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A 026/1972. számú m iniszteri parancs 8. pontja alapján kiadom 
az alábbi

u t a s í t á s t  :

I.

1. A 026/1972. számú m iniszteri parancs 2. és 4. pontjában meg
határozott személyek, delegációk vasúti, közúti, vízi, légi 
utazásánál meg kell előzni és meg kell akadályozni, hogy biz
tonságukat bárki szándékosan vagy gondatlanul veszélyez
tesse.

2. A biztosítási feladatok végrehajtásában résztvevő belügyi 
szervek vezetői kötelesek összehangolni tevékenységüket és 
a szükséges (kormányőrségi, operatív, rendőri) intézkedése
ket megtenni. Az ezzel kapcsolatos koordinációt a Korm ány-
őrség parancsnoka végzi. A szervek parancsnokai felelősek 
saját területükön a biztosítások végrehajtásáért.
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A BIZTOSÍTÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEK FELADATAI

A) A BM Kormányőrség feladata

3. Általában
-  felelős az elöljáró által m eghatározott biztosítás megszer

vezéséért. a biztosítás fokának m eghatározásáért;
-  az indulás előtt legalább 48 órával -  kivéve a rendkívüli 

utazásokat -  hívja össze az érin tett BM központi szervek 
és a BRFK m egbízottait és adjon tájékoztatást az u tazá
sokkal kapcsolatos követelményekről;

-  intézkedjen, hogy az érin tett megyei rendőr-főkapitány
ságok a tervezett utazás helyéről és időpontjáról meg
felelő tájékoztatást kapjanak;

-  készítse elő az illetékes szervekkel közösen a járm űveken 
utazók elhelyezését, közúti utazás esetén a gépkocsik be
sorolását, szervezze meg a gépkocsivezetők eligazítását 
és összefogását, határozza meg a rendőri díszmotorosok 
számát;

-  a BM Külügyi Osztállyal együtt szervezze meg az utazó 
vezetők ellátását és ellenőrizze a fogyasztásra kerülő éte
leket és italokat;

-  intézkedjen az utazás során a vezető személyeknek köz
vetlen biztosítására;

-  a vonatokra, gépkocsikra, hajóra, külön parancs alapján 
a repülőgépre biztosító tiszteket vezényeljen;

-  a műszakilag felülvizsgált és megfelelőnek talált járm ű
veket vizsgálja á t és állapítsa meg, hogy a járm űveken 
nincs-e az utazók személyét veszélyeztető anyag;

-  akadályozza meg a biztosításra á tvett járm űvekre illeték
telen személyek feljutását;

-  szervezze meg a rádióösszeköttetést a járm űvek és a BM 
Korm ányőrség Parancsnoksága között;

-  szervezze meg az indulási és célállomáson, valam int a 
közbeeső fogadásra kijelölt állomásokon a vezető szemé
lyek biztosítását;

II.
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-  a feladatok megszervezésében és végrehajtásában szoro
san m űködjön együtt a biztosításban résztvevő szervek
kel.

Biztosítás vasúton

4. I. fokú biztosítás esetén:
-  a futópróba után műszaki tiszttel és biztosító tisztekkel 

vizsgáltassa át és szervezze meg a járm űvek folyamatos 
b iztosítását;

-  az előfutó és különvonatra biztosító tiszteket vezényeljen, 
akadályozzák meg illetéktelen személyek feljutását, há
rítsák el a vonatok ellen irányuló ellenséges tevékenysé
get;

-  szervezzen rádióösszeköttetést az előfutó és a különvonat, 
valam int a BM Kormányőrség Parancsnoksága között.

5. II. fokú biztosítás esetén:

-  műszaki és biztosító tisztekkel vizsgáltassa át a járm űve
ket;

-  a m enetrendszerű vonaton a különfülkét vagy term es
kocsit vizsgáltassa át;

-  a járm űvekre biztosító tisztet vezényeljen;
-  intézkedjen a járm űvek őrzésére.

