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BELÜGYMINISZTÉRIUM S z ig o r ú a n  t itk o s !  
K ü lö n ö se n  fo n to s!

Szám: 10-21/14/1968.

A Magyar Népköztársaság  
belügym iniszterének  

0014. számú 
P ARANCSA

B u d a p est, 1968. jú n iu s  3-án

Tárgy: Vasúti katonai szállítások biztosításának megszervezése.

Az ellenséges hírszerző szervek annak érdekében, hogy a katonai csa
patmozgásokról, a különleges technikai fegyverek elhelyezési körzetéről 
adatokat szerezzenek, különös figyelmet fordítanak a vasúti szállításokra.

A Belügyminisztérium  szerveinek fontos feladata, hogy az ellenséges 
hírszerző szervek ilyen irányú kémtevékenységét, valam int a szállítm ányok 
ellen irányuló romboló, kártevő terveit időben felderítse, megakadályozza. 
Ennek érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A BM. III. Főcsoportfőnökség tegye hatékonyabbá a vasúti kém 
elhárító m unkát a vasút egész terü letén  a katonai titkok fokozottabb vé
delme érdekében, különösen a vasúti katonai szállításokat tervező és irá 
nyító intézményekben, az átvevő vasúti határállomásokon, be- és kirakó- 
állomásokon, a vasúti szállítási útvonalak fontosabb csomópontjain.

2. A katonai szállításokat tervező és irányító vasúti szerveket: a KPM. 
1/5. Szakosztályt, a MÁV. Budapesti, Debreceni, Miskolci, Pécsi, Szegedi 
és Szombathelyi Igazgatóság Vasúti Katonai Szállítási és Szervezési Osztá
lyát különösen fontos, kiem elt objektum ként kell védeni és e szervekben 
pozíciókat kell létrehozni. A KPM. illetékes vezetőivel együttm űködve töre
kedni kell a rra, hogy ezen objektum okban ellenséges tevékenységgel ala
posan gyanúsítható, politikailag, erkölcsileg m egbízhatatlan személyek ne 
dolgozhassanak.

3. Fokozni kell a vasúti közlekedés hálózati operatív védelm ét a kém- 
és rom bolás-elhárítás irányában a katonai szállításokban részt vevő sze
mélyzet, valam int az átrakó határállomások, a katonai be- és kirakóállo
mások területén. A záhonyi vasúti körzet operatív biztosítására állam biz
tonsági kirendeltséget kell létesíteni.

4. Az ellenség terveinek, módszereinek, eszközeinek megismerése, az 
elhárítás hatékonyabbá tétele érdekében fokozni kell a közlekedés nem zet
közi szerveinek fedésével működő ellenséges hírszerző központok fel
derítését.
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5. A vasúti kém elhárító m unkát szervezettebbé kell tenni. A III/II. 
Csoportfőnökség irányításával a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Borsod, 
Hajdú, Csongrád, Baranya és Vas megyei rendőrfőkapitányság politikai 
osztálya koordinálja a vasúti igazgatóságok terü letén  a vasúti kém elhárító 
m unkát. Szervezzék az együttm űködést a vasúti igazgatóságok területéhez 
tartozó más megyei politikai osztályok között.

6. A katonai szállítások nyílt és operatív biztosítását -  fontosságának 
megfelelően, operatív tervek alapján -  a BM. II. és III. Főcsoportfőnökség 
illetékes szervei, a BM. Karhatalom  közösen szervezzék meg. A biztosítás 
koordinálásával a BM. III/II. Csoportfőnökséget bízom meg.

7. A vasúti katonai szállítások elleni aknam unka áttekinthetősége, a 
feladatok egységes m eghatározása céljából a BM. é rin te tt szervei tájékoz
tassák a BM. III/II. Csoportfőnökséget azokról az állambiztonsági jellegű 
ügyekről, jelzésekről, amelyek a vasút elleni ellenséges tevékenységre 
utalnak.

8. A vasúti katonai szállítások operatív és nyílt biztosításában részt 
vevő szervek és azok feladatai:

a) A BM. III/II. Csoportfőnökség -  a III/IV. Csoportfőnökséggel 
együttm űködve -  felelős az operatív biztosítás végrehajtásáért, 
a részt vevő szervek feladatainak összehangolásáért, az é rin te tt 
állami szervekkel való együttm űködés megszervezéséért.

b) A BM. II. Főcsoportfőnökség szervezze meg a BM. III. Főcsoport- 
főnökség által kiem elt vasúti objektumok rendőri elhárítását, a 
vasúti be- és kirakóállomások közrendvédelmi biztosítását.

c) A BM. K arhatalom  a vonatkozó m iniszteri parancs alapján biz
tosítsa a vasúti katonai szállítások fegyveres védelm ét és kíséretét.

d) A BM. I. Főcsoportfőnökség biztosítsa az érin te tt szervek felada
tainak végrehajtásához szükséges anyagi és technikai feltételeket.

9. A parancsban foglaltakkal kapcsolatban az illetékes m iniszterhelyet
tesek szerveik részére 1968. július 1-ig adjanak ki végrehajtási utasítást.

Jelen  parancsom at a szükséges m értékben ism ertetni kell a BM. III. 
Főcsoportfőnökség operatív állománya előtt, a BM. II. Főcsoportfőnökség 
és a BM. Karhatalom  vonatkozásában osztályvezetőkig, illetve a parancs 
végrehajtásában érin te tt beosztottakig.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügym iniszter

K apják:  miniszterhelyettesek,
BM. I. főcsoportfőnök, 
főcsoportfőnök-helyettesek,
BM. Karhatalom országos parancsnoka,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnökhelyettesei, 
II/I., II/II. csoportfőnök,
III/5. Osztály vezetője,
III/II. Csoportfőnökség osztályvezetői,
III/IV-5., III/IV-7. Osztály vezetője,
II/I-1., II/II-1. Osztály vezetője,
OHK. vezetője,
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, politikai osztályvezetők. 

Készült: 110 példányban.

