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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!

Szám: 10-21/9/1980.

A M agyar N épköztársaság  
belü gym iniszterének  

9/1980 . számú  
UTASÍTÁSA

a Belügyminisztérium és szervei harckészültségének 
biztosításáról

Budapest, 1980. május 22.

A Honvédelmi Bizottság 5/304/1979. számú határozatával 
összhangban a Belügyminisztérium és szervei harckészültségé
nek biztosítására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

I.

Általános elvek és követelmények

1. A Belügyminisztérium és szervei (a továbbiakban: bel
ügyi szervek) részére a harckészültség szintjének fenntartása 
és fokozása céljából — az alábbi harckészültségi fokozatokat 
határozom meg:

a) Állandó harckészültség, rövidítése: ÁHKSZ,
b) Fokozott harckészültség, rövidítése: FHKSZ,
c) Háborús veszély harckészültség, rövidítése: HVHKSZ,
d) Teljes harckészültség, rövidítése: THKSZ.

2. A belügyi szerveknek az állam és közbiztonság védelme 
és fenntartása érdekében — az alaptevékenység ellátása mellett
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— biztosítaniuk kell az alábbiakban a magasabb szintű harcké
szültség bevezetését:

a) rendkívüli helyzetben: az állam és közbiztonságot meg
zavaró társadalomellenes cselekmények megelőzése, 
megszakítása és felszámolása, illetve elemi csapás vagy 
súlyos közveszély elhárítása és következményeinek 
csökkentése érdekében;

b) külső veszély esetén: az állam biztonságát fenyegető 
külső veszélyhelyzetben vagy az ellenség váratlan tá
madása esetén.

3. A belügyi szervek magasabb harckészültségbe helyez
hetők:

a) rendkívüli helyzetben a fokozott, illetve a teljes harc
harckészültség,

b) külső veszély esetén a fokozott, a háborús veszély, illet
ve a teljes harckészültség

elrendelésével.

4. A belügyi szervek magasabb harckészültségbe helyezése 
történhet a harckészültségi fokozatok sorrendjében vagy az 
egyes fokozatok elhagyásával. Amennyiben valamelyik fokoza
tot nem előzte meg egy vagy több közbeeső fokozat, úgy a közbe
eső fokozatok rendszabályait is végre kell hajtani.

5. A magasabb harckészültségi fokozat elrendelésekor:

a) rendkívüli helyzet miatt történt elrendelés esetén az 
elrendelt fokozatra előírt rendszabályok közül csak azo
kat kell végrehajtani, amelyek a bekövetkezett ese
mény jellegéből adódóan szükségesek, továbbá végre 
kell hajtani az egyéb hatályos együttműködési utasí
tásokban — az eseménnyel kapcsolatban — meghatá
rozott intézkedéseket, valamint a háborús veszély harc
készültségi fokozat rendszabályaiból — a fokozat elren
delése nélkül — mindazokat, amelyek biztosítják a 
gyors teljes harckészültségbe helyezést;

b) külső veszély esetén történő elrendeléskor a jelen uta
sításban előírt és az elrendelt harckészültségi fokozatra 
meghatározott valamennyi rendszabályt be kell vezetni.
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6. Az állandó harckészültség a belügyi szervek olyan álla
pota, amikor a békeidőszaki alaptevékenységük folytatása mel
lett felkészülnek és készen állnak a magasabb harckészültségi 
fokozatokra előírt feladataik végrehajtására.

Célja megteremteni és folyamatosan biztosítani mindazokat 
a feltételeket, amelyek alapján a belügyi szervek képessé válnak 
az állam és közbiztonság eredményes védelmére, fenntartására, 
a magasabb harckészültségbe helyezéssel összefüggő feladatok 
meghatározott időn belüli végrehajtására.

7. Az állandó harckészültség során olyan intézkedéseket kell 
foganatosítani, melyekkel biztosítani lehet:

a) az állam- és közbiztonság védelmét és fenntartását;
b) a hátországvédelmi rendszerben a belügyi szervekre 

háruló, az utasítás 24. pontjában meghatározott felada
tok ellátására való felkészülést;

c) a személyi állomány magasfokú erkölcsi, politikai ál
lapotát, a belügyi szervek meghatározott készenlétét a 
magasabb harckészültségi fokozatba helyezésre;

d) a harckészültségi és mozgósítási tervek kidolgozását, 
naprakészségét, a feladatok ismeretét és begyakorlását, 
az értesítés és riasztás időbeni végrehajtásának felté
teleit;

e) a magasabb harckészültségi fokozatba való helyezés, 
illetve a háború időszakában való működés feltételeinek 
meghatározott fokú előkészítését;

f) a radiológiai, biológiai, vegyi (továbbiakban: RBV) 
védelem megszervezését, a pénzügyi, anyagi-technikai, 
egészségügyi, híradó eszközök és anyagok előírt meny- 
nyiségben való beszerzését, készletezését és használható 
állapotban tartását.

8. A fokozott harckészültség a belügyi szervek olyan álla
pota, amikor a békeidőszaki alaptevékenységük fokozottabb el
látása mellett az erre az időszakra meghatározott feladataik 
végrehajtásával növelik harckészültségüket.

Célja az állam és közbiztonság fokozottabb védelme és fenn
tartása mellett megteremteni és biztosítani mindazokat a felté
teleket, amelyek szükségesek a belügyi szervek részére a hábo
rús veszély vagy a teljes harckészültség gyors eléréséhez.
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9. A fokozott harckészültség során biztosítani kell:
a) az állam és közbiztonság fokozottabb védelmét és fenn

tartását, az államhatár megerősített őrzését;
b) a belügyi szervekre háruló, az utasítás 24. pontjában 

meghatározott hátországvédelmi feladatok végrehajtá
sának megkezdését;

c) a harckészültségi és mozgósítási tervek és okmányok 
soronkívüli pontosítását;

d) a feladatok végrehajtásának megszervezését, illetve 
megkezdését;

e) a kijelölt belügyi szervek részleges mozgósítás útján 
való kiegészítését, a mozgósítás további feltételeinek 
biztosítását;

f) a kialakult helyzet, illetve az ellenség várható csapásai 
következményeinek csökkentésével kapcsolatos rend
szabályok bevezetését;

g) a szükséges pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi, 
híradó eszközök és anyagok beszerzését, kiadását, szál
lításának előkészítését, illetve végrehajtását.

10. A háborús veszély harckészültség a belügyi szervek 
olyan állapota, amikor a békeidőszaki alaptevékenységük további 
fokozottabb ellátása mellett az elért harckészültségi szinten túl 
tovább fokozódik harckészültségük.

Célja az állam- és közbiztonság további fokozottabb védel
me és fenntartása mellett megteremteni és biztosítani mindazo
kat a feltételeket, amelyek szükségesek a belügyi szervek ré
szére a teljes harckészültség gyors eléréséhez.

11. A háborús veszély harckészültség során biztosítani kell:

a) az állam- és közbiztonság további fokozottabb védel
mét, az államhatár megerősített őrzésének folytatását 
és védelmében való részvételt;

b) a belügyi szervekre háruló, az utasítás 24. pontjában 
meghatározott hátországvédelmi feladatok végrehajtá
sát;

c) a különleges intézkedések végrehajtására való felkészü
lést, illetve külön utasításra azok megkezdését;
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d) a kijelölt belügyi szervek teljes személyi állományá
nak riadóval történő berendelését, készenlétbe helye
zését, mozgósítás útján történő további kiegészítését. 
Az általános mozgósítás feltételeinek biztosítását;

e) meghatározott belügyi szervek részére a háborús veze
tési pontok, működési helyek és elhelyezési körletek 
előkészítését, átvételét;

f) az ellenség várható csapásai következményeinek csök
kentésével kapcsolatos további rendszabályok beveze
tését ;

g) a pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi, híradó esz
közök és anyagok további kiadását, szállítását, feltöl
tését.

12. A teljes harckészültség a belügyi szervek harckészült
ségének legmagasabb foka.

Célja minden körülmények között biztosítani az állam- és 
közbiztonság védelmét és fenntartását, befejezni mindazon fel
tételek megteremtését, amelyek biztosítják rendkívüli helyzet
ben vagy külső veszély esetén jelentkező belügyi feladatok azon
nali megkezdését.

13. A teljes harckészültség során biztosítani kell:

a) az állam- és közbiztonság magasszintű védelmét, az 
államhatár megerősített őrzésének fenntartását és a 
védelmében való részvételt;

b) a belügyi szervekre háruló, az utasítás 24. pontjában 
meghatározott hátországvédelmi feladatok folyamatos 
ellátását;

c) a személyi állomány riadóztatását, készenlétbe helye
zését, az általános mozgósítás végrehajtását, a hadiszer
vezetre való áttérés befejezését;

d) a kitelepítésre kijelölt személyi állomány és anyagi
technikai eszközök részleges vagy teljes kivonását;

e) a belügyi szervek és vezetési pontok működőképes
ségét;

f) a személyi állomány védelmével, az ellenség várható 
csapásai következményeinek csökkentésével kapcsola
tos további hatékony rendszabályok bevezetését.
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14. Mozgósítást a belügyi szervek hadiszervezetre és hadi
állományra való áttérése, illetve kiegészítése, a veszteségek pót
lásához szükséges feltételek megteremtése érdekében kell végre
hajtani. Ennek során a belügyi szerveket tartalékos hadkötele
sekkel, illetve átcsoportosított állománnyal kell megerősíteni, 
illetve a népgazdaságtól átvett anyagi-technikai eszközökkel fel
tölteni, működésüket — szükség esetén — szolgáltatások igény- 
bevételével kell biztosítani.

15. A belügyi szervek mozgósítása — a kialakult helyzettől 
függetlenül — lehet:

a) méreteit tekintve: részleges vagy általános;
b) az elrendelés módja szerint: rejtett vagy nyílt.

16. A mozgósítást a belügyi szerveknél, a fegyveres erőknél 
és testületeknél érvényes elvek, valamint rendszabályok szerint 
kell előkészíteni és végrehajtani.

17. A mozgósítás a belügyi szervek harckészültségbe helye
zésének részét képezi, ezért annak előkészítésével és végrehajtá
sával kapcsolatos rendszabályokat a harckészültségbe helyezéssel 
összhangban úgy kell tervezni és szervezni, hogy a mozgósítás 
az egyes harckészültségi fokozatoktól függetlenül is végrehajt
ható legyen.

18. A mozgósítás személyi, népgazdasági technikai eszköz, 
objektum és egyéb szolgáltatási igényeit a BM „M” és Szerve
zési Csoportfőnökség az MNVK ,,M” és Hadkiegészítési Csoport- 
főnökséggel, a területi belügyi szervek pedig a megyei Hadki
egészítési és Területvédelmi Parancsnoksággal szoros együttmű
ködésben tervezzék.

19. A harckészültségi fokozatoktól függetlenül, bármely 
méretű és módozatú mozgósítást — a 21. pontban foglaltak ki
vételével — külön fedőneves ellenőrző jelszavas utasítással kell 
elrendelni.

20. Külső veszély esetén a fokozott harckészültség és a há
borús veszély harckészültség egyben a kijelölt belügyi szervek
nél a kapcsolt részleges, a teljes harckészültség elrendelése pe
dig az általános mozgósítást is jelenti.

21. A rendkívüli helyzet miatt elrendelt magasabb harcké
szültségi fokozatok esetén a belügyi szervek mozgósítási felada-
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taikat csak a belügyminiszter vagy a belügyminisztériumi állam
titkár és az erre felhatalmazott belügyminiszter-helyettes enge
délyével hajthatják végre. A polgári szervek által ennek érde
kében végrehajtásra kerülő feladatokra a honvédelmi miniszter 
rendelkezik. A mozgósítás méretére — a kialakult helyzetet 
figyelembe véve — az érintett belügyi szervek vezetői (parancs
nokai) tegyenek javaslatot.

22. A mozgósítási szükségletek kielégítését az állandó harc- 
készültség időszakában tartalékokkal együtt kell tervezni, ennek 
mértéke nem haladhatja meg a Honvédelmi Bizottság által meg
határozott keretet. A bekövetkezhető veszteségek pótlásához 
szükséges tartalék képzés helyeire, illetve igénybevételének 
rendjére a személyügyi miniszterhelyettes, ellátásának biztosí
tására pedig a pénzügyi, anyagi-műszaki miniszterhelyettes — 
a BM „M” és szervezési csoportfőnök bevonásával — intézked
jen az alábbiakra figyelemmel:

a) az állandó és a fokozott harckészültség időszakában 
mozgósított, de igénybevételre nem kerülő személyi és 
technikai eszköz tartalékok a belügyminiszter döntésé
től függően a feltöltést követően visszabocsájthatók, 
illetve a jóváhagyott költségvetés terhére bent tartha
tók;

b) a háborús veszély, valamint a teljes harckészültség 
időszakában mozgósított, de igénybe nem vett tartalé
kok összevonásáról és a további igénybevételükre vo
natkozó javaslatok megtételéről a belügyminiszterrel 
együttműködésben a honvédelmi miniszter gondosko
dik. A tartalékok 15 napon túli benntartására a Minisz
tertanács (a minisztertanács elnökének) engedélye szük
séges.

