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Szám: M-10-21/9/1986. 

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének

9/1986. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium és szervei harckészültségének, rendkívüli időszaki 
továbbműködésének biztosításáról

Budapest, 1986. június 4.

A Belügyminisztérium és szervei harckészültségének és rendkívüli idő
szaki továbbműködésének biztosítására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

I.
Általános elvek

1. A Belügyminisztérium és szervei (a továbbiakban: belügyi szervek) 
alaptevékenységük ellátása mellett készüljenek fel a rendkívüli időszakban 
megoldandó feladataikra úgy, hogy képesek legyenek végrehajtani:

a) rendkívüli helyzetben: az állam biztonságát, a közrendet és közbiz
tonságot megzavaró társadalomellenes cselekmények megelőzését, 
megszakítását és felszámolását, elemi csapás és súlyos közveszély, 
katasztrófahelyzet elhárítását, következményeinek csökkentését;

b) rendkívüli állapotban: az állam biztonságát súlyosan fenyegető 
veszélyhelyzetben, hadiállapotban és háborúban az állami és társa
dalmi rend fokozottabb belső védelmét.
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2. A belügyi szervek rendkívüli időszaki feladataik ellátását magasabb 
harckészültségbe való helyezésükkel, mozgósításukkal, valamint a rendkívüli 
helyzetre vagy rendkívüli állapotra tervezett intézkedések bevezetésével bizto
sítsák.

3. A belügyi szervek harckészültségének fenntartására és fokozására 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).

4. A belügyi szervek magasabb harckészültségbe helyezhetők:

a) rendkívüli helyzet;

b) rendkívüli állapot

veszélye vagy bekövetkezése esetén. Rendkívüli helyzetben a fokozott és teljes 
harckészültség, rendkívüli állapotban pedig a fokozott, a háborús veszély és a 
teljes harckészültség rendelhető el.

5. A belügyi szervek magasabb harckészültségi fokozatba helyezésének, 
mozgósításának, a szervek kitelepülésének egyes különleges intézkedések vég
rehajtásának elrendelésére jogosult a belügyminiszter, vagy a belügyminiszté
riumi államtitkár és a miniszter által erre felhatalmazott belügyminiszter
helyettes.

6. Rendkívüli állapot veszélye esetén a fokozott harckészültség és a hábo
rús veszély harckészültség elrendelése egyben a kijelölt belügyi szerveknél a 
részleges rejtett, a teljes harckészültség elrendelése pedig az általános rejtett 
vagy nyílt mozgósítást is jelenti.

7. Az ellenség váratlan csapásainak bekövetkezése esetén a Magyar Nép- 
köztársaság napi adásban levő műsorszóró rádióadóin, illetve műsoridőben a 
Magyar Televízió útján elrendelt légiriadó valamennyi belügyi szerv részére a 
teljes harckészültség és az általános nyílt mozgósítás elrendelését is jelenti.

8. Rendkívüli helyzet miatt elrendelt magasabb harckészültségi fokozatok 
esetén a belügyi szervek mozgósítási feladataikat csak a belügyminiszter, vagy a 
belügyminisztériumi államtitkár, és a miniszter által erre felhatalmazott belügy-
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miniszter-helyettes engedélyével hajthatják végre. A tartalékosok BM szervek 
részére történő behívását, mozgósítását a honvédelmi miniszter felé a belügy
miniszter kezdeményezi. A mozgósítás méretére -  a kialakult helyzetet figye
lembe véve - az érintett belügyi szervek vezetői, parancsnokai (a továbbiakban: 
parancsnokok) elöljárójuknak tegyenek javaslatot.

9. Rendkívüli helyzetben és rendkívüli állapotban a belügyi szervek -  a sze
mélyi állomány és az anyagi- technikai eszközök megóvása érdekében - külön 
fedőneves utasításra kitelepítésre kerülhetnek.

A kitelepítés történhet:

a) rendkívüli helyzetben: elemi csapások, tűz- és robbanásveszély, 
vegyi- és sugárszennyeződés veszélye vagy bekövetkezése esetén;

b) rendkívüli állapotban: az ellenség támadásának veszélye esetén a 
kitelepítésre kötelezett városokból.

10. Rendkívüli helyzetben a magasabb harckészültségi fokozatba helye
zést és a kitelepülést -  ha a magasabb harckészültségbe helyezés vagy a kitele
pülés végrehajtása olyan késedelemmel jár, amelyből különösen jelentős hát
rány származhat, saját és alárendelt szervei részére -  valamennyi belügyi szerv 
parancsnoka elrendelheti.

11. Amennyiben az ellenség csapásai következtében a hírösszeköttetések 
megszakadtak és központi utasítás kiadására nincs lehetőség, a megyei hadkie
gészítési és területvédelmi (fővárosi hadkiegészítő) parancsnok rendkívüli álla
potban a mozgósítást megkezdi, jelentése alapján pedig a mozgósítási feladatok 
végrehajtását a megyei honvédelmi bizottság elnöke elrendeli.

12. A 10. és 11. pontokban írt esetekben az elrendelés tényét és a tett intéz
kedéseket -  amint az lehetővé válik -  haladéktalanul jelenteni kell az elöljáró 
parancsnoknak, valamint a megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság elnökének.

13. A belügyi szervek rendkívüli helyzetre vagy rendkívüli állapotra való 
felkészülése béke időszakban a reájuk háruló és rendkívüli időszakban várha
tóan jelentkező feladatok megtervezésével, végrehajtásuk feltételeinek meg
szerzésével, az állomány kiképzésével, továbbképzésével, a bonyolultabb fela
datok ellátására való felkészítésével, begyakoroltatásával, a működéshez szük
séges anyagi-technikai feltételek biztosításával történjen. A személyi állomány 
rendkívüli időszaki feladatok ellátására való felkészítéséért a parancsnokok a 
felelősek.
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14. Az állandó harckészültség a belügyi szervek olyan állapota, amikor a 
béke időszaki tevékenységük folytatása mellett 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 a közbiztonság fokozott 
védelmére, fenntartására, a magasabb harckészültségbe helyezéssel és mozgó
sítással összefüggő feladatok meghatározott időn belüli végrehajtására.

15. Az állandó harckészültség során a parancsnokok biztosítsák:

a) az érintett belügyi szerv harckészültsége folyamatos növelésének 
lehetőségeit;

b) a személyi állomány magasfokú erkölcsi, politikai állapotát, a 
belügyi szervek készenlétét a magasabb harckészültségi fokozatba 
helyezésére;

c) a harckészültségi és mozgósítási tervek kidolgozását, naprakészsé
gét, a feladatok ismeretét és begyakorlását, az értesítés és riasztás 
végrehajtásának feltételeit;

d) a meghatározott különleges intézkedések és feladatok végrehajtá
sára való felkészülést;

e) a magasabb harckészültségi fokozatba való helyezés, illetve a 
háború időszakában való továbbműködés alapvető szervezeti, sze
mélyi feltételeit;

f) a hátországvédelmi rendszerben a belügyi szervekre háruló, a 71. 
pontban meghatározott feladatok ellátására való felkészülést;

g) a támadófegyverek hatása elleni védelem megszervezését;

h) a pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi, híradó biztonságtech
nikai eszközök és anyagok előírt mennyiségben való beszerzését, 
készletezését és használható állapotban tartását.

II.
A magasabb harckészültségbe helyezés főbb elvei és követelményei

16. A belügyi szervek magasabb harckészültségbe helyezése történhet a 
harckészültségi fokozatok sorrendjében vagy az egyes fokozatok elhagyásával. 
Amennyiben valamelyik fokozatot nem előzte meg egy vagy több közbeeső 
fokozat, úgy a közbeeső fokozatok rendszabályait is végre kell hajtani.
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17. A magasabb harckészültségi fokozatok elrendelésekor:

a) a rendkívüli helyzet veszélye vagy bekövetkezése esetén az elren
delt harckészültségi fokozatra előírt rendszabályok közül csak azo
kat kell végrehajtani, amelyek a bekövetkezett esemény jellegéből 
adódóan szükségesek. Az eseménnyel kapcsolatban végre kell haj
tani az egyéb hatályos együttműködési utasításokban meghatáro
zott intézkedéseket is;

b) rendkívüli állapot bekövetkezése esetén az elrendelt harckészült
ségi fokozatra meghatározott valamennyi rendszabályt be kell 
vezetni.

18. A fokozott harckészültség a belügyi szervek olyan állapota, amikor a 
béke időszaki tevékenységük ellátása mellett az erre az időszakra meghatáro
zott feladataik végrehajtásával növelik harckészültségüket. Célja: az állam- és 
közbiztonság fokozottabb védelme és fenntartása mellett megteremteni és biz
tosítani mindazokat a feltételeket, amelyek szükségesek a belügyi szervek 
részére a háborús veszély, vagy a teljes harckészültség gyors eléréséhez.

19. A fokozott harckészültség során biztosítani kell:

a) az állam- és közbiztonság fokozott védelmét és fenntartását;

b) a belügyi szervekre háruló, a 71. pontban meghatározott hátország
védelmi feladatok végrehajtásának megkezdését;

c) a meghatározott különleges intézkedések és feladatok végrehajtásá
nak megszervezését, illetve külön utasításra egyes feladatok meg
kezdését;

d) a kijelölt belügyi szervek részleges mozgósítás útján való kiegészíté
sét, a mozgósítás további feltételeinek biztosítását;

e) a személyi állomány védelmével, illetve az ellenség várható csapásai 
következményeinek csökkentésével kapcsolatos rendszabályok 
bevezetését;

0  a háborús és tartalék vezetési pontok, működési helyek és körletek 
előkészítésének és működtetésének feltételeit.

20. Az ügyeleti szolgálatok értesítsék - az ügyeleten levő tervek szerint -  az 
alárendelt és az e célból hatáskörükbe utalt szerveket az elrendelt harckészült
ségi fokozatról.
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21. A fokozott harckészültség munkaidő után és munkaszüneti napokon 
történő elrendelése esetén riadóval rendeljék be a parancsnokokat, az „M” terü
leten dolgozókat, valamint a feladatok végrehajtásához kijelölt személyeket.

22. Az elöljáró parancsnokok hajtsák végre az alárendelt parancsnoki állo
mány eligazítását, adjanak utasítást az erre az időszakra megtervezett feladatok 
végrehajtására:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén azonnal;

b) munkaidőn kívüli elrendelésekor a parancsnoki állomány riadózta
tása, illetve beérkezése után.

23. Az alárendelt parancsnokok tájékoztassák a teljes személyi állományt 
az elrendelt harckészültségi fokozatról:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén a parancsnoki eligazítás 
után azonnal, a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állo
mányt pedig bevonulása után;

b) munkaidőn kívüli elrendeléskor a lakásán riadóztatott személyi 
állományt beérkezése után, a közterületen szolgálatot teljesítő sze
mélyi állományt bevonulása után, az előzőekben nem érintetteket 
pedig szolgálatba lépésük kezdetekor.

24. A belügyi szerveknél a magasabb harckészültségi szint biztosítása érde
kében a parancsnokok:

a) szabadságot és eltávozást a rendőri és tűzoltó szerveknél a továb
biakban csak halaszthatatlan ügyben engedélyezzenek, a határőr
ségnél szüntessék be és az ilyen címen távollevő személyi állományt 
rendeljék vissza;

b) szervezzék meg a munkaidőn kívülre és munkaszüneti napokra a 
parancsnoki ügyeletet;

c) vezessék be a 24 órás megerősített ügyeleti szolgálatot. Azoknál a 
belügyi szerveknél, ahol ügyeleti szolgálat nincs, azt meg kell szer
vezni;

d) munkaidő után és munkaszüneti napokra a központi belügyi szer
vek osztályain és valamennyi belügyi szervnél, a külön elhelyezés
ben levő alegységeknél szervezzenek telefonügyeletes szolgálatot;

e) az éjszakai adatszolgáltató részleget erősítsék meg, munkaidő
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utánra és munkaszüneti napokra valamennyi nyilvántartó részleg
nél vezessenek be állandó ügyeleti szolgálatot;

0 az orvosi rendelőkben -  munkaidő után és munkaszüneti napokon - 
működtessenek elsősegélynyújtó ügyeletet;

g) hozzanak létre -  a külső szolgálatot ellátó gépjárműveken felül - 
gépjármű ügyeletet;

h) minimálisra korlátozzák a kiszállásokat, intézkedjenek a folyamat
ban levő ellenőrzések gyorsított befejezésére, készüljenek fel a kül
földi tanintézetekben tanulók és külföldi üdülésben résztvevők 
szolgálatba állítására;

i) indítsák útba a más belügyi szervekhez átadásra, átcsoportosításra 
tervezett személyeket;

j) követeljék meg a személyi állomány munkaidőbeni, illetve azon 
kívüli tartózkodásának pontos nyilvántartását;

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

l) ellenőrizzék a személyi állomány riadófelszerelését, hadiruházatát, 
intézkedjenek a hiányok pótlására. A vegyesruhás személyi állo
mány helyezze készenlétbe a békeidőszaki egyenruháját és hadiru
házatát;

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

n) az egészségügyi intézetekben a betegek felülvizsgálatával készülje
nek fel az orvosi felügyeletet nem igénylő járóbetegek kiírására;

o) soron kívül pontosítsák a harckészültségi feladatok, különleges 
intézkedések végrehajtására készített terveket és okmányokat;

p) az objektumokban helyezzék el és tartsák együtt a tervezési és vég
rehajtási szabályzatokban meghatározott ideiglenes szervezetekbe, 
illetve csoportokba beosztottakat, kijelölt személyeket, az 1., 4., 17. 
számú mellékletekkel rendelkező belügyi szervek a személyi állo
mány egy részét vagy egészét, a polgári alkalmazottakból a szüksé
ges létszámot, biztosítsák az együtt tartásra kötelezett személyi állo
mány elhelyezését és élelmezését;
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r) az együtt tartás alól mentesíthetők azok a nők, illetve gyermeküket 
egyedül nevelő férfiak, akiknek 16 éven aluli gyermekük vagy maga
tehetetlen, gondozásra szoruló hozzátartozójuk van.

25. A fokozott harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és 
híradó biztosítása érdekében a szakszolgálatok parancsnokai, illetve a megbí
zott személyek:

a) intézkedjenek a Magyar Nemzeti Banknál lebiztosított készpénz 
felvételére;

b) fizessék ki soron kívül az átcsoportosításra kerülő elvonuló személyi 
állomány egy havi illetményét;

c) a bevonult tartalékosokra terjesszék ki az illetményszámfejtést;
d) az „M” készletezésű technikai eszközöket, orvosi segélyhely egység- 

készleteket, gépjárműveket készítsék elő üzemeltetésre, alkalma
zásra;

e) intézkedjenek - elsősorban a fegyverzeti, operatív, titkosító és 
híradó biztonságtechnikai eszközök, gépjárművek stb. -  javítási, 
karbantartási és szervíz munkálatainak meggyorsítására, mielőbbi 
befejezésére és használatba adására. Gondoskodjanak a javításhoz 
szükséges alkatrészek, hazai fogyóanyagok készletkiegészítéséről, 
az egészségügyi szakfelszerelések és anyagok soron kívüli pótlásá
ról;

f) a háborús személyi felszerelési anyagokat -  helyileg vagy raktárak
ban tároltakat - vételezzék fel és adják ki a személyi állománynak;

g) az érintett belügyi szervek vételezzék fel a központi raktárakból a 
készletezett anyagokat, felszereléseket, eszközöket és azokat adják 
ki a felhasználóknak, használatba vevőknek, illetve felhasználáshoz 
előkészítve tárolják;

h) hajtsák végre a helyi anyagbeszerzéseket és azok elosztását;
i) soron kívül hajtsák végre az újonnan kiírt tartalékosok hadiruházat

tal történő ellátását, a lecserélésre került személyek hadiruházatá
nak bevonását;

j) végezzék el a mozgósításra kiírt népgazdasági technika soron kívüli 
ellenőrzését, szükséges mértékű cseréjét;

k) hajtsák végre - a tervek szerint -  a gépjárművek szerven belüli és 
szervek közötti átcsoportosítását, átvételét;
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l) vezessék be az ezen időszakra meghatározott hírforgalmi rendsza
bályokat és korlátozásokat, hajtsák végre a népgazdaságnál biztosí
tott híradó hálózatok és végberendezések műszaki állapotának elle
nőrzését, legyenek készen a rendszer aktivizálására;

m) intézkedjenek a rejtjelzett és titkosított híradás folyamatos üzemé
nek biztosítására;

n) a saját objektumokban a terveknek megfelelően hajtsák végre a 
híradó és biztonságtechnikai berendezések telepítését és üzembe
helyezését;

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

26. A belügyi szervek parancsnokai ügyeleti szolgálataik útján 20 órai ese
ményzárással, naponta 23 óráig jelentsék -  a békeidőszaki jelentési kötelezett
ségen túl -  a BM Főügyeleti Osztálynak:

a) a harckészültségi rendszabályok végrehajtásának helyzetét;

b) a „Kiegészített jelentési kötelezettség"-ben felsorolt eseményeket, 
adatokat.

27. A parancsnokok a fokozott harckészültség rendszabályainak végrehaj
tása után:

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

b) a harckészültség szintjének csökkenése nélkül az állandó elhelye
zési körletekben, annak közvetlen közelében folytassák a szükséges 
képzési feladatokat.

28. A háborús veszély harckészültség a belügyi szervek olyan állapota, ami
kor a békeidőszaki tevékenységük fokozottabb ellátása mellett az erre az idő
szakra meghatározott feladataik végrehajtásával az elért harckészültségi szinten 
túl tovább fokozódik harckészültségük. Célja: az állam- és közbiztonság 
további fokozottabb védelme és fenntartása mellett megteremteni és biztosítani 
mindazokat a feltételeket, amelyek szükségesek a belügyi szervek részére a tel
jes harckészültség gyors eléréséhez.

29. A háborús veszély harckészültség során biztosítani kell:

a) az állam- és közbiztonság fokozottabb védelmét és fenntartását;
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b) a belügyi szervekre háruló, a 71. pontban meghatározott hátország
védelmi feladatok végrehajtását;

c) az utasítás mellékletében meghatározott különleges intézkedések 
és feladatok végrehajtására való felkészülést, illetve külön utasításra 
azok megkezdését;

d) a kijelölt belügyi szervek részleges mozgósítás útján való kiegészíté
sét, a mozgósítás további feltételeinek biztosítását;

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

f) a személyi állomány védelmével, az ellenség várható csapásai követ
kezményeinek csökkentésével kapcsolatos további rendszabályok 
bevezetését;

g) az érintett szervek tartalék vezetésébe kijelölt személyek felkészíté
sét a vezetési pontok elfoglalására és a vezetés működtetésére.

30. Az ügyeleti szolgálatok intézkedjenek a 20. pont alapján.

31. A háborús veszély harckészültség munkaidő után és munkaszüneti 
napokon történő elrendelése esetén riadóval be kell rendelni az utasítás mellék
leteiben kijelölt belügyi szervek teljes személyi állományát, a többi belügyi 
szervnél a parancsnokokat, az „M” területen dolgozókat, valamint a feladatok 
végrehajtásához a tervekben kijelölt személyeket.

32. Az elöljáró parancsnokok hajtsák végre a 22. pontban foglaltakat.

33. Az alárendelt parancsnokok tájékoztassák a teljes személyi állományt 
az elrendelt harckészültségi fokozatról:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén a parancsnoki eligazítás 
után azonnal, a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állo
mányt pedig bevonulása után;

b) munkaidőn kívüli elrendeléskor az előző fokozat rendszabályai 
alapján együtt tartott személyi állományt azonnal, a lakáson riadóz
tatott személyi állományt beérkezése után, a közterületen szolgála
tot teljesítő személyi állományt bevonulása után, az előzőekben 
nem érintetteket pedig a szolgálatba lépésük kezdetekor.
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34. A belügyi szerveknél a magasabb harckészültségi szint biztosítása érde
kében a parancsnokok:

a) függesszék fel a szabadnapok kiadását;

b) szüntessék be a szabadság, eltávozás engedélyezését, a továbbiak
ban csak rendkívüli esetben a belügyi szerv parancsnokának külön 
engedélyével lehet a fenti címen a személyi állományt elengedni;

c) a kiszálláson, vezénylésen, szabadságon, eltávozáson, kimenőn 
távollevő személyi állományt rendeljék vissza szolgálati helyére;

d) vonultassák be a gyakorlaton és lövészeten távollevő erőket és esz
közöket;

e) a hivatásos személyi állomány részére tartott valamennyi összevont 
jellegű továbbképzést szüntessék be és a tanfolyamokon levő sze
mélyi állományt irányítsák vissza a vezénylő szervekhez;

f) a fogdafenyítések végrehajtását függesszék fel és az érintett sze
mélyi állományt vezényeljék vissza szolgálati helyére;

g) kötelezzék az együtt tartásra nem jelölt személyi állományt - mun
kaidő után -  a lakáson való tartózkodásra;

h) adjanak utasítást a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állo
mány meghatározott időnkénti bejelentkezésére;

i) a vegyesruhás személyi állomány -  ha az operatív érdekeket nem 
veszélyezteti -  egyenruhában lássa el feladatát;

j) hajtsák végre a 24. pont j) alpontban foglaltakat;

k) intézkedjenek az egészségügyi intézetekben levő orvosi felügyeletet 
nem igénylő járóbetegek kiírására. Új betegeket csak súlyos esetek
ben és életveszély esetén lehet felvenni.

35. Munkaidő után és munkaszüneti napokon - az FHKSZ-ben meghatá
rozottakon túl -  az objektumban helyezzék el és tartsák együtt:

a) a parancsnokokat és helyetteseiket, az „M” területen dolgozókat, a 
szabályzatokban megjelölt csoportok tagjait és személyeket, a gép- 
járművezetőket, a távol lakókat és a riadó során nehezen értesíthe
tőket;

ÁBTL - 4.2 - M - 10 - 21/9/1986 /13
13



b) gondoskodjanak az együtt tartott személyi állomány elhelyezéséről 
és élelmezéséről.

36. A háborús veszély harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egészsé
gügyi és híradó biztosítása érdekében a szakszolgálatok parancsnokai, illetve a 
megbízott személyek:

a) fizessék ki soron kívül a teljes személyi állománynak az egyhavi illet
ményét, ha a háborús veszély harckészültség elrendelésére a hónap 
második felében -  15-e után -  kerül sor;

b) a bevonult tartalékosokra terjesszék ki az illetményszámfejtést;

c) vételezzék fel - a kitelepítésre nem kötelezett szervek - a népgazda
ságnál tartalékolt étel- és húskonzerveket és saját raktáraikban tárol
ják;

d) vezessék be az előírt hírforgalmi rendszabályokat és korlátozásokat;

e) jegyzőkönyvileg vegyék át a belügyi szervek részére a népgazdaság
ból lebiztosított objektumokat, olyan feltétellel, hogy abban a pol
gári szervek a teljes harckészültség elrendeléséig végezhetik felada
tukat;

0  hajtsák végre a 25. pont k) alpontban meghatározottakat;

g) a nyílt és titkosított híradás és biztonságtechnika vonatkozásában 
biztosítsák a fokozott harckészültség időszakára előírt feladatok 
folyamatos végrehajtását, kiegészítve a háborús működési helyeken 
és tartalék vezetési pontokon telepített eszközökkel, készüljenek fel 
a népgazdaságnál tartalékolt híradóberendezések átvételére.

37. A belügyi szervek parancsnokai, ügyeletes tisztjei a 26. pontban megha
tározottak szerint teljesítsék jelentési kötelezettségeiket.

38. A parancsnokok a háborús veszély harckészültség rendszabályainak 
végrehajtása után - elhelyezési körleteikben -  gyakoroltassák a különböző fela
datok végrehajtására szervezett szolgálatokat, csoportokat, személyeket a reá
juk háruló további feladatok ellátásában.

39. A teljes harckészültség a belügyi szervek harckészültségének legmaga
sabb foka. Célja: minden körülmények között biztosítani az állam- és közbiz
tonság védelmét és fenntartását, befejezni mindazon feltételek megteremtését, 
amelyek biztosítják a rendkívüli helyzet, rendkívüli állapot esetén jelentkező 
belügyi feladatok azonnali megkezdését.
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40. A teljes harckészültség során biztosítani kell:

a) a teljes személyi állomány riadóztatását, készenlétbe helyezését, az 
általános mozgósítás végrehajtását, a hadiszervezetre való áttérés 
befejezését;

b) az állam- és közbiztonság magasszintű védelmét;

c) a belügyi szervekre háruló, a 71. pontban meghatározott hátország
védelmi feladatok folyamatos ellátását;

d) az utasítás mellékletében meghatározott különleges intézkedések 
és feladatok külön utasításra történő végrehajtását;

e) a kitelepítésre kijelölt személyi állomány és anyagi-technikai eszkö
zök részleges kivonását;

f) a belügyi szervek vezetési pontjainak működőképességét;

g) a személyi állomány védelmével, az ellenség várható csapásai követ
kezményeinek csökkentésével kapcsolatos további hatékony rend
szabályok bevezetését.

41. Az ügyeleti szolgálatok hajtsák végre a 20. pontban foglaltakat.

42. Az elöljáró parancsnokok azonnal hajtsák végre az alárendelt parancs
noki állomány eligazítását, adjanak utasítást az erre az időszakra tervezett fela
datok végrehajtására.

43. Az alárendelt parancsnokok tájékoztassák a teljes személyi állományt 
az elrendelt harckészültségi fokozatról:

a) az együtt tartott személyi állományt az elöljáró parancsnokok eliga
zítása után azonnal;

b) a riadóztatott személyi állományt beérkezése után;

c) a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állományt pedig a köz- 
biztonsági szolgálat ellátása mellett.

44. A háborús vezetés törzsébe és a tartalék vezetésbe kijelölt személyek 
szervezetten foglalják el a részükre meghatározott működési helyeket.

45. A főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő központi 
belügyi szervek meghatározott személyi állománya, továbbá az állami tűzoltó
ság területi szervei kijelölt parancsnokságai készenléti szolgálatot ellátó állomá-
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nyának háromnegyede vonuljon ki a háborús, illetve életvédelmi működési 
helyre és a tervek szerint folytassa működését.

46. A teljes harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és 
híradó biztosítása érdekében a szakszolgálatok parancsnokai, illetve a megbí
zott személyek:

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

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

c) hajtsák végre a 25. pont k) alpontban foglaltakat;

d) a nyílt és titkosított híradás és biztonságtechnika vonatkozásában 
biztosítsák a háborús veszély harckészültség időszakára előírt fela
datok folyamatos végrehajtását, vegyék át és aktivizálják a népgaz
daságnál tartalékolt híradótechnikai berendezéseket és anyagokat. 
Szervezzék meg és hajtsák végre azok tervszerinti folyamatos üze
meltetését;

e) vezessék be az előírt hírforgalmi rendszabályokat és korlátozásokat.

47. A parancsnokok intézkedjenek, hogy a hadiruházattal rendelkező sze
mélyi állomány -  az operatív érdekek érvényesítésével -  a hadiruházatát viselje. 
Egyéni védőeszközeit használatbavétel céljából tartsa állandóan készenlétben.

48. A szervek parancsnokai, ügyeletes tisztjei a 26. pontban előírtak szerint 
teljesítsék jelentési kötelezettségeiket.

49. A magasabb harckészültség feladatait meghatározott időnormán belül 
kell végrehajtani. Az időnormákat az elrendelés időpontjától kell számítani. Az 
előírt időnormák a rendkívüli állapot veszélye miatt elrendelt magasabb harcké
szültségbe helyezésre vonatkoznak. Rendkívüli helyzet miatt elrendelt maga
sabb harckészültségbe helyezés végrehajtásának időnormáit - amennyiben az 
elrendelésre jogosult parancsnok arra nem intézkedett -  az események jellegé
től függően annak a belügyi szervnek a parancsnoka határozza meg, amely 
részére azt elrendelték.

50. A fokozott harckészültséget biztosító rendszabályok - a mozgósítás 
kivételével - a bevezetésének, végrehajtásának ideje:

a) munkaidőben történt elrendeléskor 4 óra, a BM Kormányőrség 
részére 6 óra;
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b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történt elrendelés esetén 
5 óra, a BM Kormányőrség részére 7 óra, a főváros közigazgatási 
határán kívüli elhelyezésben levő központi belügyi szervek és HŐR 
Ezred részére 8 óra.

51. A háborús veszély harckészültséget biztosító rendszabályok -  a moz
gósítás kivételével -  bevezetésének, végrehajtásának ideje:

Állandó harckészültségből:

a) munkaidőben történt elrendeléskor 6 óra;

b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történt elrendelés esetén 
7 óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő köz
ponti belügyi szervek és HŐR Ezred részére 8 óra.

Fokozott harckészültségből:

c) munkaidőben történő elrendelés esetén 2 óra;

d) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő elrendelés ese
tén azoknál a belügyi szerveknél, ahol a teljes személyi állomány 
együtt van tartva 2 óra, a részleges együtt tartást megvalósító belügyi 
szerveknél 3 óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezés
ben levő központi belügyi szervek esetében 4 óra.

52. A teljes harckészültséget biztosító rendszabályok -  a mozgósítás kivé
telével - bevezetésének, végrehajtásának ideje:

Állandó harckészültségből:

a) munkaidőben történt elrendeléskor 8 óra;

b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történt elrendelés esetén 
9 óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő köz
ponti belügyi szervek és HŐR Ezred részére 10 óra.

Fokozott harckészültségből:

c) munkaidőben történő elrendelés esetén 4 óra, a főváros közigazga
tási határán kívüli elhelyezésben levő központi belügyi szervek 
részére 5 óra;

d) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő elrendeléskor 5 
óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő köz
ponti belügyi szervek részére 6 óra.
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Háborús veszély harckészültségből:

e) munkaidőben történő elrendeléskor 2 óra;

f) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő elrendelés ese
tén 4 óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő 
központi belügyi szervek részére 6 óra.

53. Az általános időnormákon belül egy-egy rendszabály bevezetésének, 
végrehajtásának részidejét a tervezési és végrehajtási szabályzatok határozzák 
meg. A parancsnokok az általános, valamint a szabályzatokban meghatározott 
időnormákon belül egy-egy feladat végrehajtásának részidejét külön is szabá
lyozhatják.

III.
A mozgósítás főbb elvei

54. A mozgósítás a harckészültségbe helyezés részeként, valamint az egyes 
harckészültségi fokozatoktól függetlenül történhet. A belügyi szervek a mozgó
sítás során átcsoportosított állománnyal, tartalékos hadkötelesek behívásával, 
illetve a népgazdaságból átvett anyagi-technikai eszközökkel kerülnek kiegészí
tésre, feladataik végrehajtásához szolgáltatásokat, objektumokat vesznek 
igénybe.

55. A belügyi szervek mozgósítása lehet:

a) méreteit tekintve: részleges vagy általános;

b) az elrendelés módja szerint: rejtett vagy nyílt.

56. A mozgósítás személyi, népgazdasági technikai eszköz, objektum és 
egyéb szolgáltatási igényeit a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség a Magyar 
Néphadsereg Vezérkar „M” és Hadkiegészítési Csoportfőnökséggel, a területi 
belügyi szervek pedig a megyei hadkiegészítési és területvédelmi (fővárosi had
kiegészítő) parancsnoksággal szoros együttműködésben tervezzék.

57. A harckészültségi fokozatoktól függetlenül, bármely méretű és módo
zatú mozgósítást külön fedőneves utasítással kell elrendelni.

58. A mozgósítási szükségletek kielégítését az állandó harckészültség idő
szakában tartalékokkal együtt kell tervezni, ennek mértéke nem haladhatja meg 
a Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága által meghatározott keretet. A bekö-
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vetkező veszteségek pótlásához szükséges tartalék képzés helyeire, illetve 
igénybevételének rendjére a személyügyi miniszterhelyettes, ellátásának bizto
sítására pedig a pénzügyi-, anyagi-, műszaki miniszterhelyettes -  a BM „M” és 
szervezési csoportfőnök bevonásával -  intézkedjen az alábbiakra figyelemmel:

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

b) a háborús veszély, valamint a teljes harckészültség időszakában- 
mozgósított, de igénybe nem vett tartalékok összevonásáról és a 
további igénybevételükre vonatkozó javaslatok megtételéről a 
belügyminiszterrel együttműködésben a honvédelmi miniszter 
gondoskodik. A tartalékok 15 napon túli benntartására a Miniszter- 
tanács (a Minisztertanács elnökének) engedélye szükséges.

59. A 2., 3., 9., 27. számú melléklettel rendelkező belügyi szervek parancs
nokai alakítsák ki a mozgósítás gyors végrehajtásának feltételeit. Legyenek 
készen egyes harckészültségi fokozatokban -  és attól függetlenül -  a mozgósí
tási feladataik végrehajtására. Az érintett szervek személyi állománya és az 
anyagi-technikai eszközök kiegészítését a külön rendelkezésekben előírtak sze
rint biztosítsák. Tervezzék meg a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség által 
kiadott külön okmány alapján a személyi keretek és technikai eszközök külső 
átcsoportosítását. A tervek szerint készüljenek fel a személyi keretek útbaindí
tására és a technikai eszközök átadására, illetve átvételére.

60. A rendkívüli helyzet esetén elrendelt részleges mozgósítás normaideje, 
amennyiben a szervekhez kiírt személyi és technikai szükségletnek csak egy 
része kerül mozgósításra, 20 óra. A rendkívüli állapot veszélye miatt elrendelt 
részleges mozgósítási feladatok végrehajtásának normaideje 16 óra, az általános 
mozgósításé 22 óra.

