakkal, fizikai erejével 
kényszerítse akaratának teljesítésére. Testi kényszer foganatosításakor a polgári fegyveres 
őr alkalmazhatja az önvédelmi fogásokat.

119. A polgári fegyveres őr ügyeljen arra, hogy a testi kényszer alkalmazása ne fa
juljon verekedéssé. A testi kényszer alkalmazása az ellenszegülés leküzdéséig tarthat.

120. A más alkalmazható kényszerítő eszközöket (pl: gum ibotot, bilincset, bilincs
szíjat, könnygázszóró-palackot, stb.) a polgári fegyveres őrség csak külön rendszeresítés 
után használhat, az irányító főhatóság kérésére a Belügyminisztérium központi szerve 
(ORFK) jóváhagyása alapján.

Szolgálati kutya alkalmazása

121. A polgári fegyveres őr a szolgálati kutyát kényszerítő eszközként biztonsági 
okból, vagy ellenszegülés leküzdése érdekében alkalmazza.

122. A szolgálati kutya alkalmazását meg kell előzni felhívásnak a cselekmény, ma
gatartás abbahagyására „A törvény nevében!” szavak előrebocsátásával, majd figyelmez
tetésnek az alábbiak szerint: „Állj, vagy a kutyát önre engedem!”

123. A polgári fegyveres őr a szolgálati kutyát a helyzetnek megfelelően az aláb
biak szerint alkalmazhatja:

a) járőrkutyaként:
-  pórázon szájkosár nélkül,
-  póráz és szájkosár nélkül,
b) őrkutyaként:
-  Őrhelyen őrkutya blokkon.

124. Pórázon, szájkosár nélkül a kutya alkalmazásának van helye a létesítmény te
rületén, vagy közvetlen közelében:

-  bűncselekmény elkövetésének megakadályozására;
-  az őrzött létesítmény biztonságára veszélyt jelentő csoportosulás szétoszlatására;
-  szomszédos őrök, vagy mások élete ellen irányuló, illetve mások testi épségét ve

szélyeztető támadás, az ilyen támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására;
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-  a polgári fegyveres őr élete, testi épsége vagy személyes szabadsága ellen intézett 
támadás, illetőleg az ilyen támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására;

-  a polgári fegyveres őr intézkedését tettlegesen akadályozó ellenszegülés leküzdé
sére.

125. Póráz és szájkosár nélkül a kutya alkalmazható létesítmény területén, vagy 
közvetlen közelében:

-  súlyos bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személy elfogására;
-  büntető eljárás vagy
-  büntetőeljárás vagy büntetés végrehajtása során a hatóság őrizetéből megszökött 

személy elfogására.

126. Előzetes figyelmeztetés nélkül a kutya akkor alkalmazható, ha a késedelem 
veszéllyel jár.

127. Az őrhelyen alkalmazott őrkutyát a felvezető köteles felvezetni és rendszere
sen ellenőrizni.

128. A kutya kényszerítő eszközként nem alkalmazható:
-  magatehetetlen öreggel,
-  nyomorékkal, rokkanttal,
-  terhes nővel (ha az szemmel látható, vagy arról az őrnek tudomása van);
-  gyermekkel szemben.

129. Ha a kutya alkalmazásának eredményeként testi sérülés következett be, a pol
gári fegyveres őr köteles elsősegélyt nyújtani, és orvosi ellátásról gondoskodni, valamint 
parancsnokát azonnal értesíteni.

130. A polgári fegyveres őr a szolgálati kutya vezetése közben köteles az ebtartási 
szabályokat és a kutyával kapcsolatos higiéniai előírásokat betartani.

131. A szolgálati kutyavezetők feladatát, a kutyák gondozását külön rendelkezés 
tartalmazza.

Fegyverhasználat

132. Szolgálatot ellátó polgári fegyveres őrnek joga és kötelessége, hogy kivételesen 
indokolt esetben, a szabályzat rendelkezései szerint, ha feladatának teljesítéséhez elkerül
hetetlenül szükséges, fegyvert használjon.

133. Fegyveren -  a fegyverhasználatról szóló rendelkezések alkalmazása során — 
lőfegyvert és robbanófegyvert kell érteni. Ha a polgári fegyveres őr fegyvere használhatat
lanná vált, a támadás váratlan, vagy polgári fegyveres őr fegyver nélkül lép fel, minden 
más tárgy a fegyverrel esik egy tekintet alá.
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Lőfegyveren a polgári fegyveres őrségnél rendszeresített lőfegyvert (szolgálati pisz
tolyt, géppisztolyt), és rendszeresített robbanófegyvert (könnygázgránátot, kézigránátot 
stb.) kell érteni.

A fegyverrel egy tekintet alá eső más tárgy, a nem réndszeresített lőfegyver és rob
banófegyver (önvédelmi lőfegyver, vadászfegyver stb.), továbbá minden más eszköz, 
amely alkalmas arra, hogy a polgári fegyveres őr feladatának teljesítését elősegítse, és sze
mélyi sérülést vagy az élet kioltását okozhatja.

134. A fegyverhasználat a fegyvereknek személy elleni alkalmazását jelenti. Nem te
kinthető fegyverhasználatnak a levegőbe leadott figyelmeztető lövés, vagy a nem személy 
ellen (állatra, tárgyra) irányuló lövés.

135. Támadás az a tevékenység, amellyel a polgári fegyveres őrt, vagy társát akár 
egy, akár több személy megüti, megrúgja, rálő, megsebesíti, tehetetlen állapotba helyezi, 
illetőleg lefegyverezi, vagy testi erőszakkal helyének elhagyására kényszeríti, avagy ilyen 
cselekményt megkísérel.

Támadás az a tevékenység is, amely az őrhely, az őrzött létesítmény (szállítmány), 
illetőleg javak, tárgyak megrongálására, használhatatlanná tételére, megsemmisítésére 
vagy megszerzésére irányul, és amelyből jelentős anyagi, népgazdasági kár bekövetkezé
sére lehet számítani.

Támadással közvetlenül fenyegető az a magatartás, amelyből arra lehet következ
tetni, hogy a támadás nyomban bekövetkezhet.

136. A polgári fegyveres őr fegyverét saját elhatározásából vagy parancsra hasz
nálhatja. Zárt őrségi egység (kettő vagy több fő) fegyverhasználata csak a parancsnok pa
rancsára történhet.

Amennyiben a fegyverhasználat szükséges esetei nem állnak fenn, a polgári fegyve
res őr -  kényszerítés céljából -  fegyverhasználattal nem fenyegethet.

A fegyverhasználat esetei

137. A polgári fegyveres őr -  előző pontokban foglalt általános rendelkezések
nek megfelelően -  fegyvert használ:

a) az őrzött létesítményt, szállítmányt ért támadás elhárítására;
b) a létesítmény, vagy a szállítmány megtámadására készülő csoportosulás szétosz

tá s á r a ;
A csoportosuláson öt, vagy ennél több együtt levő személyt kell érteni, akik olyan 

eszközökkel vannak felfegyverkezve, amelyek a létesítmény, illetve a szállítmány megron
gálására, megsemmisítésére, vagy testi sértés okozására alkalmasak;

c) a szomszédos őrhelyeken szolgálatot teljesítő őrök (járőrök) életét, testi épségét 
vagy személyes szabadságát súlyosan veszélyeztető támadás, illetőleg az ilyen támadással 
közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására;
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d) az őr élete, testi épsége vagy személyes szabadsága ellen intézett támadás, ille
tőleg az ilyen támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására;

e) a súlyos bűncselekményen tettenért személy kísérése közbeni szökésének meg
akadályozására;

f )  az intézkedését tettlegesen akadályozó ellenszegülés leküzdésére.
Fegyverhasználatra csak fizikai erőkifejtéssel járó tettleges akadályozásban megnyil

vánuló ellenszegülés esetén kerülhet sor. A tettlegességig el nem ju tó , puszta tétlenség
ben megnyilvánuló ellenszegülés nem jogosít fegyverhasználatra.

138. Az előző pontban felsorolt esetekben nincs helye a fegyverhasználatnak:
a) ha olyan személy életét vagy testi épségét is veszélyezteti, akivel szemben a fegy

verhasználat feltételei nem állnak fenn;
b) gyermek és terhes nő ellen.
-  Gyermek az a személy, aki a 14. életévét még nem tö ltö tte  be;
-  A nő terhességére tekintettel a fegyverhasználatot akkor kell mellőzni, ha a ter

hesség szemmel látható, vagy arról az őrnek tudomása van.

A fegyverhasználatot megelőző intézkedések

139. Az egyes személyekkel szemben történő fegyverhasználatot meg kell előznie:
-  felhívásnak a cselekmény abbahagyására, továbbá, hogy a személy az őr intézke

désének engedelmeskedjék;
-  a parancsnok, vagy más személy segítségül hívásának:
-  kényszerítő eszközök alkalmazásának;
-  figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat következik;
-  figyelmeztető lövésnek.

140. A csoportosulással szemben történő fegyverhasználatot meg kell előznie:
-  a csoportosulás megszüntetésére való felhívásnak;
-  a parancsnok és a rendőri szerv értesítésének;
-  figyelmeztetésnek, hogy fegyverhasználat következik;
-  figyelmeztető lövésnek.

141. A felhívást a polgári fegyveres őr hangosan, érthetően és határozottan tegye 
meg. A felhívásból érezze a személy, hogy ellenszegülése a törvényes renddel szemben ta
núsított ellenállást jelenti.

A csoportosulás megszüntetésére irányuló felhívást úgy kell megtenni, hogy az le
hetőleg az egész csoportosulás, vagy annak nagy része hallja.

A polgári fegyveres őr a figyelmeztetésnek adjon súlyt azzal is, hogy a fegyverét 
készenlétbe helyezi.

A figyelmeztető lövést olyan irányban kell leadni, hogy az senkit ne veszélyeztes
sen, és lehetőleg kárt se okozzon.
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142. A fegyverhasználatot megelőző intézkedések részben, vagy teljesen mellőzhe
tők, ha az eset összes körülményei folytán a megelőző intézkedésekre már nincs idő, és a 
késedelem súlyos következményekkel járhat.

143. A polgári fegyveres őr a fegyverhasználatot megelőzően:
-  erőteljes ,,Á llj?’ kiáltással állítsa meg a közeledő, illetve a létesítményekbe beha

tolni, vagy a támadni, menekülni szándékozó személyt;
-  ha ez eredménytelen marad, az „Állj, vagy lövök?’ figyelmeztetést adja, egyide

jűleg töltse csőre a fegyverét;
-  a felszólítás eredménytelensége esetén adjon le figyelmeztető lövést;
-  ha a figyelmeztető lövés sem jár eredménnyel, használja fegyverét.

A fegyverhasználat módja

144. A fegyverhasználat során lehetőleg kerülni kell az élet kioltását. Ha a fegyver- 
használat a célját elérte, további alkalmazásának helye nincs.

Fegyverhasználat után a sérültet elsősegélyben kell részesíteni, és gondoskodni kell 
orvosi ellátásáról.

-  A lövést lehetőleg a lábra, ha pedig a fegyverhasználattal érintett személy kezé
ben a támadásra távolról is felhasználható eszköz van, a kézre kell irányítani.

145. A jogtalan fegyverhasználat és a kötelező fegyverhasználat elmulasztása fe
gyelmi, büntetőjogi felelősséget von maga után.

A fegyverhasználattal kapcsolatos egyéb rendszabályok

146. Fegyverhasználat esetén a polgári fegyveres őrség parancsnoka köteles a hely
szín biztosításáról gondoskodni.

147. A sérüléssel járó fegyverhasználatról azonnal értesíteni kell a területileg illeté
kes első fokú rendőrhatóságot, az illetékes ügyészséget, az őriztető szerv vezetőjét és a 
központi irányító szervet.

148. Figyelmeztető lövés esetén a közvetlen elöljáró (őrségparancsnok), fegyver- 
használat esetén bizottság köteles a vizsgálatot haladéktalanul lefolytatni. A bizottság 
összetételét a rendőrség, illetve az ügyészség határozza meg.

149. A fegyverhasználatról az őrség parancsnoka köteles szóban azonnal, írásban a 
bizottsági vizsgálat befejezése után jelentést tenni a központi irányító szervnek.

