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Tárgy: A tavaszi rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási feladatok.

Az 1975-ös év tavaszi rendezvényei közül kiemelkedő jelentőségű 
az MSZMP XI. kongresszusa, valamint hazánk felszabadulásának 
30. évfordulója. Az ünnepségsorozat magába foglalja a március 
15-i, a március 21-i és a május 1-i ünnepségeket, valamint az év 
első felében sorra kerülő országgyűlési választásokat is.
Hazánk belpolitikai helyzete nyugodt és szilárd. Kedvező nemzet
közi feltételek mellett készülhetünk a rendezvények megtartására, 
amelyek zavartalanságát a Belügyminisztérium szerveinek terv
szerű, összehangolt intézkedésekkel kell biztosítani.
Ennek érdekében

1. A Belügyminisztérium központi szervei és a megyei (budapesti) 
rendőr-főkapitányságok vezetői — előzetesen elkészített biz
tosítási tervek alapján — tegyenek összehangolt intézkedéseket 
a tavaszi ünnepségek, rendezvények operatív biztosítására.
A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok vezetői a bizto
sítási terveket és az intézkedéseket hangolják össze az illetékes 
állami, társadalmi szervekkel.

2. A BM II. és III. Főcsoportfőnökség, valamint a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitányságok vezetői fordítsanak fokozott fi
gyelmet a rendkívüli eseményekre-, rendzavarásokra utaló jel
zésekre és tegyenek hatékony intézkedéseket a bűncselekmé
nyek megelőzésére, megakadályozására. A rendelkezésre álló 
erők és eszközök igénybevételével biztosítsák a tavaszi ünnep
ségek és rendezvények zavartalan lebonyolítását.

3. A rendezvények befejezéséig a BM II. és III. Főcsoportfőnökség 
szervei rendszeresen ellenőrizzék az ellenséges és bűnöző ele
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mek mozgását, magatartását és akadályozzák meg esetleges 
akcióikat. Intézkedjenek a rendkívüli események megelőzésére, 
a zavart keltő elemek időbeni leleplezésére, elszigetelésére s 
megfelelő felelősségre vonására.

4. Fokozott gonddal ellenőrizzék az országból ki- és beutazó sze
mélyeket. Biztosítsák, hogy a rendezvények időszakában ellen
séges személyek ne utazhassanak be az országba. Az olyan kül
földi állampolgárokkal szemben, akik törvényeinket megsértik, 
izgató tevékenységet folytatnak vagy zavart keltő, garázda ma
gatartást tanúsítanak, tegyenek határozott intézkedéseket.
(Tartózkodási engedély megvonása, szükség esetén kiutasítás 
vagy büntető eljárás kezdeményezése stb.)

5. A rendezvények zavartalan előkészítése és megtartása érdeké
ben az érintett belügyi szervek
a) fordítsanak nagyobb figyelmet a politikailag ellenséges vagy 

államellenes tevékenység miatt nyomozás alatt álló szemé
lyek, csoportok, valamint a köztörvényes bűnözők tevé
kenységének felderítésére, gyorsítsák meg az ügyek feldol
gozását;

b) vonják szorosabb ellenőrzés alá az ellenséges és veszélyes 
bűnöző elemeket, a társadalomra veszélyes csoportosuláso
kat, galerikat, a rendőrhatósági felügyelet alatt álló szemé
lyeket ;

c) a korábbi rendzavarásokban, garázda cselekményekben 
részt vevő szervező, hangadó személyeket fokozott gonddal 
ellenőrizzék;

d) tegyenek intézkedéseket az esetleges röplapterjesztések, el
lenséges szövegű falfirkálások megakadályozására, tettesei
nek felderítésére;

e) biztosítsák az emlékművek védelmét, és rendszeresen ellen
őrizzék azokat a helyeket, ahol a korábbi évek tapasztalatai, 
vagy a rendelkezésre álló adatok szerint nyílt ellenséges te
vékenység várható;

f) operatív és nyílt úton fokozzák a különösen fontos objek
tumok védelmét.