61. A belügyi szervek háborús szervezetét és hadilétszámát a béke állo
mánytáblázat kiegészítéseként kiadásra kerülő „M” állománytáblázatok tartal
mazzák. Az „M” állománytáblázatokat a BM „M” és szervezési csoportfőnök -  a 
szervek bevonásával -  folyamatosan készítse el. Az „M” állománytáblázatok a 
jóváhagyásuk napjától érvényesek, a magasabb harckészültségi fokozatokhoz 
kapcsolt mozgósításban érintett szerveknél - az FHKSZ és HVHKSZ elrende
lésekor részlegesen, a THKSZ elrendelésekor minden belügyi szervnél - általá-
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nosan hatályba lépnek. Azon szervek részére, ahol az „M” szervezet és létszám 
megegyezik a béke szervezettel és létszámmal, külön „M” állománytáblázatot 
készíteni nem kell. A THKSZ fokozat elrendelésekor megszűnő szervek 
részére „M” állománytáblázat nem készül.

IV.
A rendkívüli időszaki feladatok ellátására való felkészülés 

és ellenőrzés főbb szabályai

62. A belügyi szervek rendkívüli időszaki feladatainak ellátására való felké
szülés érdekében -  a béke időszakban meghatározott alapfeladatok ellátása- 
mellett -  az ÁHKSZ időszakban a szervek parancsnokai:

a) tervezzék meg a magasabb harckészültségbe való helyezéssel és a 
rendkívüli időszaki továbbműködéssel összefüggő tennivalókat;

b) folyamatosan növeljék és ellenőrizzék saját szerveik, állományuk 
harckészültségét;

c) készüljenek fel az állam- és közbiztonság fokozottabb védelme 
érdekében a hátországvédelmi rendszerben rájuk háruló feladatok 
és különleges intézkedések végrehajtására;

d) fordítsanak kiemelt figyelmet a személyi állomány kiképzésére, 
továbbképzésére, a rendkívüli időszaki feladataik begyakoroltatá
sára és ellenőrzésére;

e) biztosítsák a rendkívüli időszaki továbbműködéshez szükséges 
anyagi-technikai feltételeket.

63. A magasabb harckészültségbe való helyezés és a rendkívüli időszaki 
továbbműködés biztosítása érdekében az ÁHKSZ-ben a parancsnokok készít
sék el a feladatok végrehajtását biztosító terveket, azt tartsák naprakész állapot
ban. Készüljenek fel a magasabb harckészültségi fokozat elrendelése esetén a 
meghatározott feladatok végrehajtására.

64. A folyamatos vezetés biztosítása érdekében rendkívüli állapot veszé
lyének időszakára az ÁHKSZ-ben meg kell szervezni:

a) a belügyminisztériumi államtitkárnak: a belügyminiszter által jóvá
hagyott szervezeti keretben a külön kijelölt vezetőkből a Belügymi
nisztérium háborús vezetését;
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b) az országos parancsnokoknak, rendőr-főkapitányoknak, a határőr
kerület parancsnokoknak és megyei (fővárosi) tűzoltó parancsno
koknak pedig saját személyi állományukból ki kell jelölni az érintett 
belügyi szerv „tartalék vezetés"-ét.

65. A belügyi háborús vezetés működési helyéül „vezetési pontot” vagy 
„pontok”-at, a 64. pont b) alpontban meghatározott szervek működésének biz
tosítására „tartalék vezetési pont”-ot kell kijelölni.

66. A belügyi háborús vezetés szervezetét és feladatait a Belügyminiszté
rium, az érintett belügyi szervekét pedig a szervre vonatkozó háborús ügyren
dek, illetve munkaköri leírások tartalmazzák.

67. Kitelepülés esetén az irányítás folyamatosságának biztosítására a 
belügyi vezetés részére „központi visszamaradó irányító csoport”-ot, a kitele
pülő belügyi szerveknél pedig -  azok parancsnokai által meghatározott összeté
telű -  további parancsig „visszamaradó irányító csoport”-okat kell létrehozni.

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

a) a BM „M” és szervezési csoportfőnök terjessze fel miniszteri jóváha
gyásra a minisztérium háborús vezetésének szervezetére és felada
taira vonatkozó javaslatokat;

b) a 64. pont b) alpontban meghatározott belügyi szervek parancsnokai 
határozzák meg a tartalék vezetés összetételét és feladatait;

c) a kitelepülő belügyi szervek parancsnokai dolgozzák ki a kitelepülés 
esetén „visszamaradó irányító csoport”-ok működését;

d) a tartalék vezetésbe és a „visszamaradó irányító csoportok”-ba 
beosztottakat parancsnokaik az ÁHKSZ időszakában készítsék fel 
feladataik ellátására.

69. A belügyi szervek parancsnokai az állandó harckészültség idején készít
sék fel az ügyeleti szolgálatokat és a személyi állományt az értesítési, riasztási, 
illetve a magasabb harckészültségbe helyezési feladatok gyors, pontos végrehaj
tására. Az értesítési, riasztási feladatok ellátása érdekében fedőneves elrendelő 
okmányokat kell kidolgozni az alábbiak szerint:

a) a BM „M” és szervezési csoportfőnök a Minisztertanács Honvé
delmi Bizottsága által kijelölt minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek, továbbá a belügyi szervek: országos parancsnokságok (Kor-
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7 2 .  A  hátországvédelmi rendszerben - a 71. pontban meghatározott -  a 
belügyi szervekre háruló feladatokat a végrehajtásukra kiadott belügyi, illetve 
BM-HM-MOP közös rendelkezések, valamint a mindenkor hatályos együttmű
ködési előírások és megállapodások figyelembevételével kell tervezni és szer
vezni.

73. A belügyi szervek magasabb harckészültségre, illetve háború idősza
kára való felkészülés és az egységes végrehajtás biztosítása érdekében a 69. pont
a) alpontban meghatározott belügyi szervek parancsnokai a vonatkozó rendel
kezések alapján a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel egyetértésben ÁHKSZ 
időszakában dolgozzák ki azokat a rendkívüli időszakban hatályba lépő. szakte
rületükre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek feladataik végrehajtásához 
szükségesek.

74. A 69. a) alpontban meghatározott belügyi szervek parancsnokai 
ÁHKSZ időszakában készítsék el:

a) a hadiállomány nyilvántartását, a belügyi tartalékos állomány kép
zésének programját;

b) az „M” anyagkészletezési, utánpótlási, valamint a háborús ellátás
hoz szükséges normákat és terveket;

c) a háborús időszakra vonatkozó pénzügyi, anyagi-technikai, egészsé
gügyi, híradó anyaggazdálkodási, híradó forgalmi, valamint a rejtjel
zőmunka tervezésére, szervezésére és végrehajtására vonatkozó 
belügyi rendelkezéseket;

d) a külső szervekkel az együttműködési megállapodásokat.

75. A parancsnokok a hivatásos, a sor- és tartalékos állomány felkészítését, 
kiképzését, illetve továbbképzését a harckészültségi és rendkívüli időszaki 
követelmények figyelembevételével úgy szervezzék és hajtsák végre, hogy kellő 
jártasságot szerezzenek a harckészültségi rendszabályok, különleges intézkedé
sek, rendkívüli időszaki feladatok végrehajtásában az alábbiak szerint:

a) a hivatásos és sorállomány felkészítését, kiképzését a szakkiképzési 
és harcászati kiképzési feladatokkal együtt szervezzék és törzsfog
lalkozások, törzsvezetési, illetve harckészültségi, mozgósítási, 
összekovácsolási, valamint együttműködési gyakorlatok keretében 
rendszeresen folytassák. Éljék el a feladatok normaidőn belüli telje
sítését;

b) a belügyi tartalékosok továbbképzését különböző időtartamú tanfo-
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lyamok szervezése és gyakorlatokra történő bevonásuk útján bizto
sítsák. Éljék el, hogy a belügyi tartalékos állománynak a belügyi 
szervekhez való kötődése fejlődjön, szakmai képzettségének 
szintje, a feladatokra való felkészültsége, összekovácsoltsága állan
dóan növekedjen;

c) a pénzügyi, anyagi-műszaki miniszterhelyettes a honvédelemről 
szóló 1976. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletekkel 
összhangban gondoskodjon a hadkötelezettségüket a BM szervei
nél teljesítő tartalékosok kereset-(jövedelem)-kiesésének megtéríté
séről és az utazással, élelmezéssel, ellátással, elhelyezéssel kapcsola
tos intézkedések kiadásáról.

76. A parancsnokok a rendkívüli időszaki feladatok végrehajtására való fel
készülés érdekében az irányításuk alá tartozó személyi állománnyal ismertes
sék meg feladataikat és a végrehajtás szintjét gyakorlatok keretében, éves ütem
tervek alapján ellenőrizzék.

77. A BM „M” és szervezési csoportfőnök a belügyi szervekre, az érintett 
parancsnokok pedig saját szerveikre vonatkozóan szervezzék meg a magasabb 
harckészültségi fokozatokban és rendkívüli időszakban végrehajtásra kerülő 
feladatok váratlan gyakoroltatását.

78. A A BM „M” és szervezési csoportfőnök minden év december 1-ig 
készítse el és miniszteri jóváhagyásra terjessze fel a belügyi szervek riadó- és 
harckészültségbe helyezési gyakorlatainak váratlan elrendelésére vonatkozó 
ütemtervet. Az ütemterv alapján és az államtitkár által jóváhagyott „elgondo
lás” szerint rendelje el a belügyi szervek gyakoroltatását. Ellenőrizze a gyakorla
tokat és a tapasztalatokról írásban tegyen jelentést az államtitkárnak és az érin
tett szervet felügyelő miniszterhelyettesnek, akik tegyék meg a szükséges intéz
kedéseket a hiányosságok megszüntetésére.

79. A területi belügyi szerveket érintő gyakorlatok szervezésénél törekedni 
kell arra, hogy azok lehetőleg a megyei honvédelmi bizottságokkal, a védelmi 
bizottságokkal, valamint a társfegyveres szervekkel összhangban együttesen 
kerüljenek végrehajtásra.

80. A belügyi szervek parancsnokai az éves munka tervezésének időszaká
ban -  a BM „M” és szervezési csoportfőnök útján -  kötelesek előzetesen enge
délyt kérni minden általuk vagy a Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága, a 
megyei (fővárosi) honvédelmi bizottságok, illetve a társfegyveres szervek által a 
következő évre tervezett együttműködési gyakorlaton való részvételre.
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81. Az engedélyezés jogát fenntartom:

a) a nemzetközi gyakorlatokon való részvételre;

b) kettő vagy több főcsoportfőnökség összes szervei vagy országos 
parancsnokság és alárendelt szervei, valamint három vagy több ren
dőr-főkapitányság és alárendelt szervei teljes személyi állományára 
kiterjedő gyakorlatok végrehajtására.

82. A belügyminisztériumi államtitkár engedélyezi:

a) egy főcsoportfőnökség összes szervei vagy több főcsoportfőnökség 
egyes csoportfőnökségei, önálló osztályai, illetve ezekkel azonos 
jogállású szervek teljes személyi állományára;

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

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

kiterjedő gyakorlatok végrehajtását.

83. A belügyminiszter-helyettesek engedélyezik:

a) a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervek közül egy csoportfő
nökség, önálló osztály, illetve ezekkel azonos jogállású szervre;

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

kiterjedő gyakorlatok végrehajtását.

84. Az országos parancsnokok, csoportfőnökök, önálló osztályvezetők, és 
velük azonos jogállású belügyi szervek parancsnokai, valamint a rendőr-főkapi
tányok - a BM „M” és szervezési csoportfőnök előzetes tájékoztatása mellett -  
engedélyezhetik a 81-83. pontokba nem tartozó, az általuk irányított szervek 
személyi állományának egy részére kiterjedő gyakorlatok végrehajtását.

85. A szakirányítást gyakorló belügyi szervek parancsnokai rendszeresen 
ellenőrizzék és értékeljék a szakirányításuk alá tartozó szerveknél a rendkívüli 
időszaki felkészüléssel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását, vegyenek részt 
a rendkívüli időszaki feladatok ellátására való felkészítésben.
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86. Valamennyi belügyi szervnél a rendkívüli időszaki felkészülés ellenőr
zésére 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.

87. Alárendelt belügyi szerveknél ellenőrzésre jogosultak a parancsnokok 
vagy helyetteseik és az általuk nyílt paranccsal megbízott személyek.

88. Az ellenőrzés célja megállapítani a belügyi szervek felkészültségének 
helyzetét.

89. Az ellenőrzések alapvető módszerei:

a) helyszíni ellenőrzés;

b) beszámoltatás;

c) jelentés és adatszolgáltatás.

90. Az ellenőrzés formái:

a) átfogó (komplex) ellenőrzés;

b) témavizsgálat;

c) célellenőrzés;

d) utó- (visszatérő) ellenőrzés;

e) harckészültségi gyakorlat;

f) „M” szemle.

91. A belügyi szervek „M” felkészültségének ellenőrzését:

a) a központi belügyi szerveknél, országos parancsnokságoknál (Kor
mányőrség) és a rendőr-főkapitányságoknál ötéves tervcikluson
ként egy alkalommal a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség, a

ÁBTL - 4.2 - M - 10 - 21/9/1986 /26



szakirányítást végző belügyi 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) alpontokban meg
határozott belügyi szervek parancsnokai szükség szerinti időben 
hajtsák végre.

92. Az „M” felkészültség ellenőrzésbe be kell számítani a megyei honvé
delmi bizottsággal és a társ fegyveres szervekkel együttesen végrehajtott gya
korlatokat, valamint a BM Felügyeleti Osztály által szervezett és a BM „M” és 
Szervezési Csoportfőnökséggel közösen végrehajtott ellenőrzéseket is.

93. Az „M” felkészültség ellenőrzésének ütemtervét minden évben:

a) a központi belügyi szerveket, az országos parancsnokságokat (Kor
mányőrség) és a rendőr-főkapitányságokat érintően -  a társ fegyve
res szervekkel egyeztetetten - 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 rendőr-főkapitányok a tárgyévet mege
lőző november 15-ig a BM „M” és szervezési csoportfőnöknek

küldjék meg.

94. Az ellenőrzések tervezésénél figyelembe kell venni az érintett belügyi 
szerv konkrét feladatait, a begyakorlottság színvonalát és állapotát, valamint az 
előző ellenőrzések tapasztalatait.

95. Az ellenőrzésre jogosult szervek parancsnokai az ellenőrzés végrehaj
tását követően, minden esetben értékeljék az ellenőrzött belügyi szerv felké
szültségi fokát és határozzák meg a további feladatokat. Az írásos értékelést 15 
napon belül kell az ellenőrzött szerv parancsnoka részére megküldeni.

96. Az ellenőrzés során az ellenőrzött belügyi szerv felkészültségének érté
kelése „megfelelő”, illetve „nem megfelelő” lehet.

97. A belügyi szervek parancsnokai a felkészültség helyzetéről és az aláren
deltek ellenőrzésének tapasztalatairól minden év január 31-ig készítsenek érté-

ÁBTL - 4 .2- M - 10-21/9/1986 /27
27



kelő jelentést és küldjék meg a BM „M” és szervezési csoportfőnöknek. A BM 
„M” és szervezési csoportfőnök az éves munkáról készített értékelő jelentésé
ben adjon számot a belügyi szervek „M” felkészültségének helyzetéről.

98. A belügyi szervek parancsnokai az általános munkaértékelések során 
rendszeresen, legalább kétévenként vezető értekezleten értékeljék az „M” fel- 
készültséget.

99. A rendkívüli időszaki feladatok összehangolt irányítása és végrehajtása 
feltételeinek biztosítása érdekében a parancsnokok hatáskörüknek és illetékes
ségüknek megfelelően tartsanak kapcsolatot az együttműködésre kijelölt fegy
veres és polgári szervekkel.

100. Az „M” anyagi- és technikai szükségleteket, valamint a „Számítási Év 
terv”-et az érintett belügyi szervek parancsnokainak bevonásával a BM „M” és 
szervezési csoportfőnök tervezze. Az „M” készletezésű anyagok és eszközök 
beszerzésére a belügyi szervek közötti elosztás végrehajtására, nyilvántartására, 
a felhasználás helyén való tárolására, frissítésére, cseréjére a pénzügyi, anyagi-, 
műszaki miniszterhelyettes folyamatosan intézkedjen. A pénzügyi, anyagi
technikai, egészségügyi, híradó biztosítással kapcsolatos tevékenységük körét a 
feladatokat meghatározó jogszabályok, belügyi rendelkezések, az előírt szük
ségletek és normatívák képezik.

101. A parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy állandóan hadihasznál
ható állapotban legyenek: az „M” készletezésű anyagok, fegyverek, a technikai 
és vegyivédelmi eszközök, gépjárművek, híradó berendezések 90%-a, a kiképző 
szaktechnikai eszközök 50%-a.

102. A népgazdaságból igénybevételre kerülő technikai eszközök, objektu
mok, szolgáltatási kapacitások kijelölését, biztosítását, rendszeres időszaki 
szemléjét, harckészültségi fokozatok időszakában történő átvételét a vonat
kozó tervezési és végrehajtási szabályzatban meghatározottak szerint kell ter
vezni, illetve végrehajtani.

103. A magasabb harckészültségi fokozatokban és a háború időszakában 
üzemelő vezetékes és vezeték nélküli híradó és biztonságtechnikai rendszere
ket a belügyi híradó szolgálatok parancsnokai -  az állandó jelleggel üzemelő 
híradás biztosítása mellett -  országosan egyeztetve tervezzék meg és a jóváha
gyott tervek alapján készítsék elő.

104. Az érintett parancsnokok tervezzék meg a rejtjeles kapcsolatok bizto
sítását, teremtsék meg a rejtjelző eszközök működtetésének feltételeit a hábo-
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rús működési helyeken és a tartalék vezetési pontokon. Az előkészítés érdeké
ben -  a belügyi objektumokban - tegyenek megfelelő intézkedéseket a bizton
sági és a technikai feltételek, továbbá az eszközök biztosítására.

105. A gazdaságmozgósítási rendszer keretében az illetékes parancsnokok 
-  a hatályos gazdaságmozgósítási rendelkezésekkel és iránymutatásokkal össz
hangban -  nyújtsanak segítséget a bevont szervek, vállalatok és intézmények 
rendészeti és biztonsági, illetve tűz elleni védekezésével kapcsolatos tervező és 
szervező tevékenységéhez.

V.
A támadófegyverek hatása elleni védelemre való felkészülés feladatai

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

107. A személyi állomány részére azokra az esetekre, amikor a kialakult 
veszélyhelyzet miatt nem tud állandó szolgálati helyére bevonulni, „gyüleke
zési hely"-eket kell kijelölni, amelyeket a parancsnokok a személyi állománnyal 
ismertessenek.

108. A támadófegyverek hatása elleni védelemre való felkészülés érdeké
ben:

a) a béke elhelyezésben a belügyi szervek részére biztosítani kell az 
életvédelmi létesítmények készenlétét, állagmegóvását, szükség 
esetén korszerűsítését. Beruházások keretében központilag megha
tározásra kerülő helyeken gondoskodni kell „védett vezetési pont”- 
ok, életvédelmi létesítmények kialakításáról, felszereléséről és 
működésük biztosításáról;

b) az életvédelmi létesítménnyel nem rendelkező belügyi szerveknek 
fel kell készülni szükség életvédelmi létesítmények kialakítására és 
berendezésére, ki kell dolgozni az életvédelmi létesítmények építé
sével kapcsolatos terveket;

c) a parancsnokok szervezzék meg a szolgálati helyeken alkalmazható 
légi és RBV riasztás rendjét és a tájékoztatás módját. Készüljenek fel
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a támadófegyverek várható hatásainak felmérésére, a helyzetérté
kelésre megfelelő védelmi rendszabályok alkalmazására;

d) az ellátó, tároló és felhasználó szervek parancsnokai szervezzék 
meg az élelmiszerek, ivóvíz, technikai eszközök, állatállomány, 
takarmány védelmét, a használatban levő objektumok, járművek, 
fényforrások elsötétítését.

109. A várható veszteségek csökkentése érdekében gondoskodni kell a 
személyi állomány kitelepítéséről. A kitelepítés lehet teljes vagy részleges az 
alábbiak szerint:

a) teljes a kitelepítés akkor, amikor az érintett belügyi szerv teljes sze
mélyi állománya, valamint a továbbműködéshez szükséges anyagi
technikai eszközei a veszélyeztetett területről kivonásra kerülnek és 
feladataikat a továbbműködési helyen oldják meg;

b) részleges a kitelepítés akkor, ha az érintett belügyi szerv feladatait 
részben a továbbműködési helyen, részben a veszélyeztetett terüle
ten visszamaradó részleg útján hajtja végre.

110. A kitelepítés az alábbi továbbműködési helyekre történhet:

a) rendkívüli helyzetben „ideiglenes működési hely"-ekre;

b) rendkívüli állapotban „háborús működési hely"-ekre;

c) szolgálat ellátása céljából a visszajáró személyi állomány esetében - 
amennyiben a háborús működési hely távolsága indokolja -  „pihe
nőváltó körlet"-be;

d) a 6., 15. számú melléklettel rendelkező belügyi szervek esetében 
„tartalék háborús működési hely”-re.

111. A belügyi szervek továbbműködéséhez szükséges helyek és objektu
mok kijelölését a hatályos rendelkezések alapján -  az érintett parancsnokoknak 
a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel egyeztetve az illetékes megyei (fővá
rosi) honvédelmi bizottságok jóváhagyásával -  kell végrehajtani.

112. A tervezett helyekre kitelepülni köteles: a hivatásos, a meghagyásban 
részesített polgári és a belügyi szerveknél szakszolgálatra kötelezett női polgári 
állomány. Az előzőekben nem érintett polgári személyeket - amennyiben 
további munkavégzésük belügyi érdekből szükséges -  a kitelepülés helyén 
munkaviszonyuk folytatására kell kötelezni.
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113. A belügyi szervek személyi állománya családtagjainak -  azok kivételé
vel akiknek munkahelyén „M” beosztásuk van -  és a BM nyugdíjasoknak kitele
pítése a polgári lakosság kitelepítésére vonatkozó rendelkezések alapján, lehető
ség szerint az érintett belügyi szervek továbbműködésére kijelölt helyekre vagy 
annak közelébe történjen. Ezt az illetékes szervek parancsnokai a helyi polgári 
védelmi szervekkel egyeztessék.

114. A belügyi szervek kitelepítésének érdekében a kitelepülő szervek 
parancsnokai az állandó harckészültség időszakában tervezzék és szervezzék 
meg a szerv kitelepítését és biztosítsák a folyamatos továbbműködés feltételeit.

115. A parancsnokok ellenséges csapás veszélye, vagy bekövetkezése ese
tén:

a) vezessék be a riasztásra, az életvédelmi létesítmények üzemelteté
sére, a felderítésre, a helyzetértékelésre, a sugáradagmérésre és nyil
vántartásra, a mentésre és mentesítésre vonatkozó rendszabályo
kat;

b) a légiriadó és RBV riadó jelzéseinek megfelelően biztosítsák a köve
tendő magatartási szabályok betartását mind a személyi állomány, 
mind a lakosság körében.

VI.
Egyéb rendelkezések, feladatok

116. A belügyi szervek parancsnokai külön fedőneves utasításra:

a) intézkedjenek az állam- és közbiztonság védelme érdekében terve
zett különleges intézkedések végrehajtására;

b) biztosítsák, hogy a belügyi szervek a háborús időszaki ügyrend alap
ján folytassák tevékenységüket.

117. A parancsnokok intézkedjenek a háborús időszaki jogszabályok 
hatálybaléptetésére, illetve kihirdetésük után:

a) az állam- és közbiztonság fokozottabb védelme érdekében a jogsza
bályokból eredő feladatok végrehajtására;

b) a gazdálkodási szabályozók belügyi szerveknél történő érvényesíté
sére, a háborús gazdálkodásra való átállásra.
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118. Az érintett belügyi szervek parancsnokai a polgári lakosság kitelepí
tése esetén a tervek alapján intézkedjenek:

a) a kitelepítéssel és befogadással kapcsolatos rendfenntartási felada
tok végrehajtására;

b) a kitelepülő állampolgárok ügyei intézésének befejezésére;

c) a kitelepített körzeteken belül a tervezett közbiztonsági, rendészeti 
és tűzvédelmi feladatok ellátására.

119. Az egyes belügyi szervek rendkívüli időszakra vonatkozó külön fela
datait az utasítás mellékletei tartalmazzák. Az érintett belügyi szerveknek az 
utasításban és a mellékletben foglaltakat együttesen kell alkalmazniuk.

120. Az utasításban foglaltak egységes értelmezése és végrehajtásának biz
tosítása végett a belügyminisztériumi államtitkár 1986. június 30-ig adja ki a 
szükséges rendelkezéseket a Belügyminisztérium és szervei harckészültségé
nek és rendkívüli időszaki továbbműködésének részletes szabályozására.

121. A BM  III/IV. csoportfőnök és a BM Határőrség országos parancsnoka 
az alárendelt, a BM Tűzoltóság országos parancsnoka a szakirányítása alá tar
tozó szervek sajátosságait figyelembe véve az utasítás rendelkezéseivel össz
hangban 1986. szeptember 30-ig külön részletesen szabályozzák a harckészült
ség biztosításával összefüggő feladatokat.

122. Az utasítás és a részintézkedések alapján szükséges tervmódosításo
kat a vezetők személyes felelősségének érvényesítésével 1986. október 30-ig 
kell végrehajtani.

123. A parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy a teljes személyi állo
mány a harckészültségbe helyezéssel összefüggő feladatait 1986. december 
31-ig részletesen megismerje.

124. A belügyi szervek parancsnokai a magasabb harckészültségbe helye
zésre, valamint a háborús viszonyok közötti működésre való felkészüléssel 
összefüggő kérdésekben, a minisztériumokkal és az országos hatáskörű szer
vekkel kapcsolatot csak a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel összehangoltan 
tarthatnak.

125. Az utasítást a belügyi szervek parancsnokaival és az „M” területen dol
gozó állománnyal teljes terjedelemben ismertetni kell, a személyi állomány 
többi részével pedig az alábbiak szerint:
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a) a belügyi szervek parancsnokai az alárendelt parancsnokokkal, vala
mint a beosztott állománnyal a felkészüléshez szükséges mérték
ben;

b) a belügyi tanintézeteknél, továbbá a katonai tanintézetek belügyi 
tagozatainál az utasításban foglaltakat a BM IV/II. csoportfőnök, 
valamint a BM „M” és szervezési csoportfőnök intézkedése alapján 
az illetékes parancsnokok dolgozzák fel és azt a hallgatói állomány
nak oktassák.

126. Az utasítás rendelkezéseit és a béke időszaki ügyrendekben foglalta
kat fígyelembevéve a BM „M” és szervezési csoportfőnök az érintett szervek 
vezetőinek bevonásával a szervezeti korszerűsítésekkel és a béke ügyrendek 
pontosításával összhangban készítse el a Belügyminisztérium háborús időszaki 
ügyrendjét és azt hozzám terjessze fel jóváhagyásra, majd ezt követően a 
belügyi szervek végezzék el a háborús ügyrendjeik, illetve „M” időszaki műkö
dési utasításaik, munkaköri leírásaik átdolgozását.

127. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 9/1980. 
BM számú utasítás; az 1/1980., 2/1980. és a 3/1980. számú belügyminisztériumi 
államtitkári parancsok és az ezekkel kiadott szabályzatok, továbbá a 4/1977. 
számú BM „M” és szervezési csoportfőnöki intézkedés hatályát veszti. Az érin
tett belügyi szervek a hatályukat vesztett okmányokat az „M” ügykezelési előí
rások betartásával 1987. január 31-ig semmisítsék meg.

Dr. KAMARA JÁNOS s. k.
belügyminiszter

Készült: 870 példányban 

Kapják: elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

27. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A MEGYEI /BUDAPESTI/ RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGOK 

KÜLÖN FELADATAI

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Dolgozzák ki:

a/ a megyei /fővárosi/ honvédelmi bizottság /a továbbiakban: HB/ a váro

si /kerületi/, városi jogú nagyközségi védelmi bizottságok /a további

akban: VB/ kijelölt tagjai, valamint - a Budapesti Rendőr-főkapitány

ság kivételével - az illetékességi területükön levő büntetésvégrehaj

tási intézetek és tűzoltó-parancsnokságok, Borsod és Vas megyében a 

miskolci, illetve szombathelyi Rendőrképző Iskola értesítésének;

b/ a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB elnökök, tanácselnö

kök mozgósítással összefüggő értesítésének;

c/ a rendőrkapitányságok felé a harckészültségi fokozatok, a mozgósítás, 

a belügyi szervek kitelepülése és egyes különleges intézkedések el

rendelésének

okmányait.

2. Tervezzék meg:

a/ a HB elnökének személyi, a HB elnök és a HB tagok utazásának rendőri 

biztosítását;
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3. Tervezzék meg - a szabályzatban és a külön intézkedésben meghatározottak 

szerint - a háborús időszaki jogszabályok hatálybaléptetése, illetve ki

hirdetése esetén végrehajtandó feladatokat.

6. A Budapesti-, és a Pest megyei Rendőr-főkapitányságok kivételével teremt

sék meg a postaküldemények nyílt ellenőrzésének /cenzúrájának/ feltéte

leit.

7. Jelöljék ki rendkívüli állapot esetére a kitelepülés elrendelése idejé

re az érintett rendőr-főkapitányságnál és s rendőrkapitányság/ok/nál a

"visszamaradó irányító csoport"-ot.

8. A munkásőrség által biztosított erőkkel együttműködve készüljenek fel:

a/ a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságok által megadott 

helyeken a fegyveres erők és testületek mozgósítását végrehajtó ide

iglenes szervezeteinek külső rendőri biztosítására;

b/ az illetékes hatóságok bejelentésére a behívóparancs átvételét vagy 

a bevonulást megtagadó hadkötelesek előállítására;
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b /  a HB védett vezetési pont külső operatív védelmét.

3. Gondoskodjanak a honvédelmi bizottságok munkájára vonatkozó NET hatá

rozatok megőrzéséről - a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével - 

és fedőneves utasításra legyenek készen a bizottságok rendelkezésre bo

csátására.

4. Tervezzék és szervezzék meg a fedőneves utasítással elrendelésre kerü

lő különleges intézkedések végrehajtását, készüljenek fel azok teljesí

tésére. A társadalomra veszélyes személyekről a hatályos előírásokban 

meghatározottak szerint fektessenek fel nyilvántartást és azt tartsák
n a p r a k é s z e n .
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c/ az elő nem állt technikai eszközök felkutatásában való részvételre;

d/ a lakosság, az országos és középirányító szervek kitelepítésének és 

befogadásának rendőri biztosítására, a visszamaradó anyagi javak őr

zésére, a kitelepített helységekbe történő ki- és bejárással össze

függő rendészeti feladatok ellátására;

el a csapást szenvedett területek lezárására, a mentés és mentesítés za
vartalanságának, a kimenekítés és elzárkózás rendőri biztosítására.

9. Végezzék az illetékességi területükre települő más belügyi szervek részé

re kijelölt körletek, a háborús működéshez szükséges objektumok és kapa

citások lebiztosítását.

10. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság - a BM III/II. Csoportfőnökséggel egyet

értésben - tervezze és szervezze meg az "ÜDÜLŐ I" és "ÜDÜLŐ II" fedőnevű 

objektum őrzését.

11. Az együttműködésre utalt társfegyveres erőkkel és testületekkel készüljenek 

fel:

a/ a saját és szövetséges csapatok manővereinek biztosítására, a mozgósí

tás elsődlegességével kapcsolatos - a lakott területen belüli és kívüli 

 - forgalom szabályozására;

b/ az ellenséges felderítő és diverziós csoportok, légi deszant alakula

tok felderítésére, a csapatok felszámolására és a deszant alakulatok 

megsemmisítésében való közreműködésre.

12. A tanácsi és postai szervekkel együttműködve készüljenek fel az ismeretlen 

helyen tartózkodó hadkötelesek felkutatásában való részvételre.

13. A BM III/II. Csoportfőnökséggel együttműködve a Budapesti Rendőr-főkapi

tányság:
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a/ dolgozza ki a csoportfőnökség hatáskörébe tartozó és a háború esetén 

továbbműködő hadiipari, jelentősebb népgazdasági és hírközlő objektu

mok, a hadsereg és a lakosság ellátása szempontjából fontos vállalatok, 

üzemek operatív védelmére, romboló és kártevő cselekmények megakadályo

zására vonatkozó terveket;

b/ a fentiek közül a hadfelszerelést és haditechnikai eszközöket gyártó 

vállalatoknál alakítsák ki a biztonsági igazgatóhelyettesi rendszert.

14. Az érintett rendőr-főkapitányságok:

a/ jelöljék ki a katonai elhárításhoz átcsoportosításra kerülő személyi 

állományt;

b/ a BM III/IV. Csoportfőnökséggel együttműködve teremtsék meg az átcso

portosítás okmányolási és anyagi- technikai feltételeit;

c/ az időközben bekövetkező változásokat - a BM III/IV. Csoportfőnökség 

egyidejű tájékoztatása mellett - haladéktalanul regisztrálják.

1 5 .  Jelöljék ki a hálózati személyek közül azokat a tartalékos hadköteles sze

mélyeket, akiknek továbbfoglalkoztatását a katonai elhárító szervek által 

- katonai szolgálatra történő bevonulásuk esetére - javasolják. Az ilyen 

személyek "B", illetve személyi dossziéjában szerepeltessék a "Bevonulási 

Parancs"-ban szereplő "törzsszámot" és a "bevonulás helyét", pontos címét.

16. Tervezzék meg - a Somogy, Zala és a Veszprém megyei rendőr-főkapitánysá

gok - a területükön levő belügyi üdülők és személyi állományuk átvételét.