4

ÁBTL - 4.2. -10 - 21 /14 /1968 /4
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A 0014/1968. számú 
belügym iniszteri parancs 

I. számú 
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

B u d a p est, 1968. jú n iu s  2 9 -én
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BELÜGYMINISZTÉRIUM S z ig o r ú a n  t itk o s !  
K ü lö n ö se n  to n to s !

Szám: 10-21/14/A/1968.

A 0014/1968. számú 
belügym iniszteri parancs

1. számú 
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

B u d a p est, 1968. jú n iu s  2 9 -én

Tárgy: A vasúti katonai szállítások operatív és nyílt biztosításának 
megszervezése.

Az ellenséges hírszerző szolgálatok - , hogy katonai csapatmozgá
sokról, védelmi képességünkről adatokat szerezzenek - céljaik elérése érde
kében a katonai szállításokkal, azok irányításával foglalkozó, vagy a szál
lítm ányok biztosításában résztvevő vasutasokkal, őrszem élyzettel való kap
csolat létesítésére törekednek. Figyelm ük olyan vasúti dolgozókra és fegy
veres testületi tagokra irányul, akik határállomásokon, nagyobb vasú ti 
csomópontokon, rakodó állomásokon, vagy a vasút-igazgatóságokon te lje
sítenek szolgálatot és akiknek felhasználásával lehetőségük van a katonai 
szállításokkal kapcsolatos tervezési, szállítási okmányokhoz és egyéb kato
nai titkokhoz hozzájutni. Mindezek m ellett a kapitalista hírszerző szervek 
fokozzák egyrészt a diplomáciai fedéssel tevékenykedő ellenséges h írszer
zők, hazánkba turistaként, rokoni látogatásra, vagy hivatalos tárgyalásra 
beutazó állampolgáraik vizuális, személyes felderítésre történő felhasz
nálását.

Az ellenséges tevékenység megelőzésére, m egszakítására irányuló foko
zottabb védelem céljából a vasúti objektumokban, különösképpen a vasúti 
katonai szállításokkal foglalkozó szerveknél fel kell deríteni, meg kell aka
dályozni az ellenséges hírszerző-szervek tevékenységét, a kártevést és: 
rombolást.

A parancsban m eghatározott elvek és feladatok m aradéktalan te lje 
sítése, egyértelm ű és egységes intézkedések foganatosítása érdekében a 
BM III. Főcsoportfőnökség alárendelt szerveinek vezetőit az alábbiak vég
rehajtására

u t a s í t o m :

I.

A BM III/II. Csoportfőnökség feladata

1. Országos szinten irányítsa, szervezze és koordinálja a vasút te rü 
letén a kém elhárítás, kártevés és rombolás elhárítás operatív m unkáját, 
és a katonai szállítások központi tervek alapján történő nyílt biztosítását.
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2. Operatív intézkedések.

a) Tegyen intézkedéseket a parancsban felsorolt -  kiem elt -  vas
úti szervek (KPM. I/5. Szakosztály, MÁV. budapesti-, debre
ceni-, miskolci-, pécsi-, szegedi- és szombathelyi igazgatósá
goknál működő vasúti katonai szállítási és szervezési osztá
lyok) vezetésében az állambiztonsági pozíciók biztosítására, 
SzT. állomány létesítésére.

b) Biztosítsa a KPM. I/5. Szakosztály állandó jellegű preventív  
védelmét, valam int ellenőrizze és nyújtson segítséget a 2/a 
pontban felsorolt vasútigazgatósági székhelyeken működő 
vasútelhárító szervek m unkájához a kiem elt vasúti szervek, 
objektum ok védelmében.

c) Hálózati operatív intézkedésekkel biztosítsa az állami és szol
gálati titokvédelem  hatékonyságát, a bevezetett rezsim intéz- 
kedések betartását. Az ellenséges hírszerző szerveknek a vas
úti katonai szállításokkal összefüggő hírforrásainak felderíté
sére, behatolásának megakadályozására tegye meg a szük
séges operatív intézkedéseket.

d) A kém elhárítás hatékonysága érdekében fokozza a közlekedés 
nemzetközi szerveinek fedésével működő ellenséges hírszerző
központok felderítését. Törekedjen ezen nemzetközi szervekbe 
kijáró, valam int onnan hazánkba utazó közlekedési szakem
berek által nyú jto tt lehetőségek felhasználására, játszm ás 
ügyek kialakítására, hogy m egismerje az ellenséges központok 
terveit, módszereit és eszközeit. E m unkában szorosan m ű
ködjön együtt a BM III/I. Csoportfőnökséggel.

e) Határozza meg a budapesti, megyei politikai osztályok részére, 
valam int a katonai szállításokra felhasznált vasúti objektum ok 
biztosításában résztvevő BM szervek részére a MÁV. területén  
elhárítási szempontból elsődlegesen ellenőrzés alá kerülő vas
úti objektum okat és vonalakat. Dolgozza ki ezen objektum ok 
fedőszámos sorrendjét és azt a koordinációban történő fel- 
használás céljából 1968. szeptember 15-ig küldje meg a belügyi 
szerveknek.

f) Folyamatosan értékelje és koordinálja az állambiztonsági 
szempontból jelentős jelzéseket. Szükség szerint konkrét ügyek 
feldolgozásában nyújtson közvetlen segítséget a megyei szer
veknek.

g) A közlekedés vonalán felmerülő, a fegyveres erőket érintő 
ellenséges tevékenységről, vagy ilyen törekvésekről tájékoz
tassa a BM III/IV. Csoportfőnökséget. A továbbiakban közös 
tervek alapján m űködjön együtt az ilyen jellegű esem ények 
felderítésében, feldolgozásában és leleplezésében.

h) Rendszeresen (évenként, és szükség szerint) hívja össze a 
megyei szervek vasútelhárítással foglalkozó vezetőit az ope
ratív  helyzet értékelése, valam int az operatív m unka további 
irányának és feladatainak m eghatározása céljából.

