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Az MSZMP Politikai Bizottság 1974. szeptember 24-i határo
zata és végrehajtására kiadott 04/1975. sz. belügyminiszteri 
parancs szabályozza a párt, az állam és a kormány vezetőinek 
személyi biztosításával, védelmével kapcsolatos belügyminisz- 
•tériumi feladatokat.

A BM Kormányőrségre vonatkozó feladatok végrehajtására kia
dom az alábbi

1. A BM Kormányőrség parancsnoka a Politikai Bizottság határo
zatában foglalt kormányőrségi feladatok következetes végre
hajtását - saját hatáskörében - szervezze meg.

2. A BM Kormányőrség parancsnoka a Politikai Bizottság hatá
rozatát, a 04/1975. sz. belügyminiszteri parancsot, valamint
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a jelen utasításomat kibővített vezetői értekezleten 
/objektumparancsnokig bezárólag/ 1975. május 1-ig is
mertesse.

3. A vezetői értekezlet anyaga alapján a Kormányőrség 
teljes hivatásos állományát a rájuk vonatkozó mér
tékben 1975. május 15-ig tájékoztatni kell.

4. A Politikai Bizottság határozatában, a 04/1975. sz. 
belügyminiszteri parancsban rögzített elveknek és 
feladatoknak megfelelően felül kell vizsgálni a Kor
mányőrség 1-es, 2-es, 3-as Osztályának a biztosítási 
munkát szabályozó szolgálati okmányokat, utasításokat.
A szükséges módosításokat 1975. május 15-ig el kell 
végezni.

5. A biztosítási feladatok tervezésénél, szervezésénél, 
a tervek készítésénél nagy figyelmet kell fordítani
a biztosított vezető elvtársak által látogatott helyek, 
létesítmények /üzemek, építkezések, stb./ területén a 
baleseti veszélyhelyzetek elhárítására és megszünteté
sére.

6. A biztosítási terveknek tartalmazni kell mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek a legnagyobb biztonságot és vé
delmet nyújtják a vezető elvtársak számára.

7. Az előre meghirdetett rendezvények biztosítását általá
ban nagyobb erővel kell megoldani. Ilyen esetekben az 
oda és visszautazás útvonalát is - a szükséges mértékben 
biztosítani kell.



3

8. Az állandó jelleggel nem őrzött épületekben a vezető 
elvtársak biztosítását pihenésük ideje alatt is meg 
kell szervezni. Üdülőkben és vadászházakban a bizto
sítást az eddig kialakított gyakorlat szerint kell 
végrehajtani. Hétvégi házakban a biztosítás módját
a Kormányőrség parancsnoka az érintett vezető elvtár
sakkal végleges formában rendezze.

9. A parancsnokoknak - a növekvő követelményeknek megfe
lelően - a biztosítást közvetlenül ellátó beosztottak 
kiválasztására, politikai-szakmai továbbképzésére és fi
zikai állóképességük növelésére nagy figyelmet kell for
dítani.

10. A Kormányőrség parancsnoka a biztosítási feladatok vég
rehajtását rendszeresen ellenőrizze. A tapasztalatokról 
tájékoztassa az érintett parancsnokokat. A biztosítások 
során előforduló súlyosabb mulasztásokat, fegyelemsérté
seket soron kívül jelentse.

Felkérem a Kormányőrség párt és KISZ szervezeteit, hogy a 
vezető elvtársak biztosításával kapcsolatos feladatok végre
hajtásában segítsék a parancsnokok munkáját.

Dr. Kamara János
r. vezérőrnagy
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