XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

BELSŐ HASZNÁLATRA!

1981. FEBRUÁR 26.

BELÜGYI K Ö Z L Ö N Y
A BELÜGYMINISZTÉRIUM

H I V A T A L O S

L A P J A

T A R T A L O M

Szám

T á r g y

O ldal

Miniszteri rendelet
1/1981. (I. 27.) BM

A szám ítástechnikai rendszerek titok-, vagyon- és tűzvédelm éről — —

9

Miniszteri utasítás
2/1981. (BK 2.) BM
96/1980. (HK 3/1981.)
HM—BM—IM—M

A kinevezett és szerződéses polgári alk alm azo ttak törzsgárda tagságáról
A gyalogsági lőterek létesítéséről, fejlesztéséről és haszn álatáró l —
O

16

m agyar—osztrák, a m agyar—jugoszláv, a m agyar—csehszlovák k ü
lönböző bizottságok ta g jain ak kinevezéséről, illetőleg felm entéséről —

16

P

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE
1/1981. (BK 2.) BM

A

Miniszteri parancs

Miniszteri rendelet
A belügyminiszter
1/1981. (I. 27.) BM számú
rendelete
a számítástechnikai rendszerek titok-, vagyonés tűzvédelméről
A Minisztertanács felhatalmazása alapján —
a Központi Statisztikai Hivatal elnökével, vala
mint az érdekelt miniszterekkel és országos ha
táskörű szervek vezetőivel egyetértésben — a
következőket rendelem:
Általános rendelkezések
1.

14

—

§

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a számítógépet és egyéb számítástechnikai
berendezést birtokban tartó, üzemeltető vagy
számítógépes adatfeldolgozást végző (a továb
biakban: üzemeltető), annak működését meg
rendelő vagy igénybe vevő (a továbbiakban:
felhasználó) valamennyi állami szervre, szövet
kezetre, állami feladatot ellátó társadalmi szer
vezetre, valamint egyesületre (a továbbiakban:
szerv);
b) a számítástechnikai rendszerben feldolgo
zás alatt levő és ott tárolt, illetve a feldolgozás
eredményeképpen létrejött, az a) pontban meg

határozott szerv ügykörébe tartozó minden, va
lamint a személyhez fűződő jogokkal kapcsolat
ban meghatározott iratra vagy adatra (a továb
biakban: adat) illetve adathordozóra, függetle
nül annak feldolgozási vagy előállítási módjától
és megjelenési formájától;
c)
a számítástechnika-alkalmazás
lyamatára.

teljes fo

(2) E rendelet alkalmazásában:
a) számítógép és egyéb számítástechnikai be
rendezés (a továbbiakban: számítástechnikai be
rendezés) minden olyan gépi berendezés és esz
köz, amely az (1) bekezdés b) pontjában meg
határozott adat előállításában, feldolgozásában,
tárolásában, továbbításában és megjelenítésében
részt vesz;
b) számítástechnika-alkalmazás folyamatán a
számítástechnikai berendezések üzemeltetése, az
alap- és rendszerprogramok, alkalmazási prog
ramok és azok dokumentációinak előkészítési,
tervezési, megvalósítási, működési és fejlesztési
szakaszai, illetve az ezek alapját képező meg
rendelések (szerződések), valamint az adathor
dozók tárolása és felhasználása értendők.
2.

§

(1)
A fegyveres erők és a fegyveres testüle
tek, illetve az e szerveket érintő adatok feldol
gozása vonatkozásában az illetékes miniszter,
valamint a Munkásőrség országos parancsnoka
— a belügyminiszterrel egyetértésben — az e
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szabályokat is

(2)
E rendelet nem érinti az állami népesség
nyilvántartás rendszerében történő adatszolgál
tatásról szóló 6/1979. (X. 24.) BM—HM—IM
számú együttes rendelet, valamint a statisztikai
adatok elektronikus gépi úton történő feldolgo
zásáról és tárolásáról szóló 2/1977. (VII. 30.)
KSH számú rendelkezés hatályát.
A védelem tárgya és eszközei

3. §
(1) A számítástechnika-alkalmazás folyamatá
ban és annak szakaszaiban a védelem tárgya:
a) az adatok és azok hordozói végleges meg
semmisítésükig, a közlésre szánt adatok a felhasználásukig;