23. A belügyi szervek a társ-fegyveres szervekkel szoros 
együttműködésben készüljenek fel a hátországvédelmi — kar
hatalmi, harcászati, biztosítási, őrzési, valamint egyéb tájékoz
tatási jellegű — feladataik ellátására.

24. A belügyi szervekre háruló hátországvédelmi feladato
kat az alábbiak képezik:

a) az államhatárok őrizete és a határvédelemben való 
részvétel;
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b) a legfelsőbb állami vezetési pontok és egyes kiemelt 
objektumok őrzése;

c) karhatalmi feladatok szervezése és végrehajtása saját 
erőkkel, valamint a munkásőrség és a Magyar Néphad
sereg e célra kijelölt erőivel.

d) a fegyveres erők és testületek mozgósításának rendőri 
biztosítása;

e) a lakosság és a vezető szervek kitelepítésének rendőri 
biztosítása, a visszamaradó anyagi javak őrzése;

f) a kárt, illetve csapást szenvedett területeken a rend 
fenntartása;

g) az ellenséges felderítő és diverziós csoportok felderí
tése, megsemmisítése, légideszantok felderítése és a 
megsemmisítésükben való részvétel;

h) közreműködés a saját és szövetséges csapatok manő
vereinek biztosításában, a forgalomszabályozásban;

i) részvétel az Országos Sugárfigyelő- és Jelzőrendszer 
működésében.

25. A hátországvédelmi rendszerben — a jelen utasítás 24. 
pontjában meghatározott — a belügyi szervekre háruló felada
tokat a végrehajtásukra kiadott belügyi, illetve BM-HM-MOP 
közös rendelkezések, valamint a mindenkor hatályos együttmű
ködési előírások és megállapodások figyelembevételével kell 
tervezni és szervezni.

26. A gazdaságmozgósítási rendszer keretében az utasítás 
69. pontjában kijelölt vezetők (parancsnokok) — a hatályos 
gazdaságmozgósítási rendelkezésekkel és iránymutatásokkal 
összhangban — szabályozzák a bevont szervek, vállalatok és 
intézmények rendészeti és biztonsági, illetve tűz elleni védeke
zésével kapcsolatos tervező és szervező tevékenységét.

27. A várható veszélyhelyzetekre figyelemmel a belügyi 
szerveket — harckészültségük fenntartása, a személyi állomány 
megóvása és anyagi-, technikai eszközeinek az ellenség várható 
csapásai alóli kivonása, valamint a továbbműködés biztosítása 
érdekében az utasítás 30—35. pontjaiban meghatározottak alap
ján — fel kell készíteni kitelepülés végrehajtására. A kitelepü
lést az utasítás 118. pontjában meghatározott vezetők intézke
désére — általában a lakosság kitelepülése esetén vagy amikor
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a kialakult veszélyhelyzet miatt az szükségessé válik — rende
lik el.

A kitelepülésre sor kerülhet:

a) rendkívüli helyzetben a helyi párt- és államigazgatási 
szervekkel együttműködve — ár- és belvizek, földren
gés, tűz- és robbanásveszély, vegyi és sugárszennyező
dés esetén — a veszélyhelyzet méreteitől függően;

b) külső veszély idején az elsődlegesen veszélyeztetett 
— sorolt városok, megyeszékhelyek, katonai támadás 
szempontjából kiemelt célpontokkal rendelkező — 
helységekből.

28. A kitelepítés lehet általános vagy részleges, az alábbiak 
szerint:

a) általános a kitelepítés akkor, amikor az érintett belügyi 
szerv személyi állománya és továbbműködéséhez szük
séges anyagi-, technikai eszközei a veszélyeztetett terü
letről kivonásra kerülnek és feladataikat kitelepülési 
helyeiken oldják meg;

b) részleges a kitelepítés akkor, ha az érintett belügyi 
szerv személyi állományának, illetve rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges anyagi- technikai eszközeinek 
csak meghatározott része kerül kivonásra és feladatait 
a veszélyeztetett területre való visszajárással, illetve 
a kitelepülések helyén látja el.

29. A kitelepülés az alábbiak szerint rendelhető el:

a) rendkívüli helyzetben szóban, nyílt szöveggel;
b) külső veszély esetén fedőneves és ellenőrző jelszavas 

utasítással.

30. A tervezett helyekre kitelepülni köteles: a hivatásos, a 
meghagyásban részesített polgári és a belügyi szerveknél szak- 
szolgálatra kötelezett női polgári állomány. Az előzőekben nem 
érintett személyeket — amennyiben további munkavégzésük 
belügyi érdekből szükséges — a kitelepülés helyén munkaviszo
nyuk folytatására kell kötelezni.

31. A kitelepülés végrehajtása az állandó harckészültség 
időszakában kijelölt befogadási körzetekbe történik.

11

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/9/1980 /12



32. A belügyi szervek részére a befogadási körzetekben:

a) a rendkívüli helyzetben történő kitelepülés céljára 
„ideiglenes működési hely”-eket, ezeken belül „ideig
lenes működési körlet”-eket kell kijelölni;

b) a külső veszély miatt elrendelt kitelepülés esetére 
„háborús működési hely”-eket, ezeken belül „háborús 
működési körlet”-eket kell kijelölni és a sorolt váro
sokban előkészíteni.

33. Az utasítás 16— 17. számú mellékletében szereplő bel
ügyi szervek részére „tartalék befogadási körzet”-et, ezen belül 
„tartalék háborús működési hely”-et, ezen belül pedig „tartalék 
háborús működési körlet”-et kell kijelölni és előkészíteni.

34. A kitelepülés végrehajtása utáni időszakra a szolgálat 
ellátása céljából visszajáró személyi állomány részére — ameny- 
nyiben a háborús működési hely távolsága indokolja — „pihenő
váltó körlet” is kijelölhető.

35. A belügyi szervek továbbműködéséhez szükséges helyek 
és körletek kijelölését a hatályos rendelkezések alapján az érin
tett vezetőknek (parancsnokoknak) — a BM „M” és szervezési 
csoportfőnökkel egyeztetve — az illetékes honvédelmi bizott
ságok jóváhagyásával kell végrehajtani.

36. A belügyi szervek személyi állománya családtagjainak - 
kitelepítése — a polgári lakosság kitelepítésére vonatkozó ren
delkezések alapján — lehetőség szerint az érintett belügyi szer
vek továbbműködésére kijelölt helyekre történjen.

37. A belügyi szervek folyamatos vezetésének feltételeit 
rendkívüli helyzetben, illetve a külső veszély esetén és az ezt 
követő időszakban is biztosítani kell.

38. A folyamatos vezetés biztosítása érdekében külső ve
szély időszakára meg kell szervezni:

a) a belügyminisztériumi államtitkárnak: a belügyminisz
ter által jóváhagyott szervezeti keretben a külön kije
lölt vezetőkből a belügyminisztérium háborús vezeté
sét;

b) az országos parancsnokoknak, rendőr-főkapitányoknak 
és a határőrkerület parancsnokoknak pedig saját sze-
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mélyi állományukból ki kell jelölni az érintett belügyi 
szerv „tartalék vezetés”-ét.

39. A háborús vezetés működési helyéül „vezetési pontot” 
vagy „vezetési pontokat”, a „tartalék vezetés” működésének 
biztosítására „tartalék vezetési pont”-ot kell kijelölni.

40. A háborús vezetés szervezetét és feladatait a Belügy
minisztérium, a tartalék vezetését pedig az érintett belügyi szer
vek háborús ügyrendje, illetve munkaköri leírása tartalmazza.

41. A Belügyminisztérium központi szerveinek kitelepülése 
esetén az irányítást a belügyminiszter, illetve az utasítás mel
lékleteiben kijelölt központi, valamint a területi belügyi szer
veknél azok vezetői (parancsnokai) által meghatározott össze
tételű és béke elhelyezésükben további parancsig visszamaradó 
„irányító csoport”-ok végezzék.

42. A „HÁBORÚS VESZÉLY” vagy a „TELJES HARCKÉ
SZÜLTSÉG” elrendelése után, az állam biztonságát súlyosan 
fenyegető veszély esetén, a hadműveleti területen levő határőr
kerületek teljes személyi állományukkal — alapvető feladataik 
megváltoztatása nélkül — az országhatárokon belül a néphad
sereg illetékes parancsnokai (hadosztály, hadsereg) alárendelt
ségébe kerülnek.

43. A 42. pontban meghatározott esetekben — az ország 
határain belüli hadműveleti területen — rendeltetésszerű fela
dataik megváltoztatása nélkül, az illetékes hadsereg és hadosz
tályparancsnokok időleges alárendeltségébe kerülhetnek a rend
őrség közbiztonsági erői is.

44. A Minisztertanács határozata (a minisztertanács elnö
kének döntése) alapján a határőrség egyes részei a meghatáro
zott katonai parancsnokok alárendeltségébe kerülhetnek akkor 
is, ha a fegyveres szervek egészére FOKOZOTT harckészültsé
get rendelnek el.

 45. Az átalárendelés, illetve annak megszüntetése a belügy
miniszterrel egyetértésben a honvédelmi miniszter hatáskörébe 
tartozik.

46. Amennyiben a Magyar Néphadseregnél magasabb harc- 
készültséget, valamint mozgósítást rendeltek el, ez külön intéz
kedés nélkül a BM katonai elhárító személyi állományára és a
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,,K” vezetési rendszer üzemeltetésében érintett belügyi szemé
lyi állományra is vonatkozik.

47. A személyi állomány megóvására vonatkozó, valamint 
az ellenség várható csapásai (hagyományos és tömegpusztító 
fegyverek, továbbiakban: támadófegyverek) következményeinek 
csökkentésével kapcsolatos rendszabályokat a belügyi szervek 
harckészültségbe helyezésének részeként kell megtervezni és 
megszervezni.

48. A személyi állomány részére azokra az esetekre, amikor 
a kialakuló veszélyhelyzetek miatt nem tud állandó szolgálati 
helyére bevonulni, „gyülekezési hely”-eket, ezen belül „gyüle
kezési körlet”-eket kell kijelölni az alábbiak szerint:

a) gyülekezési helyet, illetve körletet azon helységekben 
kell kijelölni, amelyekben központi belügyi szerv, rend- 
őr-főkapitányság, rendőrkapitányság, határőrkerület 
parancsnokság működik;

b) a gyülekezési körleteket a főváros területén levő köz
ponti belügyi szervek személyi állománya részére a BM 
„M” és szervezési csoportfőnök, a többi belügyi szerv 
személyi állománya részére pedig az érintett belügyi 
szerv vezetője (parancsnoka) jelölje ki;

c) a központi belügyi szervek személyi állománya részére 
kijelölt gyülekezési helyek, illetve körletek előkészíté
sével, működtetésével, valamint a személyi állomány 
szállításával kapcsolatos feladatokra a BM I/II. cso
portfőnök intézkedjen.

49. A harckészültség, a mozgósítás és a különleges intézke
dések pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi, híradó bizto- 

sításával kapcsolatos tevékenységek körét a feladatokat meg
határozó jogszabályok, belügyi rendelkezések, az előírt szükség
letek és normatívák képezik.

II.

Az állandó harckészültség rendszabályai, feladatai

50. A vezetők (parancsnokok) tervezzék meg a harckészült
ségbe helyezéssel kapcsolatos feladatokat, dolgozzák ki a harc
készültségi fokozatok, a mozgósítás és a különleges intézkedések
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bevezetését, valamint végrehajtását biztosító terveiket, ezeket 
tartsák állandóan naprakészen, a tervek tartalmát és a változá
sokat mindazok ismerjék, akikre a tervezett feladatok vonatkoz
nak és a feladatok ismeretét rendszeresen ellenőrizzék.

51. A vezetők (parancsnokok) a hivatásos, a sor- és tarta
lékos állomány felkészítését, kiképzését, illetve továbbképzését 
a harckészültségi, háborús időszaki követelmények figyelembe
vételével úgy szervezzék és hajtsák végre, hogy kellő jártasságot 
szerezzenek a harckészültségi rendszabályok, különleges intéz
kedések, háborús időszaki feladatok végrehajtásában az alábbiak 
szerint:

a) a hivatásos és sorállomány felkészítését, kiképzését a 
a szakkiképzési és harcászati kiképzési feladatokkal 
együtt szervezzék és törzsfoglalkozások, törzsvezetési, 
illetve harckészültségi, mozgósítási, összekovácsolási, 
valamint együttműködési gyakorlatok keretében rend
szeresen folytassák. Érjék el a feladatok normaidőn 
belüli teljesítését;

b) a belügyi tartalékosok továbbképzését különböző idő
tartamú tanfolyamok szervezése és gyakorlatokra tör
ténő bevonásuk útján biztosítsák, hogy a belügyi tar
talékos állománynak a belügyi szervekhez való kötő
dése fejlődjön, szakmai képzettségének szintje, a fel
adatokra való felkészültsége, összekovácsoltsága állan
dóan növekedjen;

c) a pénzügyi, anyagi-műszaki miniszterhelyettes a hon
védelemről szóló 1976. évi I. törvény és a végrehajtá
sára kiadott rendeletekkel összhangban gondoskodjon 
a hadkötelezettségüket a BM szerveinél teljesítő tar
talékosok kereset- (jövedelem) kiesésének megtéríté
séről, ellátásuk és utazásuk szabályozásáról.