17. A HB irányító és tervező munkájának segítése érdekében a HB elnöke által 

meghatározott HB ülés keretében a rendőr-főkapitányok - a jelen mellék

let 4., 6., 10., 13., 15. pontjaiban foglaltak kivételével - adjanak tá

jékoztatást.
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18. Minden év március 31-ig tájékoztassák a honvédelmi bizottságokat azok

ról az intézkedésekről /tervpontosítások, továbbképzések, harckészült

ségi gyakorlatok, "M" szemlék, vezetői megbeszélések, stb./ amelyeket a 

felkészülés érdekében a rendőr-főkapitányságok éves munkaterve alapján 

terveznek.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

19. Hajtsák végre:

a/ a HB , a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB kijelölt tagjai, 

valamint - a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével - az illetékes

ségi területükön levő büntetésvégrehajtási intézetek és tűzoltóparancs

nokságok, Borsod és Vas megyében a miskolci, illetve a szombathelyi 

Rendőrképző Iskola értesítését a fokozott harckészültség elrendeléséről;

b/ a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB elnökök, tanácselnökök 

mozgósítással összefüggő riasztását.

20. Vonják össze és tartsák együtt a megyei vagy nagyobb jelentőségű esetek 

jelentkezése esetén a Karhatalmi Operatív Törzset.

21. Kezdjék meg és hajtsák végre az ez időszakban működő, a fegyveres erők és 

testületek mozgósítását végrehajtó ideiglenes szervezetek objektumainak 

külső rendőri biztosítását. Segítsék elő az elvonulás zavartalanságát.

22. Az illetékes hatóságok bejelentésére vegyenek részt a behívóparancs átvé

telét vagy a bevonulást megtagadók előállításában, a be nem vonult tar

talékosok és elő nem állt technikai eszközök felkutatásában.
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23. Indítsák útba a katonai elhárításhoz erre az időszakra átcsoportosításra 

kijelölt személyi állományt.

24. A rendőrkapitányságok vegyék át megőrzésre az elvonuló katonai alakulatok 

elhárító szerveitől a leadandó állam-, vagy szolgálati titkot képező okmá

nyokat. A később elvonulók okmányainak átvételére legyenek készen.

25. Kezdjék meg a fogvatartott személyek felülvizsgálatát, készítsék elő a tár

sadalomra csekély veszélyességűek szabadon bocsátását.

26. Vezessenek be fokozott operatív ellenőrzést a hadiipari, a jelentősebb 

népgazdasági, közlekedési és hírközlő objektumokban, intézményekben, a 

hadsereg és a lakosság ellátása szempontjából fontos vállalatokban és 

üzemekben.

27. Pontosítsák a katonai elhárító szervek részére továbbfoglalkoztatásra ki

jelölt hálózati személyek dossziéjában a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő 

törzsszámot és a bevonulás helyét.

28. A büntetésvégrehajtási intézetekben fokozzák a felderítő munkát a szökési, 

kitörési, támadási szándék felderítésére, megakadályozására.

29. A nagyobb tömegeket érintő rendezvények megtartását csak korlátozottan 

engedélyezzék.

30. Az agresszív katonai tömbökhöz tartozó kapitalista országokba irányuló ma

gánjellegű utazási okmányok kiadását függesszék fel.

31. Szüntessék be a határsávba való belépésre, illetve letelepedésre szóló 

engedélyek kiadását.

32. Tiltsák meg az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országok Dunán tartóz

kodó hajói személyzetének a partra lépését.
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33. Kezdjék meg az állandó jelleggel használt objektumok megerősített őrzé

sét, szigorítsák meg az oda való be- és kilépést.

34. Szervezzék meg a rendőr-főkapitányság központi ügyeleti szolgálata mellett, 

a technikai híradás működésképtelensége esetére - kifejezetten a fedőneves 

utasítások továbbítására - a készenléti futárszolgálatot.

35. A HB-k tájékoztatását a fokozott harckészültség rendszabályainak beveze

téséről, a feladatok végrehajtásának helyzetéről, annak eredményeiről

- a jelen melléklet 26., 27., 28. pontjaiban foglaltak kivételével - hajt

sák végre.

36. Hajtsák végre:

a/ a HB, a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB kijelölt tagjai, 

valamint - a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével - az illetékes

ségi területükön levő büntetésvégrehajtási intézetek és tűzoltó-parancsnokságok 

, Borsod és Vas megyében a miskolci, illetve szombathelyi Ren

dőrképző Iskola értesítését a háborús veszély harckészültség elrendelé

séről ;

b/ a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB elnökök, tanácselnökök 

mozgósítással összefüggő riasztását.

37. Kezdjék meg és hajtsák végre az ez időszakba működő, a fegyveres erők és 

testületek mozgósítását végrehajtó ideiglenes szervezetek objektumainak kül

ső rendőri biztosítását. Segítsék elő az elvonulás zavartalanságát.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA
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38. Az okmányok, nyilvántartások pontosításának befejezésével, az akcióban 

érintett személyi állomány eligazításával, a szükséges technikai eszkö

zök számbavételével és elosztásával készüljenek fel:

a/ az agresszor országok ideiglenes jelleggel hazánkban tartózkodó állam

polgárainak őrizetbe vételére, valamint a semleges kapitalista orszá

gok nem hivatalos minőségben hazánkban tartózkodó állampolgárainak ren

dőri védelem alá helyezésére, hazautazásuk elősegítésére; a szocialis

ta országok állampolgárai hazatérésének elősegítésére;

b/ a társadalomra veszélyes személyek őrizetbe vételének végrehajtására.

39. Bocsássák szabadon a felülvizsgált fogvatartott személyek közül azokat, 

akik nem szerepelnek a társadalomra veszélyes személyek nyilvántartásá

ban.

40. A személyi és tárgyi feltételek meglétének ellenőrzésével készüljenek fel

a háborús időszaki jogszabályok hatálybaléptetése, illetve kihirdetése ese

tére tervezett feladatok végrehajtására.

41. A "K" ellenőrző szervvel rendelkező rendőr-főkapitányságok tartóztassák fel

az ellenséges katonai tömbökhöz tartozó kapitalista országokból érkező 

vagy az oda küldött magánjellegű postaküldeményeket.

42. Indítsák útba a katonai elhárításhoz erre az időszakra átcsoportosításra 

kijelölt személyi állományt.

43. A Somogy, Zala és a Veszprém megyei rendőr-főkapitányságok vegyék át a 

területükön levő belügyi üdülőket és személyi állományát a BM I/4. Osz

tálytól.

44. A rendőrség hadműveleti területen levő közbiztonsági erői legyenek ké

szen - alapvető feladataik megváltoztatása nélkül - a Magyar Néphadsereg
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/a továbbiakban: MN/ illetékes parancsnokai /hadosztály, hadsereg/ időle

ges alárendeltségébe kerülésére.

45. A HB-k tájékoztatását a háborús veszély harckészültség rendszabályainak 

bevezetéséről, a feladatok végrehajtásának helyzetéről, annak eredménye

iről - jelen melléklet 38. pontjában foglaltak kivételével - hajtsák vég

re.

46. A Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság vegye át a balatonaligai objektu

mot és az objektumőri állományt a BM Kormányőrség Parancsnokságtól.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

47. Hajtsák végre:

a/ a HB, a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB kijelölt tagjai, 

valamint - a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével - az illeté

kességi területükön levő büntetésvégrehajtási intézetek és tűzoltó-parancsnokságok 

, Borsod és Vas megyében a miskolci, illetve a szom

bathelyi Rendőrképző Iskola értesítését a teljes harckészültség elren

deléséről ;

b/ a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB elnökök, tanácselnö

kök mozgósítással összefüggő riasztását.

48. Kezdjék meg és hajtsák végre az ebben az időszakban működő, a fegyveres 

erők és testületek mozgósítását végrehajtó ideiglenes szervezetek objek

tumainak külső rendőri biztosítását. Segítsék elő az elvonulás zavartalan

ságát.
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49. Kezdjék meg:

a/ a BM Kormányőrség Parancsnoksággal együttműködve - az érintett ren

dőr-főkapitányságok - a meghatározott párt- és állami vezetők hely

színi és útvonal biztosítását;

b/ a HB elnökének személyi, a HB elnök és tagok utazásának rendőri biz

tosítását;

c/ a HB védett vezetési pontok külső operatív védelmét.

50. A hadiipari, a jelentősebb népgazdasági, közlekedési és hírközlő objek

tumokban, intézményekben a hadsereg és a lakosság ellátása szempontjá

ból fontos vállalatokban és üzemekben - a biztonsági igazgatóhelyettesek 

kiküldésének kivételével - térjenek át a háborús időszaki operatív bizto

sításra.

51. A szükséges okmányok kiosztásával, a technikai eszközök átcsoportosításá

val, a személyi állomány megindulási helyére való kiküldésével, illetve 

a szolgálati helyén való együtt tartásával teremtsék meg a teljes készen

létet:

a/ a külföldi állampolgárokkal szembeni intézkedések bevezetésére;

b/ a társadalomra veszélyes személyek őrizetbe vételére.

52. Teremtsék meg a teljes készenlétet a háborús időszaki jogszabályok ha

tálybaléptetése, illetve kihirdetése esetére tervezett feladatok vég

rehajtására.

53. Közöljék a katonai elhárító szervekkel azon kijelölt hálózati személyek 

adatait - személyadatot, a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő törzsszámot 

és a bevonulás helyét -, akik bevonultak katonai szolgálatra és a tovább

foglalkoztatásukat javasolják.
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54. Készüljenek fel az őrizetben levő személyek háborús működési helyre tör

ténő kiszállításának végrehajtására. Helyezzék készenlétbe a személyi 

okmányokat, letéti tárgyakat, vizsgálati anyagokat és egyéb dokumentumo

kat.

55. A HB-k tájékoztatását a teljes harckészültség rendszabályainak bevezeté

séről, a feladatok végrehajtásának helyzetéről, annak eredményeiről - a 

jelen melléklet 50., 51., 53. pontjaiban foglaltak kivételével - hajtsák 

végre.

V.

A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

56. Hajtsák végre a fogvatartott személyek kijelölt helyre történő kiszállí

tását.

57. A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtsa végre:

a/) a BM III/II. Csoportfőnökségtől a kijelölt hadiüzemek, vállalatok operatív 

 védelmének;

b/ a BM Kormányőrség Parancsnokságtól leadásra kerülő objektumok őrzésének 

átvételét.

V I .

KÜLÖN FEDŐNEVES UTASÍTÁS ELRENDELÉSÉNEK ESETÉRE

58. Hajtsák végre a kapott fedőneves utasítással kapcsolatos feladataikat.
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59. A fedőneves utasítás vételét követően:

a/ jelentsék a HB, illetve a VB elnökének az elrendelt intézkedést;

b/ rendeljék tovább a végrehajtásban érintett alárendeltjeik felé a 

feladatot;

c/ a tervek szerint hajtsák végre az intézkedéseket.

60. A külön intézkedésekről való tájékoztatás - azok elrendelése és végre

hajtása után - a HB üléseken megkötés nélkül végrehajtható.

VII.

A JOGSZABÁLYOK HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE ESETÉRE

61. Hajtsák végre a háborús jogszabályok hatályba léptetésével kapcsolatban 

tervezett intézkedéseket.

62. A jogszabályok hatálybaléptetése, illetve kihirdetése esetén a végrehajtás

ra tervezett feladatokról tájékoztassák a HB és a VB elnökeit.

VII I .

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

63. A rendőr-főkapitányságok háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki a sa

játos belügyi és a belügyi szervekre háruló hátországvédelmi feladatokkal.

64. Sajátos belügyi feladatként dolgozzák be az ügyrendbe:

a/ a HB elnökének személyi biztosítását. A HB elnöke és tagjai utazásá

nak operatív és rendőri biztosítását. A HB védett vezetési pont kül

ső operatív védelmét;
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c/ a hadiipari, jelentősebb népgazdasági és hírközlő objektumok, intéz

mények, a hadsereg és a lakosság ellátása szempontjából fontos válla

latok, üzemek operatív védelmét; romboló és kártevő cselekmények meg

akadályozását; a titkos iratok és termékek veszélyeztetés esetén való 

elszállítása vagy megsemmisítésének biztosítását. Hadifelszerelést és 

haditechnikai eszközöket gyártó vállalatoknál biztonsági igazgatóhelyet

tesi rendszer szervezését és működtetését;

b/ a kapitalista országok hírszerző szervei ellen az elhárítás fokozását;

d/ a munkahelyek önkényes elhagyása, selejtes termékek kibocsátásának 

megelőzése érdekében szükséges rendőri intézkedések megtételét;

e/ a társadalomra veszélyes személyek folyamatos kiválasztását, az őrizet

be vételt elkerülő, illegalitásba vonult társadalomra veszélyes sze

mélyek felderítését, az internált személyek közötti elhárító munkát;

f/ a háborús időszaki rendelkezésekkel kapcsolatos végrehajtói és rendé

szeti feladatokat;

g/ a külföldi állampolgárok által elkövetett - jelenleg a központi belügyi 

szervek hatáskörébe tartozó vagy különösen nagy jelentőségű és bonyo

lult bűnügyek kivételével - valamennyi bűncselekmény vizsgálatát;

h/ a béke időszakban központilag végzett operatív figyelési és környezet- 

tanulmány készítési feladatokat;

i/ a belügyi szervek objektumainak őrzését;

j/ a Budapesti Rendőr-főkapitányság hatáskörébe valamennyi Budapesten 

továbbműködő termelő üzem, vállalat és intézmény operatív biztosítását 

;
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k/ a Pest megyei Rendőr-főkapitányság által az "ÜDÜLŐ-I" és "ÜDÜLŐ-II" 

fedőnevű objektumok őrzését.

65. A belügyi szervekre háruló hátországvédelmi feladatként dolgozzák be az

ügyrendbe:

a/ a karhatalmi feladatok szervezését és végrehajtását saját erőkkel, 

valamint a Határőrség, Munkásőrség és az MN e célra kijelölt erői

nek bevonásával;

b/ a lakosság, az országos és középirányító szervek kitelepítésének és be

fogadásának rendőri biztosítását, a visszamaradó javak őrzését, a 

csapást szenvedett területeken a rend fenntartását;

c/ az ellenséges légideszantok, felderítő és diverziós csoportok felderíté

sét, a felderítő és diverziós csoportok megsemmisítését, közreműködést 

a légideszantok megsemmisítésében;

d/ a közreműködést a saját és szövetséges csapatok manővereinek, anyag- 

és csapatszállításainak biztosításában, a katonai forgalomszabályo

zás megvalósításában;

e/ a fegyveres erők és testületek mozgósításának rendőri biztosítását;

f/ a részvételt a be nem vonult tartalékosok vagy elő nem állt technikai 

eszközök felkutatásában;

g/ a részvételt a vonatkozó nemzetközi egyezmény alapján - atomcsapás kö

vetkezményeként - az északi határszakaszon magyar állampolgárok hatá

ron túlra, illetve külföldi állampolgárok magyar területre történő tö

meges menekítésében, a rend fenntartásában;
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h/ részvételt a vegyi-, sugár-, bakteriológiai és tűzhelyzet jelzésében, 

a helyzetértékelésben, illetve az adatok továbbításában, az RBV védel

mi törzs, a szomszédok és az együttműködők részére;

i/ a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállításra kerülő vegyivédelmi 

század igénybevételét.

66. A háborús időszakban a HB-k részére adjanak tájékoztatást:

a/ a feladatok teljesítéséről a jelen melléklet 64. pont e/., h/., j/., 

és k/ alpontjaiban foglaltak kivételével;

b/ a rendkívüli és háborús időszaki saját személyi anyagi- technikai vesz

teségekről, azok pótlásáról

Készült: 655 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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K ü lö n ö se n  fo n to s!
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A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

9/1986. számú 
U T A S Í T Á S A

és a belügyi szervek külön feladatainak összesítve 

Budapest, 1986. június 4.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!

Szám: M-10-21/9/1986. 
...............számú példány

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

9/1986. számú
U T A S Í T Á S A

Budapest, 1986. június 4.

Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év, hó, nap:

Jelen utasításról másolatot, vagy kivonatot készíteni tilos!

ÁBTL - 4.2 - M - 10 - 21/9/1986 /51



BELÜGYMINISZTÉRIUM Szigorúan titkos! 
Különösen fontos!

Szám: M-10-21/9/1986.

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

9/1986. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium és szervei harckészültségének, rendkívüli időszaki 
továbbműködésének biztosításáról

Budapest, 1986. június 4.

A Belügyminisztérium és szervei harckészültségének és rendkívüli idő
szaki továbbműködésének biztosítására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

I.

Általános elvek

1. A Belügyminisztérium és szervei (a továbbiakban: belügyi szervek) 
alaptevékenységük ellátása mellett készüljenek fel a rendkívüli időszakban 
megoldandó feladataikra úgy, hogy képesek legyenek végrehajtani:

a) rendkívüli helyzetben: az állam biztonságát, a közrendet és közbiz
tonságot megzavaró társadalomellenes cselekmények megelőzését, 
megszakítását és felszámolását, elemi csapás és súlyos közveszély, 
katasztrófahelyzet elhárítását, következményeinek csökkentését;

b) rendkívüli állapotban: az állam biztonságát súlyosan fenyegető 
veszélyhelyzetben, hadiállapotban és háborúban az állami és társa
dalmi rend fokozottabb belső védelmét.

3
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2. A belügyi szervek rendkívüli időszaki feladataik ellátását magasabb 
harckészültségbe való helyezésükkel, mozgósításukkal, valamint a rendkívüli 
helyzetre vagy rendkívüli állapotra tervezett intézkedések bevezetésével bizto
sítsák.

3. A belügyi szervek harckészültségének fenntartására és fokozására 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).

4. A belügyi szervek magasabb harckészültségbe helyezhetők:

a) rendkívüli helyzet;

b) rendkívüli állapot

veszélye vagy bekövetkezése esetén. Rendkívüli helyzetben a fokozott és teljes 
harckészültség, rendkívüli állapotban pedig a fokozott, a háborús veszély és a 
teljes harckészültség rendelhető el.

5. A belügyi szervek magasabb harckészültségi fokozatba helyezésének, 
mozgósításának, a szervek kitelepülésének egyes különleges intézkedések vég
rehajtásának elrendelésére jogosult a belügyminiszter, vagy a belügyminiszté
riumi államtitkár és a miniszter által erre felhatalmazott belügyminiszter
helyettes.

6. Rendkívüli állapot veszélye esetén a fokozott harckészültség és a hábo
rús veszély harckészültség elrendelése egyben a kijelölt belügyi szerveknél a 
részleges rejtett, a teljes harckészültség elrendelése pedig az általános rejtett 
vagy nyílt mozgósítást is jelenti.

7. Az ellenség váratlan csapásainak bekövetkezése esetén a Magyar Nép- 
köztársaság napi adásban levő műsorszóró rádióadóin, illetve műsoridőben a 
Magyar Televízió útján elrendelt légiriadó valamennyi belügyi szerv részére a 
teljes harckészültség és az általános nyílt mozgósítás elrendelését is jelenti.

8. Rendkívüli helyzet miatt elrendelt magasabb harckészültségi fokozatok 
esetén a belügyi szervek mozgósítási feladataikat csak a belügyminiszter, vagy a 
belügyminisztériumi államtitkár, és a miniszter által erre felhatalmazott belügy-

4
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miniszter-helyettes engedélyével hajthatják végre. A tartalékosok BM szervek 
részére történő behívását, mozgósítását a honvédelmi miniszter felé a belügy
miniszter kezdeményezi. A mozgósítás méretére - a kialakult helyzetet figye
lembe véve -  az érintett belügyi szervek vezetői, parancsnokai (a továbbiakban: 
parancsnokok) elöljárójuknak tegyenek javaslatot.

9. Rendkívüli helyzetben és rendkívüli állapotban a belügyi szervek -  a sze
mélyi állomány és az anyagi- technikai eszközök megóvása érdekében - külön 
fedőneves utasításra kitelepítésre kerülhetnek.

A kitelepítés történhet:

a) rendkívüli helyzetben: elemi csapások, tűz- és robbanásveszély, 
vegyi- és sugárszennyeződés veszélye vagy bekövetkezése esetén;

b) rendkívüli állapotban: az ellenség támadásának veszélye esetén a 
kitelepítésre kötelezett városokból.

10. Rendkívüli helyzetben a magasabb harckészültségi fokozatba helye
zést és a kitelepülést -  ha a magasabb harckészültségbe helyezés vagy a kitele
pülés végrehajtása olyan késedelemmel jár, amelyből különösen jelentős hát
rány származhat, saját és alárendelt szervei részére -  valamennyi belügyi szerv 
parancsnoka elrendelheti.

11. Amennyiben az ellenség csapásai következtében a hírösszeköttetések 
megszakadtak és központi utasítás kiadására nincs lehetőség, a megyei hadkie
gészítési és területvédelmi (fővárosi hadkiegészítő) parancsnok rendkívüli álla
potban a mozgósítást megkezdi, jelentése alapján pedig a mozgósítási feladatok 
végrehajtását a megyei honvédelmi bizottság elnöke elrendeli.

12. A 10. és 11. pontokban írt esetekben az elrendelés tényét és a tett intéz
kedéseket -  amint az lehetővé válik -  haladéktalanul jelenteni kell az elöljáró 
parancsnoknak, valamint a megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság elnökének.

13. A belügyi szervek rendkívüli helyzetre vagy rendkívüli állapotra való 
felkészülése béke időszakban a reájuk háruló és rendkívüli időszakban várha
tóan jelentkező feladatok megtervezésével, végrehajtásuk feltételeinek meg
szerzésével, az állomány kiképzésével, továbbképzésével, a bonyolultabb fela
datok ellátására való felkészítésével, begyakoroltatásával, a működéshez szük
séges anyagi-technikai feltételek biztosításával történjen. A személyi állomány 
rendkívüli időszaki feladatok ellátására való felkészítéséért a parancsnokok a 
felelősek.
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14. Az állandó harckészültség a belügyi szervek olyan állapota, amikor a 
béke időszaki tevékenységük folytatása mellett 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 a közbiztonság fokozott 
védelmére, fenntartására, a magasabb harckészültségbe helyezéssel és mozgó
sítással összefüggő feladatok meghatározott időn belüli végrehajtására.

15. Az állandó harckészültség során a parancsnokok biztosítsák:

a) az érintett belügyi szerv harckészültsége folyamatos növelésének 
lehetőségeit;

b) a személyi állomány magasfokú erkölcsi, politikai állapotát, a 
belügyi szervek készenlétét a magasabb harckészültségi fokozatba 
helyezésére;

c) a harckészültségi és mozgósítási tervek kidolgozását, naprakészsé
gét, a feladatok ismeretét és begyakorlását, az értesítés és riasztás 
végrehajtásának feltételeit;

d) a meghatározott különleges intézkedések és feladatok végrehajtá
sára való felkészülést;

e) a magasabb harckészültségi fokozatba való helyezés, illetve a 
háború időszakában való továbbműködés alapvető szervezeti, sze
mélyi feltételeit;

0 a hátországvédelmi rendszerben a belügyi szervekre háruló, a 71. 
pontban meghatározott feladatok ellátására való felkészülést;

g) a támadófegyverek hatása elleni védelem megszervezését;

h) a pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi, híradó biztonságtech
nikai eszközök és anyagok előírt mennyiségben való beszerzését, 
készletezését és használható állapotban tartását.

n.
A magasabb harckészültségbe helyezés főbb elvei és követelményei

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

6
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17. A magasabb harckészültségi fokozatok elrendelésekor:

a) a rendkívüli helyzet veszélye vagy bekövetkezése esetén az elren
delt harckészültségi fokozatra előírt rendszabályok közül csak azo
kat kell végrehajtani, amelyek a bekövetkezett esemény jellegéből 
adódóan szükségesek. Az eseménnyel kapcsolatban végre kell haj
tani az egyéb hatályos együttműködési utasításokban meghatáro
zott intézkedéseket is;

b) rendkívüli állapot bekövetkezése esetén az elrendelt harckészült
ségi fokozatra meghatározott valamennyi rendszabályt be kell 
vezetni.

18. A fokozott harckészültség a belügyi szervek olyan állapota, amikor a 
béke időszaki tevékenységük ellátása mellett az erre az időszakra meghatáro
zott feladataik végrehajtásával növelik harckészültségüket. Célja: az állam- és 
közbiztonság fokozottabb védelme és fenntartása mellett megteremteni és biz
tosítani mindazokat a feltételeket, amelyek szükségesek a belügyi szervek 
részére a háborús veszély, vagy a teljes harckészültség gyors eléréséhez.

19. A fokozott harckészültség során biztosítani kell:

a) az állam- és közbiztonság fokozott védelmét és fenntartását;

b) a belügyi szervekre háruló, a 71. pontban meghatározott hátország
védelmi feladatok végrehajtásának megkezdését;

c) a meghatározott különleges intézkedések és feladatok végrehajtásá
nak megszervezését, illetve külön utasításra egyes feladatok meg
kezdését;

d) a kijelölt belügyi szervek részleges mozgósítás útján való kiegészíté
sét, a mozgósítás további feltételeinek biztosítását;

e) a személyi állomány védelmével, illetve az ellenség várható csapásai 
következményeinek csökkentésével kapcsolatos rendszabályok 
bevezetését;

f) a háborús és tartalék vezetési pontok, működési helyek és körletek 
előkészítésének és működtetésének feltételeit.

20. Az ügyeleti szolgálatok értesítsék -  az ügyeleten levő tervek szerint -  az 
alárendelt és az e célból hatáskörükbe utalt szerveket az elrendelt harckészült
ségi fokozatról.
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21. A fokozott harckészültség munkaidő után és munkaszüneti napokon 
történő elrendelése esetén riadóval rendeljék be a parancsnokokat, az „M” terü
leten dolgozókat, valamint a feladatok végrehajtásához kijelölt személyeket.

22. Az elöljáró parancsnokok hajtsák végre az alárendelt parancsnoki állo
mány eligazítását, adjanak utasítást az erre az időszakra megtervezett feladatok 
végrehajtására:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén azonnal;

b) munkaidőn kívüli elrendelésekor a parancsnoki állomány riadózta
tása, illetve beérkezése után.

23. Az alárendelt parancsnokok tájékoztassák a teljes személyi állományt 
az elrendelt harckészültségi fokozatról:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén a parancsnoki eligazítás 
után azonnal, a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állo
mányt pedig bevonulása után;

b) munkaidőn kívüli elrendeléskor a lakásán riadóztatott személyi 
állományt beérkezése után, a közterületen szolgálatot teljesítő sze
mélyi állományt bevonulása után, az előzőekben nem érintetteket 
pedig szolgálatba lépésük kezdetekor.

24. A belügyi szerveknél a magasabb harckészültségi szint biztosítása érde
kében a parancsnokok:

a) szabadságot és eltávozást a rendőri és tűzoltó szerveknél a továb
biakban csak halaszthatatlan ügyben engedélyezzenek, a határőr
ségnél szüntessék be és az ilyen címen távollevő személyi állományt 
rendeljék vissza;

b) szervezzék meg a munkaidőn kívülre és munkaszüneti napokra a 
parancsnoki ügyeletet;

c) vezessék be a 24 órás megerősített ügyeleti szolgálatot. Azoknál a 
belügyi szerveknél, ahol ügyeleti szolgálat nincs, azt meg kell szer
vezni;

d) munkaidő után és munkaszüneti napokra a központi belügyi szer
vek osztályain és valamennyi belügyi szervnél, a külön elhelyezés
ben levő alegységeknél szervezzenek telefonügyeletes szolgálatot;

e) az éjszakai adatszolgáltató részleget erősítsék meg, munkaidő
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utánra és munkaszüneti napokra valamennyi nyilvántartó részleg
nél vezessenek be állandó ügyeleti szolgálatot;

0  az orvosi rendelőkben -  munkaidő után és munkaszüneti napokon -  
működtessenek elsősegélynyújtó ügyeletet;

g) hozzanak létre - a külső szolgálatot ellátó gépjárműveken felül - 
gépjármű ügyeletet;

h) minimálisra korlátozzák a kiszállásokat, intézkedjenek a folyamat
ban levő ellenőrzések gyorsított befejezésére, készüljenek fel a kül
földi tanintézetekben tanulók és külföldi üdülésben résztvevők 
szolgálatba állítására;

i) indítsák útba a más belügyi szervekhez átadásra, átcsoportosításra 
tervezett személyeket;

j) követeljék meg a személyi állomány munkaidőbeni, illetve azon 
kívüli tartózkodásának pontos nyilvántartását;

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

l) ellenőrizzék a személyi állomány riadófelszerelését, hadiruházatát, 
intézkedjenek a hiányok pótlására. A vegyesruhás személyi állo
mány helyezze készenlétbe a békeidőszaki egyenruháját és hadiru
házatát;

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

n) az egészségügyi intézetekben a betegek felülvizsgálatával készülje
nek fel az orvosi felügyeletet nem igénylő járóbetegek kiírására;

o) soron kívül pontosítsák a harckészültségi feladatok, különleges 
intézkedések végrehajtására készített terveket és okmányokat;

p) az objektumokban helyezzék el és tartsák együtt a tervezési és vég
rehajtási szabályzatokban meghatározott ideiglenes szervezetekbe, 
illetve csoportokba beosztottakat, kijelölt személyeket, az 1., 4., 17. 
számú mellékletekkel rendelkező belügyi szervek a személyi állo
mány egy részét vagy egészét, a polgári alkalmazottakból a szüksé
ges létszámot, biztosítsák az együtt tartásra kötelezett személyi állo
mány elhelyezését és élelmezését;
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r) az együtt tartás alól mentesíthetők azok a nők, illetve gyermeküket 
egyedül nevelő férfiak, akiknek 16 éven aluli gyermekük vagy maga
tehetetlen, gondozásra szoruló hozzátartozójuk van.

25. A fokozott harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és 
híradó biztosítása érdekében a szakszolgálatok parancsnokai, illetve a megbí
zott személyek:

a) intézkedjenek a Magyar Nemzeti Banknál lebiztosított készpénz 
felvételére;

b) fizessék ki soron kívül az átcsoportosításra kerülő elvonuló személyi 
állomány egy havi illetményét;

c) a bevonult tartalékosokra terjesszék ki az illetményszámfejtést;
d) az „M” készletezésű technikai eszközöket, orvosi segélyhely egység- 

készleteket, gépjárműveket készítsék elő üzemeltetésre, alkalma
zásra;

e) intézkedjenek -  elsősorban a fegyverzeti, operatív, titkosító és 
híradó biztonságtechnikai eszközök, gépjárművek stb. -  javítási, 
karbantartási és szervíz munkálatainak meggyorsítására, mielőbbi 
befejezésére és használatba adására. Gondoskodjanak a javításhoz 
szükséges alkatrészek, hazai fogyóanyagok készletkiegészítéséről, 
az egészségügyi szakfelszerelések és anyagok soron kívüli pótlásá
ról;

0  a háborús személyi felszerelési anyagokat -  helyileg vagy raktárak
ban tároltakat -  vételezzék fel és adják ki a személyi állománynak;

g) az érintett belügyi szervek vételezzék fel a központi raktárakból a 
készletezett anyagokat, felszereléseket, eszközöket és azokat adják 
ki a felhasználóknak, használatba vevőknek, illetve felhasználáshoz 
előkészítve tárolják;

h) hajtsák végre a helyi anyagbeszerzéseket és azok elosztását;

i) soron kívül hajtsák végre az újonnan kiírt tartalékosok hadiruházat
tal történő ellátását, a lecserélésre került személyek hadiruházatá
nak bevonását;

j) végezzék el a mozgósításra kiírt népgazdasági technika soron kívüli 
ellenőrzését, szükséges mértékű cseréjét;

k) hajtsák végre -  a tervek szerint - a gépjárművek szerven belüli és 
szervek közötti átcsoportosítását, átvételét;
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l) vezessék be az ezen időszakra meghatározott hírforgalmi rendsza
bályokat és korlátozásokat, hajtsák végre a népgazdaságnál biztosí
tott híradó hálózatok és végberendezések műszaki állapotának elle
nőrzését, legyenek készen a rendszer aktivizálására;

m) intézkedjenek a rejtjelzett és titkosított híradás folyamatos üzemé
nek biztosítására;

n) a saját objektumokban a terveknek megfelelően hajtsák végre a 
híradó és biztonságtechnikai berendezések telepítését és üzembe
helyezését;

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

26. A belügyi szervek parancsnokai ügyeleti szolgálataik útján 20 órai ese
ményzárással, naponta 23 óráig jelentsék -  a békeidőszaki jelentési kötelezett
ségen túl -  a BM Főügyeleti Osztálynak:

a) a harckészültségi rendszabályok végrehajtásának helyzetét;

b) a „Kiegészített jelentési kötelezettség"-ben felsorolt eseményeket, 
adatokat.

27. A parancsnokok a fokozott harckészültség rendszabályainak végrehaj
tása után:

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

b) a harckészültség szintjének csökkenése nélkül az állandó elhelye
zési körletekben, annak közvetlen közelében folytassák a szükséges 
képzési feladatokat.

28. A háborús veszély harckészültség a belügyi szervek olyan állapota, ami
kor a békeidőszaki tevékenységük fokozottabb ellátása mellett az erre az idő
szakra meghatározott feladataik végrehajtásával az elért harckészültségi szinten 
túl tovább fokozódik harckészültségük. Célja: az állam- és közbiztonság 
további fokozottabb védelme és fenntartása mellett megteremteni és biztosítani 
mindazokat a feltételeket, amelyek szükségesek a belügyi szervek részére a tel
jes harckészültség gyors eléréséhez.

29. A háborús veszély harckészültség során biztosítani kell:

a) az állam- és közbiztonság fokozottabb védelmét és fenntartását;
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b) a belügyi szervekre háruló, a 71. pontban meghatározott hátország
védelmi feladatok végrehajtását;

c) az utasítás mellékletében meghatározott különleges intézkedések 
és feladatok végrehajtására való felkészülést, illetve külön utasításra 
azok megkezdését;

d) a kijelölt belügyi szervek részleges mozgósítás útján való kiegészíté
sét, a mozgósítás további feltételeinek biztosítását;

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

f) a személyi állomány védelmével, az ellenség várható csapásai követ
kezményeinek csökkentésével kapcsolatos további rendszabályok 
bevezetését;

g) az érintett szervek tartalék vezetésébe kijelölt személyek felkészíté
sét a vezetési pontok elfoglalására és a vezetés működtetésére.