3. Intézkedések a katonai szállítások nyílt biztosítására.

a) A katonai szervektől (Magyar Néphadsereg és a Varsói Szer
ződés tagállamai) kapott tájékoztatás alapján intézkedjen a 
vasúti biztosításban érdekelt BM és közlekedési szervek felé 
mindazon kérdésekben, m elyek az adott vasúti katonai szállí
tások nyílt biztosításával kapcsolatosak.

b) A vasúti katonai szállítások operatív és nyílt biztosítására -  
azok fontosságának megfelelően -  közös intézkedési tervet
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dolgozzon ki a BM II. és III. főcsoportfőnökségek illetékes 
szerveivel, valam int a BM Karhatalom m al.

c) Központi tervek szerint végrehajto tt ny ílt biztosítás befeje
zése után, a megyei és társszervek jelentései alapján készítsen 
értékelő jelentést az illetékes III. főcsoportfőnökhelyettes 
részére.

d) A konspirációs és biztonsági szabályok betartásával szervezzen 
tájékoztatókat a rendőri állomány (vasútbiztosító őrsök, vasú t
biztosító kmb. szolgálat) részére a vasútelhárítás állam bizton
sági feladatairól.

e) A BM IV/I . Csoportfőnökséggel, valam int a KPM. III. Katonai 
Főosztályával együttm űködve szervezzen propaganda előadá
sokat a vasúti katonai szállítással foglalkozó szervek beosz
tottai, valam int a vasúti szállításokban irányítói m unkakört 
betöltő vezetők részére a vasúti kém elhárítás, az állam titok
védelem és az állampolgári éberség növelése céljából.

II. 

A BM III/IV. Csoportfőnökség feladata.

4. Szervezze meg és biztosítsa a vasúti katonai szállítások tervezésében, 
irányításában és végrehajtásában résztvevő HM. és V K S zV . szervek elhá
rítását, operatív védelmét.

5. Biztosítsa, hogy a fontosabb vasúti katonai szállítások tervezésében, 
irányításában állambiztonsági szempontból kifogásolható katonai állo
m ányú személyek ne vegyenek részt; az állam és szolgálati titokvédelem  
hatékonyságát; a rezsim intézkedések betartását.

a) A HM. szervektől nyert értesülés alapján tájékoztassa a BM 
III/II. Csoportfőnökséget az állambiztonsági szempontból külö
nösen fontos katonai szállítások időpontjáról, helyéről, ta rta l
máról, útvonaláról, s ennek alapján közösen dolgozzák ki az 
operatív biztosítási tervet. E feladatot a szállítás időpontját 
megelőzően lehetőleg legalább 5 nappal kezdjék meg.

b) Az ellenséges hírszerző-szervek hírforrásainak felderítésére, 
behatárolására, erőinek lekötésére, s a m egszerzett katonai 
adatok bizonytalanná tétele céljából -  a BM III/II. Csoport- 
főnökséggel kidolgozott terv  alapján -  kezdeményezzen a 
vasúti katonai szállítással egybehangolt félrevezető, dezinfor
mációs akciókat.

c) A vasútközlekedés területére, s polgári közlekedési alkalm a
zottakra vonatkozó -  kémkedésre, állam titok-sértésre, vagy 
kártevésre utaló -  jelzéseiről tájékoztassa a BM III/II. Cso-
portfőnökséget; polgári és katonai személy együttes ellenséges
tevékenységre utaló jelzés esetén szükség szerint közös intéz
kedési terv  alapján végezzenek ellenőrzést.

III. 

A budapesti és megyei politikai osztályok feladata.

6. Szervezzék meg és folyamatosan végezzék elhárítási területükön a 
vasúti kém elhárító m unkát, kártevés és rombolás operatív elhárítását, 
elsődlegesen a BM III/II. Csoportfőnökség által m egjelölt vasúti objektu
moknál, illetve vonalaknál.

3

ÁBTL - 4.2. - 10 - 21 /14 /1968 /8



a) A vasúti katonai szállítások frekventált vonalain biztosítsák 
a kapitalista országok olyan állampolgárai tevékenységének 
ellenőrzését, akik beutazásukat a közlekedési eszközök keres
kedelmével, műszaki átadásával indokolják és m űködésüket 
indokolatlan kapcsolatok kiépítésére, terü letükkel és feladatuk
kal össze nem függő információk szerzésére, vasútszállítási 
(forgalmi, vontatási, pályakapacitás, stb.) adatfelm érésre hasz
nálják fel.

b) Különös figyelm et fordítsanak a kapitalista országok olyan 
állampolgáraira, akik ism ételten a katonai szállításoknál hasz
nált be- és kirakó-állom ások területére, vagy azok közvetlen 
környezetébe kérik beutazásuk engedélyezését rokonlátogatás, 
turisztika, hivatalos meghívás, küldetés stb. indoklásával.

c) Hálózati, társadalm i és hivatalos kapcsolatok ú tján  -  szoros 
együttm űködésben a rendőri, katonai és vasútőri szervekkel
-  a vasúti katonai szállítások, rakodások alkalm ával fokozot
tan  ellenőrizzék a szerelvényeknek, a fényképezési tilalm i 
táblával ellátott vasúti objektum oknak, vasútvonalaknak m a
gyar és külföldi állampolgárok részéről történő fényképezését, 
filmezését, vizuális felderítését.

A felderített, vagy te ttenért személyekkel szemben a til
to tt fényképezésről szóló 0010/1964. sz. belügym iniszteri u ta 
sításban foglaltak szerint kell eljárni.

d) Folyamatosan végezzék a nemzetközi közlekedési egyezmények 
alapján szolgálatilag hazánkba bejáró nyugati vasutasok (háló
kocsi-kalauzok, étkezőkocsi kísérők és felszolgálók, közös határ- 
állomáson szolgálatot teljesítők stb.) ellenőrzését. Ellenséges 
tevékenységre utaló jelzés, gyanú esetén az adott személyt, 
vagy személyeket operatív feldolgozás alá kell vonni.

e) Folyamatosan biztosítsák a kapitalista országokba szolgálatilag 
kiutazó, vagy a határforgalom ban résztvevő közlekedési alkal
m azottak állambiztonsági eligazítását és visszatérésük utáni 
beszámoltatását.