Biztosítás közúton

6. I. fokú biztosítás esetén:

-  indítson előfutó-utánfutó, oszlopzáró gépkocsikat, a gép
kocsikba biztosító tiszteket vezényeljen;

-  szervezzen rádióösszeköttetést az előfutó, utánfutó, osz
lopzáró gépkocsik és a BM Kormányőrség Parancsnoksága 
között;

-  intézkedjen rendőri motoros díszkíséret kirendelésére.

7. II. fokú biztosítás esetén:

-  indítson elő vagy utánfutó gépkocsit, a gépkocsiba bizto
sító tisztet vezényeljen;



-  szervezzen rádióösszeköttetést az elő- utánfutó gépkocsi 
és a BM Korm ányőrség Parancsnoksága között.

Biztosítás hajón

8. I. fokú biztosítás esetén :
-  az utazásra kijelölt hajót vizsgáltassa át, a hajóra bizto

sító tiszteket vezényeljen;
-  szervezzen rádióösszeköttetést a hajó, a rendőrségi kísérő

hajó és a BM Kormányőrség Parancsnoksága között.

9. II. fokú biztosítás esetén:
-  az utazásra kijelölt hajót vizsgáltassa át, a hajóra bizto

sító tisztet vezényeljen.

Biztosítás légi utazásnál

10. I. fokú biztosítás esetén:
-  jelölje ki a saját üzem eltetésű repülőgépet, hajózó m ű

szaki személyzetet, végeztesse el a műszaki előírásoknak 
megfelelő előkészítését, a gép berepülését;

-  a KPM Légügyi Főosztályától kérje írásban a használni 
k ívánt légifolyosók biztosítását;

-  a tervezett utazásról értesítse a BM III/II . és a II /II . Cso
portfőnökséget ;

-  intézkedjen a repülőtér biztosításának megszervezésére, 
akadályozza meg illetéktelen személyek (csomagok) felju
tását a repülőgépre.

11. II. fokú biztosítás esetén:
-  a KPM Légügyi Főosztályától igényelje a használni kívánt 

légifolyosót;
-  intézkedjen a biztosítás megszervezésére.

B) A BM III/II. Csoportfőnökség feladata

12. Általában
-  felelős a közlekedő járm űvek (vonat, hajó) műszaki alkal

masságának felülvizsgáltatásáért, a járm űveket üzemel
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tető állami szervekkel való együttműködés megszervezé
séért ;

-  a kapott tájékoztatás alapján intézkedjen, hogy a járm ű
veket üzemeltető állami szervek mindazon kérdéseket 
rendezzék, amelyek az utazás előkészítéséhez és lebonyo
lításához szükségesek; ellenőrizze az ezzel kapcsolatos 
intézkedések végrehajtását;

-  ellenőrizze a közlekedő járm űvek kiszolgáló személyzetét;
-  a biztosításokkal kapcsolatban te tt rendkívüli intézkedé

sekről tájékoztassa a Kormányőrség parancsnokát.

Biztosítás vasúton

13. I. fokú biztosítás esetén:

-  jelöltesse ki az utazáshoz szükséges vasúti személyzetet;
-  a kijelölt járm űveket a MÁV F/10 szabályzata szerint 

műszakilag vizsgáltassa felül; a vonógépekkel, a vontatott 
kocsikkal tartasson futópróbát, amelyen az operatív tiszt 
vegyen részt. Az ellenőrzés alkalm ával m egállapított eset
leges hibákról, m egszüntetésükre te tt intézkedésekről kö
zös jegyzőkönyvet készíttessen;

-  a műszakilag felülvizsgált és a biztonságos közlekedésre 
megfelelőnek talált járm űveket a jegyzőkönyv rögzítése 
után  további vizsgálatra a Korm ányőrségnek adja át;

-  értesítse az érin tett rendőr-főkapitányságokat az utazás 
időpontjáról, a szükséges operatív intézkedések m egtétele 
céljából;

-  a biztosított utazásokat kísérje figyelemmel, vezényeljen 
operatív tisztet a járm űre, az indulástól a célállomásig.