30. Az ügyeleti szolgálatok intézkedjenek a 20. pont alapján.

31. A háborús veszély harckészültség munkaidő után és munkaszüneti 
napokon történő elrendelése esetén riadóval be kell rendelni az utasítás mellék
leteiben kijelölt belügyi szervek teljes személyi állományát, a többi belügyi 
szervnél a parancsnokokat, az „M” területen dolgozókat, valamint a feladatok 
végrehajtásához a tervekben kijelölt személyeket.

32. Az elöljáró parancsnokok hajtsák végre a 22. pontban foglaltakat.

33. Az alárendelt parancsnokok tájékoztassák a teljes személyi állományt 
az elrendelt harckészültségi fokozatról:

a) munkaidőben történt elrendelés esetén a parancsnoki eligazítás 
után azonnal, a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állo
mányt pedig bevonulása után;

b) munkaidőn kívüli elrendeléskor az előző fokozat rendszabályai 
alapján együtt tartott személyi állományt azonnal, a lakáson riadóz
tatott személyi állományt beérkezése után, a közterületen szolgála
tot teljesítő személyi állományt bevonulása után, az előzőekben 
nem érintetteket pedig a szolgálatba lépésük kezdetekor.
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34. A belügyi szerveknél a magasabb harckészültségi szint biztosítása érde
kében a parancsnokok:

a) függesszék fel a szabadnapok kiadását;

b) szüntessék be a szabadság, eltávozás engedélyezését, a továbbiak
ban csak rendkívüli esetben a belügyi szerv parancsnokának külön 
engedélyével lehet a fenti címen a személyi állományt elengedni;

c) a kiszálláson, vezénylésen, szabadságon, eltávozáson, kimenőn 
távollevő személyi állományt rendeljék vissza szolgálati helyére;

d) vonultassák be a gyakorlaton és lövészeten távollevő erőket és esz
közöket;

e) a hivatásos személyi állomány részére tartott valamennyi összevont 
jellegű továbbképzést szüntessék be és a tanfolyamokon levő sze
mélyi állományt irányítsák vissza a vezénylő szervekhez;

f) a fogdafenyítések végrehajtását függesszék fel és az érintett sze
mélyi állományt vezényeljék vissza szolgálati helyére;

g) kötelezzék az együtt tartásra nem jelölt személyi állományt - mun
kaidő után -  a lakáson való tartózkodásra;

h) adjanak utasítást a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állo
mány meghatározott időnkénti bejelentkezésére;

i) a vegyesruhás személyi állomány -  ha az operatív érdekeket nem 
veszélyezteti -  egyenruhában lássa el feladatát;

j) hajtsák végre a 24. pont j) alpontban foglaltakat;

k) intézkedjenek az egészségügyi intézetekben levő orvosi felügyeletet 
nem igénylő járóbetegek kiírására. Új betegeket csak súlyos esetek
ben és életveszély esetén lehet felvenni.

35. Munkaidő után és munkaszüneti napokon -  az FHKSZ-ben meghatá
rozottakon túl -  az objektumban helyezzék el és tartsák együtt:

a) a parancsnokokat és helyetteseiket, az „M” területen dolgozókat, a 
szabályzatokban megjelölt csoportok tagjait és személyeket, a gép- 
járművezetőket, a távol lakókat és a riadó során nehezen értesíthe
tőket;
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b) gondoskodjanak az együtt tartott személyi állomány elhelyezéséről 
és élelmezéséről.

36. A háborús veszély harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egészsé
gügyi és híradó biztosítása érdekében a szakszolgálatok parancsnokai, illetve a 
megbízott személyek:

a) fizessék ki soron kívül a teljes személyi állománynak az egyhavi illet
ményét, ha a háborús veszély harckészültség elrendelésére a hónap 
második felében -  15-e után -  kerül sor;

b) a bevonult tartalékosokra terjesszék ki az illetményszámfejtést;

c) vételezzék fel - a kitelepítésre nem kötelezett szervek -  a népgazda
ságnál tartalékolt étel- és húskonzerveket és saját raktáraikban tárol
ják;

d) vezessék be az előírt hírforgalmi rendszabályokat és korlátozásokat;

e) jegyzőkönyvileg vegyék át a belügyi szervek részére a népgazdaság
ból lebiztosított objektumokat, olyan feltétellel, hogy abban a pol
gári szervek a teljes harckészültség elrendeléséig végezhetik felada
tukat;

f) hajtsák végre a 25. pont k) alpontban meghatározottakat;

g) a nyílt és titkosított híradás és biztonságtechnika vonatkozásában 
biztosítsák a fokozott harckészültség időszakára előírt feladatok 
folyamatos végrehajtását, kiegészítve a háborús működési helyeken 
és tartalék vezetési pontokon telepített eszközökkel, készüljenek fel 
a népgazdaságnál tartalékolt híradóberendezések átvételére.

37. A belügyi szervek parancsnokai, ügyeletes tisztjei a 26. pontban megha
tározottak szerint teljesítsék jelentési kötelezettségeiket.

38. A parancsnokok a háborús veszély harckészültség rendszabályainak 
végrehajtása után -  elhelyezési körleteikben - gyakoroltassák a különböző fela
datok végrehajtására szervezett szolgálatokat, csoportokat, személyeket a reá
juk háruló további feladatok ellátásában.

39. A teljes harckészültség a belügyi szervek harckészültségének legmaga
sabb foka. Célja: minden körülmények között biztosítani az állam- és közbiz
tonság védelmét és fenntartását, befejezni mindazon feltételek megteremtését, 
amelyek biztosítják a rendkívüli helyzet, rendkívüli állapot esetén jelentkező 
belügyi feladatok azonnali megkezdését.
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40. A teljes harckészültség során biztosítani kell:

a) a teljes személyi állomány riadóztatását, készenlétbe helyezését, az 
általános mozgósítás végrehajtását, a hadiszervezetre való áttérés 
befejezését;

b) az állam- és közbiztonság magasszintű védelmét;

c) a belügyi szervekre háruló, a 71. pontban meghatározott hátország
védelmi feladatok folyamatos ellátását;

d) az utasítás mellékletében meghatározott különleges intézkedések 
és feladatok külön utasításra történő végrehajtását;

e) a kitelepítésre kijelölt személyi állomány és anyagi-technikai eszkö
zök részleges kivonását;

f) a belügyi szervek vezetési pontjainak működőképességét;

g) a személyi állomány védelmével, az ellenség várható csapásai követ
kezményeinek csökkentésével kapcsolatos további hatékony rend
szabályok bevezetését.

41. Az ügyeleti szolgálatok hajtsák végre a 20. pontban foglaltakat.

42. Az elöljáró parancsnokok azonnal hajtsák végre az alárendelt parancs
noki állomány eligazítását, adjanak utasítást az erre az időszakra tervezett fela
datok végrehajtására.

43. Az alárendelt parancsnokok tájékoztassák a teljes személyi állományt 
az elrendelt harckészültségi fokozatról:

a) az együtt tartott személyi állományt az elöljáró parancsnokok eliga
zítása után azonnal;

b) a riadóztatott személyi állományt beérkezése után;

c) a közterületen szolgálatot teljesítő személyi állományt pedig a köz- 
biztonsági szolgálat ellátása mellett.

44. A háborús vezetés törzsébe és a tartalék vezetésbe kijelölt személyek 
szervezetten foglalják el a részükre meghatározott működési helyeket.

45. A főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő központi 
belügyi szervek meghatározott személyi állománya, továbbá az állami tűzoltó
ság területi szervei kijelölt parancsnokságai készenléti szolgálatot ellátó állomá
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nyának háromnegyede vonuljon ki a háborús, illetve életvédelmi működési 
helyre és a tervek szerint folytassa működését.

46. A teljes harckészültség pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és 
híradó biztosítása érdekében a szakszolgálatok parancsnokai, illetve a megbí
zott személyek:

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

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

c) hajtsák végre a 25. pont k) alpontban foglaltakat;

d) a nyílt és titkosított híradás és biztonságtechnika vonatkozásában 
biztosítsák a háborús veszély harckészültség időszakára előírt fela
datok folyamatos végrehajtását, vegyék át és aktivizálják a népgaz
daságnál tartalékolt híradótechnikai berendezéseket és anyagokat. 
Szervezzék meg és hajtsák végre azok tervszerinti folyamatos üze
meltetését;

e) vezessék be az előírt hírforgalmi rendszabályokat és korlátozásokat.

47. A parancsnokok intézkedjenek, hogy a hadiruházattal rendelkező sze
mélyi állomány -  az operatív érdekek érvényesítésével - a hadiruházatát viselje. 
Egyéni védőeszközeit használatbavétel céljából tartsa állandóan készenlétben.

48. A szervek parancsnokai, ügyeletes tisztjei a 26. pontban előírtak szerint 
teljesítsék jelentési kötelezettségeiket.

49. A magasabb harckészültség feladatait meghatározott időnormán belül 
kell végrehajtani. Az időnormákat az elrendelés időpontjától kell számítani. Az 
előírt időnormák a rendkívüli állapot veszélye miatt elrendelt magasabb harcké
szültségbe helyezésre vonatkoznak. Rendkívüli helyzet miatt elrendelt maga
sabb harckészültségbe helyezés végrehajtásának időnormáit -  amennyiben az 
elrendelésre jogosult parancsnok arra nem intézkedett - az események jellegé
től függően annak a belügyi szervnek a parancsnoka határozza meg, amely 
részére azt elrendelték.

50. A fokozott harckészültséget biztosító rendszabályok -  a mozgósítás 
kivételével - a bevezetésének, végrehajtásának ideje:

a) munkaidőben történt elrendeléskor 4 óra, a BM Kormányőrség 
részére 6 óra;
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b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történt elrendelés esetén 
5 óra, a BM Kormányőrség részére 7 óra, a főváros közigazgatási 
határán kívüli elhelyezésben levő központi belügyi szervek és HŐR 
Ezred részére 8 óra.

51. A háborús veszély harckészültséget biztosító rendszabályok -  a moz
gósítás kivételével -  bevezetésének, végrehajtásának ideje:

Állandó harckészültségből:

a) munkaidőben történt elrendeléskor 6 óra;

b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történt elrendelés esetén 
7 óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő köz
ponti belügyi szervek és HŐR Ezred részére 8 óra.

Fokozott harckészültségből:

c) munkaidőben történő elrendelés esetén 2 óra;

d) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő elrendelés ese
tén azoknál a belügyi szerveknél, ahol a teljes személyi állomány 
együtt van tartva 2 óra, a részleges együtt tartást megvalósító belügyi 
szerveknél 3 óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezés
ben levő központi belügyi szervek esetében 4 óra.

52. A teljes harckészültséget biztosító rendszabályok -  a mozgósítás kivé
telével -  bevezetésének, végrehajtásának ideje:

Állandó harckészültségből:

a) munkaidőben történt elrendeléskor 8 óra;

b) munkaidő után és munkaszüneti napokon történt elrendelés esetén 
9 óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő köz
ponti belügyi szervek és HŐR Ezred részére 10 óra.

Fokozott harckészültségből:

c) munkaidőben történő elrendelés esetén 4 óra, a főváros közigazga
tási határán kívüli elhelyezésben levő központi belügyi szervek 
részére 5 óra;

d) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő elrendeléskor 5 
óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő köz
ponti belügyi szervek részére 6 óra.
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Háborús veszély harckészültségből:

e) munkaidőben történő elrendeléskor 2 óra;

f) munkaidő után és munkaszüneti napokon történő elrendelés ese
tén 4 óra, a főváros közigazgatási határán kívüli elhelyezésben levő 
központi belügyi szervek részére 6 óra.

53. Az általános időnormákon belül egy-egy rendszabály bevezetésének, 
végrehajtásának részidejét a tervezési és végrehajtási szabályzatok határozzák 
meg. A parancsnokok az általános, valamint a szabályzatokban meghatározott 
időnormákon belül egy-egy feladat végrehajtásának részidejét külön is szabá
lyozhatják.

III.
A mozgósítás főbb elvei

54. A mozgósítás a harckészültségbe helyezés részeként, valamint az egyes 
harckészültségi fokozatoktól függetlenül történhet. A belügyi szervek a mozgó
sítás során átcsoportosított állománnyal, tartalékos hadkötelesek behívásával, 
illetve a népgazdaságból átvett anyagi-technikai eszközökkel kerülnek kiegészí
tésre, feladataik végrehajtásához szolgáltatásokat, objektumokat vesznek 
igénybe.

55. A belügyi szervek mozgósítása lehet:

a) méreteit tekintve: részleges vagy általános;

b) az elrendelés módja szerint: rejtett vagy nyílt.

56. A mozgósítás személyi, népgazdasági technikai eszköz, objektum és 
egyéb szolgáltatási igényeit a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség a Magyar 
Néphadsereg Vezérkar „M” és Hadkiegészítési Csoportfőnökséggel, a területi 
belügyi szervek pedig a megyei hadkiegészítési és területvédelmi (fővárosi had
kiegészítő) parancsnoksággal szoros együttműködésben tervezzék.

57. A harckészültségi fokozatoktól függetlenül, bármely méretű és módo
zatú mozgósítást külön fedőneves utasítással kell elrendelni.

58. A mozgósítási szükségletek kielégítését az állandó harckészültség idő
szakában tartalékokkal együtt kell tervezni, ennek mértéke nem haladhatja meg 
a Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága által meghatározott keretet. A bekö-
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vetkező veszteségek pótlásához szükséges tartalék képzés helyeire, illetve 
igénybevételének rendjére a személyügyi miniszterhelyettes, ellátásának bizto
sítására pedig a pénzügyi-, anyagi-, műszaki miniszterhelyettes -  a BM „M” és 
szervezési csoportfőnök bevonásával -  intézkedjen az alábbiakra figyelemmel:

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

b) a háborús veszély, valamint a teljes harckészültség időszakában- 
mozgósított, de igénybe nem vett tartalékok összevonásáról és a 
további igénybevételükre vonatkozó javaslatok megtételéről a 
belügyminiszterrel együttműködésben a honvédelmi miniszter 
gondoskodik. A tartalékok 15 napon túli benntartására a Miniszter- 
tanács (a Minisztertanács elnökének) engedélye szükséges.

59. A 2., 3., 9., 27. számú melléklettel rendelkező belügyi szervek parancs
nokai alakítsák ki a mozgósítás gyors végrehajtásának feltételeit. Legyenek 
készen egyes harckészültségi fokozatokban -  és attól függetlenül -  a mozgósí
tási feladataik végrehajtására. Az érintett szervek személyi állománya és az 
anyagi-technikai eszközök kiegészítését a külön rendelkezésekben előírtak sze
rint biztosítsák. Tervezzék meg a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség által 
kiadott külön okmány alapján a személyi keretek és technikai eszközök külső 
átcsoportosítását. A tervek szerint készüljenek fel a személyi keretek útbaindí
tására és a technikai eszközök átadására, illetve átvételére.

60. A rendkívüli helyzet esetén elrendelt részleges mozgósítás normaideje, 
amennyiben a szervekhez kiírt személyi és technikai szükségletnek csak egy 
része kerül mozgósításra, 20 óra. A rendkívüli állapot veszélye miatt elrendelt 
részleges mozgósítási feladatok végrehajtásának normaideje 16 óra, az általános 
mozgósításé 22 óra.

61. A belügyi szervek háborús szervezetét és hadilétszámát a béke állo
mánytáblázat kiegészítéseként kiadásra kerülő „M” állománytáblázatok tartal
mazzák. Az „M” állománytáblázatokat a BM „M” és szervezési csoportfőnök -  a 
szervek bevonásával -  folyamatosan készítse el. Az „M” állománytáblázatok a 
jóváhagyásuk napjától érvényesek, a magasabb harckészültségi fokozatokhoz 
kapcsolt mozgósításban érintett szerveknél -  az FHKSZ és HVHKSZ elrende
lésekor részlegesen, a THKSZ elrendelésekor minden belügyi szervnél - általá
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nosan hatályba lépnek. Azon szervek részére, ahol az „M” szervezet és létszám 
megegyezik a béke szervezettel és létszámmal, külön „M” állománytáblázatot 
készíteni nem kell. A THKSZ fokozat elrendelésekor megszűnő szervek 
részére „M” állománytáblázat nem készül.

IV.
A rendkívüli időszaki feladatok ellátására való felkészülés 

és ellenőrzés főbb szabályai

62. A belügyi szervek rendkívüli időszaki feladatainak ellátására való felké
szülés érdekében -  a béke időszakban meghatározott alapfeladatok ellátása- 
mellett -  az ÁHKSZ időszakban a szervek parancsnokai:

a) tervezzék meg a magasabb harckészültségbe való helyezéssel és a 
rendkívüli időszaki továbbműködéssel összefüggő tennivalókat;

b) folyamatosan növeljék és ellenőrizzék saját szerveik, állományuk 
harckészültségét;

c) készüljenek fel az állam- és közbiztonság fokozottabb védelme 
érdekében a hátországvédelmi rendszerben rájuk háruló feladatok 
és különleges intézkedések végrehajtására;

d) fordítsanak kiemelt figyelmet a személyi állomány kiképzésére, 
továbbképzésére, a rendkívüli időszaki feladataik begyakoroltatá
sára és ellenőrzésére;

e) biztosítsák a rendkívüli időszaki továbbműködéshez szükséges 
anyagi-technikai feltételeket.

63. A magasabb harckészültségbe való helyezés és a rendkívüli időszaki 
továbbműködés biztosítása érdekében az ÁHKSZ-ben a parancsnokok készít
sék el a feladatok végrehajtását biztosító terveket, azt tartsák naprakész állapot
ban. Készüljenek fel a magasabb harckészültségi fokozat elrendelése esetén a 
meghatározott feladatok végrehajtására.

64. A folyamatos vezetés biztosítása érdekében rendkívüli állapot veszé
lyének időszakára az ÁHKSZ-ben meg kell szervezni:

a) a belügyminisztériumi államtitkárnak: a belügyminiszter által jóvá
hagyott szervezeti keretben a külön kijelölt vezetőkből a Belügymi
nisztérium háborús vezetését;
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b) az országos parancsnokoknak, rendőr-főkapitányoknak, a határőr
kerület parancsnokoknak és megyei (fővárosi) tűzoltó parancsno
koknak pedig saját személyi állományukból ki kell jelölni az érintett 
belügyi szerv „tartalék vezetés"-ét.

65. A belügyi háborús vezetés működési helyéül „vezetési pontot” vagy 
„pontok”-at, a 64. pont b) alpontban meghatározott szervek működésének biz
tosítására „tartalék vezetési pont”-ot kell kijelölni.

66. A belügyi háborús vezetés szervezetét és feladatait a Belügyminiszté
rium, az érintett belügyi szervekét pedig a szervre vonatkozó háborús ügyren
dek, illetve munkaköri leírások tartalmazzák.

67. Kitelepülés esetén az irányítás folyamatosságának biztosítására a 
belügyi vezetés részére „központi visszamaradó irányító csoport”-ot, a kitele
pülő belügyi szerveknél pedig - azok parancsnokai által meghatározott összeté
telű - további parancsig „visszamaradó irányító csoport”-okat kell létrehozni.

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

a) a BM „M” és szervezési csoportfőnök terjessze fel miniszteri jóváha
gyásra a minisztérium háborús vezetésének szervezetére és felada
taira vonatkozó javaslatokat;

b) a 64. pont b) alpontban meghatározott belügyi szervek parancsnokai 
határozzák meg a tartalék vezetés összetételét és feladatait;

c) a kitelepülő belügyi szervek parancsnokai dolgozzák ki a kitelepülés 
esetén „visszamaradó irányító csoport”-ok működését;

d) a tartalék vezetésbe és a „visszamaradó irányító csoportok”-ba 
beosztottakat parancsnokaik az ÁHKSZ időszakában készítsék fel 
feladataik ellátására.

69. A belügyi szervek parancsnokai az állandó harckészültség idején készít
sék fel az ügyeleti szolgálatokat és a személyi állományt az értesítési, riasztási, 
illetve a magasabb harckészültségbe helyezési feladatok gyors, pontos végrehaj
tására. Az értesítési, riasztási feladatok ellátása érdekében fedőneves elrendelő 
okmányokat kell kidolgozni az alábbiak szerint:

a) a BM „M” és szervezési csoportfőnök a Minisztertanács Honvé
delmi Bizottsága által kijelölt minisztériumok, országos hatáskörű 
szervek, továbbá a belügyi szervek: országos parancsnokságok (Kor-
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mányőrség), csoportfőnökségek, önálló osztályok, valamint ezekkel 
azonos jogállású szervek, illetve az államtitkári titkárság, a minisz
terhelyettesi titkárságok, rendőr-főkapitányságok részére;

b) a BM Határőrség országos parancsnoka és a rendőr-főkapitányok 
alárendeltjeik, illetve ezen kívül a rendőr-főkapitányok a 27. számú 
mellékletben meghatározott szervek részére.

70. A személyi állomány a hadiruházatát és riadófelszerelését munkahe
lyén (szolgálati helyén) vagy lakásán tárolja, melyet a parancsnok határoz meg. 
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.

71. Az állam- és közbiztonság fokozottabb védelme érdekében a belügyi 
szervek a társ-fegyveres szervekkel szoros együttműködésben készüljenek fel a 
hátországvédelmi karhatalmi harcászati, biztosítási, őrzési, valamint tájékozta
tási jellegű feladataik ellátására. A hátországvédelmi feladatokat az alábbiak 
képezik:

a) az államhatárok megerősített őrizete és a határ biztosításában, 
határvédelemben való részvétel;

b) a legfelsőbb állami vezetési pontok és egyes kiemelt objektumok 
őrzése;

c) karhatalmi feladatok szervezése és végrehajtása saját erőkkel, vala
mint a Magyar Néphadsereg és a Munkásőrség e célra kijelölt erői
vel;

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, a 
kialakult tűz- és káresetek felszámolása;

g) az ellenséges felderítő és diverziós csoportok felderítése, megsem
misítése, légideszantok felderítésében és megsemmisítésében való 
részvétel;

h) közreműködés a saját és szövetséges csapatok manővereinek bizto
sításában, a forgalomszabályozásban;

i) részvétel az Országos Sugárfigyelő- és Jelzőrendszer működésében.
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72. A hátországvédelmi rendszerben -  a 71. pontban meghatározott -  a 
belügyi szervekre háruló feladatokat a végrehajtásukra kiadott belügyi, illetve 
BM-HM-MOP közös rendelkezések, valamint a mindenkor hatályos együttmű
ködési előírások és megállapodások figyelembevételével kell tervezni és szer
vezni.

73. A belügyi szervek magasabb harckészültségre, illetve háború idősza
kára való felkészülés és az egységes végrehajtás biztosítása érdekében a 69. pont 
a) alpontban meghatározott belügyi szervek parancsnokai a vonatkozó rendel
kezések alapján a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel egyetértésben ÁHKSZ 
időszakában dolgozzák ki azokat a rendkívüli időszakban hatályba lépő. szakte
rületükre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek feladataik végrehajtásához 
szükségesek.

74. A 69. a) alpontban meghatározott belügyi szervek parancsnokai 
ÁHKSZ időszakában készítsék el:

a) a hadiállomány nyilvántartását, a belügyi tartalékos állomány kép
zésének programját;

b) az „M” anyagkészletezési, utánpótlási, valamint a háborús ellátás
hoz szükséges normákat és terveket;

c) a háborús időszakra vonatkozó pénzügyi, anyagi-technikai, egészsé
gügyi, híradó anyaggazdálkodási, híradó forgalmi, valamint a rejtjel
zőmunka tervezésére, szervezésére és végrehajtására vonatkozó 
belügyi rendelkezéseket;

d) a külső szervekkel az együttműködési megállapodásokat.

75. A parancsnokok a hivatásos, a sor- és tartalékos állomány felkészítését, 
kiképzését, illetve továbbképzését a harckészültségi és rendkívüli időszaki 
követelmények figyelembevételével úgy szervezzék és hajtsák végre, hogy kellő 
jártasságot szerezzenek a harckészültségi rendszabályok, különleges intézkedé
sek, rendkívüli időszaki feladatok végrehajtásában az alábbiak szerint:

a) a hivatásos és sorállomány felkészítését, kiképzését a szakkiképzési 
és harcászati kiképzési feladatokkal együtt szervezzék és törzsfog
lalkozások, törzsvezetési, illetve harckészültségi, mozgósítási, 
összekovácsolási, valamint együttműködési gyakorlatok keretében 
rendszeresen folytassák. Éljék el a feladatok normaidőn belüli telje
sítését;

b) a belügyi tartalékosok továbbképzését különböző időtartamú tanfo-
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lyamok szervezése és gyakorlatokra történő bevonásuk útján bizto
sítsák. Éljék el, hogy a belügyi tartalékos állománynak a belügyi 
szervekhez való kötődése fejlődjön, szakmai képzettségének 
szintje, a feladatokra való felkészültsége, összekovácsoltsága állan
dóan növekedjen;

c) a pénzügyi, anyagi-műszaki miniszterhelyettes a honvédelemről 
szóló 1976. évi I. törvény és a végrehajtására kiadott rendeletekkel 
összhangban gondoskodjon a hadkötelezettségüket a BM szervei
nél teljesítő tartalékosok kereset-(jövedelem)-kiesésének megtéríté
séről és az utazással, élelmezéssel, ellátással, elhelyezéssel kapcsola
tos intézkedések kiadásáról.

76. A parancsnokok a rendkívüli időszaki feladatok végrehajtására való fel
készülés érdekében az irányításuk alá tartozó személyi állománnyal ismertes
sék meg feladataikat és a végrehajtás szintjét gyakorlatok keretében, éves ütem
tervek alapján ellenőrizzék.

77. A BM „M” és szervezési csoportfőnök a belügyi szervekre, az érintett 
parancsnokok pedig saját szerveikre vonatkozóan szervezzék meg a magasabb 
harckészültségi fokozatokban és rendkívüli időszakban végrehajtásra kerülő 
feladatok váratlan gyakoroltatását.

78. A A BM „M” és szervezési csoportfőnök minden év december 1-ig 
készítse el és miniszteri jóváhagyásra terjessze fel a belügyi szervek riadó- és 
harckészültségbe helyezési gyakorlatainak váratlan elrendelésére vonatkozó 
ütemtervet. Az ütemterv alapján és az államtitkár által jóváhagyott „elgondo
lás” szerint rendelje el a belügyi szervek gyakoroltatását. Ellenőrizze a gyakorla
tokat és a tapasztalatokról írásban tegyen jelentést az államtitkárnak és az érin
tett szervet felügyelő miniszterhelyettesnek, akik tegyék meg a szükséges intéz
kedéseket a hiányosságok megszüntetésére.

79. A területi belügyi szerveket érintő gyakorlatok szervezésénél törekedni 
kell arra, hogy azok lehetőleg a megyei honvédelmi bizottságokkal, a védelmi 
bizottságokkal, valamint a társfegyveres szervekkel összhangban együttesen 
kerüljenek végrehajtásra.

80. A belügyi szervek parancsnokai az éves munka tervezésének időszaká
ban -  a BM „M” és szervezési csoportfőnök útján -  kötelesek előzetesen enge
délyt kérni minden általuk vagy a Minisztertanács Honvédelmi Bizottsága, a 
megyei (fővárosi) honvédelmi bizottságok, illetve a társfegyveres szervek által a 
következő évre tervezett együttműködési gyakorlaton való részvételre.
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81. Az engedélyezés jogát fenntartom:

a) a nemzetközi gyakorlatokon való részvételre;

b) kettő vagy több főcsoportfőnökség összes szervei vagy országos 
parancsnokság és alárendelt szervei, valamint három vagy több ren
dőr-főkapitányság és alárendelt szervei teljes személyi állományára 
kiterjedő gyakorlatok végrehajtására.

82. A belügyminisztériumi államtitkár engedélyezi:

a) egy főcsoportfőnökség összes szervei vagy több főcsoportfőnökség 
egyes csoportfőnökségei, önálló osztályai, illetve ezekkel azonos 
jogállású szervek teljes személyi állományára;

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

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

kiterjedő gyakorlatok végrehajtását.

83. A belügyminiszter-helyettesek engedélyezik:

a) a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervek közül egy csoportfő
nökség, önálló osztály, illetve ezekkel azonos jogállású szervre;

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

kiterjedő gyakorlatok végrehajtását.

84. Az országos parancsnokok, csoportfőnökök, önálló osztályvezetők, és 
velük azonos jogállású belügyi szervek parancsnokai, valamint a rendőr-főkapi
tányok - a BM „M” és szervezési csoportfőnök előzetes tájékoztatása mellett -  
engedélyezhetik a 81-83. pontokba nem tartozó, az általuk irányított szervek 
személyi állományának egy részére kiterjedő gyakorlatok végrehajtását.

85. A szakirányítást gyakorló belügyi szervek parancsnokai rendszeresen 
ellenőrizzék és értékeljék a szakirányításuk alá tartozó szerveknél a rendkívüli 
időszaki felkészüléssel kapcsolatos rendelkezések végrehajtását, vegyenek részt 
a rendkívüli időszaki feladatok ellátására való felkészítésben.
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86. Valamennyi belügyi szervnél a rendkívüli időszaki felkészülés ellenőr
zésére 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.

87. Alárendelt belügyi szerveknél ellenőrzésre jogosultak a parancsnokok 
vagy helyetteseik és az általuk nyílt paranccsal megbízott személyek.

88. Az ellenőrzés célja megállapítani a belügyi szervek felkészültségének 
helyzetét.

89. Az ellenőrzések alapvető módszerei:

a) helyszíni ellenőrzés;

b) beszámoltatás;

c) jelentés és adatszolgáltatás.

90. Az ellenőrzés formái:

a) átfogó (komplex) ellenőrzés;

b) témavizsgálat;

c) célellenőrzés;

d) utó- (visszatérő) ellenőrzés;

e) harckészültségi gyakorlat;

f) „M” szemle.

91. A belügyi szervek „M” felkészültségének ellenőrzését:

a) a központi belügyi szerveknél, országos parancsnokságoknál (Kor
mányőrség) és a rendőr-főkapitányságoknál ötéves tervcikluson
ként egy alkalommal a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség, a
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szakirányítást végző belügyi 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) alpontokban meg
határozott belügyi szervek parancsnokai szükség szerinti időben 
hajtsák végre.

92. Az „M” felkészültség ellenőrzésbe be kell számítani a megyei honvé
delmi bizottsággal és a társ fegyveres szervekkel együttesen végrehajtott gya
korlatokat, valamint a BM Felügyeleti Osztály által szervezett és a BM „M” és 
Szervezési Csoportfőnökséggel közösen végrehajtott ellenőrzéseket is.

93. Az „M” felkészültség ellenőrzésének ütemtervét minden évben:

a) a központi belügyi szerveket, az országos parancsnokságokat (Kor
mányőrség) és a rendőr-főkapitányságokat érintően -  a társ fegyve
res szervekkel egyeztetetten -  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 rendőr-főkapitányok a tárgyévet mege
lőző november 15-ig a BM „M” és szervezési csoportfőnöknek

küldjék meg.

94. Az ellenőrzések tervezésénél figyelembe kell venni az érintett belügyi 
szerv konkrét feladatait, a begyakorlottság színvonalát és állapotát, valamint az 
előző ellenőrzések tapasztalatait.

95. Az ellenőrzésre jogosult szervek parancsnokai az ellenőrzés végrehaj
tását követően, minden esetben értékeljék az ellenőrzött belügyi szerv felké
szültségi fokát és határozzák meg a további feladatokat. Az írásos értékelést 15 
napon belül kell az ellenőrzött szerv parancsnoka részére megküldeni.

96. Az ellenőrzés során az ellenőrzött belügyi szerv felkészültségének érté
kelése „megfelelő”, illetve „nem megfelelő” lehet.

97. A belügyi szervek parancsnokai a felkészültség helyzetéről és az aláren
deltek ellenőrzésének tapasztalatairól minden év január 31-ig készítsenek érté-
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kelő jelentést és küldjék meg a BM „M” és szervezési csoportfőnöknek. A BM 
„M” és szervezési csoportfőnök az éves munkáról készített értékelő jelentésé
ben adjon számot a belügyi szervek „M” felkészültségének helyzetéről.

98. A belügyi szervek parancsnokai az általános munkaértékelések során 
rendszeresen, legalább kétévenként vezető értekezleten értékeljék az „M” fel- 
készültséget.

99. A rendkívüli időszaki feladatok összehangolt irányítása és végrehajtása 
feltételeinek biztosítása érdekében a parancsnokok hatáskörüknek és illetékes
ségüknek megfelelően tartsanak kapcsolatot az együttműködésre kijelölt fegy
veres és polgári szervekkel.

100. Az „M” anyagi- és technikai szükségleteket, valamint a „Számítási Év 
terv”-et az érintett belügyi szervek parancsnokainak bevonásával a BM „M” és 
szervezési csoportfőnök tervezze. Az „M” készletezésű anyagok és eszközök 
beszerzésére a belügyi szervek közötti elosztás végrehajtására, nyilvántartására, 
a felhasználás helyén való tárolására, frissítésére, cseréjére a pénzügyi, anyagi-, 
műszaki miniszterhelyettes folyamatosan intézkedjen. A pénzügyi, anyagi
technikai, egészségügyi, híradó biztosítással kapcsolatos tevékenységük körét a 
feladatokat meghatározó jogszabályok, belügyi rendelkezések, az előírt szük
ségletek és normatívák képezik.

101. A parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy állandóan hadihasznál
ható állapotban legyenek: az „M” készletezésű anyagok, fegyverek, a technikai 
és vegyivédelmi eszközök, gépjárművek, híradó berendezések 90%-a, a kiképző 
szaktechnikai eszközök 50%-a.

