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50-13/1/1986. A rendőrbalesetek megelőzésével kapcsolatos 
intézkedésekről.
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50-17/6/1985. Külföldi állampolgárok hálózati beszervezésé
nek és foglalkoztatásának szabályairól szóló 
2/1985. számú miniszterhelyettesi intézkedés
hez irányelvek.

50-16/12/1986. A szigorított javító-nevelő munka elítéltekkel 
kapcsolatos megkeresésekről.

50-16/21/1986. Fizetett ügynökök munkahelyi legalizálásának 
egyes kérdéseiről.

50-16/22/1986. A BM Budapest V., Münnich F. u. 28. sz. alatt 
lévő épülete előtti (körüli) szabálytalan meg
állás és várakozás megszüntetéséről.

50-16/26/1986. Legfőbb Ügyészség által készített összefoglaló 
jelentés az új gazdálkodási formák kihaszná
lásával elkövetett bűncselekmények vizsgála
táról.

50-17/1/1986. "Tapogató” fedőnevű rendszer szabályzatá
nak kiadásáról.

50-19/5/1986. Személyi szabadság korlátozásával járó kény
szerintézkedések alakulásáról készített jelen
téshez szempontok.

50-19/12/1986. Intézkedési terv a börtönelhárítómunka fe j
lesztésére.

50-19/14/1986. Személyi szabadság korlátozásával járó kény
szerintézkedések alakulását értékelő jelentés 
kérésének időponti meghatározása.

50-19/16/1986. Elmeorvosi-szakértői kirendelések ügyészi fe l
ügyeletéről szóló 3001/1986. számú Legfőbb 
Ügyész helyettesi körlevél megküldése.
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50-17/5/1985. A Magyar Nemzeti Bank nagyösszegű pénz- 
és értékszállításai fegyveres kísérési fe lada
tainak átvételére, valamint a BM FRE Pénz
kísérő Alosztály állományának kiképzésére és 
továbbképzésére.

50-17/8/1985. 23/1985. BM számú utasítás alapján intézke
dés kiadása a Magyar Népköztársaság és a 
Bolgár Népköztársaság Kormánya között bűn
ügyi rendészeti és közlekedésrendészeti együtt
működésről szóló egyezménnyel kapcsolatban.

50-960/1/1985. A szocialista versenymozgalom szervezéséről 
a BM Forradalmi Rendőri Ezrednél.

50-18/11/1985. Országos Számítógépes Közúti Jármű A lap
nyilvántartási Rendszer keretében az adatfel
vételezéssel kapcsolatos feladatok végrehaj
tására intézkedés.

50-18/25/1985. Karhatalmi továbbképzési-program a közbiz
tonsági szervek rendőri állománya részére 
1986-1990-ig.

50-18/12/1985. Polgári fegyveres őrség szolgálati igazolvá
nyának alkalmazásához készített útmutatás.

50-18/18/1985. Különböző szervektől, intézményektől, vá lla la 
toktól érkező megkeresések teljesítésével kap
csolatos intézkedés.

50-18/20/1985. Brüsszeli Heysel stadionban történt esemé
nyekről értékelés.

50-18/23/1985. ,,Rend és biztonság a stadionokban” kiadott 
UEFA intézkedés gyakorlati munka során tör
ténő érvényesítésére intézkedés.

50-16/6/1986. A körzeti megbízotti irodákban önkéntes rend
őrök által tartott ügyeleti szolgálat bevezeté
séről.

50-18/4/1986. A tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, több
letszolgálatának pénzbeni megváltásáról.
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50-19/2/1986.

50-19/6/1986.

50-19/8/1986.

50-19/9/1986.

50-19/10/1986.

50-19/13/1986.

50-19/15/1986.

50-19/17/1986.

50-19/23/1986.

Tájékoztató a Honvédelmi Minisztérium Á l
lamtitkár 05/1986. sz. intézkedéséről.
Laktanyák körüli parkolóhelyek és forgalmi 
rend biztosítása.
Magyar Nemzeti Múzeumban bekövetkezett 
terrorcselekmények megszakítására terv.
1985. évi fegyveres biztosítási feladatok a la 
kulásáról, tapasztalatairól, további feladatok
ról.
Katonai főiskolák teljes hallgatói állománya 
szolgálati időn és elhelyezési körleten kívül 
polgári ruha viselésével kapcsolatos tájékoz
tatás.
BM önkéntes társadalmi segítők tevékenysé
gének, anyagi és pénzügyi ellátottságának 
helyzetéről, javaslatok a további tennivalókra.
Közbiztonsági és közlekedési állomány sérel
mére elkövetett hivatalos személy elleni erő
szak alakulásáról jelentés.
Szabálysértési ismeretek elsajátításához ta
nácsi rendeletek megkérése.
Körzeti megbízotti szolgálat irányításának ta
pasztalatai.
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50-17/2/1985. Intézkedés a külföldiek és a külföldön élők 
útlevelével beutazó magyar állampolgárok 
lakcímadatainak jelentésével kapcsolatos fe l
adatok végrehajtására.