52. Az utasítás mellékleteiben megjelölt belügyi szervek 
vezetői (parancsnokai) alakítsák ki a mozgósítás gyors végrehaj
tásának feltételeit. Legyenek készen egyes harckészültségi foko
zatokban — és attól függetlenül — a mozgósítási feladataik vég
rehajtására. A személyi állomány és az anyagi-technikai eszkö
zök kiegészítését a külön rendelkezésekben előírtak szerint biz
tosítsák. Tervezzék meg a személyi keretek és technikai eszkö
zök szükséges esetekre történő átcsoportosítását. A tervek sze
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rint készüljenek fel a személyi keretek útbaindítására és a tech
nikai eszközök átadására, illetve átvételére.

53. Az értesítési és riasztási feladatok ellátására fedőneves 
ellenőrző jelszavas elrendelő okmányokat kell kidolgozni az 
alábbiak szerint:

a) a BM „M” és szervezési csoportfőnök a Honvédelmi 
Bizottság által kijelölt minisztériumok, országos hatás
körű szervek, továbbá a belügyi szervek: országos pa
rancsnokságok (Kormányőrség), csoportfőnökségek, ön
álló osztályok, valamint ezekkel azonos jogállású szer
vek, illetve az államtitkári titkárság, a személyügyi, a 
pénzügyi, anyagi-műszaki miniszterhelyettesi titkársá
gok, rendőr-főkapitányságok részére;

b) a határőrség országos parancsnoka és a rendőr-főkapi
tányok alárendeltjeik, illetve a rendőr-főkapitányok az 
utasítás 30. számú mellékletében meghatározott szervek 
részére.

54. Az ügyeleti szolgálatok állandóan legyenek képesek az 
értesítési és riasztási, illetve a magasabb harckészültségbe helye
zési feladatok gyors, pontos végrehajtására.

55. A belügyi szervek vezetőinek (parancsnokainak) a harc
készültségi és mozgósítási feladatok, valamint a különleges intéz
kedések végrehajtására ideiglenes csoportokat kell létrehozni és 
működtetni.

56. A hadiruházatot és riadófelszerelést a hivatásos állo
mány tagja munkahelyén (szolgálati helyén) vagy lakásán tá
rolja. A személyi állomány szabadságolását és eltávozását úgy 
kell megszervezni, hogy a magasabb harckészültségi fokozatba 
helyezés feladatainak normaidőn belüli végrehajtása a távollevő 
személyi állomány nélkül is biztosítva legyen.

57. A belügyi szervek magasabb harckészültségre, illetve 
háború időszakára való felkészülés és az egységes végrehajtás 
biztosítása érdekében az 53. pontban meghatározott belügyi 
szervek vezetői (parancsnokai) a vonatkozó rendelkezések alap
ján a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel egyetértésben dol
gozzák ki azokat a rendkívüli körülmények között hatályba lépő, 
szakterületükre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek feladataik 
végrehajtásához szükségesek. Ezek tartalmazzák:
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a) a személyi állomány háborús körülmények közötti 
szolgálatának szabályozását;

b) a háborús időszaki működés megszervezésének és ellen
őrzésének rendjét.

58. Az 53. pontban meghatározott belügyi szervek vezetői 
(parancsnokai) készítsék el:

a) a hadiállomány nyilvántartását, a belügyi tartalékos 
állomány képzésének programját, az utazással, élelme
zéssel, ellátással és elhelyezéssel összefüggő intézke
déseket;

b) az „M” anyagkészletezési, utánpótlási, valamint a há
borús ellátáshoz szükséges normákat és terveket;

c) a háborús időszakra vonatkozó pénzügyi, anyagi-tech
nikai, egészségügyi, híradó anyaggazdálkodási, híradó 
forgalmi, valamint a rejtjelzőmunka tervezésére, szer
vezésére és végrehajtására vonatkozó belügyi rendel
kezéseket;

d) a szervek közötti együttműködési megállapodásokat.

59. A vonatkozó rendelkezésekben a szükséges módosításo
kat az arra kötelezett vezetők (parancsnokok) folyamatosan vé
gezzék el.

60. A belügyi szervek kitelepítésének érdekében a kitelepülő 
szervek vezetői (parancsnokai) tervezzék és szervezzék meg a 
szerv kitelepítését és biztosítsák a folyamatos továbbműködés 
feltételeit. Ennek érdekében:

a) jelöljék ki működési helyeiket és körleteiket, valamint 
készítsék fel azokat a személyeket és csoportokat, akik 
átvételüket és előkészítésüket végrehajtják;

b) osszák el a működési helyeket, illetve körleteket és 
dolgozzák ki azok berendezésére, őrzésére, híradásának 
biztosítására vonatkozó terveket;

c) mérjék fel a folyamatos továbbműködéshez szükséges 
anyagok, eszközök mennyiségét, tervezzék meg szállí
tásukat;

d) készüljenek fel a raktárakban tárolt készletek, alkat
részek és felszerelések, mobil berendezések kiszállítá- 

sára, illetve kivonására;
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e) biztosítsák a béke elhelyezésben visszamaradó „irányító 
csoport”-ok, valamint a kitelepített helységekbe szol
gálat-ellátás céljából visszajáró személyi állomány mű
ködésének feltételeit;

f) készítsék elő a személyi állomány családtagjainak kite
lepülését úgy, hogy azok a kitelepülés végrehajtása 
esetén a szerv háborús működési helyére vagy annak 
körzetébe érkezzenek.

61. A belügyi szerveknél meg kell tervezni és szervezni a 
háborús vezetés rendszerét és ennek során:

a) a BM „M” és szervezési csoportfőnök — a szolgálati út 
betartásával — terjessze fel a belügyminiszternek a 
minisztérium háborús vezetésének szervezetére és fel
adataira vonatkozó javaslatokat;

b) az utasítás 38/b alpontjában meghatározott belügyi 
szervek vezetői (parancsnokai) határozzák meg a tar
talék vezetés összetételét és tennivalóit;

c) az utasítás 41. pontjában meghatározott belügyi szer
vek vezetői (parancsnokai) dolgozzák ki a kitelepülés 
esetén visszamaradó „irányító csoport”-ok működését;

d) a tartalék vezetésbe és az irányító csoportokba beosz
tottakat vezetőik (parancsnokaik) készítsék fel felada
taik ellátására.

62. A vezetők (parancsnokok) ismertessék a személyi állo
mánnyal — azokra az esetekre, amikor a veszélyhelyzet miatt 
nem tudnak szolgálati helyükre bevonulni — a „gyülekezési 
helyek”-et és körleteket.

63. A támadófegyverek hatása elleni védelemre való fel
készülés érdekében:

a) a béke elhelyezésben a belügyi szervek részére bizto
sítani kell az életvédelmi létesítmények készenlétét, 
állagmegóvását, szükség esetén korszerűsítését. Beru
házások keretében központilag meghatározásra kerülő 
helyeken gondoskodni kell „védett vezetési pont”-ok 
kialakításáról, felszereléséről és működésének biztosí
tásáról;
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b) az életvédelmi létesítménnyel nem rendelkező belügyi 
szerveknek fel kell készülni szükség-életvédelmi léte
sítmények kialakítására és berendezésére, ki kell dol
gozni az életvédelmi létesítmények építésével kapcso
latos terveket;

c) a vezetők (parancsnokok) szervezzék meg a szolgálati 
helyeken alkalmazható légi és RBV riasztás rendjét és a 
tájékoztatás módját. Készüljenek fel a támadó fegyverek 
várható hatásainak felmérésére, a helyzetértékelésre és 
megfelelő rendszabályok alkalmazására;

d) az ellátó, tároló és felhasználó szervek vezetői (parancs
nokai) szervezzék meg az élelmiszerek, ivóvíz, tech
nikai eszközök, állatállomány, takarmány védelmét, a 
használatban levő objektumok, járművek, fényforrások 
elsötétítését.

64. Az „M” anyagi és technikai szükségleteket, valamint a 
„Számítási év terv”-ét az érintett belügyi szervek vezetőinek 
(parancsnokainak) bevonásával a BM „M” és szervezési csoport
főnök tervezze. Az „M” készletezésű anyagok és eszközök be
szerzésére a belügyi szervek közötti elosztás végrehajtására, 
nyilvántartására, a felhasználás helyén való tárolására, frissí
tésére, cseréjére a pénzügyi, anyagi-műszaki miniszterhelyettes 
intézkedjen.

65. A vezetők (parancsnokok) gondoskodjanak arról, hogy 
állandóan hadihasználható állapotban legyenek: az „M” készle
tezésű anyagok, szolgálati fegyverek; a technikai és vegyivédel
mi eszközök, gépjárművek, híradó berendezések 90% -a; a bel
ügyi tanintézeteknél levő kiképző szaktechnikai eszközök 50%-a.

66. A népgazdaságból igénybevételre kerülő technikai esz
közök, objektumok, szolgáltatási kapacitások kijelölését, bizto
sítását, rendszeres időszaki szemléjét, harckészültségi fokozatok 
időszakában történő átvételét a vonatkozó tervezési és végre
hajtási szabályzatban meghatározottak szerint kell tervezni, illet
ve végrehajtani.

67. A harckészültségi fokozatokban és a háború időszakában 
üzemelő vezetékes és vezeték nélküli híradó és biztonságtechni
kai rendszereket a belügyi híradó szolgálatok vezetői (parancs
nokai) — az állandó jelleggel üzemelő híradás biztosítása mellett
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— országosan egyeztetve tervezzék meg és a jóváhagyott tervek 
alapján készítsék elő.

68. Az érintett vezetők (parancsnokok) tervezzék meg a 
rejtjeles kapcsolatok biztosítását, teremtsék meg a rejtjelzőesz
közök működtetésének feltételeit a háborús működési helyeken 
és tartalék vezetési pontokon. Az előkészítés érdekében — a 
belügyi objektumokban — tegyenek megfelelő intézkedéseket a 
biztonsági és a technikai feltételek, továbbá eszközszükségletek 
biztosítására.

69. A BM „M” és szervezési csoportfőnök — a BM ORFK 
közbiztonsági és közlekedési csoportfőnökkel, valamint a BM 
Tűzoltóság országos parancsnokával egyetértésben — dolgozza 
ki a gazdaságmódosításba bevont szervek, vállalatok és intéz
mények rendészeti és biztonsági, illetve tűz elleni védekezésé
vel kapcsolatos szabályozókat.

A rendőr-főkapitányságok és a rendőrkapitányságok vezetői 
a rendészeti és biztonsági feladatok, az állami tűzoltóság pa
rancsnokai pedig a tűz elleni védekezés feladatainak tervező, 
szervező munkájához az előzőekben felsorolt szerveknek nyújt
sanak megfelelő segítséget.

70. A szakirányítást gyakorló belügyi szervek vezetői (pa
rancsnokai) rendszeresen ellenőrizzék és értékeljék az irányí
tásuk alá tartozó szerveknél a felkészüléssel kapcsolatos rendel
kezések végrehajtását.

71. A harckészültségi és háborús időszaki feladatok össze
hangolt irányítása és végrehajtása feltételeinek biztosítása érde
kében a vezetők (parancsnokok) hatáskörüknek és illetékessé
güknek megfelelően tartsanak kapcsolatot az együttműködésre 
kijelölt fegyveres és polgári szervekkel.

 III.

A fokozott harckészültség rendszabályai, feladatai

72. A fokozott harckészültség munkaidő után és munkaszü
neti napokon történő elrendelése esetén riadóval be kell rendelni 
a vezetőket (parancsnokokat), az „M” területen dolgozókat, vala
mint a feladatok végrehajtásához kijelölt személyeket.
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73. Az ügyeleti szolgálatok értesítsék — az ügyeleten levő 
tervek szerint — az alárendelt és az e célból hatáskörükbe utalt 
szerveket az elrendelt harckészültségi fokozatról.

74. Az elöljáró vezetők (parancsnokok) hajtsák végre az 
alárendelt parancsnoki állomány eligazítását, adjanak utasítást 
az erre az időszakra megtervezett feladatok végrehajtására az 
alábbiak szerint:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén azonnal;
b) munkaidőn kívüli elrendeléskor a vezetői (parancsnoki) 

állomány riadóztatása, illetve beérkezése után.

75. Az alárendelt vezetők (parancsnokok) tájékoztassák a 
teljes személyi állományt az elrendelt harckészültségi fokozat
ról az alábbiak szerint:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén az elöljáró ve
zető (parancsnok) eligazítása után azonnal;

b) munkaidőn kívüli elrendeléskor pedig a szolgálatuk 
kezdetekor;

c) a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állományt 
bevonulása után.