A jelentés tartalmazza:
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A jelentés tartalmazza:
-  ki, mikor, hol, ki ellen, milyen fegyvert használt;
-  mi volt a fegyverhasználat oka;
-  a fegyverét használó őr alkalmazott-e megelőző intézkedést, vagy azok közül 

melyik maradt el és miért;
-  történt-e sérülés és milyen, sor került-e elsősegélynyújtásra (orvosi ellátásra), hol 

tartózkodik a sérült;
-  a helyszínre, a tanukra, a bűnjelekre, és egyéb körülményekre vonatkozó adatok.
Az elhasznált szolgálati lőszerek pótlásáról -  utólagos elszámolás alapján -  a te

rületileg illetékes középfokú rendőrhatóság gondoskodik.
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VII. FEJEZET 

SZOLGÁLATI SZEMÉLYEK KÖTELESSÉGEI
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Az őrségparancsnok

150. A polgári fegyveres őrség parancsnoka, a vállalati üzemrendészet vezetőjének, 
ahol üzemrendészeti szerv nincs, a vállalat vezetőjének van alárendelve, elöljárója az őrség 
teljes személyi állományának.

151. Az őrségparancsnok felelős az őrségre bízott javak őrzéséért, védelméért, az 
őrség állományának harckészültségéért, kiképzéséért, fegyelméért, az őrszolgálat szabá
lyos ellátásáért, a híradó és jelzőeszközök üzemképességéért, az őrség elhelyezési körle
tének belső rendjéért, a fegyver és lőszer biztonságos tárolásáért.

152. Az őrségparancsnok kötelességei:
-  ismerje az őrség feladatát, az őrutasításban, az őrhelytáblázatban, az őrzési- és 

védelmi tervekben foglaltakat, a szabályzatok, utasítások előírásait;
-  szervezze, irányítsa az őrség szolgálatát és ellenőrizze a végrehajtást;
-  követelje meg az őrség fegyelmét és az őrszolgálat előírás szerinti ellátását;
-  szervezze meg az objektum  védelmét az esetleges támadás elhárítására;
-  tartsa naprakész állapotban az őrszolgálati okmányokat;
-  szervezze, irányítsa és vezesse az őrség állományának kiképzését és továbbkép

zését;
-  ismerje és oktassa a fegyverek kezelését, és az őrség fegyverhasználatára vonat

kozó szabályokat;
-  legalább kéthetenként ellenőrizze az őrség részére kiadott fegyver és lőszer meg

létét, állapotát;
-  betegség, szabadság esetén hatáskörében módosítsa a szolgálat vezénylését;
-  szükség esetén a készültségből küldjön ki járőröket az őrség megerősítésére;
-  ha az őr fegyverét használta, azt haladéktalanul jelentse vezetőjének és az illeté

kes rendőri szervnek, az őrt váltsa le, és biztosítsa a helyszínt;
-  az elfogott személyeket kérdezze ki, ruházatát vizsgálja, (vizsgáltassa) át, és je 

lentse az esetet vezetőjének;
-  támadás esetén intézkedjen annak elhárítására, irányítsa és vezesse a tűzharcot, a 

terv alapján szervezze meg az együttműködést;
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-  robbanás, tűz, elemi csapás esetén intézkedjen az életmentésre, elsősegélynyúj
tásra, az anyagi javak mentésére, a helyszín biztosítására;

-  gondoskodjon az őrség tagjairól, a törvényes járandóságuk biztosításáról, jogos 
kérelmük, panaszuk elintézéséről, illetőleg azok előteijesztéséről;

-  rendszeresen tegyen jelentést vezetőjének a szolgálat ellátásáról, az őrség helyze
téről, erkölcsi, fegyelmi állapotáról;

-  tartson állandó kapcsolatot az illetékes párt, a társadalmi szervekkel, a rendőri 
szervekkel, a Munkásőrséggel, a különböző szolgálati személyekkel (üzemrendészet és 
portaszolgálattal, tűzvédelemmel stb.).

Az őrségparancsnok helyettes

153. Az őrségparancsnok helyettes az őrségparancsnok utasításai szerint végzi fel
adatát. Az őrségparancsnok helyettes az őrség személyi állományának elöljárója. Az őrség
parancsnok távollétében a 152. pontban meghatározott feladatokat köteles végrehajtani.

Az őrségi előadó

154. Az őrségi előadó a rendészeti, illetve biztonsági szerv vezetőjének, vagy ha 
üzemrendészeti nincs, az őrségparancsnoknak van alárendelve. Feladatát munkaköri le
írásban kell rögzíteni.

A váltásparancsnok

155. A váltásparancsnok az őrségparancsnoknak és az őrségparancsnok helyettes
nek van alárendelve, elöljárója a parancsnoksága alatt szolgálatba vezényelt állománynak.

156. A váltásparancsnok felelős a rábízott javak őrzéséért, védelméért, az őrszol
gálat szabályos ellátásáért, az őrség elhelyezési körletének rendjéért, a híradó és jelző
eszközök üzemképességének megóvásáért, és a berendezési tárgyak meglétéért, épségéért.

157. A váltásparancsnok kötelességei:
-  ismerje az őrség feladatát és az őrszolgálati okmányokban foglaltakat, az őrség 

beosztottait ól követelje meg kötelességük maradéktalan teljesítését;
-  a váltás előtt igazítsa el az őröket — járőröket feladataik ellátására;
-  a soron következő váltást idejében küldje ki;
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-  ha az őrhelyen esemény történt, az őr hívására menjen az őrhelyre, tájékozódjon, 
tegyen intézkedéseket, az eseményt jegyezze be a naplóba;

-  ismerje a technikai (híradó, jelző, világító) eszközök alkalmazásának szabályait, 
üzemzavar esetén intézkedjen annak megszüntetésére;

-  ha az őr a fegyverét használta, azt haladéktalanul jelentse elöljárójának, a rend
őri szervnek, az őrt váltsa le, és biztosítsa a helyszínt;

-  a létesítmény területén vagy körzetében feltartóztatott, elfogott személyt kísér
tesse az őrszobára, ruházatát vizsgálja át, kérdezze ki és szükség esetén jelentse az esetet 
a rendőri szervnek, valamint az őrség parancsnokának;

-  ha' az őrség tagja feladatát nem a szabályzat szerint látja el, váltsa le, fegyverét 
vegye el, jelentse az elöljárójának és intézkedjen pótlásáról;

-  ha valaki az őrség állományából megbetegszik, a szolgálatból váltsa le, intézked
jen orvosi ellátására és pótlására;

-  ha az őrség elhelyezési körletében, vagy a létesítmény területén tűz üt ki, avagy 
elemi csapás keletkezik, az őrutasítás szerint járjon el, és tegye meg az adott helyzetben a 
hatáskörében megtehető intézkedést a tűz eloltására, illetőleg az elemi csapás elhárításá
ra, majd jelentse azt elöljárójának;

-  ha a létesítményt támadás éri, az őrutasítás szerint intézkedjen;
-  szolgálati ideje alatt a felállított őröket és járőröket a technikai eszköz útján 

többször, személyesen legalább 8 óránként egy-egy alkalommal ellenőrizze, vagy helyet
tesével ellen őriztesse;

-  az őrzés megerősítésére szükség esetén, de elsősorban éjjel a készültségből küldjön 
ki járőröket.

158. A váltásparancsnok az elöljárókat, valamint az általuk nyíltparanccsal ellen
őrzésre feljogosított személyeket engedje be az őrség elhelyezési körletébe. Ezt megelő
zően, ha az érkezőket személyesen nem ismeri, kérje a nyíltparancsot és a személyazonos
ságukat igazoló okmányt.

159. A váltásparancsnok feladata különleges létesítmény őrzésénél az érkező sze
mélyekkel szemben:

-  az őrség őrizete alatt álló lezárt építményeket (raktárak, helyiségek) csak az arra 
jogosult személy aláírásával és körbélyegzővel ellátott engedéllyel rendelkező személyek
nek nyithatja ki, illetve engedélyezheti a kinyitást;

-  ellenőrizze a pecséteket, zárakat, a jelző és híradó eszközök működését;
-  ellenőrizze és egyeztesse a felm utatott engedélyt a hitelesített mintával, és ellen

őrizze az érkező személyazonosságát. A helyiségbe a belépést az okmányokban előírt kö
vetelmények betartásával engedje meg. Tűz és robbanás veszélyes helyiségbe csak az elő
írt lábbelivel, fegyver és gyújtóeszköz nélkül szabad belépni;

-  a felnyitás és lezárás idejét íija be a naplóba;
-  ha rendellenességet tapasztal, ne engedje be az érkezőt a helyiségbe, hanem tar

tóztassa fel és jelentse elöljárójának.
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160. A váltásparancsnoknak tilos:
-  az őrség elhelyezési körletét nem szolgálati célból elhagyni;
-  az őrség tagjai közül bárkit is elengedni az őrségparancsnok engedélye nélkül;
-  illetéktelen személyeket az őrszobára beengedni.

A váltásparancsnok helyettes

161. A váltásparancsnok helyettes a váltásparancsnoknak van közvetlen alárendelve, 
feladatát a váltásparancsnok határozza meg. A váltásparancsnok helyettes elöljárója a pa
rancsnoksága alatt szolgálatba vezényelt állománynak.

— A váltásparancsnok távollétében a 157. pontban előírt feladatokat köteles végre
hajtani.

A felvezető

162. A felvezető a váltásparancsnoknak van alárendelve. Elöljárója az alárendelt 
őröknek. Felelős az alárendelt őrök felvezetéséért, és időben történő leváltásukért, az őr
helyek szabályos átadás-átvételéért.

163. A felvezető kötelességei:
-  őrségváltáskor a régi felvezetőtől vegye át a pecsétmintákat (ólomzár mintákat), 

az őrök felvezetésekor az őrzendő létesítményeket;
-  ismerje a hozzá tartozó őrhelyek elhelyezését, őrzésvédelmi viszonyait (figyelés, 

kilövés stb.), és minden őrhelyre vonatkozóan a felállított őr kötelmeit;
-  mielőtt az őröket az őrhelyekre felvezetné, ellenőrizze, hogy ismerik-e feladatai

kat és az összeköttetés módját;
-  felvezetés előtt ellenőrizze, hogy megvannak-e a sebkötöző csomagok, és az elő

írt mennyiségű lőszer;
-  a fegyverek töltésekor ellenőrizze, hogy a fegyverek úgy legyenek megtöltve 

(cső alá), hogy a töltényűrbe töltény ne kerüljön, és a zár fesztelenítve legyen;
-  idejében vezesse fel a váltást, ellenőrizze az őrhely átadás-átvételét, a pecsétek 

(ólomzárak) sértetlenségét a technikai eszközök használhatóságát;
-  minden váltás után jelentse a váltásparancsnoknak a váltás megtörténtét, az őr

helyek állapotát, az észlelt hiányosságokat, és a megszüntetésre te tt intézkedéseket.
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A felállított őr

164. A polgári fegyveres őr az őrségparancsnoknak, őrségparancsnok helyettesnek 
van alárendelve.

A váltásparancsnok, a váltásparancsnok helyettes, illetve a felvezető a szolgálatos 
őröknek-járőröknek szolgálati elöljárója.

165. A felállított őr az őrhelyén őrzési feladatot lát el. őrhelyét, mozgási körletét 
még akkor sem hagyhatja el, ha életét veszély fenyegeti.

A felállított őrnek az őrhelyére vonatkozó feladatát az őrhelytáblázat és az őrhely
vázlat tartalmazza.

Amikor az új őr átveszi az őrhely (a létesítmény) őrzését, a felvezető és a régi őr 
jelenlétében személyesen győződjön meg mindazoknak teljességéről és hiánytalanságáról, 
amit az őrhelytáblázat szerint őriznie kell.

166. A  felállított őr kötelességei:
-  pontosan ismerje az őrszolgálati okmányokban, szabályzatokban előírtakat;
-  fegyverét ne adja ki a kezéből -  leváltásának esetét kivéve -  még azoknak sem, 

akiknek alá van rendelve;
-  fegyverét, az őrhelyén tartsa készen arra, hogy szükség esetén azonnal használ

hassa;
-  az őrségparancsnok (-helyettes), a váltásparancsnok (-helyettes) és a felvezető, 

valamint az általuk kísért személyek kivételével senkit se engedjen a / őrhelyhez és az 
őrzött létesítményhez;

-  tudja kezelni az őrhelyen levő technikai eszközöket és a tűzoltóberendezéseket;
-  ha az őrhelyen rendellenességet észlel, vagy ha o tt rendzavarás fordul elő, hívja 

a váltásparancsnokát és kezdje meg a szükséges szolgálati intézkedések foganatosítását 
(Szabályzat VI. fejezet).