102. A népgazdaságból igénybevételre kerülő technikai eszközök, objektu
mok, szolgáltatási kapacitások kijelölését, biztosítását, rendszeres időszaki 
szemléjét, harckészültségi fokozatok időszakában történő átvételét a vonat
kozó tervezési és végrehajtási szabályzatban meghatározottak szerint kell ter
vezni, illetve végrehajtani.

103. A magasabb harckészültségi fokozatokban és a háború időszakában 
üzemelő vezetékes és vezeték nélküli híradó és biztonságtechnikai rendszere
ket a belügyi híradó szolgálatok parancsnokai -  az állandó jelleggel üzemelő 
híradás biztosítása mellett -  országosan egyeztetve tervezzék meg és a jóváha
gyott tervek alapján készítsék elő.

104. Az érintett parancsnokok tervezzék meg a rejtjeles kapcsolatok bizto
sítását, teremtsék meg a rejtjelző eszközök működtetésének feltételeit a hábo-
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rús működési helyeken és a tartalék vezetési pontokon. Az előkészítés érdeké
ben - a belügyi objektumokban - tegyenek megfelelő intézkedéseket a bizton
sági és a technikai feltételek, továbbá az eszközök biztosítására.

105. A gazdaságmozgósítási rendszer keretében az illetékes parancsnokok 
- a hatályos gazdaságmozgósítási rendelkezésekkel és iránymutatásokkal össz
hangban -  nyújtsanak segítséget a bevont szervek, vállalatok és intézmények 
rendészeti és biztonsági, illetve tűz elleni védekezésével kapcsolatos tervező és 
szervező tevékenységéhez.

V.
A támadófegyverek hatása elleni védelemre való felkészülés feladatai

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

107. A személyi állomány részére azokra az esetekre, amikor a kialakult 
veszélyhelyzet miatt nem tud állandó szolgálati helyére bevonulni, „gyüleke
zési hely"-eket kell kijelölni, amelyeket a parancsnokok a személyi állománnyal 
ismertessenek.

108. A támadófegyverek hatása elleni védelemre való felkészülés érdeké
ben:

a) a béke elhelyezésben a belügyi szervek részére biztosítani kell az 
életvédelmi létesítmények készenlétét, állagmegóvását, szükség 
esetén korszerűsítését. Beruházások keretében központilag megha
tározásra kerülő helyeken gondoskodni kell „védett vezetési pont”- 
ok, életvédelmi létesítmények kialakításáról, felszereléséről és 
működésük biztosításáról;

b) az életvédelmi létesítménnyel nem rendelkező belügyi szerveknek 
fel kell készülni szükség életvédelmi létesítmények kialakítására és 
berendezésére, ki kell dolgozni az életvédelmi létesítmények építé
sével kapcsolatos terveket;

c) a parancsnokok szervezzék meg a szolgálati helyeken alkalmazható 
légi és RBV riasztás rendjét és a tájékoztatás módját. Készüljenek fel
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a támadófegyverek várható hatásainak felmérésére, a helyzetérté
kelésre megfelelő védelmi rendszabályok alkalmazására;

d) az ellátó, tároló és felhasználó szervek parancsnokai szervezzék 
meg az élelmiszerek, ivóvíz, technikai eszközök, állatállomány, 
takarmány védelmét, a használatban levő objektumok, járművek, 
fényforrások elsötétítését.

109. A várható veszteségek csökkentése érdekében gondoskodni kell a 
személyi állomány kitelepítéséről. A kitelepítés lehet teljes vagy részleges az 
alábbiak szerint:

a) teljes a kitelepítés akkor, amikor az érintett belügyi szerv teljes sze
mélyi állománya, valamint a továbbműködéshez szükséges anyagi
technikai eszközei a veszélyeztetett területről kivonásra kerülnek és 
feladataikat a továbbműködési helyen oldják meg;

b) részleges a kitelepítés akkor, ha az érintett belügyi szerv feladatait 
részben a továbbműködési helyen, részben a veszélyeztetett terüle
ten visszamaradó részleg útján hajtja végre.

110. A kitelepítés az alábbi továbbműködési helyekre történhet:

a) rendkívüli helyzetben „ideiglenes működési hely"-ekre;

b) rendkívüli állapotban „háborús működési hely"-ekre;

c) szolgálat ellátása céljából a visszajáró személyi állomány esetében - 
amennyiben a háborús működési hely távolsága indokolja -  „pihe
nőváltó körlet"-be;

d) a 6., 15. számú melléklettel rendelkező belügyi szervek esetében 
„tartalék háborús működési hely”-re.

111. A belügyi szervek továbbműködéséhez szükséges helyek és objektu
mok kijelölését a hatályos rendelkezések alapján -  az érintett parancsnokoknak 
a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel egyeztetve az illetékes megyei (fővá
rosi) honvédelmi bizottságok jóváhagyásával -  kell végrehajtani.

112. A tervezett helyekre kitelepülni köteles: a hivatásos, a meghagyásban 
részesített polgári és a belügyi szerveknél szakszolgálatra kötelezett női polgári 
állomány. Az előzőekben nem érintett polgári személyeket -  amennyiben 
további munkavégzésük belügyi érdekből szükséges - a kitelepülés helyén 
munkaviszonyuk folytatására kell kötelezni.
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113. A belügyi szervek személyi állománya családtagjainak -  azok kivételé
vel akiknek munkahelyén „M” beosztásuk van -  és a BM nyugdíjasoknak kitele
pítése a polgári lakosság kitelepítésére vonatkozó rendelkezések alapján, lehető
ség szerint az érintett belügyi szervek továbbműködésére kijelölt helyekre vagy 
annak közelébe történjen. Ezt az illetékes szervek parancsnokai a helyi polgári 
védelmi szervekkel egyeztessék.

114. A belügyi szervek kitelepítésének érdekében a kitelepülő szervek 
parancsnokai az állandó harckészültség időszakában tervezzék és szervezzék 
meg a szerv kitelepítését és biztosítsák a folyamatos továbbműködés feltételeit.

115. A parancsnokok ellenséges csapás veszélye, vagy bekövetkezése ese
tén:

a) vezessék be a riasztásra, az életvédelmi létesítmények üzemelteté
sére, a felderítésre, a helyzetértékelésre, a sugáradagmérésre és nyil
vántartásra, a mentésre és mentesítésre vonatkozó rendszabályo
kat;

b) a légiriadó és RBV riadó jelzéseinek megfelelően biztosítsák a köve
tendő magatartási szabályok betartását mind a személyi állomány, 
mind a lakosság körében.

VI.
Egyéb rendelkezések, feladatok

116. A belügyi szervek parancsnokai külön fedőneves utasításra:

a) intézkedjenek az állam- és közbiztonság védelme érdekében terve
zett különleges intézkedések végrehajtására;

b) biztosítsák, hogy a belügyi szervek a háborús időszaki ügyrend alap
ján folytassák tevékenységüket.

117. A parancsnokok intézkedjenek a háborús időszaki jogszabályok 
hatálybaléptetésére, illetve kihirdetésük után:

a) az állam- és közbiztonság fokozottabb védelme érdekében a jogsza
bályokból eredő feladatok végrehajtására;

b) a gazdálkodási szabályozók belügyi szerveknél történő érvényesíté
sére, a háborús gazdálkodásra való átállásra.
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118. Az érintett belügyi szervek parancsnokai a polgári lakosság kitelepí
tése esetén a tervek alapján intézkedjenek:

a) a kitelepítéssel és befogadással kapcsolatos rendfenntartási felada
tok végrehajtására;

b) a kitelepülő állampolgárok ügyei intézésének befejezésére;

c) a kitelepített körzeteken belül a tervezett közbiztonsági, rendészeti 
és tűzvédelmi feladatok ellátására.

119. Az egyes belügyi szervek rendkívüli időszakra vonatkozó külön fela
datait az utasítás mellékletei tartalmazzák. Az érintett belügyi szerveknek az 
utasításban és a mellékletben foglaltakat együttesen kell alkalmazniuk.

120. Az utasításban foglaltak egységes értelmezése és végrehajtásának biz
tosítása végett a belügyminisztériumi államtitkár 1986. június 30-ig adja ki a 
szükséges rendelkezéseket a Belügyminisztérium és szervei harckészültségé
nek és rendkívüli időszaki továbbműködésének részletes szabályozására.

121. A BM  III/IV. csoportfőnök és a BM Határőrség országos parancsnoka 
az alárendelt, a BM Tűzoltóság országos parancsnoka a szakirányítása alá tar
tozó szervek sajátosságait figyelembe véve az utasítás rendelkezéseivel össz
hangban 1986. szeptember 30-ig külön részletesen szabályozzák a harckészült
ség biztosításával összefüggő feladatokat.

122. Az utasítás és a részintézkedések alapján szükséges tervmódosításo
kat a vezetők személyes felelősségének érvényesítésével 1986. október 30-ig 
kell végrehajtani.

123. A parancsnokok gondoskodjanak arról, hogy a teljes személyi állo
mány a harckészültségbe helyezéssel összefüggő feladatait 1986. december 
31-ig részletesen megismerje.

124. A belügyi szervek parancsnokai a magasabb harckészültségbe helye
zésre, valamint a háborús viszonyok közötti működésre való felkészüléssel 
összefüggő kérdésekben, a minisztériumokkal és az országos hatáskörű szer
vekkel kapcsolatot csak a BM „M” és szervezési csoportfőnökkel összehangoltan 
tarthatnak.

125. Az utasítást a belügyi szervek parancsnokaival és az „M” területen dol
gozó állománnyal teljes terjedelemben ismertetni kell, a személyi állomány 
többi részével pedig az alábbiak szerint:
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a) a belügyi szervek parancsnokai az alárendelt parancsnokokkal, vala
mint a beosztott állománnyal a felkészüléshez szükséges mérték
ben;

b) a belügyi tanintézeteknél, továbbá a katonai tanintézetek belügyi 
tagozatainál az utasításban foglaltakat a BM IV/II. csoportfőnök, 
valamint a BM „M” és szervezési csoportfőnök intézkedése alapján 
az illetékes parancsnokok dolgozzák fel és azt a hallgatói állomány
nak oktassák.

126. Az utasítás rendelkezéseit és a béke időszaki ügyrendekben foglalta
kat figyelembe véve a BM „M” és szervezési csoportfőnök az érintett szervek 
vezetőinek bevonásával a szervezeti korszerűsítésekkel és a béke ügyrendek 
pontosításával összhangban készítse el a Belügyminisztérium háborús időszaki 
ügyrendjét és azt hozzám terjessze fel jóváhagyásra, majd ezt követően a 
belügyi szervek végezzék el a háborús ügyrendjeik, illetve „M” időszaki műkö
dési utasításaik, munkaköri leírásaik átdolgozását.

127. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 9/1980. 
BM számú utasítás; az 1/1980., 2/1980. és a 3/1980. számú belügyminisztériumi 
államtitkári parancsok és az ezekkel kiadott szabályzatok, továbbá a 4/1977. 
számú BM „M” és szervezési csoportfőnöki intézkedés hatályát veszti. Az érin
tett belügyi szervek a hatályukat vesztett okmányokat az „M” ügykezelési előí
rások betartásával 1987. január 31-ig semmisítsék meg.

Dr. KAMARA JÁNOS s. k.
belügyminiszter

Készült: 870 példányban 

Kapják: elosztó szerint
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35
BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___  sz. példány.

1. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM TIKÁRSÁG KÜLÖN FELADATAI 

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Kisérjék figyelemmel a társminisztériumok miniszterei, államtitkárai, minisz

terhelyettesei, továbbá az országos hatáskörű szervek elnökei, azok helyette

sei körében bekövetkező személyi változásokat. A bekövetkezett személyi válto

zásról a tudomásul vételt követően folyamatosan értesítsék a BM "M" és szer

vezési csoportfőnököt.

A BM FŐÜGYELETI OSZTÁLYNÁL

2. Tervezzék és szervezzék meg:

a/ a belügyi vezetés háborús működési helyére települő ügyeleti csoportot;

b/ a visszamaradó ügyeleti szolgálat életvédelmi létesítményben való műkö

dését, váltását, az ügyeleti szolgálatok közötti együttműködés, kapcso

lattartás és tájékoztatás módját.

3. Kisérjék figyelemmel a belügyi és társfegyveres szervek által a magasabb 

harckészültségi fokozatba helyezés, a mozgósítás, különleges és egyéb in

tézkedések elrendelésére kiadott fedőneveket.

4. Készüljenek fel:

a/ a Honvédelmi Minisztériumtól érkező fedőneves és betű-számjeles értesíté

sek vételére, a szükséges intézkedések és továbbrendelések megtételére;
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b/ a fedőneves, betű-számjeles utasításoknak és értesítéseknek a belügyi 

szervek, továbbá a kijelölt minisztériumok és országos hatáskörű szer

vek felé történő továbbítására.

5. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökséggel együttműködve gondoskodjanak az 

értesítési és riasztási tervek naprakészen tartásáról.

A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLATNÁL

6. Készítsék el a háborús időszaki futárjárati tervek változatait:

a/ a fegyveres erők és testületek mozgósítása vagy magasabb harckészültségbe 

helyezése;

b / az országos irányító és területi /közép/ irányító szervek vezetői törzse 

kitelepülése;

c/ a tömegtájékoztatást szolgáló központi információkat továbbító hírtechni

kai eszközök működésképtelensége;

d/ a fegyveres erők és testületek kitelepülése

eseteire.

7. Készítsék fel az MSZMP és MT mellett működő futárcsoportot az MSZMP KB ap

parátusával, valamint a BM Futárcsoport kijelölt részlegét a BM Főügyeleti 

Osztály települő ügyeleti csoportjával való együttes kitelepülésre.

8. A BM III/2. Osztállyal egyeztetve dolgozzák ki a személyi állomány és tech

nikai eszközök átcsoportosításával kapcsolatos intézkedéseket.

9. Készüljenek fel az MN Híradófőnökségtől és a BM Főügyelettől érkező - háborús 

 időszaki futárjárati rendre való áttérésre vonatkozó - értesítések vé

telére, a szükséges intézkedések megtételére.
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A BM FŐÜGYELETI OSZTÁLYNÁL

10. Rendeljék be és tartsák együtt az osztály teljes személyi állományát.

11. Hajtsák végre az elrendelésre jogosultak által meghatározottak szerint: 

a/ a közvetlenül értesítendő személyek értesítését;

b/ a fedőneves és betű-számjeles utasítások továbbítását.

12. Kézbesítsék soron kívül a BM Futárcsoporttal a kijelölt minisztériumok és 

országos hatáskörű szervek vezetői részére az értesítéssel kapcsolatos ok

mányokat.

13. A belügyi vezetés háborús működési helyére települő ügyeleti csoport az 

okmányok és eszközök összecsomagolásával készüljön fel az útbaindításra.

14. Helyeztessék készenlétbe a visszamaradó ügyeleti szolgálat működési helyéül 

kijelölt életvédelmi létesítményt. 

15. Folyamatosan végezzék:

a/ a belügyi szervektől érkező jelentések fogadását, összegezését, a vezetés 

részére történő továbbítását;

b/ a diverziós és felderítő csoportok, légideszant alakulatok ledobására 

utaló adatok fogadását; a belügyi vezetéshez, az illetékes rendőr-főka

pitányságokhoz, országos jelentőségű és több megyére kiterjedő vagy na

gyobb jelentőségű esetben az Országos Karhatalmi Törzshöz való soronkí

vüli továbbítását.
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A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLATNÁL

16. Rendeljék be a kijelölt személyi állományt.

III.

A HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA 

A BM FŐÜGYELETI OSZTÁLYNÁL

17. Hajtsák végre az elrendelésre jogosultak által meghatározottak szerint: 

a/ a közvetlenül értesítendő személyek értesítését;

b/ a fedőneves és betű-számjeles utasítások továbbítását;

c/ a kijelölt minisztériumok és országos hatáskörű szervek értesítését.

A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLATNÁL

18. Készüljenek fel az átcsoportosításra kerülő személyi állomány és technikai 

eszköz fogadására, átvételére és szolgálatba állítására.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA 

A BM FŐÜGYELETI OSZTÁLYNÁL

19. Hajtsák végre az elrendelésre jogosult által meghatározottak szerint: 

a/ a közvetlenül értesítendő személyek értesítését;
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b/ a fedőneves és betű-számjeles utasítások továbbítását;

c/ a kijelölt minisztériumok és országos hatáskörű szervek értesítését.

20. Indítsák útba a háborús működési helyen felállításra kerülő ügyelet és a 

BM Futárcsoport kijelölt személyi állományát.

A BM ORSZÁGOS FUTÁRSZOLGÁLATNÁL

21. Fogadják és állítsák szolgálatba az átcsoportosított személyi állományt és 

technikai eszközöket.

V.

A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE 

A BM FŰÜGYELETI OSZTÁLYNÁL

22. A békeelhelyezésben maradó ügyeleti szolgálat a Belügyminisztériumban 

"visszamaradó irányitó csoport" alárendeltségében folytassa tevékenysé

gét.

23. A háborús működési helyre kitelepült ügyeleti szolgálat a kitelepült bel

ügyi vezetés alárendeltségében kezdje meg működését.

Készült: 31 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

2. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. A Honvédelmi Bizottság Titkársága által közölt adatok alapján és az igények

nek megfelelő harckészültségi fokozatok szerinti bontásban és az ellenség vá

ratlan csapása esetére tervezzék és szervezzék meg:

a/ a Honvédelmi Tanács /a továbbiakban: HT/ tagjai és a HT apparátus értesí

tésének és tájékoztatásának, valamint kivonási okmányokkal való ellátásá

nak rendjét;

b/ a HT tagok és a HT apparátusa "K" objektumba való kivonásának útvonalait, 

a gyülekezési és elosztó helyek működtetését, a szállítás módját és az ah 

hoz szükséges gépjármüvek biztosítását;

c/ a HT tagok "K" objektumba, továbbá a családtagjaik X-l objektumba történő 

szállítását és elhelyezését, folyamatos ellátásuk biztosítását, valamint 

az objektumok őrzését;

d/ a HT apparátus és a családtagok "K", illetve X-2 objektumokba való szál

lítását, valamint elhelyezését és az objektumok őrzését.

2. A hatályos rendelkezések és iránymutatások előírásainak figyelembe vételé

vel dolgozzák ki:
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a/ a felső párt- és állami szervek által külön meghatározott vezetők személyi 

a HT tagok "K" objektumokon kívüli mozgása, utazása esetére a biztosítás 

és védelem rendjét;

b/ a "K" vezetési rendszer magasabb harckészültségbe helyezéséből a BM Kormány- 

őrségre háruló feladatokat;

c/ a BM "M" és szervezési csoportfőnök egyetértésével a békeidőszakban őrzött 

objektumok őrzési feladatai átadásának, átvételének rendjét;

d/ a személyi kivonások végrehajtása és a lakosság kitelepítése utáni idő

szakra a párt- és állami vezetők békeidőszakban őrzött lakásainak őrzését 

és biztosítását;

e/ a budapesti szolgálattételre visszamaradó személyi állomány ellátásának, 

váltásának, háborús működési helyekre való ki- és beszállításának rendjét.

3. Határozzák meg:

a/ az átcsoportosításra kerülő személyi állománnyal szemben támasztott köve

telményeket;

b/ a belügyi szervektől átcsoportosításra, illetve a népgazdaságból igénybe

vételre tervezett gépjármüvekkel szemben támasztott különleges igényeket.

4. Adják meg a BM III/III. Csoportfőnökség érintett alosztálya részére a HT ta

gok személyi, helyszín-, és útvonal biztosításának megtervezéséhez szükséges 

adatokat.

5. A légijárművek üzemeltetésének biztosítása érdekében készüljenek fel az MN 

Repülő Főnökséggel kötött megállapodásban foglaltak végrehajtására.
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A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

II.

6. Kezdjék meg az állandó jelleggel használt és az őrzési hatáskörbe utalt ob

jektumok megerősített őrzését, szigorítsák meg az oda való ki- és belépést.

7. Fogadják és állítsák szolgálatba a bevonuló budapesti tartalékos állományt. 

Vegyék át az átcsoportosított és a népgazdaságból igénybe vett gépjármüve

ket.

8. A kijelölt személyi állományt igazítsák el és tartsák együtt. Az anyagi és 

technikai eszközök előkészítésével teremtsék meg az "X" objektumokat, a gyü

lekezési és elosztó helyeket, az átjátszó állomásokat és a háborús működési 

helyeket előkészítő és átvevő csoportok indulási készségét.

9. Készüljenek fel:

a/ a HT tagok és a HT apparátusa tájékoztatására, kivonási okmányokkal való 

ellátására;

b/ a HT tagok és apparátus egy részének esetleges kiszállítására;

c/ a "K-I" objektum operatív ügyeletét előkészítők útbaindítását;

d/ az átcsoportosításra kerülő személyi állomány fogadására;

e/ az őrzési feladatok - a területileg illetékes rendőrkapitányság részére 

való - átadására.

10. Adják meg a BM ORFK II. Csoportfőnökség részére a HT tagok kitelepítési út

vonal biztosításának megtervezéséhez szükséges adatokat.

11. Külön intézkedésre hajtsák végre a 9. pont a/ és b/ alpontban foglaltakat.
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12. Indítsák útba a "K" objektumok őrségének megerősítésére kijelölt személyi 

állományát.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

13. Riadóval rendeljék be a teljes személyi állományt.

14. Igazítsák el és tartsák együtt a HT tagok és a kijelölt vezetők biztosítását 

végző személyi állományt.

13. Indítsák útba:

a/ az "X" objektumok átvételét és aktivizálását végző személyi állományt 

és technikai eszközöket;

b/ a gyülekezési helyek és elosztóhely működtetését biztosító személyi állo

mányt és a szállító jármüveket;

c/ az átjátszó állomásokat előkészítő és üzemeltető csoportokba kijelölteket; 

d/ a "K-I" objektum operatív ügyeletét előkészítő személyt; 

e/ a háborús működési helyeket előkészítő csoportokat.

16. Adják át a balatonaligai objektumot és az objektumőri állományt a Veszprém 

megyei Rendőr-főkapitányságnak.

17. Fogadják az átcsoportosított személyi állományt.

18. Minden háborús működési helyen kezdjék meg az objektumban kijelölt helyisé

gek átvételét, készüljenek fel a betelepülők fogadására, a kiszállításra ke
rülő anyagi és technikai eszközök elhelyezésére.
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IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

19. A HT és munkaapparátusa kitelepítésének elrendelésekor hajtsák végre:

a/ a HT tagok és munkaapparátus tagjainak értesítését, a gyülekezési helye

ken és elosztóhelyen való fogadását, "K" objektumokba történő kiszállí

tását;

b/ a HT tagok és a HT apparátus családtagjai "X" objektumokba való szállítá

sát, elhelyezését, őrzésük és ellátásuk folyamatos biztosítását.

20. Kezdjék meg a meghatározott párt- és állami vezetők személyi-, helyszín- és 

útvonal biztosítását, együttműködve a BM III/III. Csoportfőnökség érintett 

alosztályával és a megyei rendőr-főkapitányságokkal.

21. Fogadják az "X" objektumokra biztosított bevonuló tartalékos állományt és in

tézkedjenek szolgálatba állításukra.

V.

A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG KITELEPÜLÉSÉNEK 

ELRENDELÉSE ESETÉRE

22. Szüntessék be a kijelölt budapesti objektumok őrzését és adják át a Budapes

ti Rendőr-főkapitányságnak.

23. A háborús működési hely elfoglalását követően biztosítsák a továbbműködés 

feltételeit a saját személyi állományon kívül a BM III/III. Csoportfőnökség 

érintett alosztálya részére is.
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24. A BM Kormányőrség háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi fel

adatokkal :

a/ a HT tagjai személyi és utazásának biztosításával;

b/ a HT tagjai és a HT apparátus elhelyezésére szolgáló "K” objektumok, szük

ség esetén ideiglenes elhelyezésükre szolgáló objektumok megerősített őrzé

sével ;

c/ a HT tagjai és a HT apparátus családtagjainak elhelyezésére szolgáló "X" 

objektumok őrzésével, a családtagok és a kiszolgáló személyi állomány el

látásával;

d/ a budapesti szolgálattételre visszamaradó személyi állomány ellátásával, 

folyamatos váltásával, illetve annak végzésével.

Készült: 39 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___  sz. példány.

3. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM HATÁRŐRSÉG KÜLÖN FELADATAI 

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Tervezzék meg a BM "M" és Szervezési Csoportfőnökségtől kapott adatok alap

ján a BM központi szervek háborús működési és elhelyezési objektumainak őr

zését.

2. A Belügyminisztérium hiradásának biztosítása érdekében a BM "M" és Szervezé

si Csoportfőnökséggel, valamint a híradás biztosításában érintett központi 

belügyi szervekkel együttműködve:

a/ végezzék el a tábori híradó század tartalékos állományának "M" állomány- 

táblázat szerinti lebiztosítását az illetékes hadkiegészítési és terület- 

védelmi parancsnokságon;

b/ tervezzék és biztosítsák a tábori híradó század tartalékos állományának há

borús időszaki fegyverzeti, vegyivédelmi, egészségügyi személyi felszere

lési, valamint ruházati anyagokkal való ellátását;

c/ biztosítsák a tábori híradó század békeidőszakban felállított keretállomá

nyának működését, készüljenek fel a tartalékos állomány mozgósítására, fo

gadására, felszerelésére, kiképzésére, elosztására és a szakirányító szer

vekhez történő útbaindítását.
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3. Készüljenek fel saját és szövetséges csapatoknak az államhatáron történő be- 

ki- és átléptetésével kapcsolatos feladatok végrehajtására.

4. Tervezzék meg a határátkelőhelyeknél a kapitalista országok állampolgárainak 

- külön elrendelésre történő - feltartóztatását.

5. Készítsék el a magasabbegységek, alegységek /kerületparancsnokságok, őrsök, 

mélységi őrsök, FEP-ek/ működési területen levő közúti, vasúti műtárgyak rend 

kívüli időszaki őrzésének tervét.

6. Jelöljék ki a Magyar Néphadsereggel történő együttműködés biztosítása érdeké

ben az összekötő tiszteket, csoportokat, tervben rögzítsék feladataikat.

7. A Belügyminisztérium központi állományának a tömegpusztító fegyverek elleni 

védelme érdekében, várható feladatok végrehajtására a lebiztosított tartalé

kos állományból a BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség által meghatározott kö

vetelményeknek megfelelően - az "M" állománytáblázat alapján - alakítson ki:

a/ egy megerősített műszaki századot;

b/ egy vegyivédelmi századot.

8. Működtessék a sugárfigyelő és jelzőrendszerbe kijelölt mérőállomásokat és tel

jesítsék adatgyűjtő, feldolgozó és adattovábbító feladataikat.

9. Tervezzék meg a szomszédos szocialista országok területén szolgálatot teljesí

tő magyar határőr személyek visszavonását és a honi területen történő további 

működést.

10. Tervezzék meg kitelepülésig a béke objektumban, azt követően a háborús műkö

dési helyen biztosított objektumban a Sajtó Osztály működéséhez szükséges anyagokat 

, eszközöket.
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11. Tervezzék és szervezzék meg a vonatkozó utasításokban előírtak szerint: 

a/ a határbiztosításban, határvédelemben;

b/ a karhatalmi feladatokban, továbbá a felderítő és diverziós csoportok 

felderítésében és megsemmisítésében

való részvételt.

12. Dolgozzák ki a fedőneves értesítési rendszert, illetve a vételre és továbbí

tásra vonatkozó végrehajtási terveket.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

13. A határőr ezred személyi állománya részére rendeljenek el riadót és mozgó

sítsák a tábori híradó, híradó, műszaki és vegyivédelmi századok tartalé

kos állományát.

14. Térjenek át minden viszonylatban megerősített határőrizetre.

15. A határőr kerület parancsnokok jelentsék az elrendelt harckészültségi fo

kozatot a területileg illetékes megyei honvédelmi bizottság/ok/ elnökének.

16. Az ügyeleti szolgálatok alárendeltségében - a technikai híradási összekötte

tés működésképtelensége esetére - a BM Határőrség Országos Parancsnokságon és 

a határőr kerület /ezred/ parancsnokságoknál szervezzenek ideiglenes jelleggel 

készenléti futárszolgálatot a fedőneves utasítások továbbítására.

17. Kisérjék fokozott figyelemmel Ausztria határközeli területeit, különös tekin

tettel a csapatmozgásokra, a felderítő tevékenységre, gyakorlatokra és idegen 

személyek határközeli megjelenésére. Fokozzák az információk szerzését:
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a/ a Magyar Népköztársaság és a szocialista országok ellen tervezett politi

kai, gazdasági intézkedésekről;

b/ a fegyveres erők rejtett vagy nyílt mozgósításáról, csapatok harckészült

ségbe helyezéséről, átcsoportosításáról, gyakorlatozásáról, hadszíntér és 

vezetési pontok előkészítéséről, a deszant alakulatok, felderítő és diver

ziós csoportok bevetésének előkészületéről;

c/ a gazdaság haditermelésre történő átállításáról;

d/ nem reguláris erők, valamint magyar emigráns szervek fegyveres csoportjai 

készenlétbe helyezéséről.

18. Indítsák útba a BM III/V-5., a BM III/V-6., a BM III/5., valamint a BM I/2. 

Osztályokhoz a tábori híradószázad állandó harckészültség időszakába kijelölt 

állományát;

19. A határőr vegyes bizottságok függesszék fel munkájukat.

20. Hajtsák végre a sugárfigyelő és jelzőrendszer I. fokú készültségbe helyezé

sét.

21. Intézkedjenek az Új Kiképzési Rendszerű Műszaki Zászlóalj munkahelyeken levő 

személyi állományának felszerelésére, valamint a BM státuson levő állomány 

fegyverzete kiegészítésére.

22. A tényleges katonai szolgálatot letöltött személyek leszerelését függesszék 

fel, az újoncok bevonultatását pedig az eredeti terveknek megfelelően végez

zék.

23. Jugoszlávia területén levő határátkelőhelyekről vonják vissza a személyi állo

mányt magyar területre és a továbbiakban honi területen végezzék feladataikat
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24. Legyenek készen a határőrség egyes részei az MT határozata /MT elnökének dön

tése/ alapján meghatározott katonai parancsnokok alárendeltségbe kerülésére.

25. Tiltsák meg a NATO-hoz tartozó országok Dunán tartózkodó hajói személyzeté

nek partra lépését.

26. Kezdjék meg az állandó jelleggel használt objektumok megerősített őrzését, 

szigorítsák meg az oda való be- és kilépést.

27. Riadóztassák a határőrség teljes személyi állományát és a továbbiakban tart

sák együtt. Hajtsák végre a határőr ezred teljes tartalékos állományának moz

gósítását . Az Új Kiképzési Rendszerű Műszaki Zászlóalj építő munkáit szüntes

sék be és az állományt vonják össze a BM Határőrség objektumába. Intézkedje

nek a más belügyi szervekhez vezényelt, kirendelt sorállomány visszavezénylé

sére, visszarendelésére.

28. Szüntessék be a tényleges katonai szolgálatra történő behívást és térjenek át 

a gyorsított ütemű kiképzésre.

29. A határőr kerületek alegységei legyenek teljes készenlétben a határbiztosí

tásban és határvédelemben való részvételre, a hadműveleti területen levő ha

tárőr kerületek teljes személyi állományukkal - alapvető feladataik megvál

toztatása nélkül - a néphadsereg illetékes parancsnokai /hadosztály, hadse

reg/ alárendeltségébe kerülésére. Az átalárendelés, illetve annak megszünteté

se a belügyminiszterrel egyetértésben a honvédelmi miniszter hatáskörébe tar

30. Hajtsák végre az ezen időszakra meghatározott belügyi szervekhez a személyi 

állomány vonatkozó részének átcsoportosítását.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

tozik.
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31. A határőr kerület parancsnokok jelentsék az elrendelt harckészültségi foko

zatot a területileg illetékes megyei honvédelmi bizottság/ok/ elnökének.

32. Kezdjék meg a működési területen a kijelölt közúti és vasúti műtárgyak őr

zését.

33. Készítsék fel a Szovjetunió, Csehszlovákia, Románia területén szolgálatot 

teljesítő határőröket magyar területre történő visszatérésre.

34. Küldjék ki az összekötő tiszti csoportokat, tiszteket a Magyar Néphadsereg 

kijelölt egységeihez és kezdjék meg feladataik ellátását.

35. Hajtsák végre a sugárfigyelő és jelzőrendszer II. fokú készültségbe helye

zését.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

36. Indítsák útba:

a/ a Belügyminisztérium központi szervei háborús működési helyét őrző, va

lamint

b/ a műszaki és vegyivédelmi feladatokat ellátó 

alegységeket.

37. Adják át az Új Kiképzési Rendszerű Műszaki Zászlóalj népgazdasági státuson 

levő állományát - a BM "M" és szervezési csoportfőnök által meghatározott 

felszereléssel - a BM központi tartalék parancsnokának.
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38. A határőr kerület parancsnokok jelentsék az elrendelt harckészültségi fo

kozatot a területileg illetékes megyei honvédelmi bizottság/ok/ elnökének.

39. A kishatárszéli forgalom részére megnyitott átkelőhelyeket meg kell szün

tetni .

40. A sugárfigyelő és jelzőrendszert helyezzék III. fokú készültségbe. Működ

tessék a mérőállomásokat, valamint az értékelő és tájékoztató szerveket.

41. A Szovjetunió, Csehszlovákia, Románia területén levő határátkelőhelyeken 

szolgálatot teljesítő személyi állományt vonják vissza magyar területre 

és a továbbiakban honi területen végezzék feladataikat.

42. Kezdje meg tevékenységét a folyamatos vezetést biztosító "visszamaradó 

irányi tó csoport" - a béke elhelyezésben maradva - és a működést mindad

dig folytassa, amíg a vezetés a háborús működési helyről nem biztosított.

43. Hajtsák végre:

a/ a kapitalista országok állampolgárainak feltartóztatását a határátkelő-

V.

AZ ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁG KITELEPÜLÉSÉNEK 

ELRENDELÉSE ESETÉRE

VI.

