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 a Belügyminisztérium és szervei harckészültségének,

rendkívüli időszaki továbbműködésének biztosításáról szóló 
9/1986. BM utasítás módosításáról

Budapest, 1990. április 2-án.

A Belügyminisztérium és szervei harckészültségének, rendkívüli 
időszaki továbbműködésének biztosításáról szóló 9/1986. BM 
utasítás (továbbiakban: utasítás) módosítására kiadom az alábbi

utasítást :
1. Az utasítás 71. pontjának c) alpontja helyébe az alábbi ren

delkezés lép:
,,c) karhatalmi feladatok szervezése és végrehajtása saját 
erőkkel.”

2. Az utasítás 72. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
,,72. A hátországvédelmi rendszerben - a 71. pontban meg
határozott - a belügyi szervekre háruló feladatokat a végre
hajtásukra kiadott belügyi előírások figyelembevételével kell 
tervezni és szervezni.”

3. Az utasítás 110. pontjának d) alpontja hatályát veszti.

4. Az utasításban a III/IV. csoportfőnökre vonatkozó rendelke
zés hatályát veszti.

5. a) Az utasítás 1. sz. mellékletének 7. pontja helyébe a követ
kező rendelkezés lép:
,,7) A BM Futárcsoport kijelölt részlegét a BM Főügye
leti Osztály települő ügyeleti csoportjával való együttes ki
településre készítsék fel.”

b) A melléklet 8. pontja hatályát veszti.
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6. a) Az utasítás 2. sz. mellékletének 4., 5., 23. pontjai hatályu
kat vesztik.

b) A melléklet 2. pontjának a) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
,,a) meghatározott vezetők személyi, a HT-tagok »K« ob
jektumokon kívüli mozgása, utazása esetére a biztosítás és 
védelem rendjét;”

c) A melléklet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,20. Kezdjék meg a meghatározott állami vezetők személyi, 
helyszín- és útvonal-biztosítását.”

7. a) Az utasítás 3. sz. melléklet 4., 33., 41., 43. pontjai hatályu
kat vesztik.

b) A melléklet 17. pontjának első mondata hatályát veszti.
c) A melléklet 17. pontjának a) alpontja helyébe a következő 

rendelkezés lép:
,,a) A Magyar Köztársaság ellen tervezett politikai, gazda
sági intézkedésekről;”

d) A melléklet 18. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,18. Indítsák útba a BM I/2. osztályhoz a tábori híradó
század állandó harckészültség időszakában kijelölt állomá
nyát;”

e) A melléklet 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,21. Intézkedjenek az új kiképzési rendszerű műszaki 
zászlóalj munkahelyeken lévő személyi állományának fel
szerelésére.”

f) A melléklet 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,23. A határátkelőhelyekről vonják vissza a személyi ál
lományt magyar területre és a továbbiakban honi területen 
végezzék feladataikat.”

g) A melléklet 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
,,25. Tiltsák meg a Dunán tartózkodó külföldi hajók sze
mélyzetének partra lépését.”

8. Az utasítás 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. számú mel
lékletei hatályukat vesztik.

9. A 16. sz. melléklet 10. pontja hatályát veszti.

10. A 17. sz. melléklet 3., 9., 13. pontjai hatályukat vesztik.

11. A 18. sz. melléklet 7. pontja és 9. pontjának b) alpontja ha
tályukat vesztik.

12. A 20. sz. melléklet 10., 12. pontjai hatályukat vesztik.

13. A 23. sz. melléklet 13. pontja hatályát veszti.
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14. A 22. sz. melléklet 5., 13., 15., 17., 22., 33., 34. pontjai hatá
lyukat vesztik.

15. A 23. sz. melléklet 11. és 15. pontjai hatályukat vesztik.

16. a) A 24. sz. melléklet 4. pontja hatályát veszti.
b) Az I. fejezet kiegészül az alábbi, 12. ponttal:

,,12. A vonatkozó HB-határozatoknak és -irányelveknek 
megfelelően szabályozzák a vezetési rendszer titkosí
tott híradásával kapcsolatos feladatokat. Tervezzék meg az 
üzemeléshez szükséges létszám- és technikaieszköz-szük- 
ségleteket.”

c) A II. fejezet kiegészül az alábbi, 19. ponttal:
,,19. Hajtsák végre a »K« vezetési rendszer titkosított hír
adásának biztosításával kapcsolatban ezen időszakra meg
határozott feladatokat, amennyiben erre eddig külön fe
dőneves utasítást nem kaptak.”

d) A III. fejezet kiegészül az alábbi, 26. ponttal:
,,26. Hajtsák végre a vezetési rendszer titkosított hír
adásának biztosításával kapcsolatban ezen időszakra meg
határozott feladatokat, amennyiben erre eddig külön fe
dőneves utasítást nem kaptak.

e) A IV. fejezet az alábbi, 31. ponttal kiegészül:
,,31. Hajtsák végre a »K« vezetési rendszer titkosított hír
adásának biztosításával kapcsolatban ezen időszakra meg
határozott feladatokat, amennyiben erre eddig külön fe
dőneves utasítást nem kaptak.

f) A VI. fejezet az alábbi, 33. ponttal kiegészül:
,,33. Hajtsák végre a »K« vezetési rendszer harckészült
ségbe helyezésével összefüggő híradási feladatokat.”

g) A VII. fejezet 33. pontja kiegészül a következő szöveggel: 
,,- a legfelsőbb vezetés tagozódásának megfelelően, kor
mányszintű titkosított hírösszeköttetések, továbbá a »K« 
vezetési rendszer kiépített titkosított eszközei működését, 
karbantartását;”

17. a) A 26. sz. melléklet 1. pontjának a) alpontja helyébe a kö
vetkező rendelkezés lép:
,,a) alapellátási egészségügyi egységek felállítását;
- a kijelölt objektumokba (Csévharaszt, Fót, Kerepes- 

tarcsa, Ócsa),
- a pihenő-váltó körletekbe (Csobánka, Göd), valamint”

b) A melléklet 11., 15., 17. és 18. pontjának c) alpontja hatá
lyukat vesztik.

18. Az utasítás 27. sz. melléklete:
a) 2. pontjának b) alpontja, 4., 6., 10., 13., 14., 15., 23., 24.,

26., 27., 30., 31., 38., 39., 41., 42., 50., 51., 53., 57. pontjá
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nak a) alpontja, 64. pontjának a), b), c), e), h), j), k) al
pontjai, valamint a 17., 35., 45., 55. pontoknál a gondolat
jelben foglaltak hatályukat vesztik.

b) A 2. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendel
kezés lép:
,,a) a HB-elnök és a HB-tagok utazásának rendőri bizto
sítását;”

c) 8. pontban ,.a Munkásőrség által biztosított erőkkel együtt
működve” szöveg hatályát veszti.

d) 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
.,32. Tiltsák meg a Dunán tartózkodó külföldi hajók sze
mélyzetének partra lépését.”

e) 49. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
,,49. Kezdjék meg a HB-tagok utazásának rendőri bizto
sítását.”

f) 65. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,a) a karhatalmi feladatok szervezését és végrehajtását sa
ját erőkkel.”

g) 66. pontjának a) alpontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
,,a) a feladatok teljesítéséről.”

19. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az 
érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. GÁL ZOLTÁN s. k.,
belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 600 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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