14. II. fokú biztosítás esetén:
-  a tájékoztatás alapján jelöltesse ki az utazáshoz szükséges 

vasúti személyzetet;
-  a kijelölt járm űveket (különvonat, termeskocsi) a MÁV 

felügyeleti szakközegével műszakilag vizsgáltassa át;
-  intézkedjen a MÁV Vezérigazgatósága útján , hogy az 

é rin tett vasúti vonalakon a MÁV fokozott felügyeleti 
szolgálatot rendeljen el;
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-  ha az utazás m enetrendszerű vonaton külön fülkében tör
ténik, intézkedjen a MÁV Vezérigazgatósága ú tján  a fo
kozott felügyeleti szolgálat elrendelésére.

Biztosítás hajón

15. I. fokú biztosítás esetén:

-  a tájékoztatás alapján jelöltesse ki az utazáshoz igénybe
vett hajó személyzetét;

-  megfelelő szakemberek bevonásával, operatív tiszt rész
vételével ellenőriztesse a hajó üzembiztonságát és felsze
relését ;

-  a műszaki ellenőrzésről készíttessen jegyzőkönyvet:

-  operatív tiszt kísérje a különhajót az indulástól a célállo
másig.

Biztosítás légiutazásoknál

16. I. és II. fokú biztosítás esetén:

-  ellenőrizze a repülőgépek le- és felszállása előtt a guruló
utakat, továbbá az irányító szolgálat vezetőjén keresztül, 
azt, hogy a repülőgépek biztonságos repülése, az igények
nek megfelelően, -  az üres légifolyosó vagy a gépek meg
felelő szinten való elkülönítése -  biztosított legyen;

-  ellenőrizze, hogy a MALÉV a ,,K” gépeket külön erre a 
célra kijelölt tartálykocsiból, bevizsgált üzemanyaggal 
töltse fel. Üzemanyag m intát vetessen és azt megőrzés 
céljából adja át a Kormányőrség repülési osztályának;

-  a repülőtér igazgatóján keresztül intézkedjen, hogy a re
pülőtér tartalék  áram forrását üzemkész állapotba helyez
zék, hogy hálózati áram kim aradás esetén a repülőgépek 
biztonságosan repülhessenek;

-  operatív ellenőrzést végezzen a repülőtéren tevékenysé
get folytató szerveknél;

-  a repülési szakkérdésekbe vonja be, illetve működjön 
együtt a II/II . Csoportfőnökség Légirendészetével.
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17. Általában

-  a kapott tájékoztatás alapján értesítse a biztosításban 
résztvevő rendőr-főkapitányságokat a különvonat, hajó, 
repülőgép útvonaláról, az indulási és érkezési időpontok
ról, a megállóhelyekről, intézkedjen a közrendvédelmi 
biztosításra;

-  intézkedjen a biztosításban résztvevő rendőri állomány 
egységes öltözetére, fegyverzetére -  a Készenléti Rend
őri Ezreddel összhangban -  és a szolgálat ellátásának az 
általánostól eltérő különleges m ódjára;

-  intézkedjen a „K ” vonat és hajó külső őrzésére, a vasút 
(hajó) állomásokon tartózkodó személyszállító vonatok 
(hajók) biztosítására;

-  ellenőrizze a biztosítást végrehajtó rendőri szervek tevé
kenységét, a közrendvédelmi állomány eligazítását, fel- 
készültségét és szolgálati ellátását;

-  vezényeljen a BM Kormányőrség által szervezett operatív 
irányító központba intézkedési joggal megbízott tisztet;

-  vegyen részt -  a III/II. Csoportfőnökséggel együtt -  a 
repülőtér kifutó (leszálló) pálya ellenőrzésében; a repülő
gépek közlekedésével, forgalmuk irányításával foglalkozó 
személyzet zavartalan m unkájának biztosításában.