7. Tegyenek biztonsági intézkedéseket a vasúti katonai szállítások be- 
és kirakodó állomásain a MÁV. Igazgatóságok Vasúti Katonai Szállítási és 
Szervezési osztályain, valam int a szállítások részadataival is rendelkező 
vasúti szerveknél (forgalom, vontatás stb.) a katonai szállításokra vonat
kozó m enetirányítási tervek, vonógép és kocsiirányítási adatok, igény
lések, fuvarokm ányok titkainak védelmére.

a) Operatív úton is ellenőrizzék a kapitalista országok szerveivel, 
állampolgáraival, közlekedési alkalm azottaival a hivatalos és 
m agánérintkezés rendjének, a KPM. m iniszteri és főhatóság
vezetői utasítások szerinti betartását. Derítsék fel a rendelke
zések megsértőit, kijátszóit és velük szemben az operatív hely
zet figyelem bevételével foganatosítsanak intézkedéseket.

b) A kiem elt objektum okban és a katonai szállítások irány ítá
sában dolgozó személyek kinevezéséhez, munkába állításához, 
valam int a nem szocialista országokba történő kiutazásához 
az állambiztonsági szempontból történő vélem ényezéseket 
folyamatosan adják meg.

c) Az Útlevél Osztályon, illetve az útlevél szerveknél történő 
figyelőztetés ú tján  is biztosítani kell, hogy a kiem elt objektu
mokból, valam int a vasúti szállítások titkosságának szempont
jából jelentős m unkakörből fegyelmileg eltávolított, önként 
kilépett, vagy áthelyezett személyek kapitalista országokba 
két évig hivatalos, vagy m agánútlevelet ne kapjanak. Indokolt
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esetben ettől eltérni csak az illetékes operatív szerv vezető
jének egyéni elbírálása alapján lehet.

d) A vasúti katonai szállítások végrehajtásában megelőzően részt- 
v e tt, a kiem elt objektumokból, valam int a be- és kirakodó-állo
másokról disszidált, hazatérést megtagadó személyek ügyeit
-  az illetékes társszervekkel szoros együttm űködésben -  az 
elhárításért felelős politikai osztály köteles felülvizsgálni. 
Különös figyelm et kell fordítani annak m egállapítására, hogy 
m ilyen titkos adatok birtokában voltak, m ilyen körülm ények 
segítették elő szökésüket. Meg kell vizsgálni, hogy kit és m ilyen 
m értékben terhel a felelősség a disszidálás bekövetkezéséért.

e) A rakodó állomásokon dolgozó, s szállítások végrehajtásában 
résztvevő volt disszidensek, emigrációból visszatértek (külö
nösen az NSZK-ból, USÁ-ból, Ausztriából) tevékenységét, 
egymáshoz való viszonyukat folyam atosan figyelem mel kell 
kísérni. Ellenséges tevékenységre utaló jelzés, alapos gyanú 
esetén a személyt szoros ellenőrzés alá kell vonni és egyidejűleg
-  az ellenőrzés eredm ényétől és az adott operatív helyzettől 
függően -  megfelelő kombináció kidolgozásával más vasúti 
szolgálati helyre kell áthelyeztetni.

8. Folyamatosan biztosítsák a katonai rakodóállomásokon, a fő szállí
tási vasútvonalak elágazási gócpontjain dolgozó „F”-dossziés, valam int az 
operatív alapnyilvántartásban szereplő személyek m unkahelyi ellenőrzését. 
A m unkahelyi ellenőrzésben é rin te tt szervek szorosan m űködjenek együtt 
a BM III/III. Csoportfőnökség illetékes szerveivel. Az „ F "-dossziés személy
nek a vasúti katonai szállítás végrehajtásánál történő beosztását az arra  
illetékes vasúti szervvel közösen meg kell akadályozni.

a) Biztosítani kell, hogy a vasúti katonai szerelvények továbbí
tásában, vasútm űszaki felülvizsgálatában csak illetékes BM 
szerv által előzetesen ellenőrzött vasúti személyzet (moz
donyszemélyzet, vonatvezetők, kocsivizsgálók stb.) vegyen 
részt.

b) A KPM. és a MÁV. igazgatóságok illetékes vezetőivel együtt
működve törekedni kell arra, hogy a katonai szállítási osztá
lyokon, a katonai szállításokat irányító MÁV. Igazgatósági 
és külszolgálati (forgalmi és kereskedelmi) szolgálatoknál ellen
séges tevékenységgel alaposan gyanúsítható, politikailag, e r
kölcsileg m egbízhatatlan személyek ne dolgozhassanak.

9. A közfeltűnést keltő, em beráldozattal és nagyobb kárral járó vasúti 
r e n d k ív ü l i eseménynél kötelesek a helyszínelésen részt venni. A helyszí
nelést a BM II/I. Csoportfőnökség budapesti, illetve megyei párhuzam os 
szervei foganatosítják. Politikai bűncselekmény gyanúja esetén együtt
működve a helyszínelést folytató nyomozó-szervvel, operatív lehetőségeik 
felhasználásával és nyílt intézkedéseikkel derítsék fel a rendkívüli ese
m ények okait és a felelős személyek (elkövetők) kilétét.

a) A vasút területén  előforduló rendkívüli esem ényekről a megyei 
főkapitányságok a BM Főügyeletének jelentenek. Politikai 
bűncselekmény gyanúja esetén a budapesti, megyei politikai 
osztályok az OHK. ú tján  azonnal tegyenek jelentést az illetékes
III. főcsoportfőnökhelyettesnek és a BM III/II-6. Osztály 
vezetőjének. A bevezetett elsődleges ellenőrzések után -  a 
további operatív és nyílt vizsgálati intézkedések m eghatáro
zásával -  a BM III/II-6. Osztálynak közvetlenül írásban tegye
nek részletes jelentést.
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b) A rendkívüli eseménnyel kapcsolatos eljárás során, am ennyi
ben az ügyben államellenes bűncselekm ény alapos gyanúját 
állapítják meg, az operatív felderítés folytatására a BM III. 
Főcsoportfőnökség illetékes szervei, a nyomozás továbbfoly
tatására  pedig a BM III/1. Osztály, vagy a budapesti-, megyei 
politikai osztályok vizsgálati szervei illetékesek.

