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K Ö Z Ö S  UT AS Í T ÁS A
Budapest, 1964. évi j únius hó 25-én

Tárgy: Gyakorlatok során foganatosított biztonsági zárásoknál tapasztalt rendellenes
ségek megszüntetése.

A Magyar Néphadsereg csapatai, valamint az ideiglenesen hazánkban állomá
sozó szovjet csapatokkal közösen végrehajtandó együttműködési gyakorlatok körze
tének biztosítása, titkaink fokozott védelme, az ellenséges felderítés megakadályo
zása, valamint a köz- és vagyonbiztonság érdekében különböző biztonsági rendsza
bályok kerültek — és kerülnek a jövőben is — bevezetésre, mely feladatokat az e célra 
bevont erők eredményesen hajtottak végre.

Egyes esetekben azonban a bevont erők — különösen a forgalomszabályozás 
terén — a részükre meghatározott feladatok alapos ismerete, a gondos és részletes 
eligazítás hiányában, nem kellő udvariassággal és körültekintéssel látták el teen
dőiket, A fenti hiányosságok következtében előfordult, hogy a közúti forgalomban 
résztvevő magyar és külföldi állampolgárokkal, valamint a diplomatákkal szemben 
foganatosított intézkedések súrlódásokhoz vezettek.

A gyakorlatok biztosítására foganatosítandó rendszabályokat továbbra is az éber
ség és titoktartás szabályai betartásának figyelembe vételével úgy kell meghatá
rozni és kidolgozni, hogy azok fokozott mértékben segítsék elő az állami és kato
nai titkok védelmét, az ellenséges hírszerző szervek személyes felderítő tevékenysé
gének megakadályozását,

A tapasztalt hiányosságok megszüntetése érdekében elrendeljük:
1. A forgalom irányításra (elterelésre) a fontosabb közlekedési csomópontokon 

és főútvonalakon a területileg illetékes rendőri közlekedési szervekből és a hadsereg 
kiképzett forgalomszabályozóiból közös forgalomirányító őrsöket (2—3 fő) ■'kell fel
állítani.

2. A zárásokra, a forgalomszabályozásra és irányításra (elterelésre) kijelölt erő
ket az érintett parancsnokok gondosan válogassák ki, részükre a feladat megkezdése 
előtt tartsanak eligazítást, ahol pontosan, világosan és körültekintően határozzák
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meg feladataikat. Az eligazítás keretéiben fordítsanak figyelmet a biztosító erők 
megfontolt, udvarias és határozott magatartására, úgy a magyar, mint a külföldi 
állampolgárokkal (diplomatákkal) szemben. A személyi állományt oktassák ki, hogy 
határozott és udvarias magatartásukkal minden körülmények között biztosíték az 
ellenséges személyes felderítés megakadályozására és a tettenért személyekkel való 
eljárás végrehajtására vonatkozó és érvényben levő közös parancsok és utasítások 
végrehajtását.

Pontosan határozzák meg a lezárt területek megkerülésének lehetőségét és a 
biztosító erőket lássák el autótérképpel, hegy annak segítségével tudják meghatá
rozni az úticél eléréséhez szükséges, a gyakorlat körzetén kívül eső útvonalakat.

Útbaigazítás esetén a forgalomirányító közegek mellőzzenek minden magyaráz
kodást, másirányú kérdésekre pedig adjanak udvarias kitérő választ.

A lezárt útszakasz kezdete előtt az elterelés irányára vonatkozó félreérthetetlen 
közlekedési jelzést kell felállítani.

3. A fontosabb közlekedési csomópontokon és főútvonalakon felállított forgalom- 
irányító (elterelő) őrsöket az általuk meg nem oldható feladatok és rendzavaró — 
erejüket és intézkedési jogaikat meghaladó — események gyors jelentése a BM ille
tékes szervei tájékoztatása, valamint a gyakorlatvezetőség részéről történő intéz
kedések vétele céljából megfelelő híradó eszközökkel kell ellátni.

4. A gyakorlatok biztosítására foganatosítandó rendszabályokat és azok végrehaj
tási tervét a gyakorlatot levezető törzs a BM illetékes szervei bevonásával, a vég
rehajtás előtt két héttel dolgozza ki — és a gyakorlat vezetője — a MNVK 1. 
Csf-ség és a BM III/ IV. Csf-séggel való egyeztetés után — hagyja jóvá, majd ez 
alapján a zárást végrehajtó parancsnokok felé a szükséges intézkedéseket tegye meg.

5. A hadosztály csapatgyakorlatok, többfokozatú együttműködési hadműveleti
hadászati parancsnoki és törzsvezetési, valamint más útelzárással járó gyakorlatok 
esetén a lezárt körzetek határait, a forgalomkorlátozás alá került főútvonalakat és 
^ezek elterelő útvonalait, a fontosabb időpontok feltüntetésével a gyakorlat veze
tője, a gyakorlat végrehajtása előtt — az MNVK 1. Csf-ség útján —• térképen adja 
meg a Külügyminisztérium Protokoll Osztályának.

Felhívjuk a gyakorlatot levezető parancsnokok és törzsek figyelmét, hogy a BM 
és HM elvtársak 002/1963. sz. parancsa, valamint jelen utasításunk alapján minden 
eszközzel biztosítsák, hogy a jövőben e téren rendellenességek ne forduljanak elő.

FÖLDES LÁSZLÓ s. k.,
a Magyar Népköztársaság 

belügyminiszterének I. helyettese

CSÉMI KÁROLY vezérőrnagy s. k.,
a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke 

honvédelmi miniszterhelyettes
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