76. A belügyi szerveknél a magasabb harckészültségi szint 
biztosítása érdekében a vezetők (parancsnokok):

a) függesszék fel a szabadnapok kiadását;
b) szabadságot és eltávozást a rendőri és tűzoltó szervek

nél a továbbiakban csak halaszthatatlan ügyben enge
délyezzenek; a határőrségnél szüntessék be és az ilyen 
címen távollevő személyi állományt rendeljék vissza;

c) szervezzék meg a munkaidőn kívülre és munkaszüneti 
napokra a vezetői (parancsnoki) ügyeletet;

d) vezessék be a 24 órás megerősített ügyeleti szolgála
tot, azoknál a belügyi szerveknél, ahol ügyeleti szolgá
lat nincs, azt meg kell szervezni;

e) munkaidő utáni és munkaszüneti napokra a központi 
belügyi szervek osztályain és valamennyi belügyi szerv
nél, a külön elhelyezésben levő alegységeknél szervez
zenek telefonügyeletes szolgálatot;
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f) az ügyeleti szolgálatok alárendeltségében a BM Főügye
leti Osztálynál, a BM Hőr Országos Parancsnokságon, 
a rendőr-főkapitányságoknál és a határőrkerület pa
rancsnokságoknál szervezzenek ideiglenes jelleggel ké
szenléti futárszolgálatot;

g) az éjszakai adatszolgáltató részlegeket erősítsék meg, 
munkaidő utánra és munkaszüneti napokra valamennyi 
nyilvántartó részlegnél vezessenek be állandó ügyeleti 
szolgálatot;

h) az orvosi rendelőkben — munkaidő után és munka
szüneti napokon — működtessenek elsősegélynyújtó 
ügyeletet;

i) hozzanak létre — a külső szolgálatot ellátó gépjármű
veken felül — gépjármű ügyeletet;

j) minimálisra korlátozzák a kiszállásokat, intézkedjenek 
a folyamatban levő ellenőrzések gyorsított befejezé
sére;

k) követeljék meg a személyi állomány munkaidőbeni, 
illetve azon kívüli tartózkodásának pontos nyilvántar
tását;

l) a személyi állomány lakásról való eltávozását csak 
abban az esetben engedélyezzék, ha a gyors értesítés 
lehetősége biztosított;

m) a fogdafenyítések végrehajtását függesszék fel és az 
érintett személyi állományt vezényeljék vissza szolgá
lati helyére;

n) ellenőrizzék a személyi állomány riadófelszerelését, 
hadiruházatát, intézkedjenek a hiányok pótlására. A 
vegyes ruhás személyi állomány helyezze készenlétbe 
a békeidőszaki egyenruháját és hadiruházatát;

o) a tényleges katonai szolgálatot letöltött személyek le
szerelését függesszék fel, az újoncok bevonultatását 
pedig az eredeti terveknek megfelelően végezzék;

P) tegyenek javaslatot a meghívott külföldi személyek 
üdültetésének beszüntetésére, a tervezett meghívások, 
kiutazások csökkentésére, lemondására;

r) intézkedjenek — a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztá
lya, a BM IV/I-II. Csoportfőnökségek, a BM I/4. Osztá-
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lya vezetői, a BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei 
parancsnoka — a külföldi tanintézetekben tanulók és a 
külföldi üdülésben résztvevők visszarendelésére, to
vábbi üdülést ne engedélyezzenek;

s) a belföldi üdülőkben szüntessék be az üdülést, az ott 
tartózkodókat a BM I/4. Osztály vezetője irányítsa visz- 
sza szolgálati helyükre;

t) az egészségügyi intézetekben a betegek felülvizsgálatá
val készüljenek fel az orvosi felügyeletet nem igénylő 
járóbetegek kiírására;

u) soron kívül pontosítsák a harckészültségi feladatok, 
különleges intézkedések végrehajtására készített terve
ket és okmányokat;

v) az objektumokba helyezzék el és tartsák együtt a ter
vezési és végrehajtási szabályzatokban meghatározott 
ideiglenes szervezetekbe, illetve csoportokba beosztot
takat, kijelölt személyeket, a mellékletekben meghatá
rozott belügyi szerveknél a személyi állomány egy ré
szét vagy egészét, a polgári alkalmazottakból a szüksé
ges létszámot; biztosítsák az együtt tartásra kötelezett 
személyi állomány elhelyezését és élelmezését.

77. Az utasítás mellékleteiben kijelölt belügyi szervek hajt
sák végre a harckészültségi fokozathoz kapcsolt mozgósítási fel
adataikat. Legyenek készen a további mozgósítási feladatok vég
rehajtására.

78. Az állam és közbiztonság fokozottabb védelme érdekében 
a belügyi szervek vezetői (parancsnokai):

a) gyorsítsák meg minden szinten a felderített adatok, 
információk feldolgozását, ellenőrzését és továbbítását;

b) kiemelten foglalkozzanak a társadalomra veszélyes sze
mélyek és a különösen veszélyes bűnözők ellenőrzésé
vel. E kategóriában történt változásokról soronkívül 
adjanak értesítést a nyilvántartó szerveknek;

c) gyorsítsák meg a büntetőeljárás alatt álló személyek 
ügyében a nyomozást, a felderített ellenséges tevékeny
ségek felszámolását;
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d) a bűntettek elkövetéséről vagy előkészületéről szóló 
jelzéseket azonnal ellenőrizzék és akadályozzák meg a 
bűnös tevékenység megvalósulását;

e) lőfegyverrel, lőszerrel, robbantó, mérgező, kábítószer 
és sugárzó nukleáris anyagokkal, sokszorosító gépekkel 
rendelkező vállalatok, szervek vezetőinek figyelmét 
hívják fel a biztonsági előírások szigorú betartására;

f) a hivatalos, társadalmi és operatív kapcsolatokat, vala
mint az önkéntes segítőket kérjék fel, hogy a rendet, a 
közbiztonságot zavaró jelenségeket, az ellenséges pro
paganda terjesztését, a hangulatkeltéseket, röpcédulá- 
zást és falraírásról szóló adatokat mielőbb közöljék a 
rendőri szervekkel;

g) fokozott mértékben biztosítsák a nagyobb tömeget érin
tő rendezvényeket. A rendezvények megtartását csak 
korlátozottan engedélyezzék;

h) az agresszív katonai tömbhöz tartozó kapitalista orszá
gokba irányuló magánjellegű utazást (kiléptetést), ilyen 
célból útiokmányok kiadását függesszék fel. A hivatalos 
kiutazási kérelmeket csak halaszthatatlan esetekben 
engedélyezzék;

i) szüntessék be a határsávba való belépésre, illetve le
telepedésre szóló engedélyek kiadását;

j) segítsék elő a közellátás zavartalanságát. Kezdeményez
zenek a felderített spekulánsokkal, üzérkedőkkel és ár
drágítókkal szemben gyorsított eljárást;

k) közlekedésrendészeti intézkedésekkel segítsék elő a 
csapatmozgásokat, biztosítsák a csapatok lakott terüle
ten való áthaladását;

l) fokozottan ellenőrizzék a kapitalista — különösen az 
agresszív katonai tömbökhöz tartozó — országok beuta
zó állampolgárainak a bejelentkezését, tiltsák meg a 
Dunán tartózkodó hajóik személyzetének a partralépé-
sét;

m) folyamatosan kísérjék figyelemmel a kapitalista orszá
gok magyarországi külképviseletein dolgozók mozgását;

n) bűncselekmények felderítése és megakadályozása érde
kében tegyenek intézkedéseket a forgalmasabb város-
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részek, bűnözők tömörülési helyeinek, a vasúti és köz
úti áru- és személyszállítások ellenőrzésére;

o) tegyenek hatékony intézkedéseket a katonai objektu
mok védelmére;

p) vezessenek be szigorító rendszabályokat és erősítsék 
meg az őrizetben levő személyek őrzését, kísérését;

r) vezessenek be korlátozó rendszabályokat az objektu
mokba való belépésre és bent tartózkodásra, erősítsék 
meg az elhelyezési és hatáskörbe tartozó objektumok 
őrzését.

79. A belügyi tanintézetek készüljenek fel az utolsó éves 
hallgatók avatására, kibocsátására, visszavezénylésére, térjenek 
át a gyorsított ütemű képzésre, a levelező tagozatokon függesz- 
szék fel a képzést.

80. A belügyi szervek kitelepítésének előkészítése érdeké
ben a kitelepítésre kötelezett szervek vezetői (parancsnokai):

a) ellenőrizzék a működési helyek, körletek, vezetési pon
tok elfoglalása feltételeinek biztosítását;

b) pontosítsák a folyamatos továbbműködéshez elszállí
tandó anyagok és eszközök mennyiségét és elszállítá
suk lehetőségét;

c) a raktárakban tárolt anyagokat, valamint kiegészítő 
készleteket — a fontossági sorrendnek megfelelően — 
készítsék elő szállításra, készüljenek fel a szállítás köz
beni RBV védelem biztosítására;

d) pontosítsák a békeelhelyezésben visszamaradó „irányí
tó csoport”-ok összetételét és kezdjék meg felkészíté
süket;

e) a személyi állományt tájékoztassák a családtagok ki
településével kapcsolatos tudnivalókról.

81. A fokozott harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, 
egészségügyi és híradó biztosítása érdekében a szakszolgálatok 
vezetői (parancsnokai), illetve a megbízott személyek:

a) intézkedjenek a Magyar Nemzeti Banknál lebiztosított 
készpénz felvételére;

b) fizessék ki soronkívül az átcsoportosításra kerülő elvo
nuló személyi állomány egy havi illetményét;
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c) a bevonult tartalékosokra is terjesszék ki az illetmény
számfejtést;

d) az „M” készletezésű technikai eszközöket, orvosi segély
hely egységkészleteket, gépjárműveket készítsék elő 
üzemeltetésre, alkalmazásra;

e) intézkedjenek — elsősorban a fegyverzeti, operatív, 
titkosító és híradó technikai eszközök, gépjárművek 
stb. — javítási, karbantartási és szerviz munkálatai
nak meggyorsítására, mielőbbi befejezésére és haszná
latba adására. Gondoskodjanak a javításhoz szükséges 
alkatrészek, hazai fogyóanyagok készletkiegészítéséről, 
az egészségügyi szakfelszerelések és anyagok soronkí- 
vüli pótlásáról;

f) a háborús személyi felszerelési anyagokat — helyileg 
vagy raktárakban tároltakat — vételezzék fel és adják 
ki a személyi állománynak;

g) szállítsák ki és az érintett belügyi szervek vételezzék 
fel a központi raktárakból a készletezett anyagokat, 
felszereléseket, eszközöket és azokat adják ki a felhasz
nálóknak, használatba vevőknek, illetve felhasználás
hoz előkészítve tárolják;

h) hajtsák végre a helyi anyagbeszerzéseket és azok el
osztását;

i) fejezzék be az újonnan kiírt tartalékosok hadiruházat
tal történő ellátását, a lecserélésre került személyek 
hadiruházatának bevonását;

j) rendeljék el a mozgósításra kiírt népgazdasági technika 
soronkívüli ellenőrzését, a szükséges mértékű cseréjét;

k) hajtsák végre a — a tervek szerint — a gépjárművek 
szerven belüli és szervek közötti átcsoportosítását, át
vételét;

l) vezessék be az ezen időszakra meghatározott hírfor
galmi rendszabályokat és korlátozásokat, hajtsák végre 
a népgazdaságnál (postánál) biztosított vezetékes híradó 
hálózatok és végberendezések műszaki állapotának 
ellenőrzését, legyenek készen a rendszer aktivizálására;

m) intézkedjenek a rejtjelzett és titkosított híradás folya
matos üzemének biztosítására;
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n) a saját objektumokban a terveknek megfelelően hajt
sák végre a híradó- és biztonságtechnikai berendezések 
telepítését és üzembehelyezését;

o) végezzék el az üzemelő és a raktáron tárolt híradó és 
biztonságtechnikai eszközök műszaki ellenőrzését.

82. A támadó fegyverek hatása elleni védelem érdekében 
a vezetők (parancsnokok), illetve a megbízott személyek:

a) intézkedjenek a sugáradag ellenőrzéséhez szükséges 
nyilvántartási okmányok előkészítésére, a szükséges 
személyi adatok bejegyzésére;

b) készítsék elő igénybevételre az objektumokban levő 
óvóhelyeket, azok berendezéseit, valamint a mentő, 
mentesítő és tűzvédelmi eszközöket;

c) ellenőrizzék a személyi állomány gázálarcainak, egyé
ni védőeszközeinek védőképességét. Adják ki részükre 
a személyi sugáradagmérőket, az egyéni és a fegyver 
mentesítő csomagokat, egészségügyi személyi felszere
léseket;

d) ellenőrizzék a vegyi- és sugárhelyzetértékelés eszkö
zeit, a hiányokat pótolják és készítsék elő a szükséges 
munkatérképeket;

e) pontosítsák az RBV felderítési feladataikat és a felde
rítés útvonalvázlatát;

f) ellenőrizzék a szükségóvóhelyek, védőkörletek építésé
nek, anyagi-technikai feltételeinek biztosítását.

83. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai), ügyeletes 
tisztjei 20 órai eseményzárással, naponta 22 óráig jelentsék — a 
békeidőszaki jelentési kötelezettségen túl — a BM Főügyeleti 
Osztály útján:

a) a harckészültségi rendszabályok végrehajtásának hely
zetét ;

b) a „Kiegészített jelentési kötelezettség”-ben felsorolt 
eseményeket, adatokat;

c) soronkívül, a nap bármely szakában minden fontos ér
tesülést, adatot, rendkívüli eseményt.
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‘ 84. A külső veszély miatt elrendelt fokozott harckészültség 
rendszabályait rejtve, a titoktartás követelményeinek biztosítá
sával kell végrehajtani.