167. A felállított őr pisztolya derékszíjon, géppisztolya „szíjra” , „mellre” vagy 
„hátra” helyzetben legyen. A pisztolya és a géppisztolya úgy legyen megtöltve, hogy a 
csőben ne legyen töltény, fesztelen és biztosított állapotban legyen.

168. Tűzoltás vagy elemi csapás elhárítása esetén az őr a géppisztolyát vegye mell
hez, vagy hátra helyzetbe.

169. A felállított őrnek az őrhelyen tilos minden olyan tevékenységet végezni, ami 
a szolgálat ellátástól figyelmét elvonja. A felállított őr — a tűz- és robbanásveszélyes he
lyek kivételével — dohányozhat.

170. Az őrtoronyban felállított őr, ha az őrség-okmányok előírják, ülve is elláthatja 
szolgálatát.

Az őr rossz időjárás esetén (esőben, erős szélben, havazásban) a szolgálat maradék
talan ellátása mellett az őrbódéba beállhat. Ilyen esetben fokozottan figyeljen. Lépjen ki 
onnan, ha kötelességének teljesítése megköveteli, vagy ha a váltás, avagy elöljáró köze
ledik.
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171. A felállított őr jó látási viszonyok között -  az elöljárók és az általuk kísért 
személyek kivételével -  mindenkit, akik az őrhelyhez, vagy jelzőtáblákkal megjelölt tilos 
terület határához közelednek (1 5 -2 0  m-re) „Állj, vissza!” vagy „Állj, térjen ki jobbra 
(balra)!” felszólítással küldje el az őrzött területről.

172. Rossz látási viszonyok között a felállított őr „Állj, ki vagy!” felszólítással 
mindenkit állítson meg, aki őrhelyéhez közeledik. Ha a felszólításra „ Váltásparancsnok, 
ellenőrző elöljáró!” választ kap, a következőket mondja: „ Váltásparancsnok előre, többi 
maradjon helyben!” Az előre szólított személyt 4 - 5  lépésre engedje magához, majd 
„Állj!” felszólítással állítsa meg. Ha szükséges, világosíttassa meg a váltásparancsnok arcát 
és kérje a jelszámot. Amikor azonosította, vezényeljen „ Vizsgáló elöljáró a váltásparancs
nok vonaláig előre!

A felállított őr az ellenőrző személynél tegyen jelentést a szolgálatával kapcsolatban.

173. Ha az őrhelyhez közeledő személy nem teljesíti az őr felszólítását, az őr a sza
bályzat VI. fejezete szerűit járjon el.

174. Késedelmet nem tűrő sürgős esetben, ha a híradó és jelzőberendezések meg
rongálódtak, a felállított őr felfelé irányított lövéssel hívja ki a váltásparancsnokát (fel
vezetőjét).

Ha a felállított őr feladatának ellátását valamilyen okból (betegség, rosszullét stb.) 
nem képes tovább folytatni, a megállapított jellel hívja a váltásparancsnokát (felveze
tőjét).

175. A felállított őr a kinyitott létesítményhez senkit nem engedhet oda annak a 
személynek az engedélye nélkül, aki azt kinyitotta. Tűz- és robbanásveszélyes létesítmény
nél felállított őr senkinek se engedje meg a dohányzást és a nyílt láng használatát.

A járőr

176. A járőr a járőrparancsnokból és 1 -2  beosztottból, vagy egy főből állhat. A 
járőr az őrzést elláthatja önállóan, vagy a felállított őrök kiegészítéseként. A járőr eseten
ként megerősíthető szolgálati kutyával, valamint kutyavezetővel. A járőr fegyverzete, fel
szerelése megegyezik a felállított őrével.

177. A járőr szolgálati ideje alatt őrszolgálati feladatot lát el, jogai és kötelességei 
azonosak a felállított járőrével.

178. Járőrszolgálatot kell szervezni nagy kiterjedésű és veszélyes létesítmények biz
tonságos őrzésére.

A járőröknek járőr-útvonalat kell kijelölni. Ha több járőr működik egyidőben, a vál
tásparancsnok állapítson meg részükre ismertetőjelet, illetve számozást.

A járőr menetvonalán -  a terepviszonyokat figyelembe véve -  megfigyelőhelyeket 
kell meghatározni, ahol a járőr 1 0 -15  percig álló megfigyelést hajtson végre. A járőr meg
figyelőhelyét rejteni kell. A járőr menetvonalát az őrutasításban elő kell írni.
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A menetvonal lehet változó is, ebben az esetben a járőr menetvonalát és megfigyelő- 
helyét a váltásparancsnok a szolgálatba lépés előtti eligazításon határozza meg, és azt a 
szolgálati okmányokban rögzítse.

179. Az előírt feladat végrehajtása után a járőr vonuljon be az őrség elhelyezési kör
letébe, és jelentse a parancsnoknak az eseményeket, a feladat végrehajtását.

A szállítmánykísérő őr

180. A szállítmányt kísérő polgári fegyveres őr az őrség parancsnokának van alá
rendelve. Felelős a rábízott javak megőrzéséért.

181. A szállítmányt kísérő őr szolgálati ideje alatt őrszolgálati feladatot lát el: jogai 
és kötelességei azonosak a felállított őrével, kiegészítve az alábbiakkal:

-  őrizze és védje a szállítmányt a szállítmányőrzési és kísérési terv szerint;
-  akadályozza meg, hogy illetéktelen személyek a szállítóeszközökhöz (gépjármű

höz, vasúti szerelvényhez) közeledjenek;
-  a rakomány rögzítésének meglazulása, a jármű meghibásodása, vagy más hasonló 

veszélyt előidéző ok esetén a szállítmánykísérési tervben meghatározott jellel állítsa meg 
a szállítóeszközt;

-  a szállítóeszköz megállásakor, arról leszállva lássa el az őrzésvédelmi feladatait;
-  tiltsa meg, hogy a szállítmány mellett a meghatározott távolságon belül bárki do

hányozzon vagy nyílt lángot használjon;
-  akadályozza meg, hogy a gépjárművezető, vagy a rakodórészleg tagjai idegen sze

mélyekkel beszélgessenek;
-  üzemzavar esetén a javító részleg tagjait engedje a szállítmányhoz.

182. Az őrök, járőrök fegyverük töltését és ürítését m indenkora váltásparancsnok 
(felvezető) jelenlétében eszközölhetik a kijelölt töltő-ürítő helyen.

Amikor a váltás a töltő-ürítőhelyre megérkezett, a parancsnok vezényszavára és a 
közvetlen ellenőrzése mellett egyesével kell a töltést (ürítést) végrehajtani. Vezényszó: 
„Váltás jobbról egyesével tölts (üríts)!” Erre a venényszóra az őr vegye fegyverét (gép
pisztolyát) balkézbe úgy, hogy a csőtorkolat a golyófogó felé nézzen. Vegye ki a tárat a 
tártáskából, helyezze a fegyverbe. (Ürítésnél fordítva.) Majd biztosítsa a fegyvert. (Ürí
tésnél húzza hátra a zárat, húzza meg a billentyűt és biztosítsa a fegyvert). Ezt követően 
vegye „szíjra” helyzetbe a fegyvert.

A pisztollyal felszerelt őrökkel, járőrökkel a váltás előtt és után a töltést és ürítést a 
kijelölt töltő-ürítő helyen el kell végeztetni.
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183. A műszaki-technikai berendezések alkalmazásánál figyelembe kell venni a lé
tesítmények jellegét, sajátosságát, továbbá azt, hogy lakott területen kívül, vagy azon be
lül helyezkedik-e el.

184. Az őrzött létesítmények területét a szükséghez mérten be kell keríteni. A be 
nem kerített, vagy veszélyes létesítmények felé vezető utakon, ösvényeken jól látható 
helyre „  Veszélyes terület.1" „Belépni tilos!” és „Hatóságikig tilos az átjárás!" feliratú táb
lákat kell elhelyezni. Ha szükséges a kerülő utakat nyíllal kell jelölni.

Az 50 cm-nél nagyobb átmérőjű külső nyílásokat (közműnyílás, ajtó, ablak stb.), 
amennyiben azok a létesítmény határán, és a talajszinttől hat méternél közelebb helyez
kednek el, vasráccsal vagy erős dróthálóval kell ellátni.

Kettős kerítés esetén a két kerítés között őrzónát kell kialakítani, melyet nyom
sávként kell kezelni és tisztán tartani.

A kerítés teljes magassága (felső védőrésszel együtt) legalább 240-250 cm legyen. 
Az őrzött létesítményhez vezető utak és a terep megfigyelése céljából a kerítésen belül 
(kettős kerítés esetében a kerítések között) -  ahol szükséges -  őrtornyokat kell felállíta
ni. A megfigyelési körzet megvilágításához az őrtornyokat egymásra irányítható és körbe 
forgatható fényszórókkal kell felszerelni.

A külső őrhelyeken, ahol nincs őrtorony, őrbódét kell felállítani.
Az őrtoronyban, az őrbódéban, valamint a belső őrhelyeken fogast kell felszerelni 

a kiegészítő őrruha (őrbunda, esőgallér, gázálarc stb.) elhelyezése céljából.

185. Az őrzendő létesítményeket, és a kerítés vonalát úgy kell megvilágítani, hogy a 
felállított őr az őrzésére bízott területet jól lássa, de a felállítási helye és a mozgási körle
te sötétben maradjon.

Az őrség részére biztosítani kell tartalék világító eszközöket.

186. Az őrhelyen olyan berendezést kell felszerelni, amely azonnali kétoldalú össze
köttetést biztosít az őr és a parancsnok között anélkül, hogy az őr a megfigyelésnek meg
szakítására kényszerüljön. Hasonlóan kell felszerelni a járőrt is.
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187. Az őrhelyen a felállított őr részére a helyi viszonyoktól függően körbe jó ki
látást és kilövést (legalább 50 m-re) biztosítani kell.

Ha az őrzendő terület a kilátást akadályozó kerítéssel van bekerítve, a felállított őr 
megfigyelésének biztosítása céljából a kerítés belső oldalán emelvényt kell építeni.

Lakott területen kívüli létesítményeknél az őrhelyek védelmére tüzelőállásokat kell 
kiépíteni.

188. Az olyan létesítményeknél, ahol az őrzés őrkutyákkal van kiegészítve, őrkutya
őrhelyeket kell berendezni az erre vonatkozó külön utasítás szerűit.

A technikai őrzés sajátossága

189. A technikai őrzés az őrzésnek az a módja, amelynél az emberi érzékszervek
kel történő megfigyelést elektromos jelzőrendszer egészít ki. Az elektromos jelzőrendszer 
alkalmas arra, hogy az őrségnek szektorpontossággal jelezze a behatolási kísérlet helyét.

190. A technikai őrzés lehet felálb'tott őrökkel, járőrözéssel és készültségi szolgálat
tal. Az őrök váltása az általános szabályok szerint történik. A váltás a jelzőrendszer átadás
átvételével egészül ki.

191. Az őrség felkészítésekor az általános felkészítési feladatokon kívül különös fi
gyelmet kell fordítani a technikai eszközök tanulmányozására, és kezelésük elsajátítására.

Technikai őrzés felállított őrökkel

192. Felállított őrökkel történő technikai őrzés esetén az őrhely berendezése: fű t
hető őrtorony, körbeforgatható reflektorokkal, kétoldalú kétcsatornás azonnali összeköt
tetést biztosító berendezéssel, őrszékkel, az őrtorony mellett sötétben megvilágítható 
töltő-ürítő hellyel és tüzelőállással.

A felvezetés gépjárművel történhet.
Az őrhelyeken a szolgálat lehet 24 órás vagy csak éjszakai: mindkét esetben két 

váltás őrt kell vezényelni.

193. A gépjárművel történő váltásnál a felvezető az őrutasításban meghatározott tá 
volságon kívül állítsa meg a gépjárművet, szálljon ki és gyalog menjen az őrtoronyhoz.