KÜLÖN FEDŐNEVES UTASÍTÁS ELRENDELÉSE ESETÉRE

helyeken;
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b/ a hadműveleti területen levő határőr kerületek átalárendel ésével kapcso

latos feladatokat;

c/ a saját- és szövetséges csapatoknak az államhatáron történő be-, ki- és 

átléptetésével kapcsolatos feladatokat.

44. Az elrendelések kapcsán a vezető szervek parancsnokai /ügyeleti szolgálata/ 

rendelje tovább a magasabbegységek, alegységek felé a végrehajtást, a maga

sabbegységek parancsnokai pedig jelentsék a feladatok végrehajtásának elren

delését a területileg illetékes megyei honvédelmi bizottság/ok/ elnökének.

-  8 -

VII.

A JOGSZABÁLY HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE 

KIHIRDETÉSE ESETÉRE

45. Hajtsák végre a határ- és idegenforgalomnak, az útlevelek kiadásának korlá

tozásáról szóló, illetve egyéb hatályba lépő jogszabályból adódó feladatai

kat.

VIII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

46. A BM Határőrség háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi felada

tokkal :

a/ a működési területen levő közúti, vasúti műtárgyak folyamatos őrzésével; 

b/ csapatok be-, ki- és átléptetésével az államhatáron;
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c/ a BM központi szervek által a háborús működési helyen használt objektumok 

őrzésével, a műszaki és vegyivédelmi feladatok ellátásával, híradásának 

technikai bíztosításában való részvétellel;

d/ részvétel a belügyi szervekre háruló hátországvédelmi feladatok keretén 

belül az államhatár őrzésében és védelmében; a karhatalmi feladatok vég

rehajtásában, az ellenséges légideszantok, felderítő és diverziós csopor

tok felderítésében és felszámolásában, a vegyi sugárfigyelésben és jel

zésben .

Készült: 66 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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KÜLÖNÖSEN FONTOS!
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57

4. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM "M" ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG 

KÜLÖN FELADATAI

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Dolgozzák ki:

a/ a fedőneves értesítési rendszert, illetve a vételre és továbbításra vo

natkozó végrehajtási terveket az alábbi szervek részére:

- országos parancsnokság/ok/, /Kormányőrség/ és csoportfőnökségek, önálló 

osztályok, Rendőrtiszti Főiskola, BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei 

Parancsnokság, rendőr-főkapitányságok, BM Forradalmi Rendőri Ezred;

- IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokság;

b/ a BM I/II. Csoportfőnökséggel együttműködve a népgazdaságnál tartalékolt 

étel- és húskonzervek, hajtó- és kenőanyagok tárolásának, felvételezésé

nek, elosztásának, elszámolásának, valamint a Belügyminisztérium "M" kész

letezésű anyagai, eszközei béke időszakban történő felhasználásának elve

it, szabályait és pótlásuk rendjét;

c/ a BM Beszerzési és Ellátási Központ vezetőjével együttműködve, a belügyi 

szervek háborús időszaki ellátásával kapcsolatos anyag- és eszközigények 

kielégítésének módját, a népgazdaságnál biztosított anyagok felvételezé

sének, elosztásának, elszámolásának rendjét;

f
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d/ az RBV védelmi törzs feladatait, kiképzését és felkészítésének rendszerét

e/ a központi belügyi szervek háborús működési helyeire vonatkozó RBV védel

mi terveket;

f/ a BM hadiszervezetének megalakítási tervét és a belügyi szervek tervkivo

natait;

g/ a meghagyási létszámkeretet tartalmazó táblázatot.

2. Egyeztessék:

a/ a belügyi szervek értesítésére és riasztására készülő okmányokat;

b/ a belügyi szervek munkájával kapcsolatos, háború időszakára vonatkozó 

jogszabályokat;

c/ a "K" vezetési rendszerhez tartozó objektumok harckészültségbe helyezésé

ben, működésében, üzemeltetésében érintett belügyi szervek közötti, vala

mint az országos hatáskörű szervekkel való együttműködést.

3. Működjenek közre az illetékes belügyi szervekkel:

a/ a BM központi tartalék létrehozása feltételeinek, szervezeti formájának, 

létszámviszonyainak kialakításában;

b/ a belügyi felső vezetés és a belügyi központi szervek részére, a működés

hez szükséges híradó tervek kidolgozásában;

c/ a belügyi központi szervek háborús működési helyei és elhelyezési objek

tumai őrzésére, valamint műszaki- vegyivédelmi biztosítására vonatkozó 

tervek elkészítésében.
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4. Készítsék el, tárolják és tartsák állandóan naprakészen a minisztériumok, 

országos hatáskörű szervek értesítési okmányait.

5. Tegyenek javaslatot a HT apparátus belügyi törzsének tagjaira, készítsék 

el, illetve gyűjtsék össze, tartsák naprakészen és tárolják a vezetési és 

a HT belügyi törzs személyi állományának kivonásával kapcsolatos okmányo

kat.

II.

FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

6. Rendeljék be riadóval a csoportfőnökség teljes személyi állományát.

7. Pontosítsák és készítsék elő átadásra a HT apparátusba beosztott belügyi 

személyi állomány kivonási és vezetési okmányait.

8. Pontosítsák és készítsék elő szállításra a központi belügyi személyi állo

mány háborús működési helyeire vonatkozó életvédelmi terveket.

9. Pontosítsák a társfegyveres és együttműködő szervekkel való kapcsolattartás 

módját.

10. Pontosítsák a belügyi szervek hadiállományában, hadiszervezetében bekövetke

zett változásokat, kisérjék figyelemmel a vonatkozó nyilvántartásokat, ok

mányokat.

11. Végezzék el a BM "Számítási Év Terv"-ének pontosítását.
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HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

12. Tájékoztassák a HT apparátus belügyi tagjait és adják át részükre a kivoná

si és a vezetési okmányokat.

13. Kisérjék figyelemmel a belügyi szervek hadiállományában, hadiszervezetében 

bekövetkezett változásokat és folyamatosan pontosítsák a vonatkozó nyilván

tartásokat, okmányokat.

14. Indítsák útba a központi belügyi személyi állomány háborús működési helyén

a beszállásolás koordinálására és az életvédelmi létesítmények kialakításának 

szakmai irányítására kijelölt személyt és szállítsák ki az életvédelemre ké

szített terveket.

15. Alakítsák meg az RBV Védelmi Törzset és a kijelölt belügyi objektumban tart

sák együtt az állományt.

IV.

TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

16. Összegezzék a belügyi szervek jelentései alapján a létszámban, technikában 

fennálló hiányokat és tegyenek javaslatot megszüntetésükre.

17. Indítsák útba a háborús működési helyre a központi belügyi személyi állomány 

háborús működési helyén működő RBV védelmi törzsbe beosztottakat.
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V.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

18. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség feladatait a háború időszakában ha

tályba lépő ügyrendje alapján végzi, tevékenységét ki kell egészíteni az 

alábbiakkal:

a/ intézkedéseket kezdeményez a veszteségek pótlására, az átcsoportosítások 

végrehajtására, az utánpótlásra, javaslatot tesz a BM központi tartalék 

alkalmazására;

b/ "RBV védelmi törzs" utján országos szinten felügyeletet gyakorol a belügyi 

szervek RBV védelmi tevékenysége felett, szervezi és irányítja a központi 

belügyi szervek háborús működési helyén a támadófegyverek hatásai elleni 

védelmet.

Készült: 27 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

5.sz. melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM ADATFELDOLGOZÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁSI CSOPORTFŐNÖKSÉG 

KÜLÖN FELADATAI

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Dolgozzák ki a gépi adatfeldolgozás, az értékelés, az elemzés, a vezetői 

tájékoztatás és a tömegtájékoztatás rendszerének:

a/ gépi- és hagyományos /manuális/ nyilvántartó eszközök együttes alkalma

zásával;

b/ hagyományos nyilvántartó eszközök egyedüli felhasználásával 

a rendkívüli időszak legalapvetőbb feladatainak végrehajtási terveit.

2. A rendkívüli időszaki igények kielégítése érdekében az érintett belügyi 

operatív szervekkel együttműködve mérjék fel és határozzák meg a belügyi 

szervek kitelepülése utáni időszakra:

a/ a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség osztályai által tel

jesítendő legalapvetőbb adatszolgáltatási igényeket;

b/ a központi és területi belügyi szerveknek a BM Adatfeldolgozó és Tájé

koztatási Csoportfőnökség felé történő adatszolgáltatással kapcsolatos 

feladatait és kötelezettségeit;
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c/ az adatszolgáltatási igények kielégítéséhez szükséges feltételeket, 

pl. mikrofilm-beolvasó, aggregátor, stb.

3. Tervezzék és szervezzék meg:

a/ a háborús működési helyre kiszállítható egyes manuális /kisebb mennyi

ségű kartont tartalmazó/ nyilvántartások kiszállításának és felhaszná

lásának módozatait és feltételeit;

b/ a nagyobb nyilvántartásokból, esetleg azok meghatározott köréből az 

adatállomány kiszállítását és működtetését /pl.: a Bűntettesek Nyil

vántartásából a figyelőztetett személyek kiemelése, stb./;

c/ a gépi adathordozók és a nem szállítható nyilvántartó eszközök béke 

elhelyezésben történő üzemeltetését, pihenő-váltó körletből bejárás

sal, váltásos rendszerben.

4. Készüljenek fel:

a/ a használatban maradó gépi adatfeldolgozó berendezések üzemeltetési 

feltételeinek és védelmének biztosítására;

b/ a használaton kívül kerülő berendezések, az irattári és archív anyagok 

biztonságos elhelyezésére, esetleg selejtezésére vagy megsemmisítésére;

c/ a kiemelt jelentőségű államtitkot képező adathordozók, illetve nyilván

tartások szükség esetén történő gyors megsemmisítésére.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

5. Kiemelten foglalkozzanak:

-  2 -
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a/ a kialakult helyzetben szükségessé váló értékelésekkel, a felső vezetés 

gyors és pontos tájékoztatásával, az aktuális tömegtájékoztatással és pro

pagandával;

b/ a társadalomra veszélyes személyek kategóriájában történt változások 

nyilvántartásokban való átvezetésével és a szükséges adatok továbbítá

sával;

c/ a személyek körözésére vonatkozó adatok feldolgozásával;

d/ a figyelőztetett személyekkel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgál

tatási feladatok teljesítésével.

6. Gyorsítsák meg minden olyan fontos értesülés, adat feldolgozását, továbbí

tását, amelyek:

a/ a Magyar Népköztársaság és a szocialista országok ellen tervezett poli

tikai, gazdasági intézkedésekről;

b/ a kapitalista országok fegyveres erői mozgásáról, harckészültségbe helye

zéséről, átcsoportosításáról, gyakoroltatásáról, hadszíntér és vezetési 

pontok előkészítéséről;

c/ az agresszív országok gazdasága haditermelésre történő átállásáról, nem 

reguláris erők, valamint az ellenséges magyar emigráció fegyveres cso

portjai készenlétbe helyezéséről

szólnak.
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III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

7. A kidolgozott terveknek megfelelően készüljenek fel a rendkívüli időszaki 

értékelő, tájékoztató és tömegtájékoztatási, illetve propaganda feladatok 

végzésére, az ehhez szükséges feltételek kialakítására.

8. Kezdjék meg az állandó harckészültség időszakában kidolgozott terveknek meg

felelően az eszközök, az adathordozók és iratanyagok háborús működési hely

re való kiszállításának előkészítését, csomagolását.

9. Készítsék elő a megmaradó adathordozók béke elhelyezésben történő további 

üzemeltetését.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

10. Biztosítsák a terveknek megfelelően az értékelő, elemző, tájékoztató és 

tömegtájékoztató munka kijelölt működési helyen való folyamatos végzésére 

való áttérés feltételeit.

11. Kezdjék meg a tervekben meghatározott nyilvántartási eszközök és adathordo

zók kijelölt működési helyre történő kiszállítását, és mindaddig folytassák 

amíg a körülmények lehetővé teszik, illetve azt be nem fejezik.

12. Kezdjék meg a tervekben meghatározott használaton kívüli adathordozók, irat

tári és archív anyagok biztonságba helyezését, vagy a terveknek megfelelő 

megsemmisítését.
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V.

A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÍTÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

13. Az értékelő, tájékoztató, tömegtájékoztató és propaganda tevékenységet a 

háborús működési helyen a gépi adatszolgáltatást és a nem szállítható manu

ális nyilvántartások működtetését pedig a békeelhelyezési körletben a kije

lölt személyi állománnyal a pihenő-váltó körletből történő bejárással, a 

terveknek megfelelően váltásos rendszerben biztosítsák.

Készült: 35 példányban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

6. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/I. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Dolgozzák ki a külföldön tartózkodó hírszerző tisztek, rezidenturák felé a 

magasabb harckészültség elrendeléséről történő értesítés rendjét.

2. A külföldön és a hazai bázison dolgozó hírszerző tiszteket készítsék fel a 

magasabb harckészültség elrendeléséről kapott értesítés után az elrendelt 

harckészültségi fokozatban meghatározott feladatok végrehajtására.

3. Tervezzék meg a külföldön és a hazai bázison működő SZT állományú hírszer

zőtisztek rendkívüli időszaki foglalkoztatást. A rendkívüli időszaki fog

lalkoztatási tervet az SZT állományba helyezésre készített javaslatban kell 

rögzíteni.

4. Tervezzék meg a semleges kapitalista országokban az ügynökség és a titkos 

munkatársak számának növelését háború időszakára.

5. A hírszerzéssel folytatott együttműködésbe bevont személyek köréből jelöl

jék ki azokat, akik a háború időszakában további foglalkoztatásra alkalma

sak. Határozzák meg a felkészítésre és kapcsolattartásra vonatkozó rendet. 

Teremtsék meg a kapcsolattartás feltételeit.

6. A külföldön működő hírszerző tisztek és rezidenturák védelme, valamint az 

SZT állományú hírszerzőtisztek további foglalkoztatása érdekében - az 

egyéni terveknek megfelelően - a Külügyminisztériummal együttműködve:

ÁBTL - 4.2 - M - 10 - 21/9/1986 /113
■



70
- 2 -

a/ dolgozzák ki a hírszerző tisztek hazarendelésének főbb elveit;

b/ mérjék fel a hírszerző tiszteknek az agresszív katonai tömbökhöz nem 

tartozó országokba való kivonásának lehetőségeit;

c/ határozzák meg a családtagok kivonásának rendjét.

7. Jelöljék ki a hírszerző tisztek közül azokat, akiknek illegalitásba vonu

lása szükséges, az ezzel kapcsolatos végrehajtási terveket készítsék el.

8. Működjenek közre - a Külügyminisztérium által történő - a külképviseleti 

szervek dolgozói, a kolóniák tagjai és a külképviseleti szervek objektu

mai fokozott védelmével összefüggő rendszabályok, a fogadó állam részéről vár

ható korlátozó intézkedések bevezetése során követendő magatartási szabályok 

kidolgozásában.

9. Az Országos Rejtjelző Központ:

a/ dolgozza ki a rejtjelző munka tervezésére, szervezésére és végrehajtá

sára vonatkozó szabályzatot;

b/ jelölje ki a BM III/II. Csoportfőnökség által hazai bázison végrehajtandó 

speciális akciójában résztvevő rejtjelző szakállományt.

10. Készítsék el azokat a rejtjelző eszközöket, amelyek használatára a csoport- 

főnökségnek és a külföldön dolgozó hírszerző tiszteknek, valamint rezidentu

ráknak át kell térni. Dolgozzák ki a használatbavétel és a biztonságos keze

lés szabályait.

11. A folyamatos irányítás biztosítása céljából szervezzenek visszamaradó irányi

tó csoportot, mely - a békeelhelyezésben - a csoportfőnökség irányítását el

látja mindaddig, amíg a csoportfőnökség vezetése ezt a háborús működési helyen 

biztosítani nem tudja.
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12. Az MNVK 2. és a BM III/IV. Csoportfőnökséggel együttműködésben készüljenek 

fel a Magyar Néphadsereg feltételezett működési irányában végzendő felderítő 

 és elhárító munkára. Ennek érdekében:

a/ a 16. pontban meghatározottak szerint végezzenek folyamatos felderítést 

az NSZK és Franciaország déli, Olaszország északi, valamint Ausztria 

egész területén, a felderített adatokat továbbítsák az MNVK 2. Csoport- 

főnökséghez;

b/ szervezők meg a Magyar Néphadsereg feltételezett működési irányában alkal

mazásra kerülő felderítő és elhárító tevékenységet végző alegységeket, 

jelöljék ki azok parancsnokait és határozzák meg működési feltételeiket.

13. Dolgozzák ki az MNVK 2. Csoportfőnökség, a BM III/II. és a BM III/IV. Cso

portfőnökséggel való együttműködés általános elveit:

a/ azokat a követelményeket, amelyeket a felderítő és elhárító munkában 

résztvevő személyi állomány kiválasztásánál figyelembe kell venni;

b/ azokat a kérdéseket, amelyekben a 12/a pontnak megfelelően a csoportfő

nökségnek adatgyűjtést kell végezni.

III.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

14: A külföldön tartózkodó hírszerző tiszteket és rezidenturákat értesítsék, 

hogy a fokozott harckészültség időszakára meghatározott feladataikat hajt

sák végre.

15. A csoportfőnökség és a külföldön dolgozó hírszerző tisztek, rezidenturák 

térjenek át az új rejtjelzőeszközök használatára, semmisítsék meg a nélkü
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lözhető titkos anyagokat, a még használatba maradókat készítsék elő meg

semmisítésre.

16. Az összes pozíciók kihasználásával fokozzák az információ szerzést, min

denekelőtt az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országok vonatkozásá

ban - az alábbi adatok megszerzésére:

a/ a Magyar Népköztársaság és a szocialista országok ellen tervezett poli

tikai, gazdasági intézkedések;

b/ a fegyveres erők rejtett vagy nyílt mozgósítása, csapatok harckészült

ségbe helyezése, nagyfokú átcsoportosítása, gyakorlatoztatása, hadszín

tér és vezetési pontok előkészítése, deszant alakulatok, felderítő és 

diverziós csoportok bevetésének előkészülete;

c/ a gazdaság haditermelésre történő átállítása;

d/ a nem reguláris erők, valamint magyar emigráns szervek fegyveres cso

portjai készenlétbe helyezése.

17. Gyorsítsák meg az MN működési irányában gyűjtött adatok továbbítását az 

MNVK 2. Csoportfőnökség részére.

18. Működjenek közre a külképviseleti szervek dolgozói, kolóniák tagjai és

a külképviseleti szervek objektumai védelmére - a Külügyminisztérium ál

tal - ezen időszakra meghatározott rendszabályok bevezetésében.

IV. A Belügyminisztérium vezetése részére soron kívül jelentsék a Magyar külkép

viseletekkel, kapitalista országokban tartózkodó magyar állampolgárokkal 

szemben - a fogadó államok által - alkalmazott adminisztratív intézkedése

ket.
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HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

I V .

20. A Külügyminisztériummal együttműködve hajtsák végre a személyek hazaren

delését, az agresszív katonai tömbökhöz nem tartozó országokba való kivo

nását.

21. Hajtsák végre a kijelölt hírszerző tisztek illegalitásba történő vonulását.

22. A háború időszakában további foglalkoztatásra alkalmas, a hírszerzéssel 

folytatott együttműködésbe bevont ügynökség eligazítását fejezzék be.

23. A külföldön dolgozó hírszerző tisztek, rezidenturák folyamatos irányítását 

biztosító visszamaradó irányító csoportot vonják össze, gyakoroltassák és 

az álljon készen feladatainak ellátására.

24. A semleges kapitalista országokban - terveik szerint - növeljék az ügynök

ség és a titkos munkatársak számát.

25. Helyezzék készenlétbe a BM III/II. Csoportfőnökség által irányított hazai 

bázison végrehajtandó speciális akciókban résztvevő rejtjelző szakállo

mányt.

26. A Magyar Néphadsereg feltételezett működési irányában alkalmazásra kerülő 

felderítő és elhárító tevékenységet végző alegységek készüljenek fel a 

feladataik ellátására.

V.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

27. A külföldön tartózkodó hírszerző tiszteket, rezidenturákat értesítsék, hogy 

a teljes harckészültség időszakára meghatározott feladataikat hajtsák végre.
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28. Az agresszor kapitalista országokban tartózkodó hírszerző tisztek, reziden

turák:

a/ semmisítsék meg a még meglevő titkos okmányokat;

b/ a felderítést mindaddig folytassák, amíg arra lehetőség van.

29. A külképviseleti szervek dolgozói, kolóniák tagjai és a külképviseleti 

szervek objektumai védelme érdekében működjenek közre:

a/ az ezen időszakra meghatározott rendszabályok bevezetésében;

b/ a külképviseletek dolgozóinak a fogadó állam részéről várható intézke

dések bevezetésére, és a követendő magatartásra történő felkészítésé

ben.

30. Indítsák útba a BM III/II. Csoportfőnökség által hazai bázison végrehajtan

dó speciális akciókban résztvevő rejtjelző szakállományt.

31. Vonják össze és tartsák együtt a Magyar Néphadsereg feltételezett működési 

irányában alkalmazásra kerülő felderítő és elhárító alegységeket.

VI.

A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

74
- 6 -

32. A csoportfőnökség folyamatos irányítását biztosító visszamaradó irányító 

csoport a békeelhelyezésben maradva kezdje meg tevékenységét, a működést 

mindaddig folytassa, amíg az irányítás a háborús működési helyről nem biz

tosítható. Az irányítás biztosítása után szervezetten települjön át a há

borús működési helyre.
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33. Az Országos Rejtjelző Központ rejtjelző szakállománya a békeelhelyezési 

körletbe visszajárva - váltott műszakban - végezze munkáját mindaddig, 

amíg a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség a szükséges 

segítséget biztosítani tudja.

VII.

KÜLÖN PARANCSRA

34. Kezdjék meg a Magyar Néphadsereg működési irányában végzendő felderítő 

és elhárító munkát.

VIII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

35. A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi fela

datokkal: 

a/ a felderítés fokozásával a kapitalista országok hírszerző szerveivel szem

ben. A semleges kapitalista országokban a felderítő tevékenység aktivizá

lásával; /ebben a vonatkozásban semleges kapitalista országnak kell tekin

teni azokat, akik a háborúban nem vesznek részt./

b/ a Magyar Néphadsereg működési irányában a felderítő és elhárító munka 

szervezésével, irányításával és végzésével.

Készült: 50 pld-ban
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

7. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Szervezzék meg a fedőneves utasítással elrendelésre kerülő különleges intéz

kedések végrehajtásét, legyenek készen azok teljesítésére.

2. A társadalomra veszélyes személyekkel szemben tervezett akcióhoz szükséges 

okmányok biztosítása érdekében a "Szabályzat"-ban meghatározottak szerint 

fektessenek fel nyilvántartást és azt tartsák naprakészen.

3. Szükség esetén tegyenek javaslatot a biztonsági igazgatóhelyettesi rendszer 

bevezetéséről szóló minisztertanácsi és belügyminiszteri rendeletek módosí-

4. A Budapesti Rendőr-főkapitánysággal közösen készítsék el a csoportfőnökség 

hatáskörébe tartozó és a háború esetén Budapesten továbbműködő hadiipari, 

jelentősebb népgazdasági és hírközlő objektumok, a hadsereg és a lakosság 

ellátása szempontjából fontos vállalatok, üzemek operatív védelmére, romboló 

és kártevő cselekmények megakadályozására vonatkozó terveket. A hadfelszere

lést és haditechnikai eszközöket gyártó vállalatoknál alakítsák ki a bizton

sági igazgatóhelyettesi rendszert.

3. Készüljenek fel a 4. pontban felsorolt vállalatok, intézmények, üzemek operatív 

 védelmének országos szintű irányítására és ellenőrzésére.

6. Dolgozzák ki az internáló táborok működési rendjét, teremtsék meg a működés 

feltételeit.

tására.
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7. A BM I. Főcsoportfőnökség és a BM III/I. Csoportfőnökség érintett szervei, 

a BM III/V. Csoportfőnökség, a BM III/2., a BM III/4. Osztályok, a Pest me

gyei Rendőr-főkapitányság és a BM Forradalmi Rendőri Ezred részére határoz

zák meg a követelményeket a külföldiekkel kapcsolatos akcióban, az interná

ló táborok működtetésében részt vevő személyi állomány kijelölésével, fel- 

használásával, felszerelésével összefüggésben.

8. Szervezzék és tervezzék meg a csoportfőnökség hatáskörében maradó miniszté

riumok, országos hatáskörű szervek, követségek operatív védelmét, illetve 

elhárítását azok kitelepülése utáni időszakra.

9. A határon túl foglalkoztatott ügynökség vonatkozásában:

a/ jelöljék ki azokat, akik a háború időszakában további foglalkoztatásra al

kalmasak. Határozzák meg a felkészítésre és kapcsolattartásra vonatkozó 

rendszabályokat és a kapcsolattartás rendszerét;

b/ dolgozzák ki a hazarendelés főbb elveit, mérjék fel az agresszív katonai 

tömbökhöz nem tartozó országokba való kivonás lehetőségeit, jelöljék ki 

azokat, akiknek illegalitásba vonulása szükséges.

10. A BM III/I. Csoportfőnökség által megadott követelmények alapján jelöljék ki 

a személyi állományból azokat, akik a Magyar Néphadsereg feltételezett műkö

dési irányában végzendő munkában részt vesznek.

11. Jelöljék ki a hálózati személyek közül azokat a tartalékos hadköteles sze

mélyeket, akiknek tovább-foglalkoztatását a katonai elhárító szervek által

- katonai szolgálatra történő bevonulásuk esetére - javasolják. Az ilyen sze

mélyek "B" dossziéjában szerepeltessék a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő 

"törzsszámot" és a "bevonulás helyét", pontos címét.
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II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

12. Vezessék be a fokozott operatív ellenőrzést a hatáskörbe tartozó összes objek

tumoknál, pontosítsák a 4., 5. pontok alapján készített terveket. A TÜK szer

veknél végezzenek soron kívüli ellenőrzést.

13. Fokozza az információszerzést a határon túl foglalkoztatott ügynökség - min

denekelőtt az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országokat érintően - az 

alábbi adatok megszerzésére:

a/ a Magyar Népköztársaság és a szocialista országok ellen tervezett politi

kai, gazdasági intézkedések;

b/ a fegyveres erők rejtett vagy nyílt mozgósítása, csapatok harckészültség

be helyezése, nagyfokú átcsoportosítása, gyakorlatozása, hadszíntér és 

vezetési pontok előkészítése, deszant alakulatok, felderítő és diverziós 

csoportok bevetésének előkészülete;

c/ a gazdaság haditermelésre történő átállása;

d/ nem reguláris erők, valamint magyar emigráns szervek fegyveres csoportjai 

készenlétbe helyezése.

1 4 . Pontosítsák a katonai elhárító szervek részére továbbfoglalkoztatásra kije

lölt hálózati személyek "B" dossziéjában a "Bevonulási Parancs"-ban szerep

lő törzsszámot és a bevonulás helyét.
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HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

III.

15. A BM III/2. Osztállyal szoros együttműködésben vezessék be az agresszív katonai 

tömbökhöz tartozó országok Budapesten akkreditált diplomáciai testületei objek

tumainak, diplomata státuszban levő személyek lakásainak állandó, diplomaták 

mozgása esetén azok nyílt figyelését.

16. Hajtsák végre a határon túl foglalkoztatott ügynökségből kijelölt személyek 

hazarendelését, az agresszív katonai tömbökhöz nem tartozó országokba való 

kivonását, az illegalitásba történő vonulást.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

17. Legyenek készen a külföldi állampolgárokkal szemben tervezett akció végrehaj

tására:

a/ az akciócsoportok foglalják el megindulási helyüket;

b/ az internáló tábor parancsnokságok a tervezett helyen kezdjék meg működé

süket.

18. Közöljék a katonai elhárító szervekkel azon kijelölt hálózati személyek ada

tait - személyadatot, a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő törzsszámot és a 

bevonulás helyét -, akik bevonultak katonai szolgálatra és a továbbfoglalkoztatásukat 

 javasolják.

19. A 4. pontban felsorolt objektumoknál térjenek át a háborús időszaki operatív 

biztosításra.
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A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

V.

20. Adják át a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére a kijelölt hadiüzemeket, 

vállalatokat további operatív védelem biztosítása céljából.

VI.

KÜLÖN FEDŐNEVES UTASÍTÁS ELRENDELÉSE ESETÉRE

21. A vonatkozó fedőneves utasításra:

a/ a csoportfőnökség hajtsa végre az agresszornak minősített országok hazánk

ban működő követségeinek, valamint a Ferihegyi Repülőtér tranzit helyisége

inek elfoglalását, az ott levő agresszor kapitalista országok állampolgá

rainak őrizetbe vételét, internálását, a semleges kapitalista országok ál

lampolgárainak rendőri védelem alá helyezését, a szocialista országok ál

lampolgárainak felszólítását a mielőbbi hazatérésre;

b/ a területi belügyi szervek végrehajtják a társadalomra veszélyes személyek 

őrizetbevételét, mellyel kapcsolatban a csoportfőnökségnek nincs feladata.

VII.

HÁBORÚS JOGSZABÁLY HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE

ESETÉRE

22. Hajtsák végre:

a/ a kijelölt üzemekben a biztonsági igazgató-helyettesek beállítását és fog

lalkoztatását;
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b/ a közbiztonsági őrizetbe helyezésről szóló jogszabályból adódó felada

taikat.

VIII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

23. A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi felada

tokkal :

a/ a kapitalista országok hírszerző szervei ellen az elhárítás fokozása or

szágon belül és kívül egyaránt;

b/ az agresszor kapitalista országok hazánk területén őrizetbe vett állampol

gárai internálásának végrehajtása, az internáló táborok működtetése, a fog

va tartottak közötti felderítés és elhárítás szervezése;

c/ a kapitalista országok őrizetbe vett, illetve rendőri védelem alá helye

zett állampolgárainak kicserélésével, hazairányításával összefüggő fela

datok szervezése, irányítása az érintett társszervekkel és a Külügyminisz

tériummal szoros együttműködésben;

d/ a szocialista országokban működő magyar külképviseleti szervek fokozott vé

delme;

e/ a semleges kapitalista országok kitelepült követségeinek elhárítása, azok 

települési helyein semlegesnek kell tekinteni azokat, amelyek a háborúban 

nem vesznek részt;

f/ a hadiipari, a jelentősebb népgazdasági, hírközlő és közlekedési objektumok, 

intézmények, a hadsereg és a lakosság ellátása szempontjából fontos válla-
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latok, üzemek romboló és kártevő cselekmények elleni védelmének továbbá 

a hadfelszerelést és a haditechnikai eszközöket gyártó vállalatoknál a 

biztonsági igazgatóhelyettesi rendszer kialakításának, működtetésének 

országos irányítása és ellenőrzése;

g/ a Budapestről kitelepült minisztériumok, országos hatáskörű szervek közvet

len operatív biztosítása;

h/ a külfölddel folyó távbeszélő forgalom ellenőrzésébe bevont postai személy

zet operatív ellenőrzése;

i/ részt vesz - a BM III/I., BM III/IV., és az MNVK/2. Csoportfőnökségekkel 

együttműködve - a Magyar Néphadsereg működési irányában végzendő felderí

tői és elhárítói munkában;

j/ az ellenséges felderítő és diverziós csoportok alkalmazásával kapcsolatos 

tervek, intézkedések, valamint az ország területére ledobott ilyen cso

portok operatív felderítésének szervezése.

Készült: 47 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

85

.... sz. példány.

8 .sz. melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/III. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. A hatályos rendelkezések szerint vezessenek külön nyilvántartást a társada

lomra veszélyes személyekről, és az előirt okmányokat folyamatosan küldjék 

meg a személyek lakhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányságoknak.

2. Jelöljék ki a hálózati személyek közül azokat a tartalékos hadköteles személye

ket, akiknek továbbfoglalkoztatását a katonai elhárító szervek által - katonai 

szolgálatra történő bevonulásuk esetére - javasolják. Az ilyen személyek "B" 

dossziéjában szerepeltessék a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő "törzsszámot" 

és a "bevonulás helyét", pontos címét.

3. A BM Kormányőrség Parancsnokságtól kapott adatok alapján a csoportfőnökség 

érintett alosztálya tervezze meg a HT tagjai és a HT apparátus operatív biztosítását

.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

4. A társadalomra veszélyes személyek kategóriájában történt változásokról - be

sorolás, törlés, lakcímváltozás - soron kívül adjanak értesítést a személyek 

lakhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányságnak.
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5. Vezessék be a fokozott operatív ellenőrzést a hatáskörbe tartozó összes ob

jektumnál.

6. Pontosítsák a katonai elhárító szervek részre a továbbfoglalkoztatásra kije

lölt hálózati személyek "B" dossziéjában a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő 

törzsszámot és a bevonulás helyét.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

7. Kezdeményezzék és végezzék el - a BM "M" és szervezési csoportfőnök egyezteté

sével - a vonatkozó háborús időszaki jogszabályok pontosítását.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

8. Közöljék a katonai elhárító szervekkel azon kijelölt hálózati személyek adata

it - személyadatot a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő törzsszámot és a bevonu

lás helyét -, akik bevonultak katonai szolgálatra és a továbbfoglalkoztatásu

kat javasolják.

9. A csoportfőnökség érintett alosztálya kezdje meg a meghatározott párt- és ál

lami vezetők operatív biztosítását, együttműködve a BM Kormányőrség Parancs

noksággal és a megyei rendőr-főkapitányságokkal.

V.

KÜLÖN FEDŐNEVES ELRENDELÉS ESETÉRE

10. A területi belügyi szervek végrehajtják a társadalomra veszélyes személyek
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őrizetbe vételét, mellyel kapcsolatban a csoportfőnökségnek nincs feladata.