85. A vezetők (parancsnokok) a fokozott harckészültség 
rendszabályainak végrehajtása után:

a) gyakoroltassák a különböző feladatok végrehajtására 
szervezett szolgálatokat, csoportokat, személyeket a reá
juk háruló feladatok ellátásában;

b) a harckészültség szintjének csökkenése nélkül az állan
dó elhelyezési körletekben, annak közvetlen közelében 
folytassák a szükséges képzési feladatokat.

IV.

A háborús veszély harckészültség rendszabályai, feladatai

86. A háborús veszély harckészültség munkaidő után és 
munkaszüneti napokon történő elrendelése esetén riadóval be 
kell rendelni az utasítás mellékleteiben kijelölt belügyi szervek 
teljes személyi állományát, a többi belügyi szervnél a vezetőket 
(parancsnokokat), az „M” területen dolgozókat, valamint a fel
adatok végrehajtásához a tervekben kijelölt személyeket.

87. Az ügyeleti szolgálatok értesítsék — az ügyeleten levő 
tervek szerint — az alárendelt és az e célból hatáskörükbe utalt 
szerveket az elrendelt harckészültségi fokozatról.

88. Az elöljáró vezetők (parancsnokok) hajtsák végre az 
alárendelt vezetői (parancsnoki) állomány eligazítását, adjanak 
utasítást az erre az időszakra megtervezett feladatok végrehaj
tására az alábbiak szerint:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén azonnal;
b) munkaidőn kívüli elrendeléskor a vezetők (parancsno

kok) riadóztatása és beérkezése után.

89. Az alárendelt vezetők (parancsnokok) tájékoztassák a 
teljes személyi állományt az elrendelt harckészültségi fokozat
ról, az alábbiak szerint:
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a) munkaidőben történt elrendelés esetén azonnal, a köz
területen szolgálatot teljesítő személyi állományt pe
dig bevonulása után;

b) munkaidőn kívüli elrendeléskor az előző fokozat rend
szabályai alapján együtt tartott személyi állományt 
azonnal, a lakáson riadóztatott személyi állományt be
érkezése után, a közterületen szolgálatot teljesítő sze
mélyi állományt bevonulása után, az előzőekben nem 
érintetteket pedig a szolgálatba lépésük kezdetekor.

90. A belügyi szerveknél a magasabb harckészültségi szint 
biztosítása érdekében a vezetők (parancsnokok):

a) szüntessék be a szabadság, eltávozás engedélyezését, a 
továbbiakban csak rendkívüli esetben a belügyi szerv 
vezetőjének (parancsnokának) külön engedélyével lehet 
a fenti címen a személyi állományt elengedni;

b) a kiszálláson, vezénylésen, szabadságon, eltávozáson, 
kimenőn távollevő személyi állományt rendeljék visz- 
sza szolgálati helyére;

c) vonultassák be a gyakorlaton és lövészeten távollevő 
erőket és eszközöket;

d) a hivatásos személyi állomány részére tartott valameny- 
nyi összevont jellegű továbbképzést szüntessék be és 
a tanfolyamokon levő személyi állományt irányítsák 
vissza a vezénylő szervekhez;

e) továbbra is függesszék fel a szabadnapok kiadását;

f) kötelezzék az együtt tartásra nem jelölt személyi állo
mányt. — a munkaidő után — a lakáson való tartózko
dásra;

g) adjanak utasítást a közterületen szolgálatot teljesítő 
személyi állomány meghatározott időnkénti bejelentke
zésére ;

h) a vegyes ruhás személyi állomány — ha az operatív 
érdekeket nem veszélyezteti — egyenruhában lássa el 
feladatát;

i) a 76/d alpontban meghatározott ügyeleti szolgálato
kat állandó jelleggel működtessék;
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j) szüntessék be a tényleges katonai szolgálatra történő 
behívást, a határőrségnél térjenek át a gyorsított ütemű 
kiképzésre;

k) indítsák útba a háborús veszély harckészültség idősza
kában más belügyi szervekhez átadásra, átcsoportosí
tásra tervezett személyeket;

l) a nyílt és titkosított híradás és biztonságtechnika vo
natkozásában biztosítsák a fokozott harckészültség idő
szakára előírt feladatok folyamatos végrehajtását, 
kiegészítve a háborús működési helyeken és tartalék 
vezetési pontokon telepített eszközökkel; készüljenek 
fel a népgazdaságnál tartalékolt híradóberendezések 
átvételére;

m) intézkedjenek az egészségügyi intézetekben levő orvo- 
si felügyeletet nem igénylő járóbetegek kiírására. Új 
betegeket csak súlyos esetekben és életveszély esetén 
lehet felvenni;

n) a belügyi tanintézetek nappali tagozatain hajtsák vég
re a hallgatói állomány gyorsított ütemű képzését, ava
tását, kibocsátását, visszavezénylését, a BM tartalékba 
kijelölteket tartsák együtt;

o) a belügyi tanintézetek levelező tagozatain szüntessék 
be a képzést;

p) a belügyi tartalékos továbbképzésen levő személyeket 
a tanfolyamokról haladéktalanul indítsák útba hadibe
osztásaikba.

91. Munkaidő után és munkaszüneti napokon az objektum
ban helyezzék el és tartsák együtt:

a) a vezetőket (parancsnokokat) és helyetteseiket, az „M” 
területen dolgozókat, a szabályzatokban megjelölt cso
portok tagjait és személyeket; a gépjárművezetőket, a 
távol lakókat és a riadó során nehezen értesíthetőket;

b) az utasítás mellékleteiben kijelölt belügyi szerveknél 
a személyi állomány egy részét vagy egészét;

c) a kinevezett és a szerződéses polgári alkalmazottakból 
a szükséges létszámot;

d) gondoskodjanak az együtt tartott személyi állomány 
elhelyezéséről és élelmezéséről.
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92. Az együtt tartás alól mentesíthetők azok a női, illetve 
gyermeküket egyedül nevelő férfi BM dolgozók, akiknek 16 éven 
aluli gyermekük vagy magatehetetlen, gondozásra szoruló hozzá
tartozójuk van.

93. Az utasítás mellékleteiben kijelölt belügyi szervek hajt
sák végre a harckészültségi fokozathoz kapcsolt mozgósítási fel
adataikat, legyenek készen az általános mozgósítási feladataik 
végrehajtására.

94. A Belügyminisztérium, az országos parancsnokságok, 
rendőr-főkapitányságok és határőrkerület parancsnokságok tar
talék vezetésébe kijelölt személyek készüljenek fel a vezetési 
pontok megjelölt időn belüli elfoglalására, a vezetés működte
tésére.

95. Az állam és közbiztonság fokozottabb védelme érdeké
ben:

a) az állambiztonsági, bűnügyi, közbiztonsági és közleke
dési, valamint az igazgatásrendészeti szervek vezetői 
(parancsnokai) a kialakult helyzetre figyelemmel kez
deményezzék és — a BM „M” és szervezési csoportfő
nök egyeztetésével — végezzék el a háborús időszaki 
jogszabályok pontosítását;

b) a háborús jogszabályok hatálybalépéséből eredő fel
adatok végrehajtásában érintett belügyi szervek vezetői 
(parancsnokai) készüljenek fel feladataikra;

c) a rendőr-főkapitányságoknál (a Forradalmi Rendőri Ez
rednél) és a határőrség egységeinél működtessék az el
lenséges felderítő és diverziós csoportok felderítésére 
létrehozott figyelő rendszert, készüljenek fel a felderítő 
diverziós csoportok megsemmisítésére, illetve az abban 
való részvételre.

96. A belügyi szervek kitelepítésének érdekében az érintett 
vezetők (parancsnokok):

a) küldjék ki a háborús működési helyeket, körleteket elő
készítő csoportokat;

b) készítsék elő szállításra a folyamatos továbbműködés- 
hez szükséges okmányokat, eszközöket;
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c) készítsék elő a saját objektumok, körletek biztonságos 
hátrahagyását;

d) pontosítsák a menet alatti híradást, valamint a szolgá
lati érdekből visszamaradó irányító csoportokkal és 
szakmai részlegekkel való hírösszeköttetést;

e) kezdjék meg — amennyiben arra lehetőség van — az 
anyagok, technikai eszközök kiszállítását, a háborús 
működési helyen igénybevételre tervezett objektumok
ba; a szállító szerv gondoskodjon az anyagok, eszközök 
biztonságáról;

97. A háborús veszély harckészültség pénzügyi, anyagi-tech
nikai, egészségügyi és híradó biztosítása érdekében a szakszol
gálatok vezetői (parancsnokai), illetve a megbízott személyek:

a) fizessék ki soronkívül a teljes személyi állománynak az 
egyhavi illetményét, ha a háborús veszély harckészült
ség elrendelésére a hónap második felében — 15-e 
után — kerül sor;

b) a bevonult tartalékosokra is terjesszék ki az illetmény
számfejtést;

c) vételezzék fel — a kitelepítésre nem kötelezett szervek 
— a népgazdaságnál tartalékolt étel- és húskonzerve
ket és saját raktáraikban tárolják;

d) vezessék be az előírt hírforgalmi rendszabályokat és 
korlátozásokat;

e) jegyzőkönyvileg vegyék át a belügyi szervek részére a 
népgazdaságból lebiztosított objektumokat, olyan fel
tétellel, hogy abban a polgári szervek a teljes harcké
szültség elrendeléséig végezhetik feladatukat;

f) hajtsák végre — a tervek szerint — a gépjárművek 
szerven belüli és szervek közötti átcsoportosítását, át
vételét ;

g) a működésüket megszüntető belügyi tanintézetek fegy
verzeti és vegyivédelmi anyagaikat szállítsák a kijelölt 
helyekre, a titkos operatív okmányokat és eszközöket 
helyezzék biztonságba.

98. A támadófegyverek hatásai elleni védelemre való fel
készülés érdekében a vezetők (parancsnokok), illetve a kijelölt 
személyek:
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a) az élelmiszer és ivóvíz megelőző védelmével kapcsola
tos intézkedéseket hajtsák végre;

b) a helyzetértékelő csoportok legyenek készen az ellen
ség támadó fegyverekkel mért csapása következményei
nek felmérésére, folyamatos értékelésére;

c) a fényálcázáshoz szükséges anyagokat felhasználásuk 
helyén tárolják;

d) biztosítsák a sugáradagmérők folyamatos feltöltöttsé- 
gét és érjenek el teljes készenlétet az RBV felderítés 
végrehajtására;

e) kezdjék meg és folyamatosan végezzék az RBV mente
sítő helyek kialakításával kapcsolatos munkálatokat.

99. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) ügyeletes tiszt
jei a 83. pontban meghatározottak szerint teljesítsék jelentési 
kötelezettségeiket.

100. A vezetők (parancsnokok) a háborús veszély harcké
szültség rendszabályainak végrehajtása után — elhelyezési kör
leteikben — gyakoroltassák a különböző feladatok végrehajtá
sára szervezett szolgálatokat, csoportokat, személyeket a reájuk 
háruló további feladatok ellátásában.

V.

A teljes harckészültség rendszabályai, feladatai

101. A teljes harckészültség elrendelése esetén riadóztassák 
a lakásukon tartózkodó, illetve az objektumokban együtt tartott 
teljes személyi állományt.

102. Az ügyeleti szolgálatok értesítsék — az ügyeleten levő 
tervek szerint — az alárendelt és az e célból hatáskörbe utalt 
szerveket az elrendelt harckészültségi fokozatról.

103. Az elöljáró vezetők (parancsnokok) azonnal hajtsák 
végre az alárendelt vezetői (parancsnoki) állomány eligazítását, 
adjanak utasítást az erre az időszakra tervezett feladatok végre
hajtására.
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104. Az alárendelt vezetők (parancsnokok) tájékoztassák a 
teljes személyi állományt az elrendelt harckészültségi fokozat
ról az alábbiak szerint:

a) az együtt tartott személyi állományt az elöljáró veze
tők (parancsnokok) eligazítása után azonnal;

b) a riadóztatott személyi állományt beérkezése után;
c) a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állományt 

pedig a közbiztonsági szolgálat ellátása mellett.

105. A tartalék vezetésbe kijelölt személyek szervezetten 
foglalják el a részükre meghatározott tartalék vezetési pontokat.

106. Az utasítás mellékleteiben kijelölt belügyi szervek 
hajtsák végre az általános mozgósítással kapcsolatos feladatai
kat.

107. A főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben 
levő központi belügyi szervek meghatározott személyi állomá
nya, továbbá az állami tűzoltóság vonulós állományának három
negyede vonuljon ki a háborús működési helyre és a tervek sze
rint folytassák működésüket.