Az őr miután felismerte a felvezetőt, engedje a gépjárművet is az őrtoronyhoz.
A váltást a gépjárműről leszállva két őr biztosítja. A biztosító őrök a fegyverüket az 

új őrrel egyidőben töltsék, és a leváltott őrrel egyidőben ürítsék.
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194. Az őr az átvétel jelentésén kívül csak a következő esetekben kezdeményezhet 
beszélgetést:

-  ha őt, az általa őrzött létesítményt, vagy felállított őrtársát támadás éri, illetve 
veszély fenyegeti;

-  ha olyan jelenséget észlel, amely nincs összhangban az őrutasítás tartalmával (pl. 
illetéktelen személyek jelenléte stb.);

-  egészségügyi okokból.

195. Rossz időben, a technikai berendezés meghibásodása esetén, vagy az éberséget 
negatívan befolyásoló körülmények között a váltásparancsnok a felállított őröknek pa
rancsot adhat arra, hogy szolgálatukat az őr hely-vázlatban kijelölt felállítási helyen és 
mozgási körletben -  nem az őrtoronyban — lássák el.

196. Ha a jelzőberendezés rendellenességet jelez, a váltásparancsnok adjon utasítást 
az adott szektornál levő őrnek a jelzés okának tisztázására, és ha szükséges, a készültség
ből küldjön ki járőrt.

197. Az őrök éberségi ellenőrzése szabálytalan időközönkénti bejelentkezéssel, vagy 
éjszaka fényjelzés alkalmazásával is történhet. Fényjelzésnél a parancsnok az őr felé fény
jelzést ad, az őr a fényjelzés vételét fényvisszajelzéssel vagy hanggal igazolja.

Technikai őrzés járőrözéssel

198. Az olyan létesítményeknél, ahol összefüggő jelzőrendszer, vagy szakaszos jelző- 
rendszerek vannak kiépítve, az őrzés járőrözéssel is végrehajtható.

199. A járőrözés gépjárművel is történhet. A járőrözés idejét és módját, az útba- 
indítás idejét, útvonalát és a járőr feladatát az őrszolgálati okmányokban kell rögzíteni. 
A járőr ez esetben parancsnokból és 1-2 fő beosztottból álljon.

200. A járőr és a parancsnok között vezetékes, vagy vezeték nélküli (rádió) össze
köttetést kell biztosítani. A vezetékes rendszert úgy kell kiépíteni, hogy a járőr a menet
vonalán több pontról tudjon bejelentkezni. A járőr menetvonalán -  terepviszonyok fi
gyelembevételével -  megfigyelő helyeket kell meghatározni, ahol a járőr 10-15 percig 
álló megfigyelést hajtson végre.

A jelzőrendszer meghibásodása esetén növelni kell a járőrök számát, és sűríteni kell 
a járőrözést.

A jelzőrendszer rendellenesség jelzésekor a váltásparancsnok az őrszolgálati okmá
nyokban meghatározott erővel azonnal menjen a jelzett szakaszra, tisztázza a helyzetet, 
tegye meg a szükséges intézkedéseket és tegyen jelentést.
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A polgári fegyveres őrség körletének berendezése

201. A polgári fegyveres őrség elhelyezési körletéről és berendezési tárgyairól, ok
mányairól az őriztető szerv (vállalat) vezetője köteles gondoskodni. Az őrség elhelyezési 
körlete és annak berendezése biztosítsa az őrszolgálat maradéktalan ellátását, az őrhelyek
kel való összeköttetést, a kultúrált elhelyezést (étkezést, pihenést, tisztálkodást stb.).

202. Az őrség elhelyezési körlete a következőkből álljon:
-  őrségparancsnok és őrségparancsnok helyettes részére egy szolgálati helyiségből;
-  váltásparancsnok, váltásparancsnok helyettes (felvezető) részére egy szolgálati he

lyiségből;
-  az őrség részére egy közös helyiségből;
-  az őrség pihenő állománya részére egy helyiségből;
-  fegyver és lőszer tárolóhelyiségből, vasrácsozott ablakkal és ajtóval (lezárható 

fegyverállvánnyal és szekrénnyel);
-  fegyverkarbantartó helyiségből (karbantartó asztallal);
A körlet helyiségeit egymáshoz közel kell kialakítani.
A helyi adottságokat figyelembe véve az őrség részére további helyiségeket kell 

biztosítani, így:
-  étkező helyiséget,
-  ruhaszárító helyiséget,
-  vizesblokkot (mosdó, zuhanyozó, WC),
-  tüzelőanyag, tisztítóanyagok- és eszközök tárolására szolgáló helyiséget;
-  kiképzés, továbbképzés, értekezletek megtartására alkalmas helyiséget (tanterem, 

kultúrterem).
Az őrség elhelyezési körletén kívül a következő létesítmények legyenek:
-  töltő-ürítőhely, amely a sötétben megvilágítható legyen;
-  fedett szemét- és hulladékgyűjtő és tároló.

203. Az őrségparancsnok szobájában a következő berendezési tárgyak legyenek:
-  íróasztal zárható fiókkal, székek a szükségnek megfelelően;
-  lemezszekrény a titkos okmányok, és kislétszámú őrség esetén a fegyverek és lő

szerek tárolására;
-  távbeszélő és jelzőberendezések az őrökkel, az elöljárókkal, valamint a rendőri 

szervekkel való összeköttetésre;
-  akkumulátor (elemes) lámpa;
-  műsorvevő rádiókészülék;
-  külső hőmérő;
-  asztali óra;
-  ágy, matrac és takaró;
-  vizeskancsó és poharak.
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Az őrségparancsnok szobájában a következő okm ányok  legyenek:
-  szolgálati okmányok egy példánya;
-  titkos és egyéb jegyzetfüzet;
-  iktatókönyv;
-  műszaki és technikai eszközök nyilvántartása;
-  a szükséges jogszabályok, szabályzatok;
-  őrség személyi állományáról nyilvántartás a személyi adatok szerint;
-  kiképzési nyilvántartás;
-  együttműködési terv;
-  riadó terv.

204. A váltásparancsnok szobájában a következő berendezési tárgyak legyenek (kis- 
létszámü őrség esetén az őrsparancsnok és a valtásparancsnok szobája lehet egy helyi
ség):

-  íróasztal zárható fiókkal, székek a szükségnek megfelelően;
-  lemezszekrény az okmányok tárolására;
-  távbeszélő és jelzőberendezések az őrökkel, az elöljáróval, valamint a rendőri 

szervvel való összeköttetésre;
-  akkumulátoros (elemes) lámpa;
-  műsorvevő rádiókészülék;
-  asztali óra;
-  külső hőmérő;
-  ágy, matrac és takaró;
-  vizeskancsó és poharak.
A váltásparancsnok szobájában a következő okm ányok  legyenek:
-  szolgálati napló;
-  szolgálati előjegyzés;
-  eseménynapló;
-  ellenőrzési napló (belügyi);
-  fegyver és lőszer nyilvántartás;
-  őrutasítás és védelmi vázlat;
-  őrhely táblázat;
-  riadó terv;
-  együttműködési terv;
-  nyíltparancs minta;
-  a belépést engedélyezni jogosultak bélyegzővel és aláírásával ellátott belépési en

gedély- és pecsétminták (üvegezett faliszekrényben);
-  azoknak a személyeknek az adatai (név, beosztás, telefonszám, pecsétminta), akik 

jogosultak a lezárt raktár vagy más őrzött helyiség kinyitására (üvegezett faliszekrényben);
-  a Polgári Fegyveres őrség Működési és Szolgálati Szabályzata;
-jegyzetfüzet.
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205. Az őrség közös helyiségében a következő berendezési tárgyak és felszerelé
sek legyenek;

-  a „polgári fegyveres őr eskü” bekeretezve a falon elhelyezve;
-  Polgári Fegyveres őrség Működési és Szolgálati Szabályzata;
-  zárható és üvegezett faliszekrény, az őrhely-táblázat és az őrhely-vázlat részére;
-  mentőszekrény (mentődoboz) és személyi sebkötöző csomagok;
-  asztalok és székek a szükséglet szerint;
-  ivóvíz tárolóedény (ahol nincs vízcsap), és poharak;
-  műsorvevő rádiókészülék, esetleg televízió;
-  szekrény a fegyvertisztító és egyéb eszközök részére.

206. A pihenő helyiségben a szükségletnek megfelelő számú ágy felszereléssel, és 
minden ágy mellett szék, vagy szekrény a személyi tárgyak elhelyezésére. Az ágyak láb
rész felöli részét viaszosvászonnal, vagy egyéb műanyagtakaróval kell ellátni.

207. Az étkező helyiségben a következő berendezés legyen:
-  tálalószekrény;
-  asztalok és székek;
-  hűtőszekrény;
-  villany- vagy egyéb tűzhely a víz, vagy az étel melegítéséhez;
-  edénymosogató.

208. Az őrség elhelyezési körletében az ablakokra sötétítő függönyt, és ahol szük
séges o tt hálót kell felszerelni. Minden helyiségben helyiségleltárt kell kifüggeszteni.

Az őrség körletében tűzoltó eszközöket, és a villanyvilágításon kívüli szükség-vilá
gítóeszközöket kell biztosítani.

Az őrség elhelyezési körletének ablakait úgy kell befedni, hogy oda se nappal, se 
éjjel belátni ne lehessen.

A helyiségeket megfelelő hőmérsékleten kell tartani.
Sötétség beálltával -  a pihenő helyiséget kivéve -  valamennyi helyiségben teljes 

világítás legyen.

209. Az őrség elhelyezési körletének fűtését, takarítását -  ha más megoldás nincs -  
az őrség állománya végezze, és tartsa karban az egyéb eszközöket is. Az őrszoba bejára
tánál sártisztítót kell elhelyezni.

Az őrségparancsnok által meghatározottak szerint hetenként egy alkalommal nagy- 
takarítást kell végezni, és havonta egy alkalommal az őrszobát fertőtleníteni kell.

A ruhaszárító helyiségben legyenek állványok és fogasok.
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Magatartás az őrség elhelyezési körletében

210. Az őrség elhelyezési körletét az őrségparancsnok (helyettes) engedélye nélkül 
senki nem hagyhatja el. Az őrség tagjai a körletben senkit sem fogadhatnak.

Az őrség elhelyezési körletében szabad olvasni, írni, dohányozni, rádiót hallgatni, 
tévét nézni, és olyan társasjátékot játszani, amely nem zavarja a pihenők nyugalmát. Tilos 
szeszesitalt tartani, kártyázni, szerencsejátékot játszani, énekelni vagy hangszeren játszani.

211. Minden váltás után a géppisztolyokat (és más fegyvereket) tár nélkül, ürített, 
fesztelenített és biztosított helyzetben kell a fegyverállványra (fegyverszekrénybe) helyez
ni. A tártáskákat a tárakkal, a fegyverek mellett kell tárolni.

A fegyvereket a fegyverállványról (szekrényből) csak az őrségparancsnok (váltás- 
rancsnok) engedélyével lehet kivenni.

212. A polgári fegyveres őrség tagjai részére szolgálati és karhatalmi (tartalék) lő
szer van rendszeresítve.

A szolgálati lőszert a szolgálat letelte, vagy az új váltás megérkezése után lehet a 
tárakból kiszedni, és a fegyverektől elkülönítve a fegyverszobában tárolni. A polgári fegy
veres őrök a fegyvert és a lőszert a szolgálatba lépés előtt innen kötelesek átvenni, illető
leg szolgálat után ide kötelesek leadni.

A szolgálati lőszert személyenként külön kell tárolni.
A polgári fegyveres őrség karhatalmi tartaléklőszerét lezárható ládában (szekrény

ben) kell elhelyezni a fegyverszobában, vagy a váltásparancsnok szobájában.
A ládát, illetve a szekrényt az őrségparancsnok pecsételje le, és kéthetenként a 

fegyverzettel és lőszerrel együtt ellenőrizze. A karhatalmi (tartalék) lőszer nyilvántartási 
könyvét a lőszerrel együtt kell tárolni.

213. Az őrség tagjai a közös helyiségben tartózkodjanak. A pihenőcsoportba beosz
to ttak  fekve pihenhetnek (alhatnak), sapkájukat, derékszíjukat letehetik, a szolgálati öl
tözet felső gombjait kigombolhatják, plusz 25 °C felett a zubbony is levehető.

Azok az őrök, akik társasági öltözetben (zubbony, pantalló) látják el szolgálatukat, 
pihenés alatt a felső ruházatot levehetik.