2. szám

(3)
A (2) bekezdés szerinti kiegészítő bizton
sági intézkedést az a szerv köteles alkalmazni,
amelynek érdekkörében az felmerül. Ez az
irányadó a kiegészítő biztonsági intézkedés al
kalmazása költségfedezetének viselésére is.
5. §
(1) A számítástechnika-alkalmazás folyamatá
ban érdekelt üzemeltető szervek felügyeletét el
látó, ennek hiányában az ágazatilag illetékes
miniszter, illetőleg országos hatáskörű szerv ve
zetője (a továbbiakban: felügyeletet ellátó mi
niszter) e rendelet végrehajtására — a belügy
miniszterrel és a Központi Statisztikai Hivatal
elnökével egyetértésben — területe sajátossá
gainak megfelelő utasítást ad ki.
(2) Az utasítás kiterjed:

b) a személyhez fűződő és a vagyoni jogok;

a) a számítástechnikai berendezések biztonsá
gi követelményeknek megfelelő üzemeltetésére
és az általános adatvédelmi előírásokra;

c) a számítástechnikai berendezések, azok
környezete, működésük biztonsága és a doku
mentációik;

b) a titokvédelmet szolgáló kiegészítő bizton
sági intézkedések alkalmazásának szükségessé
gére, módjára és mértékére;

d) a számítástechnikai berendezésekhez tarto
zó okmányok, programok és azok dokumentá
ciói;

c) a különleges tűz- és vagyonvédelmi felada
tokra;

e) az alkalmazott biztonsági intézkedések,
azok tervei, tartalmi előírásai és eljárási szabá
lyai.
(2) Védelmi eszköznek minősül mindaz, a mű
szaki, technológiai, programozási, szervezési és
jogi intézkedés és eszköz, amely a védelem tár
gyát a veszélyforrás ellen biztosítja.
(3) Kiegészítő biztonsági intézkedés a titkot
képező adatok megőrzését szolgáló szigorító
vagy különleges védelmi eszköz.
A védelmi eszközök alkalmazása

4. §
(1) A számítástechnika-alkalmazás folyamatá
ban részt vevő szervek vezetői felelősek a ha
táskörükbe tartozó — a számítástechnikai biz
tonság megteremtéséhez szükséges — intézke
dések, illetve védelmi eszközök meghatározásá
ért és alkalmazásuk feltételeinek biztosításáért.
(2) A számítástechnika-alkalmazás folyama
tának bármely szakaszában szükséges kiegészí
tő biztonsági intézkedést, valamint az ezzel kap
csolatos jogokat és kötelességeket — eltérő ren
delkezés hiányában — az e tevékenységben
részt vevő szervek vezetői közösen állapítják
meg és a szerződésben rögzítik. Ez nem érinti a
titkok védelmével kapcsolatos személyi felelős
séget.

d) a kötelező biztonsági-, jelző- és riasztóbe
rendezések alkalmazására;
e) a távadatfeldolgozás alkalmazásának biz
tonsági feltételeire és a nemzetközi adatátvitel
eljárási rendjére;
f) a tárgyi feltételekre és a személyi felelős
ségre;
g) a számítástechnikai védelmi szabályzat ki
adásának rendjére.
6. §
A számítástechnikai rendszer részletes titok-,
vagyon- és tűzvédelmi feladatait az üzemeltető
szerv vezetője számítástechnikai védelmi sza
bályzatban határozza meg.
Titkot képező adatok védelme

7. §
(1) Államtitoknak, illetőleg szolgálati titoknak
minősülő adatot csak a védelméhez szükséges
kiegészítő biztonsági intézkedések megléte, il
letve megtétele esetén lehet számítástechnikai
rendszerben feldolgozni. Ez vonatkozik a feldol
gozás folyamatában titokká váló adatokra is.
(2) Államtitoknak minősülő adat számítógé
pes feldolgozásához — eltérő rendelkezés hiá
nyában — a felhasználó szerv vezetője adhat
engedélyt. Az engedélyt — a feldolgozás felté-
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teleinek egyidejű meghatározásával — írásban
kell megadni.
(3)
Szolgálati titoknak minősülő adat számí
tógépes feldolgozásához az (1) bekezdésben írt
feltételek megléte esetén a felhasználó szerv
illetékes minősítője adhat meghatározatlan idő
re szóló engedélyt. Az engedélyt — a feldolgo
zás feltételeinek egyidejű meghatározásával —
írásban kell megadni.
8.

§

(1) A számítástechnikai védelmi szabályzat
ban az államtitoknak és a szolgálati titoknak
minősülő adatok számítógépes rendszerben tör
ténő feldolgozása teljes technológiai folyamatát
szabályozni kell. Meg kell határozni:
a) a nyilvántartási tevékenység szabályait és
eszközeit;

11

10. §

(1) Az államtitkot vagy szolgálati titkot tar
talmazó adathordozót megfelelő minősítési jelö
léssel kell ellátni oly módon, hogy az a feldolgozás
egész folyamatában azonosítható és értelmezhe
tő legyen. Ezt az eljárást kell alkalmazni a má
solások során újraelőállított valamennyi minő
sített adathordozóra is.
(2) Annak érdekében, hogy az adathordozó
nyilvántartása és kezelése során a titok jellege
egyértelműen kitűnjön, az azonosításhoz szük
séges adatot és más kezelési előírást, az adat
hordozóval azonos minősítésű kísérőlapon kell
feltüntetni.
(3) A programozási dokumentációval együtt
átadott másodlagos, kódolt bizonylaton a minő
sítési jelölést a bizonylatot kiállító szerv tünteti
fel.