D) A BM Készenléti Rendőri Ezred feladata

18. -  A budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok tervei sze
rin t résztvesz az I. fokú biztosítás vasút- és közút, vala
m int légi utazás alkalmával a repülőtér külső rendőri biz
tosításában ;

-  a feladatok végrehajtása előtti eligazításra összekötő tisz
te t küld a BM Kormányőrség Parancsnokságára;

-  erőit és eszközeit felkészíti a feladatok végrehajtására;

-  vonaton történő utazáskor az előfutóra 1 fő szolgálati és 
1 fő híradótisztet vezényel az ezred erőinek parancsno
kaival való összeköttetés biztosítására.

C) A BM II/II. Csoportfőnökség feladata
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E) A BM II/III. Csoportfőnökség feladata

19. Általában

-  intézkedjen a kapott tájékoztatás alapján a közútvonal 
biztosítására;

-  értesítse a biztosításban résztvevő rendőr-főkapitánysá
gokat az igénybe vett közútvonalról, az indulási és érke
zési időpontokról;

-  intézkedjen a résztvevő rendőri állomány egységes öltö
zetére, fegyverzetére, -  a Készenléti Rendőri Ezreddel 
összhangban -  és a szolgálat ellátásának az általánostól 
eltérő különleges m ódjára;

-  vezényeljen a Kormányőrség által szervezett operatív 
irányító központba, intézkedési joggal megbízott tisztet;

-  ellenőrizze a biztosítást végrehajtó rendőri szervek tevé
kenységét, eligazítását, felkészültségét és szolgálat ellátá
sát;

-  intézkedjen, hogy a BRFK motoros díszkíséret előjelző 
(záró) és oszlopzáró (nyitó) gépkocsikat vezényeljen.

F) A rendőr-főkapitányságok feladata

20. Általában
-  felelősek a vasúti, közúti, vízi útvonalak és repülőterek 

rendőri biztosításáért; illetékességi területükön szervezik 
és végrehajtják  a BM központi szervek értesítése alap
ján a vasúti-, közúti-, vízi útvonalak és repülőterek rend
őri biztosítását;

-  szervezzék meg a biztosításban résztvevő társszervekkel 
az együttm űködést és a kapcsolattartás m ódját; gondos
kodjanak a szomszédos megyék operatív, és rendőri szer
veivel történő kapcsolat folyamatosságáról;

-  gondoskodjanak az eligazítás, ellenőrzés megszervezésé
ről, a biztosítási feladatok m aradéktalan végrehajtásáról, 
a folyamatos hírösszeköttetésről;

-  intézkedjenek, hogy a résztvevő erők szolgálati helyüket 
a biztosítandó járm űvek áthaladása előtt 1 órával foglal
ják el;
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-  szervezzék meg a különvonat (különkocsi) őrzését;
-  szervezzék meg az indulási és érkezési helyeken a gép

kocsik rendezését, őrzését;
-  a rendőrfőkapitányságok a BM Készenléti Rendőri Ezred 

erőit a csatolt "Erőelosztási Táblázatban” m eghatározot
tak szerint tervezzék a feladatokra;

-  a rendőr-főkapitányságok az előre elkészített biztosítási 
tervek egy példányát küldjék meg a BM Készenléti Rend
őri Ezred Parancsnokságának.