Az őrök pihenés után zuhanyozhatnak. A váltásparancsnok (felvezető) a váltások 
közötti időben pihenhet az őrség pihenő csoportjára előírt szabályok szerint. A váltás- 
parancsnok pihenő idejére a készültségből jelöljön ki egy őrt, aki a híradó-és jelzőeszkö
zökre ügyel.

214. Az őrség riadóztatása esetén legalább egy őrt az őrszobán hátra kell hagyni, ki
véve azt az esetet, amikor az őrség elhelyezési körletét tűz, vagy elemi csapás fenyegeti.

215. Az őr (járőr) öltözete és felszerelése szolgálat végrehajtása során:
— szolgálati öltözet az időjárásnak megfelelően, az öltözködési előírás szerint;
-  szolgálati öltözet helyett egyes belső szolgálatokban (múzeumi őrség, pénztár őr

zése stb.) az őrség parancsnoka engedélyezheti a társasági öltözet viselését is;
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-  védőöltözet; őrbunda, őrbotos, gumicsizma, esőgallér, egyéb védőruházat;
-  összeköttetés céljára hasábrádió (ahol szükséges);
-  géppisztoly legalább kettő  tö ltö tt tárral;
-  pisztoly kettő tö ltö tt tárral;
-  távcső (külső objektumoknál);
-  zseblámpa;
-  a rendszeresített kényszerítő eszköz;
-jeg y ze ttö m b , íróeszköz;
-  jelsíp;
-  sebkötöző csomag (1 db);
-  egyéb felszerelés (gázálarc, sisak, ahol az szükséges vagy rendszeresített).

216. A járőrszolgálat végrehajtására alkalmazható technikai eszközök: kerékpár, 
motorkerékpár, gépkocsi, vizijármű.
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A POLGÁRI FEGYVERES ŐRÖK KIKÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE, 
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217. A polgári fegyveres őrség alapképzését és továbbképzését a Belügyminiszté
rium által kiadott kiképzési irányelvek szerint kell megszervezni és végrehajtani.

218. A polgári fegyveres őrt a próbaidő alatt fel kell készíteni feladata ellátására, 
amelynek keretében alapkiképzésben, elméleti és gyakorlati oktatásban részesül.

219. Az alapkiképzés során az új felvételesnek el kell sajátítania, illetve meg kell 
ismernie:

-  az őrszolgálattal kapcsolatos szabályokat;
-  a létesítmény őrzésével, védelmével kapcsolatos általános feladatokat;
-  az őrhelyeket és a járőrök menetvonalát;
-  a fegyverek működését és kezelését;
-  a fegyverhasználattal kapcsolatos szabályokat;
-  a polgári fegyveres őr jogait és kötelességeit;
-  az őr, járőrszolgálat alapvető feladatait;
-  az őr magatartását az objektum ot ért támadás esetén, gyanús személyekkel szem

beni szolgálati intézkedéseket, a kényszerítő eszközök alkalmazását;
-  eredményesen végre kell hajtania szolgálati fegyvereivel az előírt lőgyakorlatot.

220. Alapképzés anyagából a polgári fegyveres őr köteles az őrségparancsnok előtt 
vizsgát tenni. Csak az a polgári fegyveres őr állítható szolgálatba, aki jogait, kötelességeit, 
a szolgálattal kapcsolatos általános feladatait ismeri, illetve azokból eredményes vizsgát 
tett.

221. A polgári fegyveres őrség továbbképzését havonta nyolc, évi 80 órában (10 hó
napos időtartamban) kell végrehajtani. A központi irányító szervek vezetői, az őrségpar
ancsnok és a váltásparancsnokok részére évente legalább egy alkalommal összevont mód

szertani továbbképzést szervezzenek.

222. A továbbképzés keretében a következő ismereteket kell oktatni:
-  politikai ismeretek (lehet pártoktatás keretében is),
-  jogszabályi, őrszolgálati és szabályzat ismeretek,
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-  a technikai eszközök kezelése,
-  általános üzemi, polgári védelmi, tűzvédelmi ismeretek.
-  lőkiképzés, lőelmélet,
-  „M” időszaki ismeretek.
A továbbképzésen kívül évente kettő alkalommal a személyi állománnyal lőgyakor

latot kell végrehajtani a középfokú rendőrhatóság irányítása alatt.

223. A továbbképzésekre külső előadókat is fel lehet kérni az oktatandó témáknak 
megfelelően.

224. A kiképzésről nyilvántartást kell vezetni a 15. számú melléklet szerint. A ki
képzési év befejezésével az állományt az oktato tt anyagból vizsgáztatni kell.

225. Az állomány felkészültségének és képzettségének továbbfejlesztésére külön
böző szintű tanfolyamokat (1-2 éves) kell szervezni, ami magasabb képesítésre, beosztás
ra, illetmény besorolásra ad lehetőséget. A tanfolyamok szervezéséért és végrehajtásáért 
a központi irányító szerv vezetői felelősek.

226. Az őrségparancsnok köteles az állomány részére félévenként munkaértekezle
tet tartani. Értékelje:

-  a létesítmény őrzésbiztonságának helyzetét;
-  az állomány szolgálatellátását, ellenőrzések tapasztalatait;
-  az állomány erkölcsi-politikai fegyelmi helyzetét;
-  a parancsok, utasítások, szabályzatok előírásainak végrehajtását;
-  az egyes beosztottak konkrét tevékenységét;
-  az érm tett szervekkel (üzemrendészet, és a rendőrséggel való együttműködés ta

pasztalatait;
-  a kiképzés, továbbképzés végrehajtásának helyzetét (a részletes értékelést a ki

képzési év végén kell végrehajtani);
-  az őrzéssel kapcsolatos személyi, anyagi-technikai ellátottság helyzetét;
A munkaértekezleten a parancsnok határozza meg a további feladatokat.

227. Az őrség személyi állományának munkaértekezletén köteles részt venni az 
őrség valamennyi beosztottja, kivéve a betegeket, szabadságon levőket, valamint a kötö tt 
őrhelyen szolgálatot teljesítőket.

A bekövetkezett rendkívüli eseményt az állomány előtt soron kívül kell értékelni.

228. Az őrség éves kiképzési, továbbképzési tervét meg kell küldeni a felügyeletet 
ellátó középfokú rendőrhatóságnak, valamint értesítést kell küldeni részére az év végi 
vizsgák és az értekezletek idejéről, továbbá egyeztetni kell vele a lőgyakorlatok végre
hajtásának időpontját.
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Az ellenőrzések rendje

229. A polgári fegyveres őrséget jogosultak ellenőrizni:
-  a felügyeletet ellátó Belügyminisztérium központi és területi szervek vezetői;
-  a vállalat szakirányítását ellátó felsőbb szervek vezetői;
-  a vállalat vezetője, megbízottja;
-  az üzemrendészeti vezető;
-  továbbá a felsorolt vezetők által nyíltparanccsal ellenőrzésre feljogosított szemé

lyek. (18. számú melléklet)

230. A polgári fegyveres őrséget köteles ellenőrizni:
-  őrségparancsnok (helyettes) rendszeresen;
-  váltásparancsnok (helyettes) minden szolgálatos napon nyolc óránként, legalább 

egy-egy alkalommal;
-  őrségi előadó az őrségparancsnok, illetve a rendészeti vezető utasítása szerint;
-  felvezető a váltásparancsnok utasítása szerint.

231. Az ellenőrzést végző személyek a felállított őrhöz kérdéseket intézhetnek.
Az őrség ellenőrzésére az őrségparancsnok havi ellenőrzési tervet köteles készíteni.

Az ellenőrzést mindhárom napszakra, továbbá a munkaszüneti, illetve ünnepnapokra is 
tervezni kell.

232. A rendőri szervek által ta rto tt ellenőrzések tapasztalatait az ellenőrzési napló
ba (belügyi) jegyzik be.

233. Tilos a felállított őrt rejtett megközelítéssel ellenőrizni, az ő rt hirtelen meglep
ni, fegyverének elvételét megkísérelni, vagy olyan eljáráshoz folyamodni, ami rendkívüli 
eseményt idézhet elő.

234. A felállított őrt váltás vagy ellenőrzés céljából csak az őrhely-vázlatban megje
lölt felvezetési útvonalon szabad megközelíteni.

235. Az ellenőrzést, annak idejét, az ellenőrzés tapasztalatait a Szolgálati napló meg
felelő Rovatába be kell jegyezni, s nem közvetlen elöljárók, vagy azok megbízottjai által 
ta rto tt ellenőrzésről az őrségparancsnok (váltásparancsnok) a szerv vezetőjének (rendésze
ti vezetőjének) tegyen jelentést.

236. Az ellenőrzéshez -  napnyugtától napkeltéig -  jelszámot kell használni. A jel- 
szám-tervet negyedévre előre el lehet készíteni. A jelszám-terv elkészítéséért és kiadásáért 
az üzemrendészet, vagy a vállalat vezetője felelős.

A jelszámot a szolgálati váltásoknak megfelelően kell elkészíteni úgy, hogy egy jel
szám a szolgálat kezdetétől befejezésig legyen érvényben (pl: 24 órás szolgálat esetében 
ha a váltás reggel van, akkor 08.00-tól másnap 08.00 h-ig).
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Jelentések rendje

237. A polgári fegyveres őrség parancsnoka követelje meg az alárendeltjeitől a ki
adott parancsok végrehajtásának jelentését. Az alárendeltek csak kivételes esetben köte
lesek írásban jelentést tenni.

Az őrségparancsnok (helyettese) szóban, távbeszélőn köteles azonnal jelenteni az 
elöljárónak és az első fokú rendőri szerv ügyeletének:

-  fegyverhasználatot,
-  elfogott és előállított személyt,
-  jelentős kárral járó tűz esetet, tömeges, súlyos vagy halálos balesetet;
-  fegyver-, lőszer elvesztést.
Ezen események kivizsgálása után írásban is meg kell tenni a jelentést.

238. A polgári fegyveres őrség éves tevékenységéről összefoglaló jelentést kell ké
szíteni a 17. számú melléklet szerint. A jelentést az őrségparancsnok készíti el és a szolgá
lati út megtartásával minden év január hó 15-ig megküldi a központi irányító szervhez. A 
központi irányító szerv a jelentésekből évi összefoglaló jelentést készít, és azt a BM 
ORFK Közbiztonsági Osztályra küldi meg január hó 31-ig. Az őrségparancsnok a jelentés 
egy példányát az első fokú rendőrhatóság közbiztonsági szervének is köteles megküldeni.
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XI. FEJEZET 

VEGYES RENDELKEZÉSEK
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239. A polgári fegyveres őrség tagjaival -  az eskütétel után -  meg kell ismertetni az 
államtitok és a szolgálati titok védelméről szóló rendelkezéseket. Ezt követően, valamint 
a munkaviszony megszűnése esetén is nyilatkozatot kell aláíratni velük a tudomásukra ju 
to tt titkokkal kapcsolatos titoktartási kötelezettségükről.

A nyilatkozat egy példányát a polgári fegyveres őr személyi anyagánál kell meg
őrizni.

240. A polgári fegyveres őrség tagjainak a szolgálati és a nyugdíjas igazolvány mintá
já t a 19. számú melléklet tartalmazza.

Az igazolványok elkészítéséről és kiadásáról a központi irányító szervek gondoskod
janak.

241. A jelen szabályzat alkalmazása mellett elsősorban a továbbképzések és a szol
gálati kötelességek gyakorlati végrehajtásánál fel kell használni a belső utasításokat, sza- 
bályozzókat, szakirodalmakat, és a kiképzéssel összefüggő szakanyagokat, szaksegédlete
ket.

242. A polgári fegyveres őrség tagját a szabályzattól eltérő feladat végrehajtására 
igénybe venni nem lehet.

243. A polgári fegyveres őrség szolgálati okmányait, azok elkészítésének és vezeté
sének rendjét a szabályzat mellékletei tartalmazzák. A nyilvántartási okmányok pótlásá
ról a szervek önállóan gondoskodnak

244. A polgári fegyveres őrök egyenruházatának ellátási rendszerét, az alapellátás és 
utánpótlás normáit, valamint az öltözködés szabályait a Függelék tartalmazza.
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1. sz. melléklet 

N ytsz .......
l é t e s ít m é n y  n y il v á n t a r t ó  l a p

Létesítmény neve, címe: Felügyeleti szerv:

őrzés átvételének kelte, rendeletsz. őrség közvetlen alárendeltsége:

Állomány

Létszám Fegyver Lőszer

őr
he

ly

Jő
r.ú

tv
.