c) az adatok feldolgozási folyamatát és vé
delmük módját;

(4) Az államtitoknak minősülő adatok kódolá
sára, rejtjelzésére használt eszközök, konzolpa
pírok és az alkalmazott bizonylatok kezelésénél
és őrzésénél a titkos ügykezelés (a továbbiak
ban: TÜK) előírásainak megfelelően kell eljárni.

d) az adattárolás és az adatkibocsátás (to
vábbítás) rendjét;

11 . §

b) az adatok bizonylatait és azok áramlásának
útját;

e) a feleslegessé vált vagy hibás adatok (adat
hordozók) selejtezési és megsemmisítési rend
jét;
f) a betekintési jogosultságot;
g) az ellenőrzési jogokat és kötelezettségeket.
(2) A bizonylatok kódolására szolgáló kód
jegyzék, a szervezési — indokolt esetben — a
programozási és üzemeltetési dokumentáció az
adatok jellegének megfelelően minősül.
9. §
(1) Titoknak minősülő és titkot nem képező
adatokat a gépegységeken egyidejűleg feldol
gozni csak az operációs és az adatbázis kezelő
rendszerben kialakított biztonságos technikai
megoldások alkalmazásával lehet.
(2) A különböző minősítésű programok egy
idejű futtatásának biztonságos megszervezésé
ért és az illetéktelen hozzáférés megakadályo
zásáért az üzemeltető szerv vezetője felelős.
(3) Ha a számítógépes feldolgozás során a tit
kot nem képező alap- (elsődleges) adatok össze
sítésük, összefüggéseik révén államtitokká vagy
szolgálati titokká válnak vagy eltérő minősítésű
és nyílt adatok együttes feldolgozása történik,
azokat a jellegüknek megfelelően minősíteni
kell. Ez értelemszerűen vonatkozik a feldolgo
zás dokumentációjára is.

A titkot képező adatok védelmét — a feldol
gozás, az adattovábbítás és a tárolás során — az
operációs rendszerben és a programrendszerek
ben alkalmazott logikai-matematikai, illetve a
berendezésekben alkalmazott megfelelő techni
kai megoldásokkal is biztosítani kell (software,
illetve hardware adatvédelem).
12 .

§

(1) A minősített adatokat feldolgozó, létreho
zó számítógépes adatfeldolgozó rendszer rend
szerdokumentációjának tartalmaznia kell az
adatállomány megőrzésének és felülírásának
szabályait, technológiáját, valamint az adatállo
mány megsemmisítésére szolgáló fizikai törlő
program leírását.
(2) Megőrzés vagy felülírás esetén a rendszer
dokumentációban foglaltak szerint kell eljárni.
(3) A titkot képező mágneses adathordozón
tárolt adatok fizikai törlése megsemmisítésnek
minősül.
(4) Minősített adatokat tartalmazó adathordo
zó meghibásodása vagy megrongálódása esetén
az adathordozót
— a fizikai törlő program alkalmazásával tö
rölni kell vagy
— az indokolt terjedelemben fizikailag meg
kell semmisíteni.
(5) A törlő program alkalmazásáról jegyző
könyvet kell felvenni.
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(6)
Vizuálisan olvasható adathordozón tárolt,
a számítástechnikai eszköz vagy a számítógépes
adatfeldolgozó rendszer téves működése miatt
hibássá vált titkot képező adatot, a minősített
adathordozókkal együtt keli tárolni, majd selej
tezni kell és meg kell semmisíteni.
13. §
(1) A betekintési jogosultságot és az annak
gyakorlását biztosító jelszavak, kulcsok és más
eszközök körét az adatfeldolgozásban részt vevő
személyekre munkakörönként és a mindenkori
feldolgozási üzemmód figyelembevételével —
írásban — kell meghatározni.
(2) A betekintési jogosultság meghatározásá
nak arra is ki kell terjednie, hogy a titoknak
minősülő adatokhoz ki és milyen feltételek mel
lett illetékes hozzáférni.
(3) A kijelölt dolgozók előtt a titokvédelmi és
egyéb rendszabályokat, valamint a betekintési
jogosultság terjedelmét, gyakorlási módját és
időtartamát ismertetni kell. Ennek tudomásul
vételét írásbeli nyilatkozatba kell foglalni, és
erről nyilvántartást kell vezetni.
(4) A titkot képező tárolt adatok jegyzékét, a
mindenkori jelszavak és kulcsszavak jegyzékét,
valamint az azokat igénybe vevők és a betekin
tők névsorát a TÜK szabályai szerint kell ke
zelni.
14. §
(1) Az államtitkot tartalmazó adathordozók
tárolásánál a TÜK előírásainak megfelelően kell
eljárni.
(2) A titkot tartalmazó adatok biztonsági
okokból előállított másolati adathordozóit (má
sodpéldányokat) más épületben és lehetőleg te
rületileg is távol, biztonságos körülmények kö
zött kell tárolni.
15. §
(1) A titkot tartalmazó adathordozó szállítását
úgy kell előkészíteni, hogy azt a szállítás köz
ben károsodás ne érje, illetéktelenek hozzá ne
férjenek.
(2) A titkot tartalmazó mágneses adathordozót
az elektromágneses zavaró hatás ellen védeni