Biztosítás vasúton

21. I. fokú biztosítás esetén a vasútigazgatóságok elhárítását
végző megyei rendőr-főkapitányságok feladata:

-  a vasútigazgatóság vezetőjén keresztül intézkedjenek, 
hogy az utazás tartam a ala tt a forgalom irányítást politi
kailag megbízható, jól képzett vasúti dolgozók végezzék, 
és a korm ányvonatok közlekedését szabályozó vasúti F /10. 
számú utasítást m indenben m egtartsák;

-  az F/10. számú utasításban elrendelt feladatok végrehaj
tásának ellenőrzésére a vasútigazgató rendeljen ki fel
ügyeleti dolgozókat;

-  vegyenek részt az F/10. számú utasításban előírt vonal
bejáráson és ellenőrizzék a forgalom biztonságát veszé
lyeztető hibák m egszüntetését. A vonalbejárás tapaszta
latait, a hibák m egszüntetésére te tt intézkedéseket jegy
zőkönyvben rögzítsék;

-  tájékoztassák a vonalbejárás tapasztalatairól az illetékes 
megyék biztosítási parancsnokait, hogy azok intézkedhes
senek a pályatesten és annak közelében folyó m unkálatok 
fokozott ellenőrzéséről;

-  a vasútigazgatóság operatív helyzetének megfelelően 
szervezzék meg az operatív biztosítást.

22. A korm ányutazásban é rin tett valam ennyi rendőr-főkapitány
ság feladata:

-  az érin tett területek  és helységek operatív helyzetét fi
gyelembe véve, szervezzék meg az operatív biztosítást;
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-  állítsanak fel biztosító őröket a vasútállomásokon a szük
ségletnek megfelelően, sorompóval ellátott vagy sorompó 
nélküli vasúti átjárókhoz, hidakhoz, alul- és felüljárókhoz, 
indítsanak járőröket lakott terü leten  kívül olyan helyek
re, ahol a különvonat áthaladásának biztonsága szüksé
gessé teszi;

-  a biztosításban résztvevők a MÁV kijelölt dolgozóit az 
előfutó és a különvonat közötti pályaellenőrzésben nem 
gátolhatják;

-  biztosítsák a vasútállomásokon tartózkodó személyszál
lító vonatokat; akadályozzák meg, hogy illetéktelenek 
a peront elhagyva a vágányok között tartózkodjanak; az 
állomás rendfenntartása során az utazó közönséget -  
rendkívüli helyzetet vagy esem ényt nem számítva -  nem 
zárhatják  be a váróterm ekbe; a várakozó személyvonatok 
utasai az előfutó érkezése előtt 10 perccel a vonatról nem 
szállhatnak le és nem szállhatnak vissza a különvonat el
haladásáig ;

-  II. fokú biztosítás esetén állítsanak fel biztosító őröket 
az indulási, érkezési és azon közbeeső állomásokon, ahol 
a vonat m enetrendszerűen megáll.

Biztosítás közúton

23. I. fokú biztosítás esetén:
-  biztosítsák területükön a belépési pont (indulási hely) és 

kilépési pont (érkezési hely) közötti ú tvonalakat;

-  ellenőrizzék -  a területileg illetékes közúti igazgatóság
gal együtt -  a biztosítás során használt útvonalakat; az 
útvonal bejárás alkalmával észlelt hiányosságok megszün
tetésére a szükséges intézkedéseket azonnal tegyék meg;

-  intézkedjenek a közforgalmi, közúti járm űvek (villamos, 
autóbusz, stb.) forgalom eltereléséről, leállításáról, vagy 
útvonalról való kivonásról;

-  motoros díszkíséret esetén gondoskodjanak az útvonal 
teljes kiürítéséről;

-  nem motoros díszkíséret esetén az ú ttest m enetirány sze
rin ti jobboldalát zárni kell, a szembejövő forgalomnál a 
balra kanyarodást meg kell tiltani;
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-  szervezzék meg a biztosított útvonal fontosabb csomó
pontjain , útkereszteződéseiben a rendőri karjelzéssel tör
ténő forgalom irányítást;

-  állítsanak fel biztosító őröket útkereszteződésekhez, vas
úti, közúti átjárókhoz, alul- és felüljárókhoz, hidakhoz; 
indítsanak járőröket lakott területen  kívül olyan he
lyekre, ahol a gépkocsioszlop elhaladásának biztonsága 
szükségessé teszi;

-  indítsanak az előjelző gépkocsi előtt útvonal ellenőrző 
gépkocsizó járőrt.