őr
ku

ty
a

pk.
pk.h.
ea.

váltás pk., 
vpk. 

helyettes
ó'r-járó'r össz. pi. gP»- pi. gpi-

Rendszeresített
Meglévő
Hiány (többlet)

őrség váltási rendszere: örök váltási rendje:

Védelmi és biztonsági berendezések

megnevezés db. megnevezés jelleg

Fegyverek gyártási száma (pi., gpi.)

Megjegyzés (obj-on beállt változások):
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2. sz. melléklet

Jóváhagyom: 

19...................

Ő R H ELY -, JÁRÖRUTVONAL-TÁBLÁZAT
a ..................................  őrség részére

hó . . .  . nap

vezető

őrhely - Járőr -
szám

Az őrhely leírása A járőrútvonal-leírása
Átadandó tárgyak, 
létesítmények leírása

Az őrök (járőrök) feladatai 
(számozás szerinti felsorolásban)

i
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Jóváhagyom:
ŐRHELY-VÁZLAT

a ............................................................  létesítményről

3. sz. melléklet

JELM A G Y A R Á ZA T 

6 ő rség  

#  24 órás ő rhely  
©  12 órás őrhely 

CT*V> Já rő r és ú tvonala 
• -  - i  ő r  mozgási körlete  

Figyelési szek tor

ő r to ro n y

& ő rb ó d é  
A  Telefon 
©  Jelzőcsengő 

Je lzőrendszer 

É PÜ LETEK
1. Iroda  ép.
2. K iszolgáló ép. 

3-4. Üzem

5. Ü zem rendészet
6-7. R ak tá r 

©  V ízto rony

Pl Trafóház

aláírás
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4. sz. melléklet

Jóváhagyom:

..................... 19................ hó . . . .  n.

vezető

ŐRSÉG UTASÍTÁS

a ................................................. őrség számára

Tartalmi vázlat:
-  a létesítmény általános jellemzése;
-  a létesítmény őrzés-technikai berendezése;
-  az őrség szervezeti felépítése, alá- és fölérendeltsége;
-  az őrség szolgálati, váltási rendje;
-  az őrség általános feladata;
-  az őrségparancsnok (helyettes) kötelmei az őrségre bízott javak őrzésével és vé
delmével kapcsolatban;
-  az őrzésvédelmi előadó kötelmei;
-  a váltásparancsnok (helyettes) kötelmei;
-  felvezető, járőrparancsnok kötelmei;
-  az őrök, járőrök általános és különleges kötelmei;
-  az őrzés éjszakai, vagy kedvezőtlen időjárás esetén való megerősítésére vonatkozó 

utasítások;
-  az őrség magatartása támadás esetén (földi, légi, vegyi);
-  az őrség magatartása elemi csapás esetén;
-  a kényszerítő eszközök alkalmazásának és a fegyverhasználat rendje;
-  gyanús személyek elfogása és visszatartása esetén teendő intézkedések;
-  az őrségparancsnok és az őrök feladata magasabb harckészültség elrendelésekor;
-  összeköttetés eszközei és módjai;
-  különböző riadók jelzései (földi, légi, vegyi);
-  a jelszám használatának rendje;
-  a létesítmény (raktárak, helyiségek) zárásának és nyitásának szabályai;
-  a tartalék lőszerkészlet tárolásának és kiadásának rendje;
-  az őrség ellenőrzésére jogosultak beosztás szerinti felsorolása.

aláírás
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Jóváhagyom:
VÉDELMI VÁZLAT

a ............................................................ létesítményről

5. sz. melléklet

JELM A G Y A R Á ZA T 

(ő] ő rség

Szóig, ő r  tüzelőállása 

M egerősítő ő r tüz.áll-a 
f & í  Szóig. jő r . tű z . áll-a 
|T1 Segélyhely 
[T~l L őszer-felvételező h. 
[~~n T arta lék  

—(_  V édelm i sz. elválasztó 
V áltás pk .
V áltás pk . h. 

a ő rség  pk. 
c f  R ádió

ő r to ro n y

ó  ő rb ó d é  
£  T elefon  
O Jelzőcsengő

0  T rafó  ház 

( v )  V íz to rony

7 n> F ő  - m ellék 
/  lőirány

Készült: aláírás
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6. sz. melléklet

Jóváhagyom:

........................... 19.....................hó.............n.

vezető

RIADÓTERV

A polgári fegyveres őrség részére elrendelhető riadót a következő alapelvek szerint kell 
megtervezni és végrehajtani:

1. Riadó célja:
A létesítmény védelmének gyors megszervezése és végrehajtása.

2  A z állomány riadóztatását:
a) a váratlan eseményekből adódó szolgálati feladatok végrehajtása;
b) a normaidő alatti bevonulás ellenőrzése, gyakoroltatása;
c) a fokozott és teljes harckészültség időszakára előírt feladatok teljesíté

se céljából lehet elrendelni.

3. Riadó elrendelésére jogosult:
a) belügyminiszter és helyettesei a b) pontban felsorolt személyeken keresztül;
b) illetékes miniszter, országos hatáskörű szerv vezetője, a Fővárosi Tanács elnöke 

és helyetteseik;
c) központi irányító szerv vezetője;
d) középfokú rendőrhatóság vezetője és helyettesei működési területükön;
e) vállalat, (létesítmény) vezetője.

4. Riadó elrendelésének módja:
— személyesen, szóban;
— futár útján írásban;
— híradó eszközök alkalmazásával.

A riadó elrendelésére vonatkozó szabályokat a központi irányító szerv dolgozza ki.

5. Riadó vétele utáni teendők:
— meggyőződni a riadó elrendelésének jogosságáról. (Amennyiben híradó-eszkö

zök alkalmazásával történt a riadó elrendelését, visszahívással kell ellenőrizni);
— a riadó hitelességének ellenőrzésére a parancsnok ellenőrizze az erre vonatkozó 

okmányokat;
— a riadó elrendelését jegyezze be az Esemény-naplóba (kitől, mikor kapta az uta

sítást);
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-  a riadó vétele után köteles azonnal értesíteni elöljáróját és az illetékes rendőrka
pitányságot;

-  a terv alapján kezdje meg a személyi állomány kiértesítését, és a pihenőben lévő 
állomány őrhelyekre való kiküldését.

6. A  személyi állomány kötelessége a riadó-parancs vétele után.
A riadóztatott köteles a legrövidebb időn belül — az időjárásnak megfelelő öltözetben — 
szolgálati helyére bevonulni és közvetlen parancsnokánál jelentkezni.

7. A  parancsnok feladata:
— az őrök, járőrök megerősítése a védelmi vázlat alapján;
-  együttműködés megszervezése az érintett szervekkel;
— ellenőrizni a beosztottak bevonulását, létszámát, kijelölni tartózkodási helyüket 

és meghatározni feladataikat;
— előírt időrendben tájékoztató jelentést adni az elöljárónak;
-  irányítani az állomány védelmi harcát, illetve a riadó céljaként meghatározott fel

adatok végrehajtását.

8. A  gyakorló riadó, illetve harckészültségi gyakorlat évente egy, vagy szükség szerint 
több esetben is elrendelhető.

9. A  riadó beszüntetésére a riadót elrendelőnek van joga.

10. A kiértesítés módjára vonatkozó rendelkezések:
-  az értesítés szövegét előre kell elkészíteni, és azt az állománnyal ismertetni kell;
-  az állomány név és lakcím szerinti felsorolása;
— az állomány kiértesítés szerinti felsorolása (ki-kit értesít, milyen módon);
— az állomány bevonulásának idő szerinti normái (6 0 ,1 2 0 ,1 8 0  stb. perc);
— a bevonulás módja (közhasználatú járm ű, gk, gyalog stb.)

aláírás
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Jóváhagyom:

$

EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERV

7. sz. melléklet

vezető

Sor
szám

Együttműködést kell 
szervezni az alábbi 
esetekre

Együttműködő 
szervek pontos 
megjelölése és 
létszáma

Igénybevétel 
módja és készen
létének időnormái

A feladat részletes 
leírása, irányítás, 
alárendeltség, 
összeköttetés, pk. 
tart .hely.

Ellátás módja, 
élelmezés, elhelye
zés, lőszer és 
egyéb ag-i szüks. 
biztosítása

Az igénybevett erők 
tervezett fegyverzete, 
felszerelése, öltözete, 
száll, módja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. A létesítményt ért fegy
veres támadás esetén

2. Létesítmény elleni táma
dási kísérlet esetén

3. A létesítmény elleni bűn- 
cselekmény, rongálás, kár
tevés, stb. esetén

4. Tűz, robbanás, elemi csa
pás esetén

5. FHKSZ, ill.THKSZ esetén

Együttműködő szervek aláírása

ÁBTL - 4.2 - 13 - 68/210 - 1/1978 /73



8. sz. melléklet

Jóváhagyom: SZÁLLÍTMÁNY ŐRZÉSI ÉS KIS ÉRÉSI TERV

19. nap

vállalat (intézmény) vezető

Az őrség vezénylése és állománya Az őrségparancsnok kötelmei Az őrök kötelmei A szállítás menetvonala, 
a szállítmány leírása

aláírás
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Jóváhagyom:
9. sz. melléklet

19..............h ó ...........n.

vezető

TERV
ideiglenes őrzési és biztosítási feladatra

Tartalmi vázlat:
1. Elrendelő vezető neve, beosztása

2. A feladat leírása (hol, milyen)

3. A feladat ideje, szolgálati igénybevétel ideje

4. Az igénybe vett állomány név szerinti felsorolása és milyen váltásból történt 
(visszatartással, pihenő, szolgálatmentes, vagy szabadnapos állományból).

5. Az őrök részletes feladatának leírása, felállítási helyek szerint.

6. Az őrök felszerelése

7. Összeköttetés rendje

8. Az igénybe vett állomány ellátása (étkezés) és a felmerült túlóra költségek el
számolásának rendje.

aláírás
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10. sz. melléklet

SZOLGÁLATI ELŐJEGYZÉS
19...... é v ......................hónapra

Sor
szám NÉV

Napok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jelzések: parancsnok: PK. beteg: B vezényelve: V 
helyettes: H. szabadság: SzB. rendkívüli ....................
szabadnap: SZ. szolgálat: X szolgálat aláírás
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Illa  sz. melléklet

SZOLGÁLATI NAPLÓ
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sz. váltás 19

VOOJ

1 Hivatali szolgálati időrendszerben

őrségparancsnok:_____________________________
őrség pk.helyettes:___________________________
őrségi előadó_________________________________

.............................órai váltási időrendszerben
Váltásparancsnok:_____________________________
Váltás pk. helyettes:__________________________
Felvezetők:

ő rö k  vá] tási rendje

___sz.őr(jőr.) — -tói —-ig ___sz.őr(jőr.)------ -tói__ -ig

Szám
I. váltás II. váltás

Név Név

| 
őr

he
ly

ek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

[ 
Já

rő
rö

l

3-
4.
5.
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h ó ____nap 1Ilb sz■ melléklet

2 Ellenőrző járőr és megerősítő 
szolgálat

4 Szolgálatmentes, illetve 
szabadnapon lévők

órától -  óráig ö r  (jőr.) neve l.
2.
3.
4.
5.

Szabadságon lévők:
1.
2.
3.
4.

... - , 5.
Betegek

Rendszeresített: .... ..........  meglévő: ........ 1.
Szolgalatban: -  hivatali: ............... 2.
Távollévők: ........... .... fő 3.
Rendsz.őrhely: ...... -  jőr.................. 4.
Betöltött őrh.: ...... -  jor............. Vezényeltek

A ...............  órai váltási rendszerű szol 1.
gálatot, az őrség helyiségeiben lévő be
rendezési tárgyakat leltár szerint, valamint

2.
3.

• ,, - jv 4.
Igazolatlanul távol

1.
es az alábbi eszközöket: 2.

Igazoltan távol

átadtam átvettem
1.
2.