11. A párt- és állami vezetők operatív biztosításában résztvevő alosztály részére 

a továbbműködés feltételeit a kitelepülés után a BM Kormányőrség Parancsnokság 

biztosítja.

VI.

A JOGSZABÁLY HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE 

ESETÉRE

12. Hajtsák végre a közbiztonsági őrizetbe helyezésről szóló jogszabályból adódó 

feladataikat.

VII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

13. A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendi feladatait egészítsék ki az or

szágos hatáskörrel történő szakirányítással, és ellenőrzéssel az alábbi fela

datok vonatkozásában:

a/ a budapesti és megyei honvédelmi bizottságok elnökeinek operatív védelme, 

a HB tagok együttes utazásainak operatív biztosítása, a HB védett vezeté

si pontok külső operatív védelme;

b/ a társadalomra veszélyes személyek folyamatos kiválasztása, az internált 

személyek közötti elhárító munka, az őrizetbevételt elkerülő, illegalitás

ba vonult társadalomra veszélyes személyek felderítése;
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c/ a szakirányítás alatt álló területi belügyi szerveknél az ellenséges fel

derítő és diverziós csoportok hálózati felderítése érdekében folytatandó 

tevékenység.

- 4 -

Készült: 39 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___ sz. példány.

9.sz. melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/IV. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I.
AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. A Magyar Néphadsereg állandó készenlétű alakulatainál tegyenek intézkedése

ket a háború időszakára a hálózatfejlesztésre, a rövid, illetve a hosszabb 

készenléti idejű alakulatainál pedig a hálózati operatív munka szervezésére.

2. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség koordinálásával, a BM III/I. és a

BM III/II. Csoportfőnökséggel együttműködve dolgozzák ki a Magyar Néphadse

reg feltételezett működési irányában végzendő közös állambiztonsági felada

tokat és azok végrehajtására vonatkozó együttműködési terveket.

3. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség koordinálásával az MNVK Hadműveleti 

Csoportfőnökséggel együttműködve dolgozzák ki a határon túli területekre 

vonatkozóan az ellenséges felderítő és diverziós csoportok elleni harc együtt

működési feladatait.

4. Folyamatosan végezzék a "K" vezetési rendszert kiszolgáló "M" állomány operatív 

 ellenőrzését.

5. Tervezzék meg a belügyi szervektől átcsoportosított, illetve a tartalékos el

hárító személyi állomány beosztását, fogadását, és intézkedési tervek kiosz

tását.
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6. Szervezzék meg a Katonai Vizsgálati Osztály - "M" állománytáblázatban előírtak 

 szerinti - megalakítását és biztosítsák a működéshez szükséges felté

teleket. Nyújtsanak segítséget a BM III/l Osztálynak a Katonai Vizsgálati 

Osztály háborús időszaki szakfeladatainak kidolgozásában.

7. Alakítsák ki a tábori postaküldemények nyílt ellenőrzésének - cenzúrájának - 

személyi és anyagi feltételeit.

8. Az elvonuló egységek elhárító szervei tervezzék meg a folyamatos működéshez 

nem szükséges titkos anyagok átadását a területileg illetékes rendőrkapitány

ságoknak .

9. Tervezzék meg az MN-el együttműködésben tartalékképző központok és a csoport- 

főnökség törzsét biztositó őr- és kommendáns zászlóalj megalakításával és mű

ködésével kapcsolatos feladatokat.

10. Amennyiben a Magyar Néphadseregnél magasabb harckészültséget, valamint mozgó

sítást rendeltek el, ez külön intézkedés nélkül a BM III/IV. Csoportfőnökség 

személyi állományára is vonatkozik.

11. Készítsék el és jóváhagyásra terjesszék fel - alosztály szervezettel bezáró

lag - a csoportfőnökség béke és "M" állománytáblázatait. A Magyar Néphadsereg 

és a BM Határőrség szervezési ciklusaihoz igazodóan a kiadott szervezési ok

mányok /hadrend, megalakítási terv/ alapján operatív szervezeteiket csoport- 

főnöki hatáskörben dolgozzák be az érintett MN és HŐR állománytáblázatokba.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

12. Hajtsák végre az állandó készenléti idejű alakulatok, intézetek és szervek 

vonatkozásában a háborús időszakra tervezett hálózatfejlesztést, vezessék 

be az ezen időszakra tervezett operatív védelmi intézkedéseket, szigorító 

rendszabályokat.
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13. Készüljenek fel a rövid és hosszabb készenléti idejű alakulatok, intézetek 

és szervek hálózatfejlesztésére, az állam- és szolgálati titkok hatékonyabb 

védelmére, a szigorító rendszabályok bevezetésére.

14. Az elvonuló katonai alakulatok elhárító szervei a területileg illetékes ren

dőrkapitányságok részére adják át megőrzésre a titkos okmányokat.

15. Hajtsák végre a "K" vezetési rendszerrel összefüggő - ezen időszakra megha

tározott - feladatokat, amennyiben erről külön fedőneves utasítást nem kap

tak.

16. Fogadják a társszervektől átcsoportosításra kerülő személyi állományt, osszák 

ki részükre az intézkedési terveket és a tervezettek szerint állítsák szol

gálatba.

17. Alakítsák meg a csoportfőnökség háborús vezetési csoportjait és az összekö

tő csoportokat.

18. A csoportfőnökség törzs háborús vezetési pontokat előkészítő részlegei vo

nuljanak el a meghatározott vezetési pontokra és hajtsák végre a vezetési 

pont átvételét, előkészítését.

19. A csoportfőnökség parancsnokság és törzs készítse elő utbaindításhoz a szö

vetséges csapatok operatív /elhárító/ szerveivel együttműködő összekötő cso

portot.

20. Készítsék elő igénybevételhez az objektumban a törzs részére kialakított óvó

helyet és légoltalmi berendezéseket, valamint tűzvédelmi eszközöket.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

21. Hajtsák végre az állandó és rövid készenléti idejű csapatoknál,
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intézeteknél és szerveknél a tervezett hálózatfejlesztést, operatív védelmi 

intézkedéseket.

22. Hajtsák végre a "K" vezetési rendszerrel összefüggő - ezen időszakra meg

határozott - feladatokat, amennyiben erről külön fedőneves utasítást nem 

kaptak.

23. Készüljenek fel a tartalékképző központok és a csoportfőnökség törzsét biz

tositó őr- és kommendáns zászlóalj megalakítására.

24. Alakítsák meg:

a/ a katonai bűncselekményeket vizsgáló osztályt;

b/ a tábori postaküldemények nyílt ellenőrzését végző cenzúra szerv törzsét 

és biztosítsák a működés feltételeit.

25. Fogadják a társfegyveres szervektől erre az időszakra átcsoportosításra ke

rült személyi állományt, osszák ki részükre az intézkedési terveket és a ter

vezettek szerint állítsák szolgálatba.

26. A csoportfőnökség parancsnokság és törzs települjön a meghatározott vezetési 

pontokra.

27. A kijelölt tartalék vezetési pont készüljön fel az alárendelt operatív szer

vezetek vezetésének átvételére.

28. Az együttműködést biztosító összekötő csoportok vonuljanak el az elöljáró 

/szövetséges/ törzshöz és az együttműködő parancsnokságokhoz.
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IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

29. Hajtsák végre a rövid és hosszabb készenléti idejű csapatoknál, intézetek

nél és szerveknél tervezett hálózatfejlesztést, operatív védelmi intézke

déseket.

30. Hajtsák végre a "K" vezetési rendszerrel összefüggő - ezen időszakra megha

tározott - feladatokat, amennyiben külön fedőneves utasítást erről nem kap

tak.

31. Legyenek készen a tábori postaküldemények nyílt ellenőrzésére.

32. Kezdjék meg működésüket a tartalékképző központok és a csoportfőnökség tör

zsét biztositó őr- és kommendáns zászlóalj.

33. Fogadják a fegyveres szervektől erre az időszakra átcsoportosításra került 

személyi állományt, osszák ki részükre az intézkedési terveket és a terve

zettek szerint állítsák szolgálatba.

34. A társ belügyi szervek által megküldött - továbbfoglalkoztatásra javasolt - 

hálózati személyeket vegyék át, és hajtsák végre az átvétellel kapcsolatos 

feladatokat.

V.

KÜLÖN FEDŐNEVES ELRENDELÉS ESETÉRE

35. Hajtsák végre a "K" vezetési rendszer harckészültségbe helyezésével össze

függő feladataikat.
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A JOGSZABÁLY HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE ESETÉRE

VI.

36. Hajtsák végre a tábori postaküldemények nyílt ellenőrzését.

VII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

37. A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi fel

adatokkal :

a/ a harcoló és hátországvédelmi alakulatok fokozott védelmét szolgáló ope

ratív elhárító feladatokkal;

b/ a Magyar Néphadsereg feltételezett működési területén, a csoportfőnökség 

fedése alatt működő felderítő és kémelhárító tevékenység elősegítésével;

c/ a fegyveres erők és testületek tagjai által elkövetett büntettek vagy ka

tonai bűncselekmények, minősített ügyek vizsgálatával;

d/ a hadifogoly tábor parancsnokságokhoz tartozó személyi állomány és a hadi

foglyok közötti elhárító és felderítő tevékenységgel;

e/ a néphadsereg személyi állománya tábori postaküldeményeinek nyílt ellen

őrzésével;

f/ háborús veszteségek pótlásával, tartalékok létrehozásával, képzésével.

Készült: 40 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint

ÁBTL - 4.2 - M - 10 - 21/9/1986 /136



9
BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

10. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/V. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. A vonatkozó HB határozatoknak és irányelveknek megfelelően szabályozzák a "K" 

vezetési rendszer titkosított híradásával kapcsolatos feladatokat. Tervezzék 

meg az üzemeléshez szükséges létszám- és technikai eszközszükségletet.

2. Szervezzék és irányítsák a Honvédelmi Bizottság által meghatározott titko

sított párt- és kormányszintű hírösszeköttetésekkel kapcsolatos feladatok 

végrehajtását.

3. Tervezzék meg a "Számítási Év" tervéhez az állambiztonsági szolgálatok részé

re a népgazdaságnál tartalékolt eszközöket és szolgáltatásokat.

4. A kitelepülés elrendelése utáni időszakra tervezzék meg a szerv alaptevékeny

ségének ellátásához szükséges azon berendezések üzemeltetését, amelyek nem 

szállíthatók, illetve a kitelepülés helyén nem állnak rendelkezésre.

5. A BM Határőrség Országos Parancsnoksággal, a BM "M" és Szervezési Csoportfőnök

séggel, a BM III/5. és a BM I/2. Osztályokkal közösen hajtsák végre a Tábo

ri Híradó Század szervezetének kialakításával, technikai eszközökkel való el

látásával és működésével kapcsolatos feladatokat, irányításának rendjét és 

biztosítsák az állomány szakkiképzését.
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6. Tervezzék meg a BM Határőrségtől átadásra kerülő tartalékosokból álló híradó 

 állomány fogadását, munkába állítását, élelmezését és egyéb ellátását.

7. A BM III/II. Csoportfőnökség által meghatározott követelmények szerint ké

szítsék fel feladataikra a követségi objektumok elfoglalásában résztvevő 

személyi állományt.

8. Az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektumra vonatkozó operatív technikai eszközök, be

rendezések beépítését úgy készítsék elő, hogy azok a legrövidebb időn belül 

beszerelhetők, illetve üzembe helyezhetők legyenek. Jelöljék ki az üzemeltető 

és karbantartó személyi állományt.

9. A háborús időszaki működéshez feltétlenül szükséges operatív technikai esz

közöket, berendezéseket, alkatrészeket és egyéb anyagokat készletezzék és 

egy részét a felhasználás helyén tárolják.

10. A BM III/4. Osztállyal szoros együttműködésben dolgozzák ki a külfölddel 

folyó távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzésével kapcsolatos műszaki- techni

kai megoldásokat.

11. Az Operatív Rövidhullámú Rádiószolgálati Osztály a hatályos parancsok figye

lembevételével tervezze meg:

a/ az operatív rövidhullámú rádióadó objektumban a háborús időszaki működést 

úgy, hogy a személyi állományból egyidejűleg csak a legszükségesebb lét

szám tartózkodjon az objektumban;

b/ a fentiekben nem érintett személyi állomány háborús működési helyen tör

ténő tevékenységét az igénybevételre tervezett objektum átvételével, el

osztásával, a személyi állomány és a kitelepülő családtagok beszálláso

lásával kapcsolatos feladatokat;

c/ szükség esetére tartalék háborús működési helyen való továbbműködés fel

adatait.
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12. Adják át az őrzést és védelmet ellátó belügyi szervnek azokat az adatokat, 

amelyek a háborús működési helyeken igénybevételre kerülő objektumok őrzésé

nek és védelmének megtervezéséhez szükségesek.

13. Dolgozzák ki - az őrzést és védelmet ellátó belügyi szervvel együtt - a szak- 

állománynak az esetleges ellenséges diverziós támadás elhárításában való köz

reműködését.

14. Határozzák meg - az igénybevevő belügyi szervekkel egyetértésben - azokat a 

rendszabályokat, amelyek betartása bizonyos fokú védelmet biztosit az ellen

séges támadófegyverek csapásai ellen és lehetővé teszi, hogy a rádió adóál

lomások minél tovább üzemeltethetők legyenek.

- 3 -

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

15. Hajtsák végre a "K" vezetési rendszer titkosított híradásának biztosításá

val kapcsolatban ezen időszakra meghatározott feladatokat, amennyiben erre 

eddig külön fedőneves utasítást nem kaptak.

16. Fogadják és állítsák munkába a BM Határőrségtől érkező tartalékosokból álló 

híradó állományt.

17. Kezdjék meg - a háborús működési helyre - az üzemképes operatív technikai 

eszközök, a fontos hazai és import alkatrészek, anyagok, okmányok és egyéb 

készletek szállításra előkészítését, kiszállítását.
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III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

18. Hajtsák végre a "K" vezetési rendszer titkosított híradásának biztosításá

val kapcsolatban ezen időszakra meghatározott feladatokat, amennyiben erre 

eddig külön fedőneves utasítást nem kaptak.

19. Helyezzék készenlétbe:

a/ az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektum operatív technikai eszközeit üzemeltető és 

karbantartó személyi állományt és eszközöket;

b/ a BM III/II. Csoportfőnökség által végrehajtandó akcióban résztvevő 

személyi állományt és eszközöket;

c/ a külfölddel folyó távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzésével kapcsola

tos műszaki-technikai feladatok megoldását irányító személyi állományt 

és eszközöket.

20. Vezessék be azokat a rendszabályokat, amelyeket a rádióállomások védelmé

re meghatároztak.

21. Készüljenek fel - a tervek szerint - a háborús működési helyen való tevé

kenységre.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

22. Hajtsák végre a "K" vezetési rendszer titkosított híradásának biztosításá

val kapcsolatban ezen időszakra meghatározott feladatokat, amennyiben erre 

eddig külön fedőneves utasítást nem kaptak.
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23. Indítsák útba:

a/ az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektum operatív technikai eszközeit üzemelte

tő és karbantartó állományt;

b/ a BM III/II. Csoportfőnökség által végrehajtandó akcióhoz kijelölt 

személyi állományt.

24. Hajtsák végre a háborús működési helyen kijelölt objektumok igénybevételét 

és a meghatározott szakmai tevékenységet - a tervek szerint - ott folytas

sák.

25. Az Operatív Rövidhullámú Rádiószolgálati Osztály Rádió Iroda Csoportja 

mindaddig Budapesten - béke elhelyezésben - működjön, amíg a kitelepülés

re külön utasítást nem kap.

V.

A BELÜGYI SZERV KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

26. A kijelölt berendezések üzemelését, a távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzé

sével kapcsolatos műszaki - technikai feladatokat a kijelölt személyi állo

mány visszajárással oldja meg.

VI.

A JOGSZABÁLYOK HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE

ESETÉRE

27. A BM III/4. Osztály részére o l d j á k  meg a külfölddel folyó 

távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzésével kapcsolatos műszaki- technikai 

feladatokat.
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KÜLÖN FEDŐNEVES ELRENDELÉS ESETÉRE

28. Hajtsák végre a "K" vezetési rendszer harckészültségbe helyezésével össze

függő híradási feladataikat.

VII.

VIII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

29. A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi fel

adatokkal :

a/ a legfelsőbb vezetés tagozódásának megfelelően a párt- és kormányszin

tű titkositott hírösszeköttetések, továbbá a "K" vezetési rendszer kiépített 

 titkosított eszközei működésének, karbantartásának biztosításá

val;

b/ az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektumban az operatív technikai eszközök, be

rendezések beépítésével, üzemeltetésével, karbantartásával;

c/ a külfölddel folyó távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzésével kapcsola

tos műszaki- technikai feladatok tervezésével, szakirányításával és 

végrehajtásával;

d/ a városokból kitelepült belügyi szervek részére a település helyén 

szükséges operatív technikai eszközök, berendezések telepítésével, mű

ködésének szakirányításával.

Készült: 42 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

---  sz. példány.

11.számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/l. OSZTÁLY KÜLÖN FELADATAI 

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Határozzák meg azokat a bűncselekményeket, amelyek nyomozását a teljes 

harckészültség elrendelése után az alárendelt belügyi nyomozószervek ha

táskörébe utalnak.

2. Tervezzék meg:

a/ a Katonai Vizsgálati Alosztálynak a BM III/IV. Csoportfőnökség;

b/ a Börtönelhárító Alosztálynak a területileg illetékes rendőr-főkapi

tányságok;

c/ a Gazdasági és Pénzügyi Csoportnak pedig a BM Központi Ellátó Parancs

nokság

alárendeltségébe kerülését.

3. Dolgozzák ki - a BM III/IV. Csoportfőnökséggel együttműködve - a Katonai 

Vizsgálati Osztály háborús időszaki szakfeladatait.

4. Legyenek készen az "M" állománytáblázat alapján átcsoportosításra terve

zett személyi állomány utbaindítására.
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5. Tervezzék meg az őrizetesek, letartóztatottak áttelepítésével kapcsola

tos feladatok végrehajtását.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

6. Indítsák útba a katonai elhárításhoz erre az időszakra átcsoportosításra 

kijelölt személyi állományt.

7. A hatáskörbe tartozó büntetésvégrehajtási intézetekben fokozzák a felde

rítő munkát, a szökési, kitörési, támadási szándék felderítésére, megaka

dályozására. Szükség szerint vezessenek be szigorító rendszabályokat.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

8. Az elítéltek elhárítását végző személyi állomány készüljön fel a bünte

tésvégrehajtási intézetekbe való kitelepülésre, a szükséges okmányokat, 

iratokat készítsék elő szállításra.

9. Készüljenek fel az őrizetben, letartóztatásban levő személyek kiszállítá

sára:

a/ a személyi okmányokat, ruházatot, letéti tárgyakat; 

b/ a vizsgálati anyagokat, egyéb dokumentumokat 

csomagolják össze.
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10. Indítsák útba a katonai elhárításhoz erre az időszakra átcsoportosításra 

kijelölt személyi állományt.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

11. Az elítéltek elhárítását végző személyi állomány települjön ki a büntetés- 

végrehajtási intézetekbe és a továbbiakban az illetékes megyei rendőr-fő

kapitányságok alárendeltségében végezze feladatát.

V.

A BELÜGYI SZERV KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

12. Hajtsák végre a vizsgálat alatt álló őrizetesek, letartóztatottak terve

zett helyekre való kiszállítását.

13. A háborús működési helyen a gazdasági csoport a továbbiakban a BM Központi 

Ellátó Parancsnokság alárendeltségében működjön.

VI.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

14. Háború időszakában csak a külföldi állampolgárok, továbbá a politikailag

különösen jelentős vagy bonyolult ügyek vizsgálatával /nyomozásával/ foglal

kozzanak, a többit adják le a területi belügyi nyomozó szerveknek.

15. A Magyar Néphadsereg harcoló alakulatainál a harckészültség és hadrafog

hatóság aláásására, a politikai, erkölcsi morális állapot gyengítésére
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irányuló bűncselekmények vizsgálatával ne foglalkozzanak, hanem adják át 

a BM III/IV. Csoportfőnökségnek.

16. A békében kijelölt büntetésvégrehajtási intézetekben végzendő operatív felderítő

 munkát adják le az intézetek kitelepülési helyének megfelelő terüle

ti belügyi szerveknek.

17. A kitelepülés után az osztály szüntesse be önálló számadótestként való mű

ködését, a személyi állomány és az őrizetesek ellátásával kapcsolatos fel

adatokat a központi belügyi anyagi szervek veszik át.

\

Készült: 31 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint

ÁBTL - 4.2 - M - 10 - 21/9/1986 /146



B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___  sz. példány.

12. számú melléklet a 9 /1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/2. OSZTÁLY KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. A BM III/II. Csoportfőnökség által meghatározott követelményeknek megfe

lelően:

a/ jelöljék ki a kapitalista országok állampolgáraival szemben tervezett 

intézkedések végrehajtásában résztvevő személyi állományt;

b/ a személyi állományból jelöljék ki azokat a személyeket, akik a belügyi 

szervekhez átcsoportosításra, illetve akik a BM központi tartalékába 

kerülnek, készítsék el az átcsoportosításra vonatkozó terveket;

c/ tervezzék meg - az I/2. Osztállyal - az akcióhoz szükséges kisegítő rá

dióközpont működtetését.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

2. Fontossági sorrendben kezdjék meg a rádió, álcázó és egyéb eszközök al

katrészek kiszállítását a háborús működési helyen rendelkezésre álló rak

tártérbe.
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HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

III.

3. A BM III/II. Csoportfőnökség igénye szerint vegyenek részt az agresszív 

katonai tömbökhöz tartozó országok Budapesten akkreditált diplomáciai tes

tületei objektumainak, valamint diplomata státuszban levő személyek la

kásának, a diplomaták mozgásának nyílt figyelésében.

4. Vételezzék fel és a személyi állomány részére osszák ki az összfegyver

nemi védőöltözetet.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

3. Indítsák útba a BM III/II. Csoportfőnökséghez a külföldi állampolgárokkal 

kapcsolatos akcióban résztvevő személyi állományt. Helyezzék üzembe - az 

I/2. Osztállyal - a kisegítő rádióközpontot.

V.

A BELÜGYI SZERV KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

6. A követségek nyílt őrzését Budapest polgári lakossága kitelepülésének el

rendeléséig végezzék.

VI.

BUDAPEST LAKOSSÁGA KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

7. Szüntessék be Budapesten a követségek nyílt őrzését. Vonják ki a személyi 

állományt a városból.
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8. Kezdjék meg a települési helyeiken a kitelepült követségek nyílt őrzését.

VII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

9. A figyelést és környezettanulmányozást a területi belügyi szervekkel együtt

működve végezzék.

10. A háborús működési helyre való település után szüntessék be a konspirált 

körletek, raktárak, üdülő fenntartásával összefüggő feladatok ellátását.

11. Szüneteltessék a határon túli figyelési feladatok végzését.

12. A kitelepült követségek őrzését a területi rendőri szervek mellé kirendelt 

csoportok utján szolgálatszervezéssel és irányítással oldják meg.

Készült: 31 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___  sz. példány.

13. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/3. OSZTÁLY KÜLÖN FELADATAI

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Tervezzék meg a levél, távirat és csomag küldemények /továbbiakban: posta 

küldemények/ nyílt ellenőrzését, speciális módszerek alkalmazását az ügy

nöki kapcsolattartások felderítése érdekében.

2. Jelöljék ki a külső átcsoportosításra kerülő személyi állományt.

3. Egyeztessék - a BM "M" és szervezési csoportfőnökkel összehangolva - az 

illetékes posta szervekkel a postaküldemények nyílt ellenőrzésének sza

bályait, az ellenőrzés feltételeit és az átállás konkrét feladatait.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

4. I n d í t s á k  útba az erre az időszakra átcsoportosításra kijelölt személyi 

állományt.

5. Tegyenek intézkedéseket az állambiztonsági szempontból gyanúsnak ítélhe

tő postaküldemények felderítésére.

6. Az illetékes szervekkel együttműködve pontosítsák a szervhez átcsoporto

sításra kerülő személyi állományra vonatkozó névjegyzéket.
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7. Tartóztassák fel az agresszív katonai tömbökhöz tartozó kapitalista or

szágokból érkező vagy oda küldött magánjellegű postaküldeményeket.

8. Indítsák útba az erre az időszakra átcsoportosításra kijelölt személyi ál

lományt.

9. Kezdeményezzék és végezzék el - a BM "M" és szervezési csoportfőnök egyez

tetésével - a vonatkozó háborús időszaki jogszabályok pontosítását.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

10. Legyenek készen a postaküldemények nyílt ellenőrzésére, speciális vizs

gálatok elvégzésére.

11. Teremtsék meg a társszervektől érkező személyi állomány fogadásához és 

munkába állításához szükséges feltételeket.

V.

A JOGSZABÁLY HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE 

ESETÉRE

12. Hajtsák végre - a speciális vizsgálatok folytatása mellett - a postakül

demények nyílt ellenőrzését.
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A BELÜGYI SZERV KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

13. A kijelölt személyi állomány a postai gócokban a beszállásolási helyéről 

való visszajárással végezze a postaküldemények nyílt ellenőrzését, speci

ális vizsgálatát.

VI.

VII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

14. Az osztály háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi feladatok

kal:

a/ országos hatáskörrel irányítja, egyezteti és ellenőrzi a rendőr-főkapi

tányságok cenzúra tevékenységét és szakfelügyeletet gyakorol a BM III/IV. 

Csoportfőnökség illetékes szervének ezirányú munkája felett;

b/ a budapesti és Budapest postai vonzáskörzetébe tartozó területekre ki

terjedően végzi az összes belföldi és külföldi magánjellegű postakülde

mények nyílt ellenőrzését, beleértve az illetékességi /hátországi/ terü

leten diszlokáló katonai szervezetek polgári postaforgalmi rendszerben 

továbbított - postafiókszámos - küldeményeit is.

Készült: 30 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

14. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/4. OSZTÁLY KÜLÖN FELADATAI

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Jelöljék ki és készítsék fel a BM III/II. Csoportfőnökség által meghatáro

zott követelményeknek megfelelően - az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektumra - az 

operatív technikai lehallgatást végző személyi állományt.

2. Az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektumban végzendő feladat ellátásához szükséges 

anyagok, eszközök egy részét tárolják a felhasználás helyén.

3. Tervezzék meg a BM III/V. Csoportfőnökséggel szoros együttműködésben - a 

külfölddel folyó távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzését úgy, hogy végre

hajtása a postai távbeszélő központokban történjen. A személyi állomány 

kitelepülése után a települési helyről visszajárással oldja meg feladatát.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

4. Készítsék elő szállításra:

a/ az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektumban az operatív lehallgatáshoz; 

b/ a külfölddel folyó távbeszélő forgalom ellenőrzéséhez 

szükséges anyagi eszközöket.
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HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

5. Helyezzék készenlétbe:

a/ az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektum operatív lehallgatását; 

b/ a külfölddel folyó távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzését 

végző személyi állományt.

III.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

6. A BM III/II. Csoportfőnökséghez indítsák útba az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű ob

jektumban operatív lehallgatást végző személyi állományt.

V.

A JOGSZABÁLY HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE ESETÉRE

7. Kezdjék meg a külfölddel folyó távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzését a 

kijelölt postai távbeszélő központokban.

VI.

A BELÜGYI SZERV KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

8. A külfölddel folyó távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzését a települési 

helyről visszajárással oldják meg és folyamatosan végezzék.
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VII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

9. Az osztály háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi felada

tokkal :

a/ az "ÜDÜLŐ-I" fedőnevű objektumban történő operatív technikai lehall

gatás, adatrögzítés szervezésével, végzésével;

b/ a kijelölt távbeszélő központban a külfölddel folyó távbeszélő forga

lom nyílt ellenőrzésével.

Készült: 31 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___ sz. példány.

15. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM III/5. OSZTÁLY KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Tervezzék meg:

a/ a békeelhelyezési objektumban való háborús időszaki működést úgy, hogy 

a személyi állományból egyidejűleg csak a legszükségesebb létszám tar

tózkodjon az objektumban;

b/ a fentiekben nem érintett szakterületeknek a háborús működési helyen 

történő tevékenységét, objektumok átvételét, elosztását, a személyi 

állomány és a kitelepülő családtagok beszállásolását;

c/ a semleges országok budapesti követségeinek, kitelepülési helyükön tör

ténő figyelésének feltételeit és a rögzített információk gyors továbbításának 

 módját a rejtjelfejtő és más felhasználó belügyi szervekhez;

d/ szükség esetére tartalék háborús működési helyen való továbbműködést.

2. A BM Határőrség Országos Parancsnoksággal, a BM "M" és Szervezési Csoport- 

főnökséggel, a BM III/V. Csoportfőnökséggel és a BM I/2. Osztállyal közö

sen hajtsák végre a Tábori Híradó Század szervezetének kialakításával, tech

nikai eszközökkel való ellátásával és működésével kapcsolatos feladatokat, 

dolgozzák ki irányításának rendjét és biztosítsák az állomány szakkiképzését.

3. Tervezzék meg a BM Határőrségtől átadásra kerülő tartalékosokból álló 

híradó állomány fogadását, munkába állítását, élelmezését és egyéb ellá

tását.
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4. Adják át az őrzést ellátó belügyi szervnek azokat az adatokat, amelyek a 

háborús működési helyeken igénybevételre került objektumok őrzésének meg

tervezéséhez szükségesek.

5. Dolgozzák ki - az őrzést ellátó belügyi szervvel együtt - a szakállomány

nak az esetleges ellenséges diverziós támadás elhárításában való közremű

ködését.

6. Küldjék meg rendszeresen minden év első hónapjában a rendőr-főkapitánysá

goknak a rádióamatőrök névjegyzékében bekövetkezett változást.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

7. A "Koordinációs Apparátus"-sal egyeztetett rövidhullámú frekvenciatarto

mányban fokozzák az ellenőrzést az európai kapitalista országokban működő 

hírszerző szervek rádiósközpontjai, rádiós ügynökei, ellenállomásai, vala

mint az ügynökgyanús és ismeretlen rádióállomások hatékonyabb felderítésé

re.

8. Vonják szoros figyelés alá a kapitalista országok diplomáciai rádióköz

pontjai és külképviseleti rádióforgalmainak lehallgatását, táviratforgal

muk rögzítését.

9. Biztosítsák a rádiófelderítés és a diplomáciai lehallgatás operatív érté

kű adatainak és anyagainak az illetékes szervek részére történő gyors fel

dolgozását, továbbítását.

10. Soron kívül értesítsék a rendőr-főkapitányságokat a rádióamatőrök névjegy

zékében beállt változásokról.
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11. Fogadják és állítsák munkába a 8M Határőrségtől érkező tartalékosokból 

álló híradó állományt.

12. Gyorsítsák meg a rádiótávírász tanfolyamon levő hallgatói állomány szak

mai kiképzését.

13. Pontosítsák a Rendőrtiszti Főiskolán levő - rádióelhárításra kiképzett 

hallgatói állomány névjegyzékét.

14. Készüljenek fel - a tervek szerint - a háborús működési helyen való tevé

kenységre .

15. Fogadják a Rendőrtiszti Főiskoláról visszaérkező - rádióelhárításra kik

épzett - hallgatói állományt, rövidített képzés után gondoskodjanak a 

szolgálatba állításukról.

16. Hajtsák végre a tartalékos állomány munkába állítását az elért kiképzett

ségi szintre figyelemmel.

17. Szereljék fel a meglevő tartalék eszközökből a közel iránymérő berendezé

seket az e célra biztosított gépkocsikra. Helyezzék üzembe a 415-ös irány

mérő állomást.

18. Kapcsolják be a rádiófelderítés munkájába a 415-ös iránymérő állomást.

I I I .

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA
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19. Térjenek át a "Koordinációs Apparátus"-sal egyeztetett rövidhullámú frek

vencia tartomány ellenőrzésére, ezt közöljék a "Koordinációs Apparátus"- 

sal.

20. Hajtsák végre a háborús működési helyen kijelölt objektumok igénybevéte

lét és a meghatározott munkákat - a tervek szerint - a továbbiakban ott 

folytassák.

21. Az állomány háromnegyede vonuljon ki a háborús működési helyre.

V.

A JOGSZABÁLY HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE ESETÉRE

22. Kezdjék meg az amatőr rádió adás és vételi tevékenység tilalmáról szóló 

jogszabály betartásának ellenőrzését.

VI.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

23. Az ügyrendben biztosított eszközök és módszerek alkalmazásával ellenőriz

zék a rádióamatőr tevékenység betiltásáról szóló rendelkezések betartását.

Készült: 
Kapják :

31 pld-ban 
Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

16.számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM ORFK I. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Mérjék fel a háborús vagy rendkívüli időszaki feladataik ellátásához szük

séges belügyi technikai eszközök és anyagok körét, mennyiségét. Ennek fi

gyelembevételével tervezzék és szervezzék meg:

a/ az anyagok és eszközök háborús működési helyre - szükség esetén több 

lépcsőben - történő kivonását;

b/ a nem szállítható - a feladatok további ellátásához szükséges - bűnügyi 

technikai berendezések kijelölt működési helyről bejárással történő 

üzemeltetését és használatát;

c/ a szükségleteken felüli vagy stabil - nem szállítható - eszközök biz

tonságba helyezését.

2. Tervezzék meg a Bűnügyi Múzeum és szakkönyvtár felszabaduló személyi állo

mányának szerven belüli átcsoportosítását.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

3. A használaton kívüli vagy tartalék bűnügyi technikai eszközök és anyagok 

csomagolásával, szállításra való előkészítésével készüljenek fel azok há

borús működési helyre történő kivonására.
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HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

III.

4. Kezdjék meg az anyagok és eszközök háborús működési helyre történő szál

lítását.