24. II. fokú biztosítás esetén:

-  szükség esetén szervezzék meg a fontosabb útkeresztező
désekben a forgalom irányítást;

-  indítsanak előfutó gépkocsit a gépkocsioszlop előtt, külön 
utasítás alapján.

Biztosítás hajón

25. I. fokú biztosítás esetén:

-  állítsanak fel biztosító őröket az indulási és cél (hajó) állo
másokon; valam int olyan helyekre, ahol a hajó kiköt, 
utasai partraszállnak; vízi útvonalat keresztező hidakra, 
rév és kom pátkelő-helyekre;

-  indítsanak biztosító hajókat és szükség esetén m anővere
zéssel biztosítsák a szabad vízi u tat;

-  a partm entén indítsanak motoros vízijárőröket ellenőr
zési és biztosítási feladattal.

26. II. fokú biztosítás esetén:

-  indítsanak biztosító hajót.

Biztosítás légi utazásnál

27. I. fokú biztosítás esetén:

-  szervezzék meg a repülőtér külső és belső biztosítását;
-  intézkedjenek a biztosított személy üdvözlésére m egjelent 

tömeg körében, a rend fenntartására.
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III.

A BIZTOSÍTÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSE, 
JELENTŐSZOLGÁLAT

28. A rendőr-főkapitányságok vezetői intézkedjenek, hogy szer
veik m érjék fel 1973. június 1-ig a MÁV fővonalait, az or
szágos főközlekedési útvonalakat és határozzák meg, hogy 
adott esetben hova szükséges operatív tiszt, őr és járő r fel
állítása.
A biztosítások alkalmával a saját szerveik beosztottait első
sorban a lakott területen  belüli, míg más szervektől vezényelt 
erőket lehetőleg lakott terü leten  kívüli feladatokra osszák be.

29. A hosszabb időszakra előre elkészített vasúti és közúti útvo
nalterveket az adott változásoknak megfelelően -  napra
készen -  folyam atosan módosítani kell.
A vízi- és légiutazások biztosítására m inden alkalommal kü
lön tervet kell készíteni.

30. A budapesti és megyei rendőr-főkapitányok minden biztosí
tás esetén jelöljenek ki felelős vezetőt, vonalszakasz parancs
nokokat, akik felelősek a megye terü letén  a vasúton, köz
útvonalon, vízi úton történő utazás, továbbá a repülőtér 
rendőri biztosításáért.

31. A rendőr-főkapitányok a biztosítások idején bekövetkezett 
rendkívüli eseményről, az ügyeleti rendszerről szóló minisz
teri parancsban m eghatározott módon azonnal tegyenek je
lentést.

32. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba.

RÁCZ SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszter első helyettese
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ERŐELOSZTÁSI TÁBLÁZAT 
a BM Készenléti Rendőri Ezred állományából 

-  a budapesti és megyei rendőr-főkapitányok által -  tervezhető erőkről vasútbiztosítás esetén