(1) A távadatfeldolgozás során az államtitok
és a szolgálati titok megőrzését kiegészítő biz
tonsági intézkedésekkel kell biztosítani.
a)
Államtitkot mind belföldön, mind külföld
re, illetőleg szolgálati titkot külföldre hírközlő
eszközön csak rejtjelezve lehet továbbítani:

2. szám

— a rejtjelző eszközök és módszerek rend
szerbe állításához a Belügyminisztérium illeté
kes szervének előzetes engedélye szükséges;
— a rejtjelző eszközök, módszerek meglété
ről, szakszerű használatáról a számítástechnikai
berendezést üzemeltető szerv köteles gondos
kodni.
b) Az államtitok feldolgozására alkalmazott
terminálokat (adatállomásokat) — titokvédelmi
szempontból — a számítógépre vonatkozó biz
tonsági előírásoknak megfelelően kell telepíteni
és üzemeltetni, függetlenül azok telepítési he
lyétől, illetve üzemeltetési módjától.
c) A szolgálati titokhoz való illetéktelen hoz
záférést a távadatfeldolgozási környezetben kü
lönböző azonosító tárgyak, jelszó-listák felhasz
nálásával, zavaró jelek közbeiktatásával, illetve
szigorító biztonsági intézkedések alkalmazásával
kell megakadályozni.
d) Az azonosító tárgyak, eszközök, valamint a
terminál biztonságos őrzéséről — eltérő megál
lapodás hiányában — az üzemeltető köteles
gondoskodni.
(2) A nemzetközi adatátvitel esetén:
a) államtitok, illetve szolgálati titok tekinte
tében a 14/1971. (IV. 15.) Korm. sz. rendelet 7.
§-ában meghatározott engedély, egyéb adatok
tekintetében a felhasználó szerv vezetőjének
engedélye szükséges;
b) az adatátvitelről a Belügyminisztérium
Titkárságát — államtitok, illetve szolgálati titok
esetén előzetesen — tájékoztatni kell.
17. §
(1) A fontos államtitkok feldolgozásával
rendszeresen foglalkozó számítástechnikai be
rendezések telepítésénél és üzemeltetésénél:
a) meg kell akadályozni az államtitkot képe
ző adatoknak a telepítés helyéről elektromágne
ses kisugárzás útján, illetve vezetékeken történő
kijutását;
b) el kell kerülni a nagy teljesítmény-szintű
elektromágneses térerő jelenlétét.
(2) A zavaró szintű külső és a számítógép
egyes elemei által kisugárzott elektromágneses
jelek jelenlétét, valamint a telepítési helyhez
csatlakozó valamennyi vezetéket rendszeresen
ellenőrizni kell.
(3) A felügyeletet ellátó miniszter által kije
lölt számítóközpontot, illetve ennek számítástechnikai berendezéseit az egyedi vizsgálatok
nak megfelelő indokoltság szerint védeni kell:
a)
az adatokat kisugárzó vagy az elektromág
neses térerőre érzékeny berendezéseket rádiófrekvenciás védő árnyékolással ellátott helyi
ségben kell elhelyezni;
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b) a zavaró szintű külső környezeti hatások
elkerülésére zaj- és rezgésszigetelést;
c) az adatok elektromos vezetés útján törté
nő kijutásának megakadályozása érdekében
megfelelő szűrést, illetve árnyékolást kell alkal
mazni;
d) biztosítani kell a titkot képező adatok vi
zuális, illetve akusztikus kijutása elleni védel
met.
18. §
A számítástechnikai rendszerekben feldolgo
zott államtitok és szolgálati titok védelmére
egyebekben a 3/1971. (IX. 23.) BM számú ren
delet mellékleteként kiadott „Az államtitok és a
szolgálati titok védelmének eljárási szabályza
ta” rendelkezéseit kell alkalmazni.