10. Biztosítsák, hogy a közlekedéselhárítás vonalán az operatív m un
kában jártas, tapasztalt és a vasúti közlekedést is ismerő operatív tisztek 
dolgozzanak. E tiszteket más -  közlekedési elhárításon kívüli -  feladatok 
végrehajtására huzamosabb ideig beosztani, vagy igénybevenni csak a BM 
III/II. Csoportfőnökség illetékes vezetőinek tudom ásával és hozzájárulá
sával lehet.

a) A vasút terü letén  dolgozó ügynökség foglalkoztatását úgy 
szervezzék meg, hogy az lehetőséget nyújtson szakmai m űkö
désük egész területére.

b) Vasúti katonai szállítás nyílt biztosítása esetén -  közös tervek 
alapján -  intézkedjenek a vasúti objektumok, vonalak bizto
sításának kérdéseiben az illetékes budapesti-, megyei rendőr
főkapitányságok rendőri szerveinek, valam int az adott karha
talmi egységek parancsnokaival együttm űködve.

c) A szervek vezetői illetékességi területükön a jogkörükbe ta r
tozó kérdésekben kötelesek a vasútelhárítással kapcsolatban 
felm erülő kisegítő operatív technikai és anyagi eszközöket biz
tosítani m ind a folyamatos operatív munka, m ind pedig rend
kívüli esem ények vizsgálata, helyszíni ellenőrzése során.

IV.

A vasúti közlekedés elhárításának koordinációja.

11. A vasúti kém elhárítás, kártevés és rom boláselhárítás feladatai
nak, a katonai vasúti szállítások operatív és nyílt biztosítási feladatainak 
végrehajtásában résztvevő szervek hangolják össze tevékenységüket. Az 
ezzel kapcsolatos koordinációt országos szinten a BM III/II-6. Osztály 
végezze.

12. A BM III/II-6. Osztály irányításával a BRFK. Borsod-, Hajdú-, 
Csongrád-, Baranya- és Vas megyei rendőrfőkapitányságok politikai osz
tályai koordinálják a vasútigazgatóságok területéhez tartozó megyei ren
dőrfőkapitányságok politikai osztályainak vasúti kémelhárító munkáját. 
Ennek megfelelően:

A vasútigazgatósági terü let összefüggéseit figyelembevéve fo
lyam atosan értékeljék a saját, valam int az igazgatósági te rü 
leten elhelyezkedő többi megyei szervektől kapott jelzéseket.

 A szerzett híranyagot -  am ennyiben más megyét érin t -  
haladéktalanul továbbítsák az é rin te tt megyei társszerveknek.

b) A MÁV. igazgatóságokon dolgozó, nagyobb vasút szakmai 
terü let átfogására alkalmas hálózataik hírszerző lehetőségeit 
növeljék. Ezzel, valam int az igazgatóságokon dolgozó hiva
talos és társadalm i kapcsolataik által nyújtsanak segítséget 
m ind operatív, m ind nyílt intézkedések végrehajtása folyam án 
az igazgatósági területen  elhelyezkedő megyei szervek vasút- 
elhárító m unkájához.

c) K isérjék figyelemmel az adott igazgatóság területén  előforduló 
vasúti rendkívüli eseményeket. Baleseti gócok kialakulása, 
vagy ilyen góc kialakulására utaló rendkívüli események
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gyakoriságát értékelve, tájékoztassák az igazgatósági össze
függések m eghatározásával az illetékes megyei BM szervet, 
küldjenek szignalizációt az illetékes vasútigazgatóság veze
tőjének.

d) Vasútigazgatósági terü letükre  kiható, rendkívüli esem énynél
-  konkrét katonai szállítm ányokkal történő vasúti balesetek
nél m inden esetben -  a 12. pontban felsorolt politikai osz
tályok kötelesek az egész Igazgatóság terü letén  az adott megyei 
társszerv m unkájához segítséget nyújtan i az esem ény okainak 
és felelőseinek felderítéséhez.

e) Vasútigazgatósági területükről kiinduló katonai szállítások ese
tén tájékoztassák az é rin te ti megyei társszervet.

A központi biztosítási tervek alapján végzett ny ílt bizto
sítások esetén, az igazgatóság terü letén  intézkedjenek az adott 
hivatalos vasúti szerveknél.

Szervezzék meg a megyei társszervek m egbízottjainak be
vonásával a katonai szállításokban résztvevő vasúti rakodó
állomások, valam int vonalak időszakos, nyílt ellenőrzését. Az 
ellenőrzésről állambiztonsági szempontból készítsenek jegyző
könyvet, m elynek egy példányát küldjék meg az illetékes 
megyei társszervnek.

13. A vasúti igazgatóságok területén  működő megyei politikai osztályok 
közötti hathatós együttműködés, továbbá a 12. pontban felsorolt vasútigaz
gatósági megyei politikai osztályok operatív koordinációjának biztosítása 
érdekében, a nem vasútigazgatósági székhelyen működő rendőrfőkapitány
ságok politikai osztályai folyamatosan tájékoztassák a vasútigazgatósági 
terü lete t érintő, a vasúti elhárítással, katonai szállításokkal kapcsolatos 
állambiztonsági jelzésekről az illetékes igazgatósági megyei társszervet.

a) A vasútigazgatósági megyei társszervtől kapott tájékoztatás 
alapján kell intézkedni az adott vasúti objektum , illetve vonal- 
szakasz katonai szállítás esetén történő ny ílt, valam int operatív 
biztosításáról.

b) A vasútigazgatósági terü letre  kiható állambiztonsági feldolgozó 
operatív m unka esetén -  szükség szerint -  közös intézkedési 
tervet kell készíteni az illetékes igazgatósági megyei társszerv
vel.

14. A vasútelhárítás, a vasúti katonai szállítások biztosításában érde
kelt csoportfőnökök és osztályvezetők gondoskodjanak arról, hogy az u ta 
sításban foglaltakat a személyi állomány a rávonatkozó részben megismerje. 
A vasúti objektum ok és vonalak elhárítását végző operatív tisztekkel az 
utasítást részleteiben is ismertessék.