Sorsz. Vasútvonalak A megyék és az igénybevehető erők

1 Bp.- Hegyeshalom BRFK 1 szd. Pest m. 2 sz. Fejér m. 2 sz. Komárom m. 1 szd. Győr-Sopron m. 
3 sz.

2 Bp.- Szob BRFK 1 szd. Pest m. 2 szd.

3 Bp.- Som oskőújfalu BRFK 1 szd. Pest m. 1 szd. Heves m. 1 sz. * Nógrád m. 1 szd.

4 Bp.- Záhony BRFK 1 szd . Pest m. 1 szd. Szolnok m. 1 szd. H ajdú-Bihar m. 
1 szd. *

Szabolcs-Szatmár 
m. 1 szd. *

5 Bp.- B iharkeresztes BRFK 1 szd. Pest m. 1 szd. Szolnok m. 1 szd. Hajdú-Bihar m. 
1 szd. *

6 Bp.- Lökösháza BRFK 1 szd. Pest m. 1 szd. Szolnok m. 1 szd. Békés m. 1 szd.

7 Bp.- Kelebia BRFK 1 szd. Pest m. 2 sz. Bács-Kiskun m. 
1 szd.

8 Bp.- Pécs BRFK 1 szd. Pest m. 1 szd. Fejér m. 1 szd. Tolna m. 3 sz. Baranya m. 6 sz.

9 Bp.- Gyékényes BRFK 1 szd. Pest m. 1 szd. Fejér m. 1 szd. Tolna m. 3 sz. Somogy m. 2 szd.

10 Bp.- M urakeresztúr BRFK 1 szd. Pest m. 1 sz. Fejér m. 1 szd. Somogy m. 1 szd. Zala m. 1 szd.

11 Bp. - Hidasnémeti BRFK 1 szd. Pest m. 1 szd. Heves m 1 szd. * Borsod m. 2 szd. *

12 Bp.- Szombathely BRFK 1 szd. Pest m. 1 sz. F ejér m. 3 sz. Veszprém m. 2 szd. Vas m. 1 szd.

Megjegyzés: -  Szakasz (sz.) létszám : 28 fő
-  Század (szd.) létszám : 118 fő (tervezhető 100 fő)
-  Az Erőelosztási táb lázatban  m eghatározottakon túli erőt a 015/1972. sz. m iniszteri parancs sze

r in t kell igénybe venni.
-  Az erőkbe a kiszolgáló (gépkocsivezető és híradó) létszám  nincs beszámítva.
-  A *-gal jelölt erők a la tt a KRE miskolci zászlóalja értendő.



ERŐELOSZTÁSI TÁBLÁZAT

a BM Készenléti Rendőri Ezred állományából 

-  a budapesti és megyei rendőr-főkapitányok által -  tervezhető erőkről közútbiztosítás esetén

Sorsz. Közútvonalak A m egyék és az igénybevehető erők

1 Bp.- Győr BRFK 1 szd. Pest m. 1 sz. Komárom m. 1 szd. Győr-Sopron m. 
1 sz.

2 Bp.- Hont BRFK 1 szd. Pest m. 2 sz. Nógrád m. 1 sz.

3 Bp.- Miskolc BRFK 1 szd. Pest m. 2 szd. Heves m. 2 sz. * Borsod m. 1 szd.

4 Bp.- Nyíregyháza BRFK 1 szd . Pest m. 2 sz. Szolnok m. 1 szd. Hajdú-Bihar m. 
1 szd. *

Szabolcs-Szatmár 
m. 1 sz. *

5 Bp.- Szeged BRFK 1 szd . Pest m. 1 szd. Bács-Kiskun m. 
1 szd.

Csongrád m. 
1 sz.

6 Bp.- Barcs BRFK 1 szd. Pest m. 2 sz. Fejér m. 1 sz. Tolna m. 1 sz. Baranya m. 1 szd.

7 Bp.- Letenye BRFK 1 szd. Pest m. 1 sz. Fejér m. 2 sz. Somogy m. 1 szd. Zala m. 2 sz.

8 Bp.- Szentgotthárd BRFK 1 szd. Pest m. 1 sz. Fejér m. 2 sz. Veszprém m. 6 sz. Zala m. 1 szd.

Megjegyzés: -  Szakasz (sz.) létszám : 28 fő.

-  Század (szd.) létszám: 118 fő (tervezhető 100 fő).

-  Az Erőelosztási táblázatban m eghatározottakon túli erőt a 015/1972. sz. miniszteri parancs sze
rin t kell igénybe venni.

-  Az erőkbe a kiszolgáló (gépkocsivezető és híradó) létszám nincs beszámítva.

-  A *-gal jelölt erők a la tt a KRE miskolci zászlóalja értendő.