(1) A számítástechnikai rendszerek általános
vagyon- és tűzvédelmére
a) az Országos Építésügyi Szabályzat és
b) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírá
sai, valamint
c) a BM Tűzoltóság Országos Parancnokságá
nak a számítóközpontok tűzvédelmére vonatko
zó — MI—02102. számú — Műszaki Irányelvei
érvényesek.
(2) A felügyeletet ellátó miniszter által meg
állapított nagyértékű, nagyteljesítményű vagy a
különösen fontos államtitkok esetenkénti, illet
ve államtitkok rendszeres feldolgozására kije
lölt számítóközpontot, illetve ennek számítástechnikai berendezéseit a káros külső környeze
ti hatásoktól — értéküknek és fontosságuknak
megfelelően — fokozottabb védelemben kell ré
szesíteni. Ennek során:
a) az esetleges veszély időbeni felismeréséhez
megfelelő jelzőkészülékeket kell használni (tűz-,
füst-, behatolás-, víz-, betörés-, hőmérséklet- és
páratartalomjelző);
— A veszélyt jelző készülékeknek riasztórendszerbe való bekapcsolásáról gondoskodni
kell. Törekedni kell a jelzés-átviteli vezetékek
védelmére, illetve nagy biztonságot nyújtó jel
zésátviteli megoldások alkalmazására.
— A behatolást jelző készülékek riasztórend
szerbe állítását a területileg illetékes rendőri
szervvel előzetesen egyeztetni kell.
b) az őrzés megszervezése érdekében meg
kell határozni:
— a megközelítés,
— a ki- és belépés,
— az ott tartózkodás,
— az őrzés és a riasztás rendjét.
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20 . §

(1) Az elemi csapás okozta károk mérséklése,
valamint a gyors helyreállítás érdekében — a
19. § (2) bekezdésében meghatározott számítóközpont esetén — áttelepítési, illetve a számí
tástechnikai védelmi szabályzat részeként ka
tasztrófa-tervet kell készíteni.
(2) A katasztrófa-tervben kell meghatározni:
— a rendkívüli esemény bekövetkezése utáni
teendőket;
— a mentési és a helyreállítási feladatokat;
— a folyamatos üzem biztosításához szüksé
ges háttéreszközöket.
Személyhez fűződő jogok védelme
21 . §

Vagyon- és tűzvédelem

19. §

1981. február 26.

(1) Ha nem minősül államtitoknak, e rendelet
alkalmazásában szolgálati titokként kell kezelni
a természetes személyekre vonatkozó számítógépes nyilvántartást, feldolgozást és az ezek so
rán keletkező adatot, kivéve azt, amelyet nyil
vánosságra szántak, továbbá ha abból a termé
szetes személyre nem lehet következtetni.
(2) A szervvel munkaviszonyban vagy munka
végzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló
természetes személyekről számítógépes nyil
vántartást, feldolgozást, adatelőállítást, adat
közlést elrendelni csak a szerv rendeltetésszerű
céljával összefüggésben és csak a szerv vezető
jének engedélyével lehet.
(3) A (2) bekezdés alá nem tartozó természe
tes személyre vonatkozó számítógépes nyilván
tartást, feldolgozást, adatelőállítást, adatközlést
elrendelni csak törvény, törvényerejű rendelet,
minisztertanácsi rendelet és határozat alapján,
a felhasználó szerv felügyeletét ellátó miniszter
engedélyével lehet. Az engedélynek tartalmaz
nia kell az adatfelhasználás célját és a felhasz
nálásra jogosultak körét.
Egyéb adatok védelme
22. §

Az államtitoknak vagy a szolgálati titoknak
nem minősülő minden más adat védelmére —
ideértve az üzemi titkot is — e rendeletet kell
értelemszerűen alkalmazni, ha annak illetékte
len személy tudomására jutása valamely termé
szetes vagy jogi személyre hátrányos következ
ménnyel járhat.
23. §
A 22. §-ban meghatározott adatok védelmére
vonatkozó eljárást, a védelem eszközeit, a biz
tonságos működés követelményeinek megfele
lően kell meghatározni.
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Záró rendelkezések

Miniszteri utasítás

24. §

A Magyar Népköztársaság
belügyminiszterének
2/1981. (BK 2.) BM számú
utasítása

(1) E rendelet következetes és szakszerű vég
rehajtása érdekében az üzemeltető, indokolt
esetben a felügyeleti szervnél is megfelelő sze
mélyt kell megbízni (a továbbiakban: adatvé
delmi felelős).
(2) Az adatvédelmi felelős a szerv vezetőjének
megbízásából:
a) ellátja az adatfeldolgozás, valamint a szá
mítástechnikai beruházások és új adatfeldolgo
zások szervezésének folyamatában a szakfel
ügyeletet;
b) gondoskodik a védelmi előírások megtartá
sának ellenőrzéséről a szükséges intézkedések
kezdeményezéséről;
c) ellátja a titokvédelmi munka felügyeletét.
(3) Az adatvédelmi felelős jogait és köteles
ségeit az 5. §-ban meghatározott utasításban
kell rögzíteni.
25. §
(1) A felügyeleti szerv ellenőrzi az e rendelet
ben foglaltak végrehajtását.
(2) Az üzemeltető, illetve a felhasználó szerv
gondoskodik arról, hogy a számítástechnika-al
kalmazás folyamatában államtitoknak minősü
lő adatok feldolgozásával csak politikailag és er
kölcsileg megbízható személyek foglalkozzanak.

a kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottak
törzsgárda tagságáról
A Minisztertanács a Szakszervezetek Országos
Tanácsának Elnökségével közösen határozatot
hozott a törzsgárdához tartozás feltételei és az
ezzel járó erkölcsi és anyagi megbecsülés egysé
ges alapelvek szerinti szabályozásáról. Egyide
jűleg állást foglalt abban, hogy a jelenleg érvé
nyes szabályokat felül kell vizsgálni és a szük
séges módosításokat el kell végezni.
Ennek megfelelően a törzsgárdához való tarto
zás feltételei és az ezzel járó erkölcsi és anyagi
elismerés szabályozására — a Közalkalmazottak
Szakszervezete Elnökségével egyetértésben —
kiadom az alábbi
utasítást:

1. A törzsgárda tagja lehet a Belügyminisztéri
ummal vagy valamely szervével munkavi
szonyban álló kinevezett és szerződéses pol
gári állományú dolgozók közül az, aki:
a) legalább öt éve megszakítás nélkül belügyi
munkaviszonyban áll,
b) a munkából, a feladatok elvégzéséből pél
dásan kiveszi a részét, kötelezettségeit át
lagon felül teljesíti és fegyelmezett, pél
damutató magatartást tanúsít,

26. §
A Központi Statisztikai Hivatal:
a) e rendelet végrehajtását — a Belügymi
nisztériummal egyetértésben — számítástechni
kai (szakmai) irányelvek kiadásával segíti elő;

c) nem áll fegyelmi, vagy büntetőeljárás
alatt, illetve jogerős fegyelmi büntetés
vagy büntető bírói ítélet hatálya alatt.

b) lehetőséget biztosít a számítástechnikai
adatvédelmi ismeretek egységes elvek és értel
mezés szerinti elsajátításához.

2. A törzsgárda tagság szempontjából a meg
szakítás nélküli munkaviszonyba beszámít:

27. §
(1) Ez a rendelet 1981. július 1-én lép hatály
ba.
(2) A felügyeletet ellátó miniszter a 16. § (1)
bekezdésének a) pontjában, a 17. §-ában, vala
mint a 19. § (2) bekezdésének a) pontjában fog
laltak végrehajtásának elhalasztását — az anya
gi és technikai feltételekkel összhangban — a 7.
§ (1) és (2) bekezdésének figyelembevételével
engedélyezheti.
Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter
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a) a fegyveres erők és testületek hivatásos
állományában eltöltött idő, amennyiben a
leszerelés és a polgári állományba kerülés
ideje között 30 napnál hosszabb idő nem
telt el,
b) a belügyi munkaviszonyt közvetlenül meg
előző munkahelyen szerzett, illetőleg elis
mert törzsgárda tagsági idő, ha a dolgozó
a belügyi szerv érdekében az előző mun
kahelyéről kikéréssel került áthelyezésre,
illetőleg állományba,
c) a korábbi munkaviszonyban eltöltött idő,
ha a dolgozó jelenlegi munkahelyére „terv
szerű, szervezett munkaerő-átcsoportosí
tás” folytán áthelyezéssel lett átvéve.
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3. A törzsgárda tagjai kötelesek mindenkor
legjobb tudásuk szerint dolgozni, a munka
helyi feladatok megoldásában — több éves
tapasztalataikat felhasználva — kezdeménye
zően eljárni, a munkájukhoz szükséges isme
reteket állandóan gyarapítani.
Kötelességük továbbá az új dolgozóknak —
munkájukkal és magatartásukkal példát mu
tatva — segítséget nyújtani a beilleszkedés
hez és a szakmai munka elsajátításához. A
törzsgárda önálló szervezeti életet nem él.
4. A törzsgárda tagjai az 1—2. pont szerint
megállapított munkaviszonyban eltöltött idő
alapján törzsgárda jelvényre és pénzjuta
lomra jogosultak.
5. A törzsgárda jelvény alul nemzeti színű sza
laggal átfogott zöld zománc babér-ág, ara
nyozott széllel, fém alapon félkör alakban
„BM TÖRZSGÁRDA” felirat, felette dom
ború vörös csillag, a felirat és a csillag kö
zött a fokozat évszáma.
6. A törzsgárda tagság egyes fokozataival a kö
vetkező mértékű pénzjutalom jár:
Törzsgárda fokozat
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Tagsági idő

Pénzjutalom

(év)

összege Ft.