5 A váltás és az őrök eligazításának 
főbb szempontjai
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11 le sz. melléklet

6 Ellenőrzési és beszámoltatási észrevételek, 
szolgálatban beállt változások

7 Ellenőrző elöljárók észrevétele 
utasítása

8 Kiképzés, továbbképzés tárgya, 
részt vevők létszáma, kik-ideje



12/a sz. melléklet

ESEMÉNYNAPLÓ
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12/b sz. melléklet

Az esemény

Év, hó, 
_ n ap _

Ideje: 

óra
leírása

Tett intézkedés

perc
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 13. sz. melléklet

ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

.......................................................................n é v ....................................................... rendfok.

.......................................................................beo.........................................................................

.......................................................................szóig, hely
által tarto tt ellenőrzésről.

Kezdete:

AZ ELLENŐRZÉS Vége:

Észrevételek:
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14/a sz. melléklet

FEGYVER- ÉS LŐSZERNYILVÁNTARTÁS
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14/b sz. melléklet

Dátum Bevételezett fegyver 
Oőszer) megnevezése

Bev. db. 
szám

Felhasznált
db.

leselejtezett 
javításra le
adott db.

Megmaradt
db.

Aláírás
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15 la sz. melléklet

P O L IT IK A I É S  S Z A K K IK É P Z É S I 
N Y IL V Á N T A R T Á S
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15 le sz. melléklet

So
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m

Foglalkozás ideje
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15/d sz. melléklet
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Foglalkozás tárgya
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15/e sz. melléklet

So
rs

zá
m

Lőgyakorlat megnevezése
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15/g sz. melléklet

Kiképzési ágak

T
er

ve
ze

tt 
ór

ák
 

sz
ám

a o  52
&  '03

x :  n  4/1
M
>  ' O R

és
zv

ét
el

%

Értékelés

> Ér
t. 

os
sz

.

„K” „J” „M” „NF”

'

106

ÁBTL-4.2 - 13 -68/210 - 1/1978 /91



15fh sz. melléklet

HARCKÉSZÜLTSÉGI, ŐRZÉSVÉDELMI GYAKORLATOK

Ideje Létszám Végrehajtott feladat Értékelés
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15 ti sz. melléklet

GYŰLÉSEK, ÉRTEKEZLETEK

Idő Főbb kérdések
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151/ sz. melléklet

ELLENŐRZÉS

Az ellenőrzött foglalkozás tárgya,
Ideje az ellenőrző elöljáró észrevételei és utasításai
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FELJEGYZÉS

I5/k sz.
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15/1 sz. melléklet

ÚTMUTATÓ 
a napló vezetéséhez

A politikai és szakkiképzési nyilvántartás folyamatos és pontos vezetéséért az őrségpa
rancsnok felelős.

A nyilvántartás vezetését megkönnyíti az, hogy az állomány névsora a borítólapra erősí
te tt, és kihajtható táblázaton van feltüntetve, sorszámmal ellátva. Az első lapra az állo
mány személyi adatait kell beírni.

A nyilvántartó hét részből áll. A nyomdai úton való elkészítésénél az egyes részek felosz
tását a következők szerint kell eszközölni:

-  első rész: foglalkozás ideje, foglalkozás tárgya (napló 50 %-a),
-  második rész: lőgyakorlatok megnevezése (napló 15 %-a);
-  harmadik rész: összesítő értékelés név szerint és kiképzési ágak szerint (napló 15

%-a),
-  negyedik rész: harckészültségi, őrzésvédelmi gyakorlatok (napló 5 %-a),
-  ötödik rész: gyűlések, értekezletek (napló 5 %-a),
-  hatodik rész: ellenőrzés (napló 5 %-a),
-  hetedik rész: feljegyzés (napló 5 %-a).

A nyilvántartó első részét kiképzési áganként kell felosztani és vezetni úgy, hogy az össze
sítő elkészítése könnyebb legyen.

-  A foglalkozás ideje című rovatba a hónapot és napot, a foglalkozás tárgya című 
rovatba a foglalkozás tárgyát, a tervezett órák száma című rovatba a kiképzési tervben 
előírt órák számát, a végrehajtott órák száma című rovatba pedig a valóságban megtartott 
órák számát kell bevezetni, a foglalkozásvezető a megtartott foglalkozást aláírásával iga
zolja az erre vonatkozó rovatban,

-  a foglalkozáson való részvételt az „Rv” rovatba kell bejegyezni az alábbiak 
szerint:

-f- = foglalkozáspn részt vett,
IT = foglalkozásról igazolatlanul távol,
Sz = szolgálatban,
Szb = szabadságon,
B = beteg,
V = vezényelve,
T = engedéllyel távol,
-  a foglalkozásvezető által adott osztályzatokat az „ 0 ” rovatba kell bevezetni.
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Az ellenőrző és ismétlő (pót) foglalkozásokat is a napló első részében kell nyilvántartani. 
A nyilvántartó második részében a lövészetek eredményei kerüljenek bevezetésre:

-  a lőgyakorlatok megnevezése című rovatba a lövészeti szabályzat szerint a lő- 
gyakorlat megnevezését és számát kell beírni (pl.: gpi. 1. számú);

-  az értékelés című rovatba a lövészeti szabályzatban előírt értékelés szerinti ered
ményt kell nyilvántartani az alábbi betűjelekkel:

K = kiváló 
J = jó 
M = megfelelő 
Nf = nem megfelelő

A nyilvántartó harmadik részének első oldalára név és kiképzési ágak szerinti, a második 
oldalra a kiképzési ágak szerinti összesítést kell bevezetni. Az összesítő értékelést évente 
egy esetben, a kiképzési év végén -  a vizsgáztatás után -  kell elkészíteni.

Az egyéni összesített értékelésnél a következő osztályzatok lehetnek:
K = kiváló 4,51-5 
J = jó 3,51-4,50 
M = megfelelő 2-3,5
Nf = nem megfelelő 2-es alatti összesített eredmény 

A nyilvántartó többi részét értelemszerűen kell vezetni.

A nyilvántartó több éven keresztül is felhasználható, ezért az előző évi eredményeket év 
végén le kell zárni. A nyilvántartó kék — ellenőrző és ismétlő foglalkozásokat piros -  
tintával kell vezetni.
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It5. sz. melléklet

ESKULAP

Én a Magyar Népköztársaság állampolgára eskü
szöm, hogy a polgári fegyveres őrségnek becsületes, hű tagja leszek. A társadalmi tulaj
dont lelkiismeretesen őrzöm, ha kell életem feláldozásával is megvédem. Szolgálatomat 
fegyelmezetten teljesítem A z államtitkot és a szolgálati titko t megőrzőm. A szakmai is
mereteket elsajátítom. Elöljáróim parancsát a legjobb tudásom szerint teljesítem. Felsze
relésemet megóvom, fegyveremet soha el nem hagyom. Minden ellenséggel szemben be
csülettel harcolok, az ellenséges kísérletet és megnyilvánulást elöljáróimnak jelentem. Ha 
eskümet megszegem, sújtson népköztársaságunk törvénye, és dolgozó népünk megvetése.

19 hó nap

esküvevő eskütevő
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17/a sz. melléklet

ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS TARTALMI VÁZLATA

1. Szervezeti változás az őrségnél az előző évihez képest (beosztások szerint, lét
számban, őrhely, járőr számában).

2. Létszám és fegyverelszámolás 
Részletezés:
— jóváhagyott pk. beo. össz. Pi db. gpi- db.
-  meglévő pk. beo. össz. pi. db. gpi- db.
-  hiány (vagy többlet) pk. beo. össz. pi. db. gpi- db.

3. Az őrszolgálat ellátásának értékelése, elemzése (statisztikai kitöltése)
(Az őrszolgálat ellátás hatékonysága, az őrzésbiztonság, a társadalmi tulajdon védel

mének helyzete.)

4. Az őrszolgálat ellenőrzése, annak hatékonysága az őrzésbiztonságra. Az elmúlt 
évben hány esetben történt ellenőrzés. (Rendészeti vezető, vállalatvezető, az illetékes 
szakirányító szerv, a rendőrség stb.).

5. A társszervekkel (üzemrendészet, tűzvédelem stb.) és a rendőrséggel való együtt
működés tapasztalatai.

6. A kiképzés, a továbbképzés végrehajtásának állapota, ezen belül:
-  az állomány politikai, szakmai képzettsége, felkészültsége;
-  a kiképzési programban előírtak végrehajtása (a kiképzési eredményekről kimuta

tást kell készíteni);
-  lövészetek végrehajtása;
-  az év során milyen jellegű összevonások voltak a parancsnokok, illetve a beosz

tottak részére.

7. Erkölcsi, fegyelmi helyzet értékelése (statisztika kitöltése);
-  milyen az állomány általános magatartása a szolgálathoz, a munkához, a kollek

tívához való viszonya;
-  az állomány részéről elkövetett rendkívüli események (név szerűit elemezve);
-  elismerések és a fegyelmi helyzet alakulása.
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8. Az őrség elhelyezése mennyire biztosítja a szolgálat zavartalan ellátását, az állo
mány pihenését, étkezését, kiképzését stb. A fegyver, lőszer állapota, biztonságos tárolása.

9. Különböző nyilvántartások, szolgálati okmányok vezetése.

10. Következtetések, javaslatok.

Melléklet: statisztika

aláírás
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1 7/b sz. melléklet

STATISZTIKA

a polgári fegyveres őrség (őrségek) 
szolgálati tevékenységéről, 

fegyelmi helyzetéről

Megnevezés eset fő

SZO LG ÁLATI TEVÉKENYSÉGEK:

-  Társadalmi tulajdon elleni cselekmények elkövetőinek
felderítésében való segítségnyújtás;

-  létesítmény, őr, járőr elleni támadás;
-  figyelmeztetés;
-  igazoltatás;
-  elfogás;
elfogott személyek közül átadva:
-  rendőrségnek;
— vállalati szervnek;
-  kényszerítő eszközök alkalmazása:

— testi kényszer,
— szolgálati kutya alkalmazás,
-  egyéb eszköz,

-  vétlen fegyver elsülés;
— figyelmeztető lövés;
-  lőfegyver-használat;
-  üzemi rendkívüli események elhárításában részvétel:

-  tűzeset,
-  baleset,
-  egyéb,

-  egyéb tevékenységek:
-  rendőri szervnek segítségnyújtás;
-  más szervnek segítségnyújtás.

DICSÉRETEK, ELISMERÉSEK:

-  miniszteri vagy magasabb kitüntetésben részesült:
-  kiváló pfő. jelvényben részesült:
— pénzjutalomban és tárgyjutalomban részesült:
-  egyéb elismerésben részesült.
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Megnevezés eset fő

ÖRSZOLGÁLAT I  ESEMÉNYEK:

-  őrhelyen elalvás;
-  őrhely elhagyás;
-  szolgálatban leittasodás;
-  egyéb fegyelmi vétség elkövetés (szolgálat alóli kibúvás, 

parancs iránti engedetlenség stb.)

FELELŐSSÉGRE VONÁSOK:

-  bírói büntető eljárás alá helyezve;
-  elbocsátva;
-  fegyelmi úton felelősségre vonva.

aláírás
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18. sz. melléklet 

Sorszám:

NYÍLT p a r a n c s

U tasíto m ................................................................................. elvtársat, hogy az ország terüle
tén + ................................................................. megye* te rü le té n ...................................................

ellenőrzést, vizsgálatot folytasson.
....................................................................................  iratokba betekinthet!+

Jelent nyílt parancsa a : ........................................... sz....................................................................
igazolvány felmutatása mellett érvényes.

Érvényes: 1 9 ...........é v ...............................h ó ...................... napig.

...................................................  , 19 . . . .  év . . .  . hó . . .  . nap.

aláírás

+ (nem kívánt rész törlendő)
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19. sz. melléklet

POLGÁRI FEGYVERES ÖR IGAZOLVÁNY

SZÁ M ________

0 0 0 22 3
I G A Z O L V Á N Y

T A Q J A

N É V :________________________

BEOSZTÁS,

M U N KA H ELY ;

S Z O LG Á LA TTE LJESITÉS  K Ö ZB EN  
H IV A T A L O S  SZEM ÉLYN EK  M IN Ő SÜ L. 

FEG YV ERV ISELÉSRE IN TÉZKEDESRE JOG O SU LT.

