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0021. számú 
EGYÜTTES PARANCSA

az állam- és közbiztonság területén jelentkező 
tűzszerészi feladatok ellátására

Budapest,1982. dec. hó 2-n.

A világviszonylatban terjedő terrorcselekmények bizonyos enyhébb formái - 
az utóbbi években - egyes szocialista országokban is tapasztalhatók vol
tak. Hazánkban a tűzszerészi feladatok ellátásába tartozó, s e téren a 
megelőzést is szolgáló intézkedések foganatosítandók.

A Minisztertanács Honvédelmi Bizottságának 8/330/1982. számú határozatá
ban kapott felhatalmazás alapján, az állam- és közbiztonság területén, a 
tűzszerészi feladatok szakszerű és eredményes ellátása érdekében

m e g p a r a n c s o l j u k  :

1./ Az állam- és közbiztonsági tűzszerész feladatok ellátására a Belügy
minisztérium Forradalmi Rendőri Ezred szervezetébe speciálisan képzett, 
különleges eszközökkel felszerelt tűzszerész alosztályt / a továbbiak
ban alosztály / kell felállítani 1983. április 30-ig.

2./ A Magyar Néphadsereg személyügyi főcsoportfőnöke és műszaki főnöke, az 
alosztály felállításához nyújtson segítséget. A Magyar Néphadsereg ál
lományából a feladatnak megfelelő alapképzettségű 5 fő hivatásos tisz
tet, tiszthelyettest / 2 tiszt, 3 tiszthelyettes / adjon át a Belügy
minisztériumnak.
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A Belügyminisztérium személyügyi főcsoportfőnöke a Magyar Néphadsereg 
személyügyi főcsoportfőnökével együttműködve folyamatosan gondoskod
jon az alosztály rendeltetésének megfelelő alapképzettség megszerzé
séről, a káderek beiskolázásáról a Magyar Néphadsereg tiszti-, tiszt- 
helyettesi tanintézeteibe és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára.

3./ Az alosztály állományát 1983. május 1-től kiképzésre és készenlétben 
tartásra tartósan vezényeljük a Magyar Néphadsereg 1. önálló tűzsze
rész és aknakutató zászlóaljhoz / a továbbiakban zászlóalj /. A ve
zénylés ideje alatt az alosztály elhelyezéséért, készenlétben tartá
sáért a Magyar Néphadsereg hátországvédelmi parancsnok felelős.

A Magyar Néphadsereg műszaki főnöke, a Magyar Néphadsereg hátország- 
védelmi parancsnok, együttműködve a Belügyminisztérium országos rendőr
főkapitány közbiztonsági és közlekedési helyettesével, szervezzék meg 
a kiképzést és biztosítsák a kiképzési feltételeket.

A képzést úgy kell megszervezni és irányítani, hogy az alosztály ál
lománya 1984. január 1-ig váljon alkalmassá az állam- és közbiztonsá
gi tűzszerész feladatok önálló ellátására.

A BM pénzügyi-, anyagi-, műszaki főcsoportfőnöke gondoskodjon a szemé
lyi állomány ruházattal, illetménnyel és illetményjellegű juttatások
kal történő ellátásáról. Továbbá az alosztály rendeltetésének megfele
lő speciális eszközök beszerzéséről, illetve a képzéshez szükséges kü
lönleges eszközök és gépjárművek biztosításáról.

4./ Az országos rendőr-főkapitány közbiztonsági és közlekedési helyettese 
szervezze meg az állam- és közbiztonsági tűzszerész feladatok folyama
tos, de legkésőbb 1984. január 1-el történő átvételét. Szabályozza az 
alosztály működési rendjét.

5./ A zászlóalj 1984. január 1-ig az eddigi gyakorlat szerint végezze az 
állam- és közbiztonsági tűzszerész feladatok ellátását. 1984. január 
1-től, külön rendelkezés szerint vegyen részt a közbiztonsági tűzsze
rész feladatok ellátásában, ha annak biztonságos végrehajtása az al
osztály erejét meghaladja.
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6./ Parancsunkban foglaltak alapján a Magyar Néphadsereg vezérkari fő
nöke és a Honvédelmi Minisztérium illetékes szerveinek főnökei a 
szükséges mértékben adjanak ki intézkedést a feladatok végzésének 
részletes szabályaira.
A Belügyminisztérium szerveinek további feladatait külön miniszteri 
parancs szabályozza.

Ez a parancs kiadása napján lép hatályba.

/CZINEGE LAJOS/ /Dr. HORVÁTH ISTVÁN/
honvédelmi miniszter belügyminiszter

Készült: 33 példányban 
Egy példány 3 lap 
Itsz: 0502 
Lnsz: 5/134Kapják: Az érintett BM és HM szervek.
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