5
10
15
20
25
30
35
40

600 —
1.000,—
1.500,—
2.000,—
2.500,—
3.000,—
3.500,—
4.000,—
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vont taggyűlés, munkahelyi bizalmi testület,
szakszervezeti csoport ülése) javaslata alap
ján — az általa betöltött munkakörre tekin
tet nélkül — kinevezett polgári állományba
kell venni.
11. A dolgozó törzsgárda tagsága szünetel az
alatt az idő alatt, amíg fegyelmi büntetés,
vagy büntető bírói ítélet hatálya alatt áll,
annak lejártáig. A szünetelés időtartamával
az egyes fokozatokhoz előírt várakozási idő
meghosszabbodik.
12. Megszűnik a törzsgárda tagsága annak a dol
gozónak, akinek a belügyi állományból való
elbocsátására fegyelmileg, vagy bírói ítélet
alapján kerül sor. Ilyen esetekben vissza kell
vonni a törzsgárda jelvényt, valamint a vi
selésre jogosító igazolványt.
13. A törzsgárdához tartozással (felvétellel) és
annak ideiglenes szüneteltetésével, vagy vég
leges megszűnésével, továbbá a jelvény és
vele járó pénzjutalom adományozásával kap
csolatos ügyekben a szerv vezetője (parancs
noka) a munkahelyi szakszervezeti szervvel
(bizottság, főbizalmi, bizalmi) együttesen jo
gosult intézkedni.
14. A törzsgárda tagjait a foglalkoztató szervnél
nyilvántartásba kell venni, amelyből ki kell
tűnnie a törzsgárda fokozatokhoz alapul
szolgáló idő kezdetének, a törzsgárda jelvény
egyes fokozatai kiadása, a törzsgárda tag
ság szünetelése, esetleges visszavonása ide
jének és okának.
15. A törzsgárda tagsággal kapcsolatos elismerő
jelvény és a viselésre jogosító igazolvány
biztosítása a BM I/I. Csoportfőnökség fel
adata.

7. A törzsgárda jelvényt — a viselésére jogosí
tó igazolvánnyal — és a vele járó jutalmat
évenként két alkalommal, az április 4-i és a
szeptember 29-i ünnepségek keretében kell
átadni. Az adományozásról személyi állo
mányra vonatkozó parancsban kell intéz
kedni.

16. Feljogosítom a BM I/I csoportfőnököt, hogy
a törzsgárdával összefüggő kérdések tekinte
tében az utasítás keretei között — a BM IV/I
csoportfőnökkel és az illetékes szakszerve
zeti szervvel egyetértésben — állást foglal
jon.

8. A törzsgárda egyes fokozataival járó pénzju
talmat a szerv jutalomkeretéből kell fedezni.

17. Az utasítás hatálya az állami tűzoltóság te
rületi szerveinél szolgálatot teljesítő kineve
zett és szerződéses polgári állományra is ki
terjed.

9. A törzsgárda tagjait az azonos feltételekkel
rendelkező többi dolgozóval szemben előny
ben kell részesíteni előléptetéseknél, kitün
tetésre történő felterjesztéseknél, az illet
ménykorrekciók, a dolgozók részére biztosít
ható szociális és kulturális kedvezmények és
a parancsnoki hatáskörben adható jutalom
szabadság tekintetében.

18. Ez az utasítás 1981. január 1-én lép hatály
ba, egyidejűleg az 5/1972. (BK 7.) BM számú
utasítás hatályát veszti. Az utasításban fog
laltakat a kinevezett és szerződéses polgári
állománnyal teljes egészében, a hivatásos ál
lománnyal a szükséges mértékben ismertetni
kell.

10. A 25 éves tényleges belügyi munkaviszony
nyal rendelkező szerződéses polgári alkalma
zott törzsgárda tagot, kérelme és a szakszer
vezeti bizalmiak testületi ülésének (össze
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Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter
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A honvédelmi miniszter,
a belügyminiszter, az igazságügyminiszter
és a
Munkásőrség országos parancsnokának
96/1980. (HK 3/1981.)
HM—BM—IM—MOP számú
együttes utasítása

latával kapcsolatos helyzetet, és ennek eredmé
nyétől függően tegyék meg a szükséges intézke
déseket.

a gyalogsági lőterek létesítéséről, fejlesztéséről
és használatáról

Dr. Horváth István s. k.,

A fegyveres erők és a fegyveres testültek (a
továbbiakban: fegyveres szervek) lövészeteinek
végrehajtásához szükséges gyalogsági lőterek (a
továbbiakban: lőtér) létesítése, fejlesztése és
fenntartása a népgazdaságnak jelentős anyagi
terhet jelent. A lőterek használata a körzetük
ben levő gazdálkodó szervek gazdasági tevé
kenységét is kedvezőtlenül befolyásolja.
Mindezek szükségessé teszik, hogy a fegyve
res szervek a lőterek létesítésében, fejlesztésé
ben, illetve használatában az eddigieknél foko
zottabb mértékben működjenek együtt, hogy ez
által csökkenteni lehessen az azokkal kapcsola
tos költségeket, s fokozni lehessen kihasználtsá
gukat. Ennek érdekében az alábbi