Jelen végrehajtási utasítás megjelenésével lép érvénybe. Egyidejűleg 
a 001/1965. sz. m iniszterhelyettesi utasítást hatályon kívül helyezem. 

A távollévő belügym iniszterhelyettes helyett:

KARASZ LAJOS s. k.
rendőr vezérőrnagy 

BM III . főcsoportfőnökhelyettes
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Felterjesztve: Miniszter Elvtársnak 

Kapják: Miniszterhelyettesek,
III. Főcsoportfőnökhelyettesek,
II/I., és II/ I I . Csoportfőnök,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfőnökhelyettesei, önálló osz

tályvezetői,
III/I., III/II., III/III., III/IV. csoportfőnökség beosztott osztályvezetői, 
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok és politikai osztályvezetők.

Készült: 125 példányban.
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B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M S Z I G O R Ú A N  T IT K O S !

10 -  21 /14 /B /1968. 7

A 0 1 4 / 1 9 6 8 . s z á m ú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S  

II. számú 
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁSA

Budapest, 1968. évi augusztus hó 31-én.

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 1968. június 
3-án kelt 0014. számú parancsa rendelkezik a vasúti katonai 
szállítmányok biztosításának megszervezésével. A parancs
ban meghatározott kiemelt vasúti objektumok, vasúti be- és 
kirakó állomások, vasúti szállítási útvonalak, fontosabb cso
mópontok biztosításának megszervezésével kapcsolatban az 
érintett rendőri szerveket az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. A BM II/I. Csoportfőnökség, a BM III. Főcsoportfőnök
ség kijelölése alapján adja ki azon kiemelt vasúti objektu
mok jegyzékét, amelyek szervezett rendőri védelme szük
séges.

2. A vasút területén dolgozó rendőri operatív szervek a há
lózati operatív lehetőségeik figyelembevételével nyújtsa
nak segítséget a BM III. Főcsoportfőnökség szerveinek 
a vasúti katonai szállítások operatív biztosításához.

3. Lakott területen belül vasútvonalon és hozzátartozó ob
jektumokon meg kell szervezni a vasúti katonai szállítmá
nyok közrendvédelmi biztosítását és a vasúti objektum 
külső védelmét.

4. A megyei II/II- 1. Osztály a megyei politikai osztállyal 
felméri a BM II/II. Csoportfőnökség által meghatározott 
vasútvonalakat. A felmérés alapján elkészítik -  és össze
hangolják -  a katonai szállítások során számításba jö
hető lakott területen belüli vasúti objektumok közrend- 
védelmi biztosításának tervét.
A terv elkészítésénél figyelembe kell venni azokat a helye
ket -  vasúti átjárók, felüljárók -  ahonnan a felderítés, 
fényképezés feltűnés nélkül végrehajtható.
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Az elkészített közrendvédelmi biztosítási tervet 2 pél
dányban jóváhagyás végett a BM II/II. Csoportfőnök
ségre kell felterjeszteni. A jóváhagyott terv 1 példányát 
az érintett megyei rendőrfőkapitányságnak kell vissza
küldeni.

5. A BM II/II. Csoportfőnökség katonai szállítás esetén in
tézkedik a megyei II/II- 1. osztályok felé. Meghatározza, 
hogy a jóváhagyott biztosítási terv alapján, lakott terü
leten belül lévő vasútvonalon, állomásokon -  a katonai 
szállítmányok mozgásának ki- és berakásának nyílt rend
őri biztosítását szervezze meg.

6. A BM II/II. Csoportfőnökség dolgozza ki a megyei 
II/II- 1. osztályok felé saját utasításának továbbítására 
alkalmas kódszámokat és azt az érintett megyének küldje 
meg.
A BM II/II. Csoportfőnökség előre kidolgozott -  és a 
BM III/II. Csoportfőnökséggel összehangolt -  koordináta 
szerint kódszám alkalmazásával adja meg a katonai szál
lítmány biztosítására vonatkozó utasítást a megyei 
II/II-  1. osztályoknak. A kódszám felhasználásával hatá
rozza meg a katonai szállítmány mozgásának időpontját, 
útvonalát, megállóhelyeit, a ki-, illetve berakó állomást.

7. A megyei rendőrfőkapitányság bízzon meg a megyei po
litikai osztállyal való összeköttetés céljából, valamint a 
vasúti katonai szállítmányok biztosításának megszerve
zésére, irányítására, a kódszámok és biztosítási tervek 
kezelésére egy intézkedési joggal rendelkező tisztet.

8. A közrendvédelmi állomány lakott területen belül bizto
sítsa a vizuális vagy fotótechnikai felderítéssel szemben 
a vasúti katonai szállítmányok útvonalának fontosabb 
vasúti csomópontjait, a ki- és berakó állomásokat.

9. Intézkedéseket kell tenni a katonai szállítmányok áthala
dása, ki- és berakása, illetve az állomáson tartózkodása 
időpontjában a személy szállító vonatok biztosítására.
Ezen időpontban illetéktelen személyek a vágányok kö
zött nem tartózkodhatnak. Fokozni kell az ellenőrző és 
figyelő szolgálatot az esetleges fényképezések megakadá
lyozása, illetve felderítése végett.

10. Fokozottan kell ellenőrizni azoknak a külföldi állampol
gároknak -  különösen a nyugati, kapitalista országokból 
ittlévők -  tevékenységét, akik a katonai szállítás idő
pontjában az állomásokon tartózkodnak. Fokozott figye
lemmel kell kísérni a nyugati, kapitalista országok DT, 
CK gépkocsijainak, úgyszintén a nem szocialista orszá
gokból érkező gépkocsik lakott területen vagy állomás 
környékén végzett mozgását.

11. A szállítás időpontjában -  lakott területen belül -  a va
sútvonalon, ki-, illetve berakó állomáson filmforgatást 
csak a KPM 1/5. Szakosztály vezetője által kiadott külön
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engedély alapján végezhetnek. A fényképezési tilalmi táb
lával ellátott helyeket fokozottan kell ellenőriztetni.
Amennyiben a katonai szállítmánnyal összefüggően fény
képezést észlelnek, a tettenért személyekkel szemben a 
tiltott helyen történő fényképezéssel kapcsolatos eljárá
sokat szabályozó 0010/1964. sz. BM utasításban foglal
tak szerint kell eljárni.