108. A teljes harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, 
egészségügyi és híradó biztosítása érdekében a szakszolgálatok 
vezetői (parancsnokai), illetve a megbízott személyek:

a) fizessék ki azon polgári állomány illetményét, akiknek 
a belügyi szervnél való továbbfoglalkoztatás lehetősége 
megszűnik;

b) intézkedjenek a népgazdaságból biztosított objektumok, 
technikai eszközök, szolgáltatási kapacitások átvételére, 
igénybevételére;

c) hajtsák végre a gépjárművek szerven belüli és szervek 
közötti átcsoportosítását, átvételét a terveknek meg-

 felelően;
d) a nyílt és titkosított híradás és biztonságtechnika vo

natkozásában biztosítsák a háborús veszély harcké
szültség időszakára előírt feladatok folyamatos végre
hajtását, vegyék át és aktivizálják a népgazdaságnál 
tartalékolt híradótechnikai berendezéseket és anyago
kat. Szervezzék meg és hajtsák végre azok tervszerinti 
folyamatos üzemeltetését;
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e) vezessék be az előírt hírforgalmi rendszabályokat és 
korlátozásokat.

109. A támadófegyverek hatásai elleni védelemre való fel
készülés érdekében a vezetők (parancsnokok), illetve a megbízott 
személyek:

a) kezdjék meg az egyéni sugáradag rendszeres mérését, 
ellenőrzését és nyilvántartását, teljesítsék jelentési kö
telezettségeiket;

b) intézkedjenek a vonatkozó rendelet megjelenése után 
a használatban levő területek, helyiségek, gépjárművek 
elsötétítésére, fényálcázására;

c) kezdjék meg a szükség-életvédelmi létesítmények ki
építését és berendezését;

d) folyamatosan végezzék az élelmiszer, ivóvíz és takar
mány vegyi- és sugár ellenőrzését;

e) biztosítsák a vegyi- és sugárhelyzetértékelést végzők 
állandó készenlétét, vegyék fel az együttműködő hely
zetértékelést végző szervekkel a kapcsolatot.

110. A vezetők (parancsnokok) intézkedjenek, hogy a hadi
ruházattal rendelkező személyi állomány — az operatív érdekek 
érvényesítésével — a hadiruházatát viselje. Egyéni védőeszkö
zeit használatbavétel céljából tartsa állandóan készenlétben.

111. A szervek vezetői (parancsnokai), ügyeletes tisztjei a 
83. pontban előírtak szerint teljesítsék jelentési kötelezettsé
geiket.

VI.

Külön fedőneves ellenőrző jelszavas utasításra végrehajtandó
feladatok

112. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai):

a) intézkedjenek az állam és közbiztonság védelme érde
kében tervezett különleges intézkedések végrehajtá
sára;

b) biztosítsák, hogy a belügyi szervek a háborús időszaki 
ügyrend alapján folytassák tevékenységüket.
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VII.

A belügyi szervek részére elrendelt kitelepüléskor végrehajtandó
feladatok

113. A vezetők (parancsnokok) intézkedjenek, hogy:

a) a kijelölt személyi állományt és technikai eszközöket 
szervezetten vonják ki a háborús működési helyre;

b) a folyamatos továbbműködéshez szükséges okmányo
kat, eszközöket szállítsák ki a felhasználásuk helyére;

c) az objektumok, körletek elhagyása előtt hajtsák végre 
a biztonságos hátrahagyásra előírt feladatokat;

d) a szolgálati érdekből visszamaradó személyi állomány 
ellátását és a támadófegyverek hatásai elleni védelmét, 
szolgálati váltását a tervezettek szerint biztosítsák;

e) a visszamaradó „Irányító csoport”-ok kezdjék meg mű
ködésüket.

VIII.

A háborús működési hely elfoglalásakor végrehajtandó 
feladatok

114. A kitelepült szervek vezetői (parancsnokai):

a) állandó jelleggel működtessék az ügyeleti szolgálatokat, 
illetve szervezzék meg a külön elhelyezésben levő al
egységeknél a telefonügyeletesi szolgálatot;

b) vegyék számba és biztosítsák a személyi állomány el
helyezését és élelmezését;

c) gondoskodjanak, hogy az illetékes szervek hajtsák végre 
a norma szerint járó anyagok, felszerelések felvétele
zését, kiadását;

d) vételezzék fel a népgazdaságnál tartalékolt étel- és hús
konzerveket;

e) tartsanak fenn szoros összeköttetést a visszamaradó 
„irányító csoport”-okkal.
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IX.

A polgári lakosság kitelepítése esetén végrehajtandó feladatok
115. Az érintett belügyi szervek vezetői (parancsnokai) a 

tervek alapján intézkedjenek:
a) a kitelepítéssel és befogadással kapcsolatos rendfenn

tartási feladatok végrehajtására;
b) a kitelepülő állampolgárok ügyei intézésének befeje

zésére, a saját és a hatáskörbe tartozó objektumok őrzé
sének, az ügyeleti és híradószolgálatok létszámának 
csökkentésére;

c) a kitelepített körzeteken belül a tervezett rendészeti 
feladatok ellátására;

d) a belügyi szervek személyi állománya családtagjainak 
a tervezett helyen történő fogadására és beszállásolá
sának végrehajtására.

X.

Ellenséges csapás veszélye és bekövetkezésekor végrehajtandó
feladatok

116. A vezetők (parancsnokok):
a) vezessék be a riasztásra, az életvédelmi létesítmények 

üzemeltetésére, a felderítésre, a helyzetértékelésre, a 
sugáradagmérésre és nyilvántartásra, a mentésre és a 
mentesítésre vonatkozó rendszabályokat.

b) a légiriadó és RBV riadó jelzéseinek megfelelően biz
tosítsák a követendő magatartási szabályok betartását 
mind a személyi állomány, mind a lakosság körében.

XI.
A háborús időszaki jogszabályok hatálybaléptetése, 

illetve kihirdetése után végrehajtandó feladatok
117. A vezetők (parancsnokok) intézkedjenek:

a) az állam és közbiztonság fokozottabb védelme érdeké
ben a jogszabályokból eredő rendészeti feladatok végre
hajtására;

b) a gazdálkodási szabályozók belügyi szerveknél történő 
érvényesítésére, a háborús gazdálkodásra való átállásra.
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X II.

A magasabb harckészültségi fokozatba helyezés, a mozgósítás,
az egyes különleges intézkedések és a belügyi szervek
kitelepülése elrendelésének rendszabályai, feladatai

118. A belügyi szervek magasabb harckészültségi fokozatba 
helyezésének, mozgósításának, egyes különleges intézkedések 
végrehajtásának és a szervek kitelepülésének elrendelésére jo
gosult:

a) a belügyminiszter;
b) a belügyminiszter képviseletében, illetve nevében intéz

kedő belügyminisztériumi államtitkár és belügyminisz
ter-helyettesek.

119. Az elrendelés történhet szóban vagy írásban, az elren
delésre jogosult belügyi vezetők (parancsnokok) által személye
sen, továbbá az elrendelésre jogosult által aláírt nyíltparanccsal 
rendelkező személyek útján az alábbi módon:

a) rendkívüli helyzetben nyílt szöveggel;
b) külső veszély esetén fedőneves, ellenőrző jelszavas ér

tesítési rendszer alkalmazásával.

120. A „KOSSUTH” rádióban légiriadót elrendelő nyílt szö
vegű közlemény leadása valamennyi belügyi szerv részére a tel
jes harckészültség és az általános mozgósítás elrendelését is je 
lenti.

121. A magasabb harckészültségi fokozatba helyezést, a moz
gósítást és a kitelepülést:

a) rendkívüli helyzetben, ha a magasabb harckészültség
be helyezés vagy a kitelepülés végrehajtása olyan kése
delemmel jár, amelyből különösen jelentős hátrány 
(életveszély, anyagi kár) származhat, a fokozott és tel
jes harckészültségbe helyezést vagy a kitelepülést saját 
és alárendelt szervei részére elrendelheti valamennyi 
belügyi szerv vezetője (parancsnoka);

b) az ellenség váratlan csapásai esetére, amennyiben a hír
összeköttetések megszakadtak és a központi utasítás ki
adására nincs lehetőség, az általános mozgósítást a me
gyei hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok meg-
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kezdheti, jelentése alapján pedig a tervezett mozgósí
tási feladatok végrehajtását a megyei honvédelmi bi
zottság elnöke

elrendelheti.

122. A 121/a és b) alpontjaiban írt esetekben az elrendelés 
tényét és a tett intézkedéseket — amint az lehetővé válik —, ha
ladéktalanul jelenteni kell az elöljáró vezetőnek (parancsnok
nak), illetve az elrendelésre jogosult belügyi vezetőnek (parancs
noknak), valamint a megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság 
elnökének.

123. A fedőneves-ellenőrző jelszavas különleges intézkedé
sek végrehajtásának elrendelésére sor kerülhet:

a) a magasabb harckészültségi fokozatok elrendelésével 
egyidejűleg vagy azon belül;

b) a harckészültségi fokozatoktól függetlenül.

XIII.

A magasabb harckészültség biztosításának időnormái

124. A magasabb harckészültség állapotát meghatározott 
időnormán belül kell elérni. Az időnormák az elrendelés időpont
jától számítandók.

125. A fokozott harckészültséget biztosító alapvető rend
szabályok — a mozgósítás kivételével — bevezetésének, végre
hajtásának ideje:

a) munkaidőben történt elrendeléskor 4 óra; a BM Kor
mányőrség részére 6 óra;

b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történt el
rendelés esetén 5 óra; a BM Kormányőrség részére 
7 óra; a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezés
ben levő központi belügyi szervek részére 8 óra.

126. A háborús veszély harckészültséget biztosító alapvető 
rendszabályok — a mozgósítás kivételével — bevezetésének, 
végrehajtásának ideje:

39

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/9/1980 /40



Állandó harckészültségből:
a) munkaidőben történő elrendeléskor 6 óra;
b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő el

rendelés esetén 7 óra; a főváros közigazgatási határán 
kívüli elhelyezésben levő központi belügyi szervek ré
szére 8 óra.

Fokozott harckészültségből:
c) munkaidőben történő elrendelés esetén 2 óra;
d) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő el

rendelés esetén azoknál a belügyi szerveknél, ahol a 
teljes személyi állomány együtt van tartva 2 óra; a 
részleges együtt tartást megvalósító belügyi szervek
nél 3 óra; a főváros közigazgatási határán kívüli elhe
lyezésben levő központi belügyi szervek esetében 4 óra.

127. A teljes harckészültséget biztosító alapvető rendszabá
lyok — mozgósítás kivételével — bevezetésének, végrehajtásá
nak ideje:

Állandó harckészültségből:
a) munkaidőben történő elrendeléskor 8 óra;
b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő el

rendelés esetén 9 óra; a főváros közigazgatási határán 
kívüli elhelyezésben levő központi belügyi szervek ré
szére 10 óra.

Fokozott harckészültségből: 
c) munkaidőben történő elrendeléskor 4 óra; a főváros 

közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő köz
ponti belügyi szervek részére 5 óra;

d) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő el
rendeléskor 5 óra; a főváros közigazgatási határán 
kívüli elhelyezésben levő központi belügyi szervek ré
szére 6 óra.

Háborús veszély harckészültségből:
e) munkaidőben történő elrendeléskor 2 óra;
f) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő el

rendelés esetén 4 óra; a főváros közigazgatási határán
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kívüli elhelyezésben levő központi belügyi szervek ré
szére 6 óra.

128. Az előírt időnormák a külső veszély miatt elrendelt 
magasabb harckészültségbe helyezésre vonatkoznak. Rendkívüli 
helyzet miatt elrendelt magasabb harckészültségbe helyezés vég
rehajtásának időnormáit — amennyiben az elrendelésre jogo
sult vezető (parancsnok) arra nem intézkedett — az esemé
nyek jellegétől függően annak a belügyi szervnek a vezetője 
(parancsnoka) határozza meg, amely részére azt elrendelték.

129. A külső veszély miatt elrendelt részleges mozgósítási 
feladatok végrehajtásának normaideje 12— 16 óra, az általános 
mozgósításé 24 óra. A rendkívüli helyzet esetén elrendelt olyan 
mozgósítás normaideje, amelyben a szervekhez kiírt személyi 
és technikai szükségletnek csak egy része kerül mozgósításra 
20 óra.

130. Az általános időnormákon belül egy-egy rendszabály 
bevezetésének, végrehajtásának részidejét a tervezési és végre
hajtási szabályzatok határozzák meg. A vezetők (parancsnokok) 
az általános, valamint a szabályzatokban meghatározott időnor
mákon belül egy-egy feladat végrehajtásának részidejét külön 
is szabályozhatják.

XIV.

A harckészültségi, mozgósítási és a különleges intézkedések 
tervezésének feladatai

131. A feladatok, intézkedések végrehajtásának és irányí
tásának biztosítása céljából a belügyi szerveknél terveket kell 
készíteni. A tervező, szervező munkát — a BM „M” és szervezési 
csoportfőnökkel összehangolva — a belügyi szervek vezetői (pa
rancsnokai) végezzék.

132. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) a feladatok 
végrehajtására vonatkozó terveket az alábbi tagozódásban ké
szítsék:

a) a „Belügyminisztérium és szervei összesített harcké
szültségbe helyezési terv”-ét a BM „M” és szervezési 
csoportfőnök a minisztérium felső vezetése számára;
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b) „Összesített harckészültségbe helyezési terv”-et a BM 
központi szervek — országos parancsnokságok (Kor
mányőrség), csoportfőnökségek, önálló osztályok és 
ezekkel azonos jogállású szervek, valamint az állam- 
titkári titkárság, a személyügyi, a pénzügyi, anyagi
műszaki miniszterhelyettesi titkárságok — a rendőr
főkapitányságok, valamint határőrkerület, ezred pa
rancsnokságok részére;

c) „Intézkedési terv”-et a fenti b) alpontban felsorolt 
belügyi szervek beosztott osztályai, önálló alosztályai 
és csoportjai; a belügyi tanintézetek, egészségügyi inté
zetek, központi szertárak, raktárak, a rendőr-főkapi
tányságok, valamint ezek külön elhelyezésben levő szer
vei — őrsök, FEP-ek és más alegységek — részére;

d) „Végrehajtási terv”-et valamennyi belügyi szerv a ré
szére meghatározott feladatokra, illetve intézkedésekre.

133. A 132/b és c) alpontokban foglalt tervekből „Harcké
szültségi terv-kivonat”-ot az alábbi belügyi szervek vezetői (pa
rancsnokai) készítsenek:

a) a központi belügyi szervek osztályainak alosztályai, 
önálló csoportjai;

b) a területi belügyi szerveknél a rendőrkapitányságok 
osztályai, alosztályai, önálló csoportjai, körzetmegbízott 
csoportjai, községi körzetmegbízottai;

c) a határőrkerület (ezred) parancsnokságok alosztályai, 
csoportjai, alegységei;

d) a fenti a) és c) alpontokban felsorolt belügyi szervek
kel azonos jogállású — intézkedési tervvel nem rendel
kező — belügyi tanintézetek tanszékei, kórházi osztá
lyai, orvosi rendelők stb.

134. A terveket haladéktalanul módosítani, illetve helyes
bíteni kell, ha a szervezetben, a személyi állományban, elhelye
zésben, szállítóeszközökben, működési helyeiben változás tör
ténik.

135. A tervek pontosságát az elöljáró vezetők (parancsnokok) 
minden év március 31-ig ellenőrizzék.

136. A terveket a végrehajtásukért felelős személyek tárol
ják.
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137. Az összesített harckészültségbe helyezési és az intéz
kedési terveket „szigorúan titkos, különösen fontos" -ként kell 
minősíteni.

138. A tervek kidolgozásának további szabályait, a jóváha
gyás és tárolás rendjét, valamint a naprakészség biztosításának 
részletes szabályait, a tervezési és végrehajtási egyéb rendelke
zések tartalmazzák.

XV.

A magasabb harckészültségbe helyezésre, valamint 
a háborús viszonyok közötti működésre való felkészültség 

ellenőrzésének rendszabályai, feladatai

139. Valamennyi belügyi szervnél ellenőrzésre jogosult:
a) a belügyminiszter;
b) a belügyminisztériumi államtitkár;
c) a belügyminiszter-helyettesek;
d) a BM „M” és szervezési csoportfőnök;
e) a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség Mozgósítási 

Osztályának vezetője
és az általuk kirendelt — nyílt paranccsal ellátott — személyek.

140. Alárendelt belügyi szerveiknél ellenőrzésre jogosultak 
a vezetők (parancsnokok) vagy helyetteseik és az általuk nyílt 
paranccsal megbízott személyek.

141. Az ellenőrzés célja megállapítani a belügyi szervek fel- 
készültségének helyzetét.

142. Az ellenőrzések alapvető módszerei:
a) helyszíni ellenőrzés;
b) beszámoltatás;
c) jelentés és adatszolgáltatás.

143. Az ellenőrzés formái:
a) átfogó (komplex) ellenőrzés;
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b) témavizsgálat;
c) célellenőrzés;
d) utó- (visszatérő) ellenőrzés;
e) harckészültségi gyakorlat;
f) „M” szemle.

144. A belügyi szervek felkészültségének ellenőrzését:
a) a központi belügyi szerveknél, országos (kormányőrség) 

parancsnokságoknál és a rendőr-főkapitányságoknál öt
éves tervciklusonként egy alkalommal a BM „M” és 
Szervezési Csoportfőnökség, a szakirányítást végző bel
ügyi szervek szükség szerinti bevonásával végezze;

b) alárendelt szerveiknél az országos parancsnokságok és 
a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok ötéves 
tervciklusonként két alkalommal hajtsák végre;

c) a cél- és a visszatérő ellenőrzéseket a fenti a) és b) al
pontokban meghatározott belügyi szervek vezetői (pa
rancsnokai) szükség szerinti időben hajtsák végre.

145. A vezetők (parancsnokok) a feladatok végrehajtására 
való felkészülés érdekében az irányításuk alá tartozó személyi 
állománnyal ismertessék meg feladataikat és a végrehajtás szint
jét gyakorlatok keretében, éves ütemtervek alapján ellenőrizzék.

146. A gyakorlatok szervezésénél lehetőleg törekedni kell 
arra, hogy azok a megyei honvédelmi bizottságokkal, valamint 
a védelmi bizottságokkal, a társ fegyveres szervekkel összhang
ban, törzsvezetési, együttműködési, „M” összekovácsolási, bőví
tett feladatú gyakorlatokkal együttesen kerüljenek végrehaj
tásra.

147. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) az éves mun
ka tervezésének időszakában — a BM „M” és szervezési cso
portfőnök útján — kötelesek előzetesen engedélyt kérni minden 
általuk vagy a Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága, a megyei 
(fővárosi) honvédelmi bizottságok, illetve a társ fegyveres szer
vek által a következő évre tervezett gyakorlat megtartására, 
az együttműködési gyakorlaton való részvételre.

148. A belügyminiszter engedélyt adhat:
a) nemzetközi gyakorlatokon való részvételre;
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b) kettő vagy több főcsoportfőnökség összes szervei vagy 
országos parancsnokság és alárendelt szervei, valamint 
három vagy több rendőr-főkapitányság és alárendelt 
szervei teljes személyi állományára kiterjedő gyakorla
tok esetén.

149. A belügyminisztériumi államtitkár engedélyt adhat:
a) egy főcsoportfőnökség összes szervei vagy több főcso

portfőnökség egyes csoportfőnökségei, önálló osztályai, 
illetve ezek jogállásának megfelelő szervek teljes sze
mélyi állományára;

b) országos parancsnokságok összes központi szervei tel
jes személyi állományára, valamint alárendelt szervei 
személyi állományának egy részére;

c) egy vagy kettő rendőr-főkapitányság és alárendelt 
szervei teljes személyi állományára

kiterjedő gyakorlatok végrehajtására.

150. A belügyminiszter-helyettesek engedélyt adhatnak:
a) a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervek közül 

egy csoportfőnökség, önálló osztály, illetve ezek jog
állásának megfelelő szerv;

b) a feladatkörükbe utalt tevékenységet végző területi 
szervek teljes személyi állományára

kiterjedő gyakorlatokon való részvételre.

151. Az országos parancsnokok, csoportfőnökök, önálló osz
tályvezetők, ezek jogállásának megfelelő belügyi szervek vezetői 
(parancsnokai), rendőr-főkapitányok engedélyt adhatnak, a 
148— 150. pontokba nem tartozó esetekben az általuk irányított 
szervek személyi állományának egy részére kiterjedő gyakor
latok esetében, a BM „M” és szervezési csoportfőnök előzetes 
tájékoztatása mellett.

152. A felkészültség ellenőrzésébe be kell számítani a társ
fegyveres szervekkel együttesen végrehajtott gyakorlatokat, va
lamint a BM Felügyeleti Osztály által szervezett és a BM „M” 
és Szervezési Csoportfőnökséggel közösen végrehajtott ellenőr
zéseket is.

153. A felkészültség ellenőrzésének ütemtervét minden év
ben:
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a) a központi belügyi szerveket, az országos parancsnok
ságokat (kormányőrséget) és a rendőr-főkapitányságo
kat érintően — a társ-fegyveres szervekkel egyeztetet
ten — a BM „M” és szervezési csoportfőnök dolgozza ki 
és minden év december 1-ig a BM Felügyeleti Osztály 
vezetőjének;

b) alárendelt szerveiknél — az illetékes helyi szervekkel 
egyeztetve — az országos parancsnokok és a rendőr- 
főkapitányok a tárgyévet megelőző november 25-ig a 
BM „M” és szervezési csoportfőnöknek

küldjék meg.

154. Az ellenőrzések tervezésénél figyelembe kell venni az 
érintett belügyi szerv konkrét feladatait, a begyakorlottság szín
vonalát és állapotát és az előző ellenőrzések tapasztalatait.

155. Az ellenőrzésre jogosult szervek vezetői (parancsnokai) 
az ellenőrzés végrehajtását követően, minden esetben értékeljék 
az ellenőrzött belügyi szerv felkészültségi fokát és határozzzák 
meg a további feladatokat. Az írásos értékelést 15 napon belül 
kell az ellenőrzött szerv vezetője (parancsnoka) részére meg
küldeni.

156. Az ellenőrzések tapasztalatainak értékelésénél a terve
zési és végrehajtási szabályzatokban előírt követelményeket kell 
figyelembe venni.

157. Az ellenőrzés során az ellenőrzött belügyi szerv felké
szültségének értékelése „megfelelő”, illetve „nem megfelelő” 
lehet.

158. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) a felkészült
ség helyzetéről és az alárendeltek ellenőrzésének tapasztalatai
ról minden év január 10-ig készítsenek értékelő jelentést és küld
jék meg a BM „M” és szervezési csoportfőnöknek. A BM ,,M” és 
szervezési csoportfőnök az éves munkáról készített értékelő je 
lentésében adjon számot a belügyi szervek felkészültségének 
helyzetéről.

159. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) legalább két
évenként vezetői értekezleten értékeljék a felkészültséget.
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XVI.

Egyéb rendelkezések, feladatok

160. Az egyes belügyi szervek külön feladatait az utasítás 
1—30. számú melléklete tartalmazza. Az érintett belügyi szer
veknek az utasításban és a reájuk vonatkozó mellékletben fog
laltakat együttesen kell alkalmazniuk.

161. Az utasításba foglaltak egységes értelmezése és végre
hajtásának biztosítása végett a belügyminisztériumi államtitkár 
1980. július 31-ig adjon ki tervezési és végrehajtási rendelkezé
seket.

162. A BM III/IV. csoportfőnök, a BM Határőrség országos 
parancsnoka az utasítás rendelkezéseivel összhangban — a szer
vek sajátosságait figyelembevéve — külön szabályozzák az el
hárító szervek, a határőr egységek és alegységek harckészültsé
gének biztosításával összefüggő feladatokat.

163. Az utasításban meghatározottak az állami tűzoltóság 
szerveire értelemszerűen vonatkoznak. A BM Tűzoltóság Orszá
gos parancsnoka az utasításból adódó feladatokat külön sza
bályozza.

164. Az utasítás és a tervezési szabályzatok szerinti szük
séges terveket 1980. szeptember 30-ig kell elkészíteni. A veze
tők (parancsnokok) az új tervek hatálybalépéséig biztosítsák az 
érvényben levő tervek naprakész állapotban tartását.

165. A vezetők (parancsnokok) gondoskodjanak arról, hogy 
a harckészültségbe helyezéssel összefüggő megtervezett felada
tait a teljes személyi állomány 1980. szeptember 30-ig részlete
sen megismerje.

166. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) a magasabb 
harckészültségbe helyezésre, valamint a háborús viszonyok kö
zötti működésre való felkészüléssel összefüggő kérdésekben, a 
minisztériumokkal és az országos hatáskörű szervekkel kapcso
latot csak a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel összehangol
tan tarthatnak.

167. Az utasítást és mellékleteit a belügyi szervek vezetői
vel (parancsnokaival) és az ,,M” területen dolgozó állománnyal 
teljes terjedelemben ismertetni kell, a személyi állomány többi 
részével pedig az alábbiak szerint:
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a) a belügyi szervek vezetői (parancsnokai) az alárendelt 
vezetőkkel (parancsnokokkal), valamint a beosztott állo
mánnyal a felkészüléshez szükséges mértékben;

b) a belügyi tanintézeteknél, továbbá a katonai taninté
zetek belügyi tagozatainál az utasításban foglaltakat 
— a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel együttmű
ködve — dolgozzák fel és azt a hallgatói állománynak 
oktassák.

168. Az utasítás rendelkezéseit figyelembevéve a BM „M” és 
szervezési csoportfőnök 1981. június 30-ig dolgozza át a Belügy
minisztérium háborús időszaki ügyrendjét és azt hozzám ter
jessze fel jóváhagyásra, majd ezt követően 1981. december 31-ig 
a belügyi szervek is végezzék el háborús ügyrendjeik, illetve 
működési utasításaik, munkaköri leírásaik átdolgozását.

169. A belügyi szervek háborús szervezetét és hadilétszámát 
tartalmazó „M” állománytáblázatokat a BM „M” és szervezési 
csoportfőnök — a szervekkel egyeztetve — folyamatosan ké
szítse el és azokat hozzám jóváhagyásra terjessze fel.