Dr. Markója Imre s. k.,

4. §
Ez az utasítás a közzététel napján lép hatályba.
Budapest, 1980. december 18-án.
belügym iniszter

igazságügyi m iniszter

Dr. Czinege Lajos s. k.,
h ad sereg táb o rn o k
honvédelm i m iniszter

Borbély Sándor s. k.,
vezérőrnagy
M unkásőrség országos p aran csn o k a

Miniszteri parancs

utasítást

adjuk ki.

A Magyar Népköztársaság
belügyminiszterének
1/1981. (BK 2.) számú
parancsa

l.§
(1) A fegyveres szervek új lőteret csak előze
tes egyeztetés után létesíthetnek.
(2) Az egyeztetés során meg kell állapítani,
hogy a létesítendő lőteret milyen műszaki be
rendezéssel kell ellátni ahhoz, hogy az azt hasz
náló fegyveres szervek lövészeteinek végrehaj
tására alkalmas legyen.

a magyar-osztrák, a magyar-jugoszláv,
a magyar-csehszlovák különböző bizottságok
tagjainak kinevezéséről, illetőleg felmentéséről

A Minisztertanács kinevezési jogköréről szóló
1053 1977. (XII. 31) Mt. h. számú határozata 36.
pontjában kapott felhatalmazás alapján

2. §

(1) A fegyveres szervek lövészeteinek végre
hajtását lehetőleg a meglevő lőterek közös hasz
nálatával kell biztosítani.
(2) A meglevő lőtereket a műszaki berendezé
sek fejlesztésével kell alkalmassá tenni a közös
használatra. A műszaki fejlesztés költségeit a
használó fegyveres szervek — a használatuk
arányában — közösen fedezik.
3. §
A közös lőterek létesítésének, fejlesztésének,
megszüntetésének és használatának részletes
szabályait, valamint a költségviselés módját az
MN kiképzési főfelügyelő, a BM I. és IV. főcso
portfőnök, az IM Büntetésvégrehajtás országos
parancsnoka, valamint a MOP első helyettese
közös intézkedésben állapítja meg. Ezen túlme
nően ötévenként tekintsék át a lőterek haszná
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kinevezem:

D r. B á r d o s Pál hőr. századost (BM Határ
őrség Országos Parancsnokság) a magyar-osztrák
közös államhatáron előforduló események ki
vizsgálásáról Budapesten, 1964. október 31-én
aláírt szerződésben meghatározott Vizsgálóbi
zottság tagjának,
P á s z t o r László hőr. századost (4. határőr
kerület) a magyar-jugoszláv határrendsértések
megelőzéséről és rendezéséről Budapesten, 1978.
október 4-én aláírt egyezményben meghatáro
zott 2. számú helyi vegyesbizottságba a bizott
ság tagjának,
N y i r k o s László hőr. alezredest (9. határőr
kerület) a magyar-csehszlovák államhatáron
való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról Prágában, 1976. november hó 19-én
aláírt egyezményben meghatározott 3. számú
határszakaszon határmegbízottnak.
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Egyidejűleg felmentem:
D r. T a j t i Sándor ny. hőr. alezredest (BM
Határőrség Országos Parancsnokság) a magyar
osztrák közös államhatáron előforduló esemé
nyek kivizsgálásáról Budapesten, 1964. október
31-én aláírt szerződésben meghatározott Vizs
gáló bizottsági tagsága alól,
Z s o l d o s József ny. hőr. alezredest (4. ha
tárőr kerület) a magyar-jugoszláv határrendsér
tések megelőzéséről és rendezéséről Budapesten,
1978. október hó 4-én aláírt egyezményben meg
határozott 2. számú helyi vegyesbizottsági tag
sága alól,

17

aláírt egyezményben meghatározott 3. számú
határszakaszon a határmegbízotti tagsága alól,
D r. N a g y Károly r. őrnagyot (BM ORFK
Igrend. Csfség.) a magyar-csehszlovák államha
táron való együttműködésről és kölcsönös segít
ségnyújtásról Prágában, 1976. november hó
19-én aláírt egyezményben meghatározott ha
tárügyi főmegbízott állandó szakértői tagsága
alól.
Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. Egy
idejűleg a 14/1978. és a 15/1979. számú minisz
teri parancs ennek megfelelően módosul.

H a j n a l András ny. hőr. ezredest (9. ha
tárőr kerület) a magyar-csehszlovák államhatá
ron való együttműködésről és kölcsönös segít
ségnyújtásról Prágában, 1976. november 19-én

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter
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