50-17/10/1985. A rendőrhatósági kényszerintézkedésekről 
szóló 4/1985. BM számú rendeletben, va la
mint a végrehajtása tárgyában kiadott 25/ 
1985. számú belügyminiszteri utasításban meg
határozott egyes feladatokról intézkedés.

28-80/1985. Egységes Gépi Prioráló Rendszer (EGPR) M a
gyarországon letelepedési engedéllyel ren
delkező és a huzamosabb ideig itt tartózkodó 
külföldiek adatait tartalmazó ,,T” betűjelű 
nyilvántartás korszerűsítésével kapcsolatos in
tézkedés.

50-21/1/1986. Az útiokmányok nyilvántartásáról, őrzéséről, 
kitöltéséről, selejtezéséről intézkedés.

50-21/2/1986. Az útlevelek és kiutazási engedélyt kérelmezők 
adatainak jelentésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról intézkedés.

50-21/3/1986. Intézkedés az igazgatásrendészeti eljárások
ért megfizetett illetékbélyegek ellenőrzéséről.
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50-17/4/1985. BM Országos Rendőrfőkapitány Bűnügyi He
lyettese és a BM Adatfeldolgozó és Tájékoz
tatási Csoportfőnökének Együttes Intézkedése:
a bűnügyi szolgálat szigorúan titkos állomá
nyába kinevezett személyek anyagainak spe
ciális nyilvántartásba vételéről.

50-17/7/1985. BM Országos Rendőrfőkapitány Közbizton
sági és Közlekedési Helyettese és a BM Adat- 
feldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnök in
tézkedése:
az Országos Számítógépes Közúti Jármű A lap
nyilvántartási Rendszer létrehozását szolgáló 
adatfelvételezés, ellenőrzés, pénzügyi fedeze
tének biztosítása.

50-17/11/1985. BM Országos Rendőrfőkapitány Bűnügyi He
lyettesének és Közbiztonsági- Közlekedési He
lyettesének együttes intézkedése:
az Országos Számítógépes Közúti Jármű A lap
nyilvántartási Rendszer-ben gépjárműkörözé
sek gépi nyilvántartásával kapcsolatos adat
szolgáltatásról.

50-13/7/1985. BM Titkárságvezető és a BM Országos Rend
őrfőkapitány Közbiztonsági és Közlekedési 
Helyettesének intézkedése:
a Közlekedési Minisztérium műszaki ügyeleti 
helyekkel való együttműködésről.

50-16/33/1986. Országos Rendőrfőkapitány Bűnügyi, Köz- 
biztonsági és Közlekedési Helyettesének Kör
levele:
a vasúti balesetek során teendő rendőri in
tézkedésekről.

50-16/24/1986. BM Országos Rendőrfőkapitány Bűnügyi He
lyettesének és a BM Egészségügyi Csoportfő
nökének együttes körlevele:
a rendkívüli halálesetek adatszolgáltatásáról. 
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50-850/2/1986. BM Országos Rendőrfőkapitány Közbizton
sági és Közlekedési Csoportfőnökének és az 
Ipari Minisztérium Iparszervezési Főosztály ve
zetőjének 2/1986. sz. együttes irányelve:
a közlekedési bűncselekménynek minősülő 
üzemi balesetek során teendő intézkedések
ről.

50-18/1/1986. BM Országos Rendőrfőkapitány Bűnügyi He
lyettese és a BM Adatfeldolgozó és Tájékoz
tatási Csoportfőnök 1/1986. számú együttes 
intézkedése:
a Módus Operandi nyilvántartáshoz kapcso
lódó „Kábítószeres” adatszolgáltatás meg
figyelési körének módosításáról.

50-360/1/1986. BM Országos Rendőrfőkapitány Közbizton
sági és Közlekedési Helyettesének és a BM 
IV/II. Csoportfőnökének 1/1986. számú együt
tes utasítása:
a járőrkutyavezetők és szolgálati kutyáik or
szágos versenyéről szóló 1/1984. számú együt
tes utasításuk 2. számú mellékletének módo
sításáról.