Az állománytáblázatok a jóváhagyásuk napjától érvénye
sek, majd a teljes harckészültség elrendelésekor lépnek hatályba.

170. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Az utasítás 
alapján kidolgozott új tervokmányok pedig 1980. október 1-én 
00.00 órakor. Az új tervokmányok hatálybalépésével egyidejűleg 
a 0011/1973. számú és a 14/1978. számú belügyminiszteri utasí
tás és az ezek alapján kidolgozott tervek, továbbá a 3/1977. 
számú BM ,,M” és szervezési csoportfőnöki intézkedés hatályát 
veszti.

Az érintett belügyi szervek a hatályukat vesztett okmá
nyokat, az ügykezelési előírások betartásával 1980. október 31-ig 
semmisítsék meg.

BENKEI ANDRÁS s . k.
belügyminiszter

Készült: 750 példányban 
Kapják: elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

 8.SZ. melléklet
a 9 / 1 9 8 0 . S Z .  BM utas ításhoz

A BM I I I / I I .  CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Szervezzék meg a fedőneves- jelszavas u t a s í t á s s a l  el ren
delésre kerülő különleges intézkedések végrehaj tását ,  
legyenek készen azok t e l j e s í t é s é r e .

2 .  A társadalomra veszélyes személyekkel szemben tervezet t  
akcióhoz szükséges okmányok b iz to s í tá s a  érdekében a "Sza
bályzat" - ban meghatározottak sze r int  fektessenek f e l  n y i l 
vántartást  és azt tar tsák naprakészen.

3 .  Dolgozzák ki a biztonsági iga zg atóhelyet tes i  rendszer be
vezetéséről  szóló minisztertanácsi  és belügyminiszteri  
rend eleteke t .

4 .  Dolgozzák ki az internáló táborok működési rendjét ,  t e 
remtsék meg a működés f e l t é t e l e i t .

5 .  A Budapesti Rendőr-főkapitányság bevonásával készítsék
el  a csoportfőnökség hatáskörébe tartozó és a háború ese
tén Budapesten továbbműködő hadi i pa r i ,  je lentősebb nép- 
gazdasági és hírközlő objektumok, a hadsereg és a lakos
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ság e l l á t á s a  szempontjából fontos v á l l a l a to k ,  üzemek ope
ra t ív  védelmére, romboló és kártevő cselekmények megaka
dályozására vonatkozó terveket .  A had felszerelést  és hadi- 
technikai es zközöket gyártó vál la l atokn ál  a lak í tsák ki a 
biztonsági iga zg atóhelyet tes i  rendszert .

6.  Készüljenek fe l  az 5 .  pontban f e l s o r o l t  v á l l a l a to k ,  in
tézmények, üzemek operatív védelmének országos szintű 
i rányí tásár a  és e l lenőr zé sé re .

7.  Szervezzék és tervezzék meg a csoportfőnökség hatásköré
ben maradó minisztériumok, országos hatáskörű szervek, 
követségek operatív védelmét, i l l e t v e  e l h á r í tá s á t  azok 
ki te lepü lése  utáni időszakra.

8 .  Dolgozzák ki a s z o c i a l i s t a  országokban működő magyar 
külképviselet i  szervek fokozott védelmét b i z t o s í tó rend
szabályokat a harckészültségi  fokozatoknak megfelelően.

9 .  A határon túl  fog la lk oz ta to t t  ügynökség vonatkozásában:

a/ j e l ö l j é k  ki azokat,  akik a háború időszakában to
vábbi fogla lkoztatásra alkalmasak. Határozzák meg 
a fe l k é s z í t é s r e  és kapcsolat tar tásra  vonatkozó ren
det ,  teremtsék meg a kap csola t tar tás  f e l t é t e l e i t ;

b/ dolgozzák ki az eset leges  hazarendelés főbb e l v e i t ,  
mérjék fe l  az agresszív katonai tömbökhöz nem ta r 
tozó országokba való kivonás le he tő sé g e i t ,  j e l ö l j é k  
ki azokat,  akiknek i l l e g a l i t á s b a  vonulása szükséges.

10. A BM I I I / I .  Csoportfőnökség á l t a l  megadott követelmények 
alapján j e l ö l j é k  ki a személyi állományból azokat,  akik 
a Magyar Néphadsereg f e l t é t e l e z e t t  működési sávjában vég
zendő munkákban részt  vesznek.
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11.  A BM I . Főcsoportfőnökség é r i n t e t t  sz e rve i ,  a BM II I/V. 
Csoportfőnökség, a I I I / 2 . ,  4 .  és 7.  osztályok,  a Pest 
megyei Rendőr-főkapitányság és a Forradalmi Rendőri Ez
red részére határozzák meg a követelményeket a kü l fö ld i 
ekkel kapcsolatos akcióban, az internáló  táborok működ
tetésében részt  vevő személyi állomány k i j e l ö l é s é v e l ,  
felhasználásával ,  f e l s z e r e l é s é v e l  összefüggésben.

12.  J e l ö l j é k  ki a hálózat i  személyek közül azokat a t a r t a l é 
kos hadköteles személyeket,  akiknek tovább-foglalkozta-  
tását  a katonai e l há r í tó  szervek á l t a l  -  katonai szol 
gála tra  történő bevonulásuk esetére  -  j a v a s o l já k .  Az 
i lyen személyek “B" dossziéjában szerepel tessék a " Be
vonulási Parancs"-ban szereplő "törzsszámot“ és a "be
vonulás h e ly é t " ,  pontos c ímét .

I I .

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

13. Intézkedjenek a s z o c i a l i s t a  országokban működő magyar 
kü lképviselet i  szervek védelmére, ezen időszakra meg
határozott  rendszabályok bevezetésére .

14 .  Vezessék be a fokozott operatív e l lenőrz és t  a hatás
körbe tartozó összes objektumoknál, pontosítsák a 4 .
és 6 .  pont alapján k é s z í t e t t  te rv ek et .  A 4 .  pontban f e l 
so ro l t  objektumokra vonatkozó terveket adják át a Buda
p e s t i  Rendőr-főkapitányságnak, a TÜK szerveknél pedig 
végezzenek soronkí vül i  e l l e n ő r z é s t .
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15. Fokozza az információszerzést  a határontúl foglalkoz
t a to t t  ügynökség -  mindenekelőtt az agresszív katonai 
tömbökhöz tartozó országokat érintően -  az alábbi ada
tok megszerzésére:

a/ a Magyar Népköztársaság és a s z o c i a l i s t a  országok 
e l len tervezet t  p o l i t i k a i ,  gazdasági intézkedések;

b/ a fegyveres erők r e j t e t t  vagy nyí l t  mozgósítása, 
csapatok harckészültségbe helyezése,  nagyfokú át -  
csoportosí t á s a , gyakorlatozása,  hadszíntér és ve
z e t é s i  pontok e l ő k és z í tés e ,  deszant alakulatok,  
f e l d e r í tő  és diverziós csoportok bevetésének e l ő 
készülete;

c/ a gazdaság haditermelésre történő á t á l l á s a ;

d/ nem reguláris  erők, valamint magyar emigráns szer
vek fegyveres c sop or t j a i  készenlétbe helyezése.

16. Pontosítsák a katonai e l h á r í tó  szervek részére tovább
foglalkoztatásra  k i j e l ö l t  hálózat i  személyek "B" dosz- 
sziéjában a "Bevonulási Parancs“-ban szereplő törzsszá
mot és a bevonulás helyét.

I I I .

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

17. A BM I I I / 2 .  Osztállyal  szoros együttműködésben vezessék 
be az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országok Buda 
pesten akkreditá l t  diplomáciai t e s t ü l e t e i  objektumainak.
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diplomata státuszban levő személyek lakásainak állandó, 
diplomaták mozgása esetén azok n y í l t  f i g y e l é s é t .

18.  Hajtsák végre a határon túl  fog la lk oz ta to t t  ügynökségből 
k i j e l ö l t  személyek hazarendelését,  az agresszív katonai 
tömbökhöz nem tartozó országokba való kivonását,  az i l 
lega l i t ás b a történő vonulást .

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

19. Intézkedjenek a s z o c i a l i s t a  országokban működő magyar 
külképviselet i  szervek védelmére, ezen időszakra meg
határozott  rendszabályok bevezetésére.

20.  Legyenek készen a külföldi  állampolgárokkal szemben t e r 
vezet t akció végrehaj tására:

a/ az akciócsoportok f o gl a l já k  e l  megindulási helyüket;

b/ az internáló tábor parancsnokságok a tervezet t  helyen 
kezdjék meg működésüket

21. Közöljék a katonai e l há r í tó  szervekkel azon k i j e l ö l t  
hálózat i  személyek adatait  -  személyadatot,  a "Bevo
nulási  Parancs"-ban szereplő törzsszámot és a bevonulás 
helyét -  akik bevonultak katonai szolgá latra  és a tovább 
foglalkoztatásukat  ja v a so l já k .
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A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE 
ESETÉRE

22. Adják át a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére a k i 
j e l ö l t  hadiüzemeket, v ál la l atok at  további operatív vé
delem b iz to s í tá sa  c é l j á b ó l ,

VI.

KÜLÖN FEDŐNEVES ELLENŐRZŐ JELSZAVAS UTASÍTÁS 
ELRENDELÉSE ESETÉRE

23. A vonatkozó fedőneves el lenőrző je lszavas  u ta s í t á s r a :

a/ a csoportfőnökség ha j tsa  végre az agresszornak minő
s í t e t t  országok hazánkban működő követségeinek e l fo g 
l a l á s á t ,  állampolgárainak őr i z e tb e v é te l é t ,  in te rn á lá 
sá t ,  a semleges k a p i ta l i s t a  országok állampolgárainak 
rendőri védelem alá helyezését ,  a s z o c i a l i s t a  országok 
állampolgárainak f e l s z ó l í t á s á t  a mielőbbi hazatérésre ;

b/ a t e r ü l e t i  belügyi szervek végrehaj t ják a társadalomra 
veszélyes személyek őr iz etb ev é t e l é t , mellyel kapcsolat
ban a csoportfőnökségnek nincs fe la data .

VII .

A JOGSZABÁLY HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE
ESETÉRE

24. Hajtsák végre:

a/ a k i j e l ö l t  üzemekben a biztonsági iga zgató-helyet te
sek b e á l l í t á s á t  és fog la lk oz ta tá sá t ;

V.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/9/1980 /55



7

b/ a közbiztonsági őrizetbe helyezésről  szóló jogsza
bályból adódó fe l a da ta i k a t .

V I I I .

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

25.  A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendjét egészí t -
sék ki az a lábbi feladatokkal:

a/ a k a p i ta l i s t a  országok hírszerző szervei  e l l en  az e l 
hár í tás  fokozása országon belül  és kívül egyaránt ;

b/ az agresszor k a p i ta l i s t a  országok hazánk területén 
őrizetbe vet t  állampolgárai internálásának végrehaj
tása ,  az internáló  táborok működtetése, a fogva t a r 
tottak között i  f e l d e r í t é s  és e l h á r í t á s  szervezése;

c/ a k a p i ta l is t a  országok őrizetbe v e t t ,  i l l e t v e  rendőri 
védelem alá helyezet t állampolgárainak k i c s e r é l é s é 
vel ,  hazairányí tásával  összefüggő feladatok szervezé
se,  i rányí tása  az é r i n t e t t  társszervekkel  és a Külügy
minisztériummal szoros együttműködésben;

d/ a s z o c i a l i s t a  országokban működő magyar külképvi
s e l e t i  szervek fokozott védelme;

e/ a semleges k a p i ta l i s t a  országok ki te l ep ü lt  követsé
geinek e l h á r í t á s a ,  azok te le p ü l é s i  helyein semle
gesnek k e l l  tekinteni  azokat,  amelyek a háborúban 
nem vesznek részt ;
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f/ a hadiipar i ,  a jelentősebb népgazdasági, hírközlő és 
közlekedési objektumok, intézmények, a hadsereg és a 
lakosság e l l á t á s a  szempontjából fontos vál la l a to k ,  
üzemek romboló és kártevő cselekmények e l l e n i  védel
mének, továbbá a hadfelszerelést  és a haditechnikai 
eszközöket gyártó vál la l atokn ál  a biztonsági igazga
t ó h e ly e t t e s i  rendszer ki a l ak í tá sá nak, működtetésének 
országos i rányítása  és e l lenőrzése ;

g/ a Budapestről k i t e l ep ü lt  minisztériumok, országos 
hatáskörű szervek közvetlen operatív b i z t o s í tása ;

h/ a külfölddel folyó távbeszélő forgalom el lenőrzésébe 
bevont postai  személyzet operatív e l len őrz és e ;

i / részt  vesz - a BM I I I / I .  Csoportfőnökséggel -  a Ma
gyar Néphadsereg működési sávjába n végzendő f e l d e r í -  
tő i  és e l h á r í t ó i  munkában;

j/  az el lenséges f e l d e r í tő  és diverziós csoportok a l k a l 
mazásával kapcsolatos tervek, intézkedések, valamint 
az ország te rü le té re  ledobott i lyen csoportok operatív 

 f e l d e r í tésének szervezése.

Készült : 4 0  példányban 
Kapják; Elosztó szer int
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