12. A biztosításba bevonhatók -  megfelelő eligazítással -  
munkásőrök és önkéntes rendőrök is, de csak rendőrrel 
teljesíthetnek szolgálatot, igénybevételük ne térjen el az 
általános szolgálatellátástól.

13. A megyei II/II-  1. Osztály gondoskodik a biztosításba 
bevont állomány eligazításáról. Ellenőrzi a biztosítást 
végrehajtó közrendvédelmi állomány felkészültségét, 
szolgálat ellátását. Intézkedik, -  a megyei politikai osz
tállyal közösen -  hogy az adott területen a szállítások 
előtt közvetlenül a biztosításba bevont állomány megis
merje a biztosítással összefüggő gyakorlati feladatokat, 
a fényképezési tilalom alá eső objektumokat, a fényképe
zésen tettenérés esetén teendő gyors intézkedéseket.
A BM II/II. Csoportfőnökségtől kapott utasítás alapján 
rendelkezik a biztosításban résztvevő rendőri állomány 
öltözetére, fegyverzetére, a szolgálat ellátásának az álta
lánostól eltérő módjára.
A katonai vagy általában a vasúti szállítmányokkal kap
csolatos hírszerzésre, diverzióra utaló jelenségekről "sür
gős” jelzéssel írásban azonnal jelentést kell tenni a me
gyei politikai osztályra.

K Ő RÖSI GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettesek,

BM III/II., I I I /III., III/IV.,
II/I., II/II., II/III. csoportfőnök,
BM II/I- 1., II/II- 1, III/II- 6. osztály,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányságok vezetői, 
Politikai osztályvezetők,
I I /II- 1. osztályok vezetői.

Készült: 100 példányban.
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III. számú  
VÉGREHAJTÁSI  UTASÍTÁSA

Budapest, 1968. évi november hó 26-án.

Tárgy: Vasúton szállított katonai, külkereskedelmi és 
nagyobb értékű nemesfém szállítmányok nyílt 
biztosítása.

Az ellenséges hírszerzőszervek annak érdekében, hogy adato
kat szerezzenek a különleges technikai eszközök és fegyverek 
elhelyezési körletéről, különös figyelmet fordítanak a vasúti 
katonai szállítások felderítésére.
A BM Karhatalom egységeinek fontos feladata, hogy az ellen
séges hírszerzőszervek nyílt felderítő, valamint a szállítmá
nyok ellen irányuló romboló és kártevő tevékenységét meg
akadályozza.
A parancsban meghatározott elvek és feladatok maradéktalan 
teljesítése, egyértelmű és egységes intézkedések foganatosí
tása érdekében a BM Karhatalom Országos parancsnokát

u t a s í t o m :

I.

1. A BM Karhatalom biztosítsa a 0014/1968. számú minisz
teri parancsban meghatározott vasúti katonai szállítmá
nyok fegyveres védelmét és kíséretét az ország területén, 
ha azok az országba érkeznek, áthaladnak, vagy külföldre 
vannak irányítva.

2. A katonai szállítmányok biztosítása történhet:
a) Szállítmánykíséréssel:

-  kivezényelt őrség az adott katonai szállítmánnyal 
utazik, őrzi és védi az átvevőhelytől az átadóhelyig. 
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b) Vasútvonal-biztosítással;
-  a karhatalom -  meghatározott vasútvonalon az 

állomások, megállóhelyek és lakott területen kívül
-  biztosító őrökkel zárja a gépjárművek által hasz
nált közúti sorompóval ellátott és a sorompó nélküli 
átjárókat, alul- és felüljárókat.

c) Szállítmánykísérés és vasútvonal biztosításának együt
tes végrehajtásával;
-  a kivezényelt őrség szállítmánnyal utazik, és a kar

hatalom egyben biztosítsa a 2/b) pont alapján az 
adott vasúti vonalat.

3. A BM III/II - 6. Osztály öt nappal előre tájékoztató jelen
tést küld az adott katonai szállítmány várható útvonalá
ról, ezt követően -  legkésőbb 36 órával -  értesíti a BM 
Karhatalmat a pontos indulási és áthaladási időpontokról, 
közli, hogy mely vasútvonalon, milyen biztosítási rend
szerben, mettől-meddig kell az adott szállítmányt biztosí
tani, és hogy a biztosításban milyen együttműködő szer
vek vesznek részt.

4. A BM Karhatalom a kapott tájékoztató alapján szervezze 
meg és hajtsa végre az adott szállítmány kísérését, vagy 
a vasútvonal biztosítását.
A katonai szállítmányok kísérésével a Budapesti Karha
talmi Forradalmi Ezred 3. Zászlóalját bízza meg, a vasút
vonal biztosítását a területileg illetékes karhatalmi egysé
gekkel hajtassa végre.
A karhatalmi egységek parancsnokai a feladat végrehaj
tásában működjenek együtt a működési területükön lévő 
megyei rendőrfőkapitányságok politikai és a II/II - 1. 
osztályaival.

5. A katonai szállítások időpontjában fokozott figyelemmel 
kísérjék a kapitalista országok DT, CK, valamint az on
nan beutazók gépkocsijainak mozgását, a vasútvonal mel
lett való tartózkodását.

6. A szállítás időpontjában a felállított őrök akadályozzák 
meg az adott szerelvény fényképezését és biztosítsák za
vartalan áthaladását. Amennyiben a katonai szállítmány 
fényképezését észlelik, a tettenért személyekkel szemben 
a  tiltott helyen történő fényképezéssel kapcsolatos 0010/ 
1964. számú miniszteri utasításban foglaltak alapján já r 
janak el és a személyeket további intézkedés céljából ad
ják át a biztosításban résztvevő rendőri szerveknek.

7. A szállítás időpontjában -  lakott területen kívül -  a va
sútvonalon ki-, illetve berakó állomáson filmforgatást 
csak a KPM I/5. Szakosztály vezetője által kiadott külön 
engedély alapján lehet végezni.