-  2 0  -

ÁBTL - 4.2. - 50 - 180 /4 /1987 /21



BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
OSZTÁLYVEZETŐI 

ÁLTAL KIADOTT RENDELKEZÉSEK

ÁBTL - 4.2. - 50 - 180 /4 /1987 /22



ÁBTL - 4.2. - 50 - 180 /4 /1987 /23



S z á m a T á r g y a

BM ORFK I - 3. Osztályvezető által kiadott rendelkezések:
50-20/3/1985. IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancs

noksága felé továbbítandó kérelmekkel -  
büntetésvégrehajtási fokozattól eltérő elítélt
nek operatív érdekből az adott büntetésvég
rehajtási intézetbe való visszatartása -  kap
csolatos intézkedése.

50-24/5/1986. IM tájékoztató szakértői díj- és költségekkel 
kapcsolatban.

BM ORFK I-4. Osztályvezető által kiadott rendelkezés:
50-24/14/1986. A Belügyminisztérium Bűnügyi Technikai Inté

zete írás- és nyomszakértőinek igénybevételé
ről intézkedés.

BM ORFK II-1. Osztályvezető által kiadott rendelkezések:

50-24/15/1986. Tiltott helyen táborozás szabálysértésével kap
csolatos elvi állásfoglalás.

50-24/12/1986. Értékelő a lőfegyverekkel, lőszerekkel, ipari
robbanóanyagokkal elkövetett visszaélések, 
rendkívüli események 1985. évi tapasztalatai
ról készült jelentés.

BM ORFK II- 2. Osztályvezető által kiadott rendelkezések:

50-20/9/1985. Jogszabálygyűjtemény rendőrhatósági közúti
közlekedési igazgatási ügyintézéshez.

50-20/11/1985. Számítógépes közúti közlekedési adatfeldol
gozási információs és statisztikai rendszer 
gépjármű alrendszerének adatfelvételezése 
végrehajtására kiadott ügykezelési tájékoztató.

50-20/16/1985. 2/1979. (I. 20.) MT számú rendelet tilalma e l
lenére értékesített személygépkocsikkal kap
csolatos eljárásról.
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50-20/17/1985. Közúti közlekedési számítógépes adatszolgál
tatási, nyilvántartási és statisztikai rendszer 
adatfelvételezéséhez új nyomtatvány rendsze
resítése, egyidejűleg néhány nyomtatvány 
megszüntetésére vonatkozó intézkedés.

50-20/19/1985. Adatfelvételezés során alkalmazott szabályo
zások értelmezésére kiegészítés.

50-20/22/1985. Tájékoztató az Országos Számítógépes Köz
úti Jármű Alapnyilvántartás adatgyűjtése so
rán nyert adatok számítógépes feldolgozásá
ról készült eredménylisták kiértékeléséhez.

50-150/2/1985. Tehergépkocsik átrendszámozásáról intézke
dés.

50-20/15/1985. Kitöltési utasítás a műszaki megvizsgáláshoz
kötött járművek adatainak felvételéhez.

50-24/6/1986. Intézkedés a rendőrhatósági közúti közleke
dési igazgatási eljárásban alkalmazandó ille
tékről a külföldről behozott gépjárművek úti 
adófizetésről.

50-24/7/1986. Rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatási
ügyintézés jogszabály-gyűjteményének módo
sítása és kiegészítése.

50-24/3/1986. Országos Számítógépes Közúti Jármű A lap
nyilvántartási Rendszer adatfelvételezéséhez 
kiadott gépjárművek nemét, gyártmányát és 
típusát tartalmazó kódszótár kiegészítés.

BM ORFK III- 2. Osztályvezető által kiadott rendelkezés:

50-150/1/1985. Intézkedés a vízumkiadás, valamint a külföl
diek be- és kitelepítésének egyes szabályairól 
a BM Határőrség Forgalom Ellenőrző Pont
jain.
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BM ORFK III- 3. Osztályvezető által kiadott rendelkezés
235/1985. Lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező sze

mélyek és lőfegyvereik nyilvántartásának ÁNH 
gépi rendszerbe való bekapcsolásának gépi
adatfelvételével az adatrögzítéssel kapcsola
tos intézkedés.

Készült: 240 példányban.
Felterjesztve: miniszterhelyettes elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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