1*________________H í)  _____  N A P

P- H . A L Á ÍR Á S

Fénykép helye 
4,5 x  4,5

É r v é n y e s  

1978. jú n iu s 30-ig
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20. sz. melléklet

1. A Kiváló Polgári Fegyveres Ör oklevél adományozására a központi irányító szerv 
vezetője jogosult, a közvetlen vezető javaslatára, a helyi párt és szakszervezeti szervezet 
egyetértésével.

2. A Kiváló Polgári Fegyveres Őr oklevél adományozható a polgári fegyveres őrség 
tagjának, aki:

-  legalább egy évi polgári fegyveres őri munkaidővel rendelkezik,
-  esküjéhez híven teljesíti kötelességét,
-  az adott kiképzési éven belül a kiképzési és továbbképzési követelményeknek 

legalább jó eredménnyel eleget te tt,
-  érvényben lévő fenyítése nincs, illetve az adott évben felelősségre vonásban nem 

részesült,
-  példamutató magatartást tanúsít mind szolgálatban, mind szolgálaton kívül. (A 

feltételek együtt értendőek!)

3. A Kiváló Polgári Fegyveres Őr oklevél adományozására április 4-én és november
7-én kerül sor.

4. Az oklevél soron kívül is adományozható rendkívüli és kimagasló szolgálati fel
adatok végrehajtásáért.

5. Az oklevéllel együtt pénzjutalom is adható.

6. Az oklevelek elkészítéséről a központi irányító szerv gondoskodik.

KIVÁLÓ POLGÁRI FEGYVERES ÖR OKLEVÉL
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21. sz. melléklet

KIVÁLÓ POLGÁRI FEGYVERES ÖR JELVÉNY

1. A Kiváló Polgári Fegyveres ő r  jelvény adományozására az illetékes főhatóság ve
zetője jogosult, a közvetlen vezető javaslatára, a helyi párt és szakszervezeti szervezet 
egyetértésével.

2. Kiváló Polgári Fegyveres Őr jelvény adományozható a polgári fegyveres őrség tag
jának, aki

-  legalább 3 évi polgári fegyveres őri munkaidővel és kiváló polgári fegyveres őr ok
levéllel rendelkezik,

-  esküjéhez híven teljesíti kötelességét,
-  az adott kiképzési éven belül a kiképzési, továbbképzési követelményeknek kivá

ló eredménnyel eleget te tt,
-  érvényben lévő fenyítése nincs, illetve az adott évben felelősségre vonásban nem 

részesült,
-  példamutató magatartást tanúsít mint szolgálatban, mint szolgálaton kívül. (A fel

tételek együtt értendőek.)

3. A jelvény a polgári fegyveres őrségtől való kiválás után is tulajdonosa birtokában 
marad.

4. A jelvényt vissza kell vonni:
-  szabadságvesztés büntetéssel járó bírói ítélet esetén,
-  olyan súlyos fegyelemsértés elkövetése esetén, amely méltánytalanná teszi a jel

vény viselésére,
-  fegyelmi úton történt elbocsátás esetén.
A jelvényt javaslat alapján csak az adományozásra jogosult vezető vonhatja vissza.

5. A jelvény adományozására április 4-én és november 7-én kerül sor.

6. A jelvény soron kívül is adományozható rendkívüli és kimagasló szolgálati fel
adatok végrehajtásáért (gyanús személyek elfogásáért, társadalmi tulajdon ellen irányuló 
bűncselekmény megakadályozásáért, rendkívüli események során tanúsított önfeláldozó 
cselekedetért stb.).

7. A jelvény adományozható azoknak a személyeknek is, akik irányítják, segítik, és 
munkájukkal hozzájárulnak a polgári fegyveres őrség hivatásának betöltéséhez.

8. A jelvénnyel együtt pénzjutalom is adható. m
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9. A Kiváló Polgári Fegyveres Őr jelvény előállításáról a főhatóságok gondoskod
janak.

10. A Kiváló Polgári Fegyveres Őr jelvény leírása:
-  a jelvény átmérője 35 mm,
-  kétoldalon zománcozott babérlevelekkel ( 6 -6  db zöld színű levél),
-  a babérleveleken belül körben fogaskerék (7 -7  foggal),
-  a fogüregek fehér zománccal vannak kitöltve,
-  a jelvény közepén világoskék zománc mező van köralakban;
-  a jelvény felső részén egy 15 mm-es kiemelkedő vörös csillag van,
-  a vörös csillag alsó két szárát érintve fehér zománcszalag húzódik,
-  a fehér szalagon a felirat „Kiváló Polgári Fegyveres ő r ” ,
-  a felirat alatt keresztbe te tt rézlemezből stancolt géppisztoly van elhelyezve.
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22. sz. melléklet

AZ ŐRSZOLGÁLATI OKMÁNYOK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK LEÍRÁSA 

őrszolgálati okmányok leírása

A szolgálati okmányokat az üzemrendészeti vezető, ahol üzemrendészet nincs, o tt a válla
lat vezetője, illetve az őrség parancsnoka készíti el, írja alá, valamint a központi irányító 
szerv vezetője (parancsnoka) hagyja jóvá.

Létesítménynyilvántartó-lap 
Nyilvántartó lapot kell felfektetni a központi irányító szerveknél, az őrségparancsnoknál, 
a felügyeletet ellátó belügyminisztériumi szerveknél, a középfokú és első fokú rendőrha
tóság közrendvédelmi osztályán, alosztályán (1. számú melléklet).

Őrhely, járörútvonal-táblázat 
A mellékletben feltüntetett rovatokat értelemszerűen kell kitölteni: (2. számú melléklet).

Őrhely-vázlat
Tartalmazza a létesítmény belső elrendezését, kerítést, lényegesebb tereptárgyakat (a lé
tesítmény 100-400 m. körzetében), az őrök felállítási helyét, számozását, mozgási körle
tét, járőr menetvonalát, a megfigyelési szektorokat, az őrzéstechnikai berendezéseket, őr
torony, őrbódé helyét, az őrség elhelyezését (3. számú melléklet).

Őrségutasítás
Az utasítást a mellékletben felsorolt szempontok szerűit kell összeállítani (4. számú 
melléklet).

Védelmi-vázlat
Tartalmazza a létesítmény belső elrendezését, kerítést, lényegesebb tereptárgyakat (a lé
tesítmény 100-400 m-ig körzetében), a létesítmény rejtett megközelítésére alkalmas irá
nyokat, a felállított és megerősítő őrök tüzelőállásait, a tüzelési szektorait, a védelmi sza
kaszokat, a védelmi szakaszok parancsnokait és az őrségparancsnok tartózkodási helyét, a 
tartalék elhelyezését és létszámát, a lőszer felvételező- és segélyhelyet, az őrszobán vissza
hagyott erőket, az összeköttetés eszközeit, műszaki-technikai létesítményeket (5. számú 
melléklet).

Riadó terv
A tervet a mellékletben felsorolt szempontok szerint kell összeállítani (6. számú 
melléklet).
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Együttm űködési terv
A tervet a mellékletben feltüntetett rovatokat értelemszerűen kell kitölteni. A tervet úgy 
kell elkészíteni, hogy valamennyi együttműködő szerv kapjon egy-egy példányt. A 3. ro
vatban kell feltüntetni az együttműködő erőket (pl.: vállalati, üzemrendészeti, tűzvédel
mi, rendőrkapitányság stb.), és létszámát.
A 4. rovatban kell feltüntetni, ki, kit értesít, illetve kinek van joga a kirendelésre, igénybe
vételre, milyen időnormával (7. számú melléklet).

Szállitmányőrzési és kisérési terv 
A mellékletben feltüntetett rovatokat értelemszerűen kell kitölteni. A tervet a szállít
mánykísérés előtt kell elkészíteni és jóváhagyatni. Ahol rendszeres a szállítmány kísérés, 
ott állandó terv is lehet. A tervet nagyobb szállítmánykísérés esetében ki lehet egészíteni 
őrzési és védelmi vázlattal. A feladat végrehajtása után legalább kettő évig kell megőrizni.

Terv idegielens őrzési és biztosítási feladatra 
A tervet minden esetben a konkrét feladatra kell elkészíteni és jóváhagyatni. Feladat 
végrehajtása után a tervet legalább kettő évig kell megőrizni (9. számú melléklet).

Őrszolgálati nyilvántartások leírása

A polgári fegyveres őrségek a következő szolgálati nyilvántartásokat kötelesek felfektetni 
és vezetni. A naplókat használatbavétel előtt hitelesíttetni kell.

Szolgálati előjegyzés
Az előjegyzés a szolgálat tervezésére szolgáló okmány. Az előjegyzésen fel kell tüntetni 
a váltások időrendjét, a napok alatt lévő kockákban. A szolgálatot egy hónapra előre kell 
megtervezni és az állományt vezényelni. Az előjegyzésben fel kell tüntetni a szabadság és 
egyéb távolléteket is a megadott jelzések alkalmazásával. Az előjegyzésben az előre kiala
kított váltásokat egymás után számozás szerint kell feltüntetni. A jóváhagyott előjegy
zést csak akkor lehet megváltoztatni, ha a létesítmény biztonsága, betegség vagy más 
rendkívüli esemény indokolttá teszi. A változtatásra az őrségparancsnoknak van joga 
(10. számú melléklet).

Szolgálati napló
A  naplót az őrség hármas rendszerű váltásának megfelelően kell vezetni. A rovatokat tin
tával kell kitölteni. A napló vezetéséért az őrségparancsnok, illetve a váltásparancsnokok 
felelősek. Egy-egy dupla oldal egy váltás nyilvántartására szolgál, ugyanakkor a 3. 4. és
8-as rovatokat az egész őrségre vonatkoztatva kell kitölteni. A váltásokat név szerűit csak 
a szolgálatbalépés napján kell bevezetni, a szabad idős váltásokat külön név szerint nem 
kell nyilvántartani csak a 3. rovatban szám szerint. Az őrségparancsnok által kéthetenként

124

ÁBTL-4 .2 -  13 -68 /210- 1/1978 /109



megtartott fegyvervizsgát és tapasztalatait a napló 6. rovatába kell bevezetni (11. számú 
melléklet).

Eseménynapló
A napló a létesítmény területén és a szolgálattal összefüggően történt események nyilván
tartására szolgál. A tett intézkedések rovatában kell feltüntetni az elöljáró felé te tt jelen
téseket, az eseménnyel összefüggő szolgálati és egyéb intézkedéseket. (12. számú 
melléklet).

Ellenőrzési napló
A napló a rendőri szervek által végrehajtott ellenőrzések bejegyzésére szolgál. A naplót a 
területileg illetékes első fokú rendőrhatóság biztosítja (13. számú melléklet).

Fegyver és löszemyilvántartás 
A nyilvántartást értelemszerűen kell kitölteni (14. számú melléklet).
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A BELÜGYMINISZTER 
2/1981. (II. 23.) BM számú 

r e n d e l e t e

a Polgári Fegyveres őrség 
Működési és Szolgálati Szabályzatának módosításáról

1. §

A 7/1977. (XII. 24.) BM számú rendelet mellékleteként ki
adott Polgári Fegyveres őrség Működési és Szolgálati Szabály
zata Függelékének 7. és 12. pontját — az érdekelt miniszte
rekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valam int a 
Fővárosi Tanács elnökével egyetértésben — az e rendelet mel
lékletében foglaltak szerint módosítom.

2 . §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

DR. HORVÁTH  ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 4000 példányban.
Kapják: a Polgári Fegyveres őrség Működési és Szolgálati Sza

bályzatának elosztója szerint.
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Melléklet a 2/1981. (II. 23.) BM számú rendelethez.

A Polgári Fegyveres Őrség Működési és Szolgálati Szabályza
ta Függelékének 7. és 12. pontja helyébe a következő rendel
kezések lépnek:

„7. Az alapellátás egyszeri járandóság. Rendeltetése, hogy 
az igényjogosult a szolgálat megkezdésének időpontjá
ban rendelkezzen a szolgálat ellátásához szükséges ru 
házattal.

Az alapellátási norm át az 1. számú melléklet ta rta l
mazza, amelynek a szerv költségvetése terhére elszá
molható értéke 16 000,— Ft. Az ezt esetleg meghaladó 
összeget a szerv megelőlegezi, és azt az igényjogosult 
részére legközelebb esedékessé váló utánpótlási ruha
pénzből levonja”

„12. Az alapellátás utánpótlása évi utánpótlási ruhapénz jó
váírásával történik, amelynek évi összege beosztástól 
függetlenül 6 800,— Ft.”
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