8. A 0014/1968. számú miniszteri parancs I. számú végre
hajtási utasítása alapján a katonai vasúti szállítások nyílt 
biztosítási feladatainak végrehajtásában résztvevő szer
vek tevékenységének összehangolásával, illetve ezzel kap-
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csolatos koordinációval a BM III/II- 6. Osztály van meg
bízva.

9. Miniszteri parancs által a védelemre és kísérésre megha
tározott katonai szállítmányok vasútvonalainak biztosí
tási tervét a BM III/II. Csoportfőnökséggel közösen ké
szítsék el, melyből a BM Karhatalomra vonatkozó terve
ket a BM Karhatalom Országos parancsnoka hagyja jóvá.
A BM Karhatalom dolgozza ki a biztosításban résztvevő 
karhatalmi egységek felé saját utasításának továbbításá
ra alkalmas kódszámokat és azt a tervekkel együtt adja 
ki.

10. Szervezzen együttműködést a BM III/II. Csoportfőnök
séggel és évente egyszer értékeljék a feladatok mikénti 
végrehajtását.
Az adott katonai vasúti szállítások végrehajtási tapaszta
latairól tájékoztassa a BM III/II- 6. Osztályt.

11. Jelentést azon katonai szállítmányok biztosításáról ter
jesszen fel, melyekre a 0014/1968. számú miniszteri pa
rancs intézkedik, ezen szállítmánnyal, illetve vasúti sze
relvénnyel történő rendkívüli eseményről (tűz, robbanás, 
kisiklás) azonnal tegyen jelentést.

II.

12. A 006/1961. számú miniszteri parancs, a Honvédelmi 
Bizottság 5/153/1963. számú határozata alapján a KGST 
országok speciális tranzitszállítmányainak országon be
lüli fegyveres őrzését és kísérését a BM Karhatalom ha
táskörébe utalta.

13. A BM Karhatalom, a Külkereskedelmi Minisztérium Mű
szaki Főosztálya, a Technika Külkereskedelmi Vállalat, 
és a Magyar Nemzeti Bank között kötött " Megállapodá
sok” alapján biztosítsa a külkereskedelmi, katonai, speci
ális és nemesfémszállítmányok (tranzit, import, export) 
fegyveres őrzését és kísérését.

14. A BM Karhatalom szállítmánykísérő feladatát a „Hely
őrségi- és Őrszolgálati Szabályzat’’-ban és annak „Utasí
tás a katonai vasúti szállítmányok kísérésére és őrzésére” 
című mellékletében és a megállapodásokban foglaltak sze
rint végezze.
-  Felelős az átvételtől az átadásig, a vasúti szállítmá

nyok biztonságos őrzéséért és védelméért. Kísérés 
alatt biztosítsa a vagonok sértetlenségét, a rendelte
tési helyre történő szállítását.

-  Kísérésre és őrzésre minden esetben a már lezárt, 
vagy leplombált vasúti kocsit köteles átvenni, illetve 
átadni függetlenül attól, hogy az zárt, vagy nyitott 
vagon.

-  A karhatalom nem a szállított áru mennyiségéért, ha
nem a leplombált vasúti kocsi sértetlenségéért felelős.
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15. Speciális tranzitszállítmányok átadását-átvételét a K- 
00102/1960. számú Nemzetközi Egyezmény alapján 
hajtsák végre.
Ha a szállítmány átvétele-átadása külföldi határállomá
son történik, ez esetben a karhatalmat „NYÍLT PA- 
RANCS”-csal kell ellátni. A határátlépésre jogosító nyílt
parancsot a BM Karhatalom részére a KKM Műszaki Fő
osztálya biztosítja.
A határátlépésre vonatkozóan az érvényben lévő utasítá
sok alapján járjon el.

16. A karhatalom őrségei engedélyezzék a kísért szerelvény 
műszaki átvizsgálását, amit a MÁV illetékes beosztottai 
az őrség jelenlétében végeznek el.

17. Bűncselekményre utaló vagonsérülés, vagy szállított 
anyag elvesztése esetén a karhatalom intézkedjen a hely
szín biztosításáról, a nyomok sértetlenségéről és illeték
telen személyek távoltartásáról.
Értesítse a BM III/II- 1. Osztályt, valamint a Technika 
Külkereskedelmi Vállalat illetékes megbízottját. A tény
kedéshez vegye igénybe a MÁV, a rendőrség és a ha tár
őrség hírközlő eszközeit.
Amennyiben a cselekmény helyének biztosítása, vagy a 
nyomozás érdeke megkívánja, kellő mérlegelés után a 
a szállítmányt ne engedje tovább.

18. A katonai szállítmányok belföldi és külföldi kísérésével 
kapcsolatban felmerülő problémák illetékes szervekkel 
történő lerendezését a KKM Műszaki Főosztálya végzi.

19. A katonai szállítmányok határállomásokon történő á t
adás-átvétele esetén a BM Határőrség illetékes szervei 
nyújtsanak segítséget a karhatalomnak feladata ered
ményes végrehajtásához. Szükség esetén biztosítsa
nak az őrségek részére étkezést és elhelyezést, valamint 
az illetékes szervekkel összeköttetést.

20. A vasúti katonai szállítmányokat kísérő őrségek álcázá
sa, fedése céljából szükséges anyagi-technikai igényeit a 
BM I. Főcsoportfőnökségre terjessze fel.

A vasúti katonai szállítások biztosításában résztvevő állo
mánnyal a  jelen végrehajtási utasításban foglaltakat csak a
rávonatkozó mértékben ismertessék.

NÉMETI JÓZSEF s. k .,
r. vezérőrnagy 

m in iszterhelyettes
Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: miniszterhelyettesek,

I. főcsoportfőnök, 
főcsoportfőnökhelyettesek,
BM Határőrség Országos parancsnoka,
BM Karhatalom Országos Parancsnokság 15 pld.,
II/ II., III/II csoportfőnök,
I I /II- 1. Osztály vezetője,
III/II- 1., 6. osztályok vezetői,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok (2- 2 pld.).

Készült: 95 példányban.
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