6. A rendezvényekkel kapcsolatos rendkívüli eseményekről, a tett 
intézkedésekről az illetékes szervek soron kívül tegyenek je
lentést.

7. A rendőr-főkapitányságok, valamint a járási, városi és kerületi 
rendőrkapitányságok vezetői rendszeresen tájékoztassák az il
letékes pártbizottságok első titkárait a rendezvényekkel, ün
nepségekkel kapcsolatos fontosabb eseményekről, tapasztala
tokról.

8. A rendezvények időtartamára az érintett csoportfőnökségek és 
a rendőr-főkapitányságok szervezzenek megerősített ügyeleti 
szolgálatot.



9. A BM Kormányőrség parancsnoka a rendezvények időszaka 
alatt különös gonddal szervezze meg a párt- és kormány veze
tőinek biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtását.

10. A BM Határőrség és a Forradalmi Készenléti Rendőri Ezred 
parancsnokai biztosítsák egységeik harckészültségét és az azon
nali feladatok megoldására való alkalmasságát.

11. A BM iskolák személyi állományát a tavaszi rendezvények biz
tosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására fel kell ké
szíteni.

12. A BM Tűzoltóság Országos parancsnoka intézkedjen a nép
gazdaság szempontjából kiemelkedően jelentős, vagy tűz- és 
robbanásveszélyes létesítményekben a soron kívüli ellenőrzé
sek megtartására. A tanácsokkal együttműködve tegyen intéz
kedéseket az állomány készültségének és a szükséges technikai 
eszközöknek a biztosítására.

13. A BM II. és III. Főcsoportfőnökség illetékes csoportfőnökei 
biztosítsák a szükséges koordinációt és ellenőrzést, segítsék a 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok vezetőit a tervek 
elkészítésében és a feladatok végrehajtásában.

14. A Belügyminisztérium központi és területi szervei a fokozott 
biztonsági és rendészeti feladataikat úgy oldják meg, hogy azok 
az élet mindennapi megszokott rendjétől — lehetőleg — ne tér
jenek el, de alkalmasak legyenek arra, hogy mindennemű rend
zavarást időben megakadályozzanak.

15. A tavaszi rendezvények időszakára 1975. március 10-től az or
szággyűlési választások befejezéséig Koordinációs Bizottságot 
kell létrehozni.

A Koordinációs Bizottság vezetője:
DR. KAMARA JÁNOS rendőr vezérőrnagy, államtitkár.

Tagjai: HAVASI LÁSZLÓ rendőr vezérőrnagy.
BM III. főcsoportfőnök-helyettes,
HARANGOZÓ SZILVESZTER rendőr vezérőrnagy,
BM III. főcsoportfőnök-helyettes,
SEBESTYÉN FERENC rendőr vezérőrnagy,
BM Kormányőrség parancsnoka,
LADVÁNSZKY KÁROLY rendőr ezredes,
BM II. főcsoportfőnök-helyettes,
BARANYAI GYÖRGY rendőr vezérőrnagy,
Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője,
PADOS GÁBOR rendőr alezredes,
BM Információfeldolgozó csoportfőnök.
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16. A Koordinációs Bizottság feladata a tavaszi rendezvények ope
ratív. közbiztonsági és közlekedésrendészeti biztosításának 
központi koordinálása, a rendezvényekkel összefüggő jelentő
szolgálat megszervezése, valamint összesítő és összefoglaló ér
tékelések készítése.

17. A parancsomban foglaltak végrehajtásáról az államtitkár és az 
illetékes miniszterhelyettesek gondoskodjanak.

Jelen parancsomat a személyi állománnyal ismertetni kell.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

K észült: 240 példányban.
K a p já k : á llam titkár.

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
II. III. Főcsoportfőnökség beosztott osztályvezetői, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok.
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