5. Kezdeményezzék és végezzék el - a BM "M" és szervezési csoportfőnök egyez

tetésével - a vonatkozó háborús időszaki jogszabályok pontosítását.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

6. Hajtsák végre a tervezett személyi átcsoportosításokat.

7. Valamennyi tervezett technikai eszközt és anyagot szállítsák ki a háborús 

működési helyre és készüljenek fel a várható feladatok ellátására.

V.

A BELÜGYI SZERV KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

8. Szüntessék be a Bűnügyi Múzeum és szakkönyvtár működését.

9. A kijelölt bűnügyi technikai berendezések üzemelését, további használatát 

a kijelölt személyi állomány a beszállásolási helyről visszajárással oldja 

meg.

VI.

KÜLÖN FEDŐ NEVES ELRENDELÉS ESETÉRE

10. A területi belügyi szervek végrehajtják:
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a/ a társadalomra veszélyes személyek őrizetbevételét;

b/ a külföldi állampolgárokkal szemben tervezett intézkedéseket;

c/ a 10. pont a/ és b/ alpontokban meghatározottakkal kapcsolatban a 

csoportfőnökségnek, nincs közvetlen feladata.

-  3 -

Készült: 34 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___  sz. példány.

17.számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM ORFK II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI 

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Dolgozzák ki a hadsereg csapatai és mentőegységek korlátlan közúti el

sőbbségét szabályozó intézkedéseket.

2. Tervezzék meg:

a/ a Budapesti-, Pest- és Borsod megyei Rendőr-főkapitányságokkal együtt

működve a rendőr-főkapitányságok és a BM Forradalmi Rendőri Ezred kö

zös háborús feladatait;

b/ a BM Forradalmi Rendőri Ezrednél az ellenséges felderítő és diverziós 

csoportok, légideszant alakulatok figyelésével, felderítésével kapcso

latos feladatokat.

3. Jelöljék ki a BM Forradalmi Rendőri Ezred budapesti személyi állományából 

a BM III/II. Csoportfőnökség követelményeinek megfelelően az igénybevétel

re kerülő személyi állományt.

4. Dolgozzák ki a magasabb harckészültségi fokozatok és kitelepülésük idősza

kára az MN Repülő Parancsnoksággal kötött megállapodás alapján a helikop

terek repülésének feltételeit.

5. A hatályos rendelkezések és iránymutatások tanulmányozásával, ellenőrzések 

és továbbképzéseken való részvétellel készüljenek fel a szakirányításuk alá 

tartozó belügyi szervek háborús időszaki feladatainak irányítására, egyez

tetésére és ellenőrzésére.
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A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

6. Riadóval rendeljék be - a távol lakók kivételével - a BM Forradalmi Rendőri 

Ezred személyi állományát.

7. A BM Forradalmi Rendőri Ezred távol lakó személyi állománya szolgálaton 

kívüli időre nem távozhat a lakására.

8. A közterületi szolgálat ellátásának folytatása mellett a BM Forradalmi 

Rendőri Ezred teljes személyi állományát együtt kell tartani.

9. Készítsék fel a BM III/II. Csoportfőnökséghez kijelölt személyi állományt.

10. Tervezzék meg a BM Kormányőrség Parancsnokságtól kapott adatok alapján a 

HT tagok kitelepítési útvonal biztosítását.

11. Vonják össze és tartsák együtt az országos jelentőségű és több megyére 

kiterjedő karhatalmi és fegyveres biztosítási feladatok vagy nagyobb jelen

tőségű esetek jelentkezése esetén az Országos Karhatalmi Törzset.

II.

III.

A HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

12. Kezdeményezzék és végezzék el - a BM "M" és szervezési csoportfőnök egyez

tetésével - a vonatkozó háborús jogszabály pontosítását.

IV.

KÜLÖN FEDŐNEVES ELRENDELÉS ESETÉRE

13. A területi belügyi szervek végrehajtják:
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a/ a társadalomra veszélyes személyek őrizetbe vételét;

b/ a külföldi állampolgárokkal szemben tervezett intézkedéseket;

c/ a 13. pont a/ és b/ alpontokban meghatározottakkal kapcsolatban a cso

portfőnökségnek nincs közvetlen feladata.

V.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

14. A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendi feladatait egészítsék ki, hogy

a szakirányítás alá tartozó belügyi szerveknél országos hatáskörrel irányít

ja és ellenőrzi:

a/ a Honvédelmi Tanács és a megyei /fővárosi/ honvédelmi bizottsági tagok 

utazásainak rendőri biztosításával kapcsolatos feladatokat;

b/ a fegyveres erők és testületek mozgósításának rendőri biztosítását;

c/ a kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások rendfenntartását;

d/ a kitelepített városokba bejárásra kötelezett dolgozók közbiztonsági el

lenőrzését, a dolgozók részére kijelölt közlekedési útvonalak megterve

zését ;

e/ a kitelepített városokban visszahagyott anyagi javak őrzését, védelmét;

f/ az ellenséges légideszantok, felderítő és diverziós csoportok felderí

tésével, a felderítő-diverziós csoportok megsemmisítésével kapcsolatos 

feladatokat. A légideszant alakulatok megsemmisítésében való közreműkö

dést;

- 3 -
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g/ a területi közbiztonsági erők tevékenységét a karhatalmi fegyveres 

biztosítási feladatok végrehajtásában, a csapást szenvedett terüle

tek lezárásában, a mentési és mentesítési munkálatokban;

h/ a saját és szövetséges csapatok manővereinek, anyag- és csapatszállí

tásainak rendőri biztosításában, a katonai forgalomszabályozás megva

lósításában való közreműködést;

i/ a hadsereg és mentőegységek korlátlanul közúti elsőbbségét biztosi tó 

intézkedéseket;

j/ a megyei /fővárosi/ tanácsok felügyelete alatt működő szállító szolgá

latnál rendőri összekötőként szereplő személyek tevékenységét;

k/ a háborús időszakra hatályba lépő jogszabályok betartásával összefüggő 

- hatáskörébe utalt - feladatokat.

Készült: 40 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___ sz. példány.

18. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM ORFK III. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI 

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. A BM "M" és szervezési csoportfőnökkel történő egyeztetés mellett - az

illetékes társszervek bevonásával - dolgozzák ki:

a/ az ipari robbantóanyag, a lőfegyver, lőszer forgalmára, felhasználásá

ra, tárolására;

b/ a határ- és idegenforgalomnak, valamint az útlevelek kiadásának korlá

tozására;

c/ a közbiztonsági őrizetbe helyezésre;

d/ az amatőr rádiózás tilalmára és egyes rádiókészülékek beszolgáltatására;

e/ a kijárási tilalomra;

f/ a nyilvános gyűlések, felvonulások és egyéb rendezvények engedélyhez 

kötésére;

g/ az ország meghatározott területén tartózkodás és az ország meghatáro

zott területére utazás korlátozására;

h/ a személyi tulajdonban levő gépjármüvek forgalmának tilalmára és kor

látozására;
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i/ a nyomdák és más sokszorosításra alkalmas eszközök használatára

vonatkozó minisztertanácsi és belügyminiszteri, illetve más tárcák minisz

tereivel együttes rendeleteket.

2. Határozzák meg azokat a rendszabályokat, amelyek: 

a/ a mérgezőanyagok, kábítószerek;

b/ a riasztópisztolyok, légfegyverek, szögbelövő készülékek, pirotechni

kai termékek, jégesőelhárító rakéták;

c/ sugárzó, radioaktív, nukleáris anyagok és készítmények;

d/ atomerőmű;

e/ nem katonai rendeltetésű lőterek

fokozott rendészeti felügyeletét eredményezik, illetve szigorítják a gyár

tást, előállítást, forgalombahozatalt, szállítást, tárolást, őrzést, hasz

nálatot és a felhasználást.

3. Szabályozzák a kitelepített lakosság lakcímváltozás bejelentési kötelezett

ségét, valamint a kitelepített helységekbe való visszajárást, illetve az

ott tartózkodást.

A. Dolgozzák ki és a BM "M" és szervezési csoportfőnökkel közösen adják ki 

azokat a szabályokat, amelyek az 1-3. pontokban felsoroltak végrehajtási 

rendjét tartalmazzák.

5. Készüljenek fel azon feladatok irányítására, ellenőrzésére és végrehajtá

sára, amelyeket jelen utasítás feladat-kiegészítésként háború időszakára 

a csoportfőnökség hatáskörébe utal.
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II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

6. Szüntessék be:

a/ a kapitalista országokba irányuló kivándorló útlevelek kiadását;

b/ a magánútlevéllel külföldön tartózkodó magyar állampolgárok kinttartózkodásának 

 vagy útlevelük érvényességi idejének meghosszabbítását;

c/ polgári kézi lőfegyverek, lőszerek, robbantóanyagok gyártásának, for

galmának, a nem katonai rendeltetésű lőterek használatának engedélye

zését.

III.

A HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

7. A kishatár-forgalom számára megnyitott átkelőhelyeket meg kell szüntetni.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

8. Kezdeményezzék és végezzék el - a BM "M" és szervezési csoportfőnök egyez

tetésével - a vonatkozó háborús időszaki jogszabályok pontosítását.
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9. A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi

feladatokkal:

a/ a csoportfőnökség központilag végzi a külföldre történő utazási ké

relmek elbírálását és az útiokmányok kiadását;

b/ a BM III/II. Csoportfőnökség irányítása mellett részt vesz a kapita

lista országok állampolgáraival kapcsolatos korlátozó intézkedések

ben, őrizetbe vett, illetve rendőri védelem alá helyezett állampol

gárok kicserélésével, hazairányításával összefüggő feladatok ellátá

sában;

c/ országos hatáskörrel szabályozza, irányítja és ellenőrzi az 1-3. pon

tokban meghatározott, hatályba léptetett, illetve kihirdetett rendele

tek végrehajtását, rendszabályok bevezetését, illetőleg az igazgatás- 

rendészeti tevékenységet.

Készült: 32 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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B e l ü g y m i n i s z t é r i u m SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

19. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI 

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Dolgozzák ki "a Belügyminisztérium tényleges állományú tagjai háborús

szolgálatáról" szóló ........  számú belügyminiszteri utasítás alapján, az

érintett szervekkel együttműködve:

a/ veszteségpótlás és a központi tartalék felhasználásának rendjére;

b/ a személyzeti intézkedések végrehajtásának szabályaira;

c/ a kitüntetések és elismerések adományozásának rendjére;

d/ a szolgálati viszony megszüntetésének végrehajtására;

e/ a szolgálati idő számításának, igazolásának, nyilvántartásának rend

jére;

f/ a háborús személyzeti információszolgáltatás és nyilvántartás rend

jére

vonatkozó miniszterhelyettesi intézkedéseket.

2. Készítsék el a "Belügyminisztérium háborús hatásköri lista"-ját és az ezt 

kiadó belügyminiszteri parancs tervezetét.
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3. A BM "M" és szervezési csoportfőnökkel együttműködve:

a/ tervezzék meg a központi belügyi szervektől - "M" beosztásba nem ke

rülő - felszabaduló hivatásos és polgári állományból a BM központi 

tartalékot;

b/ határozzák meg a BM központi tartalék szervezeti kereteit;

c/ jelöljék ki a Rendőrtiszti Főiskola parancsnokának bevonásával a főis

kola törzs állományából a BM központi tartalék vezetői törzsét.

4. Készítsék el az érintett belügyi szervek által szolgáltatott, illetve 

biztosított adatok alapján a BM központi tartalékba beosztott személyi 

állomány szám szerinti és beosztás szerinti nyilvántartását.

5. A személyügyi miniszterhelyettesi intézkedés alapján határozzák meg a bel

ügyi személyzeti szervek részére a háborús veszteségek pótlásával és a köz

ponti tartalék felhasználásával, igénybevételével kapcsolatos feladataikat.

6. Készüljenek fel - a szakirányítás alá tartozó belügyi személyzeti szerve

ket pedig készítsék fel - a háborús időszaki rendelkezésekből adódó fela

dataik ellátására.

7. Dolgozzák ki - a BM IV/II. csoportfőnökkel és a Rendőrtiszti Főiskola pa

rancsnokával egyetértésben, a FIM illetékes szerveivel egyeztetve - a kül

földi és a hazai belügyi, valamint a katonai tanintézetekben tanuló belügyi 

hallgatók avatásával, kibocsátásával, illetve visszavezénylésével kapcso

latos rendelkezéseket.

8 . Szabályozzák - a szakirányítás alá tartozó belügyi személyzeti szervekkel 

pedig folyamatosan végezzék - a tartalékos állománnyal kapcsolatos személy

zeti és nyilvántartási feladatokat.
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9. Soron kívül értesítsék a BM "M" és szervezési csoportfőnököt a belügyi 

központi szerveknél a csoportfőnökök, önálló osztályvezetők, ezek jogál

lásának megfelelő szervek vezetői és helyettesei körében bekövetkezett 

személyi változásokról.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

10. Hajtsák végre a személyi állomány háborús időszaki nyilvántartásával kap

csolatos feladataikat.

11. Soron kívül pontosítsák a BM központi tartalék összetételére és szerveze

tére vonatkozó adatokat.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

12. Készítsék el az illetékes központi belügyi szervekkel együttesen a BM köz

ponti tartalékba sorolt személyi állomány névjegyzékét és pontosítsák a 

szakképzettség szerinti nyilvántartást.

IV.

A JOGSZABÁLYOK HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE ESETÉN

13. Hajtsák végre a vonatkozó jogszabályokból és rendelkezésekből adódó fel

adatokat.

Készült: 32 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

--- sz. példány.

20. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM IV/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Jelöljék ki a csoportfőnökség és a belügyi tanintézetek személyi állomá

nyából az átcsoportosításra tervezett személyi állományt.

2. Készítsék el az átcsoportosításra kerülőkről a név, szám és beosztás sze

rinti nyilvántartást.

3. Irányításukkal a belügyi /a HM belügyi/ tanintézetek parancsnokai /a BM 

Kutyavezető Képző Iskola Kivételével/ dolgozzák ki a magasabb harckészült

ségi fokozatokban bevezetendő gyorsított ütemű képzésre való áttérés rend

jét, a végrehajtás szabályait, az oktatás tematikáját és programját.

4. Tervezzék meg a BM Kutyavezető Képző Iskola békeelhelyezésben történő 

továbbműködését.

5. Készítsék el a kiképzésben nem részesített belügyi tartalékosok minimális 

rendőri és RBV védelmi képzését szolgáló szakanyagokat.

6. Vegyenek részt - a BM IV/I. csoportfőnök irányításával - a külföldi és 

hazai belügyi, valamint a katonai tanintézetekben tanuló belügyi hall

gatók avatásával, kibocsátásával, illetve visszavezénylésével kapcsola

tos rendelkezések kidolgozásában.

7. Tervezzék meg a kitelepülés elrendeléséig a béke elhelyezési, azt követő

en a háborús működési helyen biztosított objektumban a Belügyi Szemle, a
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Magyar Rendőr szerkesztőségeinek továbbműködéséhez szükséges szakanyagokat 

és eszközöket.

8. A belügyi tanintézetek tervezzék meg:

a/ a kiképzéshez rendelkezésre álló, illetve a tartalék fegyverzeti, vegyi

védelmi és híradó anyagok központi szertárba való szállítását;

b/ saját objektumon belül a legbiztonságosabb helyiségbe való elhelyezé

sét a "Szigorúan titkos" "Különösen fontos" operatív okmányoknak és esz

közöknek.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

9. A személyi állományból indítsák útba a BM szervekhez az ezen időszakra át

csoportosításra tervezett személyeket.

10. Készítsék elő a BM Tartalékos Tiszti Iskola elsőéves hallgatói állományának 

a kijelölt szervekhez történő ideiglenes átcsoportosítását.

11. A BM Kutyavezető Képző Iskola és a HM tanintézetek belügyi tanszékei készül

jenek fel a továbbműködésre.

III.

HÁB0RÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

12. Adják át ideiglenes igénybevételre azonnal a BM Tartalékos Tiszti Iskola el

sőéves hallgatói állományát a meghatározott szerveknek.
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13. Hajtsák végre a "Szigorúan titkos! Különösen fontos!" operatív okmányok 

és eszközök kijelölt helyiségbe történő elhelyezését.

14. A belügyi /és HM belügyi/ tanintézetek nappali tagozatain hajtsák végre 

a hallgatói állomány gyorsított ütemű képzését, avatását, kibocsátását, 

visszavezénylését, a BM tartalékba kijelölteket tartsák együtt. A tanin

tézetek levelező tagozatai szüntessék be a képzést.

15. Továbbképzésen levő tartalékos személyeket a tanfolyamokról haladéktalanul 

indítsák útba hadibeosztásukba.

16. A személyi állományból készítsék fel útbaindításra és tartsák együtt a 

szervekhez átcsoportosításra kerülőket.

17. Indítsák útba az erre az időszakra kijelölteket az RBV védelmi törzshöz.

18. Hajtsák végre a 7. pontban tervezett anyagok, eszközök leadását és az ok

mányoknak a kijelölt helyiségbe történő elhelyezését.

19. A BM Kutyavezető Képző Iskola működjön tovább, és biztosítsa a megalakulás

ra kerülő RBV védelmi törzs élelmezését és elhelyezését.

- 3 -

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

20. A személyi állományból indítsák útba a BM központi tartalékába kijelölt 

személyeket.

21. A HM tanintézetek belügyi tagozatai és a BM Kutyavezető Képző Iskola mű

ködjön tovább.

J
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HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

V.

22. A csoportfőnökség háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki az alábbi 

feladatokkal:

a/ a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia határőr tanszéke az akadémia, a 

Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr tanszéke a főiskola objektu

mában;

b/ a BM Kutyavezető Képző Iskolának a békeelhelyezési objektumában;

c/ a Belügyi Szemle, a Magyar Rendőr szerkesztőségének a háborús működé

si helyen kijelölt objektumában

történő továbbműködésének biztosításával.

Készült: 33 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___ sz. példány.

21. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA KÜLÖN FELADATAI 

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1 . Jelöljék ki - a BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség által külön okmány

ban meghatározottak alapján - a főiskola személyi állományából a BM köz

ponti tartalékába és a külső átcsoportosításra tervezett személyi állo

mányt.

2. Tervezzék meg a főiskola anyagi, pénzügyi, technikai, élelmezési területén 

dolgozó személyi állományának a BM I/II. Csoportfőnökség alárendeltségé

be kerülését és háború időszakában a BM központi tartalék hadtápszolgálatá

ba történő szervezését és működtetését.

3. Dolgozzák ki a gyorsított továbbképzés tematikáját.

4. Tervezzék meg a BM IV/I. és a BM "M" és szervezési csoportfőnökkel együtt

működve a BM központi tartalékába átcsoportosításra kerülő személyi állo

mány összevonását, elhelyezését, foglalkoztatását.

5. Tervezzék meg a BM központi tartalék teljes személyi állományának kitele

pítését a kijelölt bázisokra.

6. Tervezzék meg:

a/ a kiképzéshez rendelkezésre álló, illetve a tartalék fegyverzeti, ve

gyivédelmi és híradó anyagok központi szertárba való szállítását;
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b/ saját objektumon belül a legbiztonságosabb helyiségbe való elhelye

zését a "Szigorúan titkos! Különösen fontos!" operatív okmányoknak 

és eszközöknek.

7. Vegyenek részt - a BM IV/I. csoportfőnök irányításával - a külföldi és 

a hazai belügyi, valamint a katonai tanintézetekben tanuló belügyi hall

gatók avatásával, kibocsájtásával, illetve visszavezénylésével kapcsola

tos rendelkezések kidolgozásában.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

8. Indítsák útba az ezen időszakra átcsoportosításra kijelölt személyi állo

mányt és tartsák együtt a HVHKSZ-ben útbaindításra kerülőket.

9. Térjenek át a gyorsított ütemű képzésre.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

10. A 7. pontban kidolgozottak szerint hajtsák végre a hallgatók avatását, 

kibocsátását, visszavezénylését.

11. Hajtsák végre a 6. pontban tervezett anyagok, eszközök leadását és az 

okmányoknak a kijelölt helyiségbe történő elhelyezését.

12. Indítsák útba az ezen időszakra átcsoportosításra kijelölt személyi állo

mányt.
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13. Irányítsák vissza - valamennyi évfolyamról - a BM III/5. Osztálytól 

/rádió elhárítástól/ beiskolázott hallgatókat.

14. Hozzák létre a BM központi tartalék vezetői törzsét a tervezett szerve

zeti keretnek megfelelően.

15. A személyi állományból készítsék fel útbaindításra az 1. pontban felso

rolt belügyi szervekhez átcsoportosításra kijelölt személyi állományt.

16. Tartsák együtt a főiskola tanári és hallgatói állományából a BM közpon

ti tartalékába és a belügyi szervekhez átcsoportosításra kijelölt sze

mélyi állományt.

17. Hajtsák végre a nappali tagozaton tanuló utolsó éves hallgatók avatását, 

a levelező tagozatokat és valamennyi továbbképzést szüntessenek be.

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

18. Indítsák útba a belügyi szervekhez átcsoportosításra kijelölt személyi 

állományt.

19. Vegyék fel a kapcsolatot a BM központi tartalékába személyi állományt 

átadó központi belügyi szervek vezetőivel és egyeztessék a BM központi 

tartalékába besorolt személyi állomány érkezésének időpontját.

20. Gondoskodjanak a BM központi tartalékába besorolt személyi állomány fo

gadásáról, ellátásáról és szervezetszerű foglalkoztatásáról.
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A RENDŐRTISZTI FŐISKOLA KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

V.

21. Hajtsák végre a BM központi tartalék teljes személyi állományának kivo

nását a kijelölt bázisokra.

Készült: 32 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
 KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___ sz. példány.

22. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség részére - országos szinten - bo

csássa rendelkezésre az "M" anyagkészletezési- és "Számítási Év terv"- 

einek elkészítéséhez szükséges adatokat és információkat.

2. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökséggel együttműködve:

a/ tervezzék meg a központi belügyi szervek kitelepülése érdekében - a 

szervek igénye alapján - a továbbműködéshez szükséges anyagok, esz

közök, valamint az állomány kiszállításának biztosítását;

b/ a kijelölt területek és lebiztosított objektumok figyelembevételével 

tervezzék meg a Belügyminisztérium háborús működési helyére és a pi

henő-váltó körleteibe települő központi belügyi szervek - a BM Kor

mányőrség Parancsnokság, a BM III/IV. Csoportfőnökség, a BM Határőr

ség Országos Parancsnokság és a BM Forradalmi Rendőri Ezred kivéte

lével - személyi állománya és családtagjai beszállásolását;

c/ készítsék el a Belügyminisztérium háborús működési helyén és a pihenő

váltó körleteiben a kijelölt állomány részére megépítendő szükségóvóhelyek 

terveit és tervezzék meg azok kivitelezéséhez szükséges anyag, szerszám, 

gép és munkaerő szükségleteket, továbbá biztosítsák a meghatározott 

helyeken és létszámmal a kitelepülés után Budapesten visszamaradó állo

mány életvédelmét.
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3. A BM Központi Ellátó Parancsnokság ellátási hatáskörébe utalt központi 

belügyi szervek vonatkozásában tervezzék meg:

a/ a személyi és egység felszerelések békeelhelyezési körletekben törté

nő kiadását;

b/ a harckészültségi fokozatok idején a BM "M" és Szervezési Csoportfőnök

ségtől kapott létszámadatok szerint az együtt tartott állomány étkezte

tését és pihentetését;

c/ a békeelhelyezési körletekben az elsötétítéssel, a megelőző tűzvédelem

mel és a meglevő életvédelmi létesítmények készenlétbe helyezésével 

kapcsolatos feladatokat;

d/ az objektumok biztonságos hátrahagyásával kapcsolatos feladatokat.

4. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség által megadott adatok alapján ter

vezzék meg a központi belügyi szervek - a BM Határőrség Országos Parancs

nokság, a BM Kormányőrség Parancsnokság és a BM III/IV. Csoportfőnökség 

kivételével - részére:

a/ a kijelölt gyülekezési helyek előkészítését, a működéshez szükséges 

anyagi- technikai feltételek biztosítását, valamint az oda vonult ál

lomány elszállítását;

b/ a háborús működési helyeken és a pihenő- váltó körletekben bebiztosított 

 objektumok és kapacitások átvételét, az oda települő állomány el

helyezésének és élelmezésének személyi és tárgyi feltételeit;

c/ a kitelepülés után Budapesten visszamaradó, illetve visszajáró állo

mány ellátását, működési feltételeinek biztosítását a megjelölt lét

számra és körletekre;
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d/ a szolgálattétel céljából Budapestre visszajáró állomány szállítását.

5. A BM III/II. Csoportfőnökség által meghatározott követelmények alapján 

tervezzék meg az "ÜDÜLŐ I". és "ÜDÜLŐ II." objektumok működési feltétele

inek biztosítását, az ott szolgálatot teljesítő állomány, valamint az oda 

összevonásra kerülő személyek ellátását, a kapcsolatos személyi és anyagi

technikai szükségletek biztosítását.

6. Gondoskodjanak a "K" vezetési rendszer híradását biztositó belügyi állomány 

ellátásáról és szállításáról a BM III/V. Csoportfőnökség által megadott lét

szám és telepítési adatok szerint.

7. A csoportfőnökség vonatkozásában:

a/ tervezzék és szervezzék meg a központi gépjármű diszpécser szolgálat 

magasabb harckészültségi időszakokban való működését, a központi bel

ügyi szerveknél végrehajtandó gépjármű átcsoportosításokat;

b/ tervezzék meg a Központi Vízijármű Szertár és Javítóműhely, a BM KEP 

Nyomda és Központi Konyha, a Központi Gépjármű forgalmi és Javító Szer

tár kitelepítésével kapcsolatos feladatokat, a kitelepítés több lépcsős 

végrehajtásának módját;

c/ készüljenek fel az átcsoportosításra kerülő állomány fogadására és szol

gálatba állítására;

d/ jelöljenek ki olyan visszamaradó irányító csoport"-ot, amely - a béke

elhelyezésben - képes az irányítás ellátására mindaddig, amíg a csoport- 

főnökség vezetése ezt a háborús működési helyen biztosítani nem tudja;

e/ tervezzék meg a csoportfőnökség szerveinél tárolt, a háborús működési 

helyen történő felhasználásra szolgáló anyagok, technikai eszközök és 

egyéb készletek kiszállítását a háborús működési helyekre és pihenő

váltó körletekbe.
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A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

II.

8. Rendeljék be a BM Központi Ellátó Parancsnokság kijelölt személyi állomá

nyát és a továbbiakban a szükséges mértékben tartsák együtt őket.

9. A BM Központi Ellátó Parancsnokság ellátási hatáskörébe utalt központi 

belügyi szervek és objektumaik vonatkozásában hajtsák végre:

a/ a személyi és egység felszerelések kiadását;

b/ az együtt tartásra kötelezett állomány étkeztetését és pihentetését; 

c/ a meglevő életvédelmi létesítmények készenlétbe helyezését.

10. A központi gépjármű diszpécser szolgálat kezdje meg működését. Hajtsák 

végre az e fokozat idejére tervezett gépjármű átcsoportosításokat és ké

szüljenek fel a további átcsoportosítások gyors végrehajtására. Helyezzék 

üzembe a tartalék gépjármüveket.

11. Kezdjék meg a KEP Nyomda, a KGJSZ és KVSZJ teljes, továbbá a központi Kony

ha részleges kitelepítésének előkészítését, a szükséges anyagok, eszközök 

csomagolását.

12. Kezdjék meg a háborús működési helyekre és pihenő-váltó körletekbe kiszál

lításra tervezett anyagok szállítására történő előkészítését, csomagolá

sát.

13. Az "ÜDÜLŐ I" fedőnevű objektum ellátását biztosító állományt helyezzék 

készenlétbe.
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III.

A HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

14. Fogadják a BM Központi Anyagszertár háborús működési helyét előkészítő 

csoportot. További feladatait a BM Központi Ellátó Parancsnokság hábo

rús működési helyeket előkészítő csoportjának irányításával végezze.

15. Fogadják a BM Tartalékos Tisztképző Iskoláról vezényelt hallgatói állo

mányt és a tervezettek szerint foglalkoztassák őket.

16. A központi belügyi szervek háborús működési helyeit és pihenő- váltó 

körleteit előkészítő és a beszállásolást végző csoportok:

a/ foglalják el továbbműködési körleteiket;

b/ vegyék fel a kapcsolatot az illetékes szervekkel, pontosítsák tervei

ket;

c/ kezdjék meg a kiutalt objektumok és szolgáltatási kapacitások jegy

zőkönyvi átvételét.

17. Indítsák útba az "ÜDÜLŐ I" fedőnevű objektumba kijelölt személyi állományt. 

Az "ÜDÜLŐ II" fedőnevű objektumba kijelölt állományt és a szükséges anya

gokat helyezzék készenlétbe.

18. Vegyék át a BM I/4. Osztálytól a gödi BM üdülőt és személyi állományát.

19. A háborús működési helyekre és pihenő- váltó körletekbe kiszállításra 

kerülő és előkészített anyagok közül kezdjék meg azoknak a kiszállítá

sát, melyek saját objektumokban és "M" raktárakban kerülnek elhelyezés

re.
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20. A háborús működési helyeket és pihenő- váltó körleteket előkészítő cso

portok fejezzék be a népgazdaságból biztosított objektumok és szolgálta

tási kapacitások átvételét.

21. Készüljenek fel a népgazdaságból biztosított gépjármüvek átvételére.

22. Indítsák útba az "ÜDÜLŐ II" fedőnevű objektumba kijelölt személyi állo

mányt és szállítsák ki a működéshez szükséges anyagokat.

23. Kezdjék meg:

a/ a Központi Vizijármű Szertár és Javító műhely kitelepítését;

b/ a BM KEP Nyomda és a gépjármű garázsok üzemen kívüli mobil berendezése

inek, tartalék anyagainak szállítását.

24. Fogadják a központi belügyi szervek továbbműködéséhez szükséges anyagokat 

a háborús működési helyeken és a pihenő- váltó körletekben.

25. Fogadják és állítsák szolgálatba a belügyi tanintézetektől átcsoportosí

tott állományt.

26. Készüljenek fel:

a/ a háborús működési helyeken és a pihenő-váltó körletekben, valamint a 

Budapesten visszamaradó állomány elhelyezésére, étkeztetésére;

b/ a háborús működési helyekre és a pihenő- váltó körletekbe kitelepülő, 

valamint a Budapestre visszajáró, továbbá a gyülekezési helyekre vonuló 

állomány szállítására;
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c/ az objektumok biztonságos hátrahagyására.

27. A gyülekezési körleteket vegyék át és készítsék elő azokat az állomány 

fogadására.

V.

A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÍTÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

28. A háborús működési helyeken és a pihenő- váltó körletekben teremtsék meg 

a teljes készenlétet a szervek elhelyezésére, az állomány élelmezésére.

29. Hajtsák végre a központi belügyi szervek állományának, valamint a tovább

működéshez szükséges - még ki nem szállított - anyagok kiszállítását a há

borús működési helyekre, és a pihenő- váltó körletekbe.

30. Vegyenek részt a tervezett szükségóvóhelyek kivitelezésének irányításában 

/művezetés/.

31. Az objektumok biztonságos hátrahagyására előirt feladatokat hajtsák végre.

32. Legyenek készen az állomány és családtagjai beszállásolásának végrehajtá

sára.

33. Fogadják a háborús működési helyen a BM III/l. Osztálytól átadásra kerülő 

gazdasági állományt, amely a továbbiakban a BM Központi Ellátó Parancsnok

ság alárendeltségében működjön.

34. A BM Tartalékos Tiszti Iskola vezényelt állományát a tervezett feladatok 

végrehajtása után irányítsák a BM központi tartalékba.
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VI.

Külön FEDŐ NEVES ELRENDELÉS ESETÉRE

35. A fedőneves utasításra hajtsák végre a "K" vezetési rendszer híradását 

biztositó állomány szállítását és ellátását.

Készült: 41 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint

ÁBTL - 4.2 - M - 10 - 21/9/1986 /189



BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

 sz. példány.

23. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM BESZERZÉSI ÉS ELLÁTÁSI KÖZPONT KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökséggel együttműködve tervezzék és 

szervezzék meg:

a/ a háborús időszaki ellátással kapcsolatos anyag- és eszközigények 

kielégítésének módját a háborús időszakra vonatkozó gazdálkodási 

szakutasítások szerint;

b/ a népgazdasági szinten biztosított különféle anyagok /gépjármű alkat

rész/ felvételezésének, elosztásának és elszámolásának rendjét;

c/ gondoskodjanak az éves /időszakos/ BM "M" anyagkészletezési tervben 

szereplő központi beszerzésű termékek beszerzéséről, elosztásáról, 

tárolásáról, nyilvántartásáról, előzetes egyeztetés után frissítéséről

, cseréjéről.

2. Mérjék fel a központilag tárolt "M" biztonsági és ellátási tartalék anya

gok és eszközök mennyiségét, tervezzék és szervezzék meg azok - harcké

szültségi fokozatok szerinti bontásban történő - háborús működési helyek

re való kiszállítását.
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3. Készüljenek fel:

a/ az "M" készletek feltöltéséhez tervezett, az ellátási tervükben sze

replő anyagok, eszközök belügyi szervek részére történő kiadására;

b/ a tevékenységüket beszüntető belügyi tanintézetek által beszállítás

ra kerülő fegyverzeti, vegyivédelmi és biztonságtechnikai anyagok, 

eszközök átvételére, lehetőségek szerinti hasznosítására, az érintett 

belügyi tanintézetek által rendelkezésre bocsátott beszállítási ter

veik alapján.

4. Az "M" készletezésű anyagok és eszközök béke időszaki igénybevételének

esetére:

a/ mérjék fel azoknak az anyagoknak és eszközöknek a körét és mennyisé

gét, amelyek a béke időszakban bekövetkezhető rendkívüli belső hely

zetben, a felszámolásban vagy elhárításban érintett belügyi szervek 

rendelkezésére bocsáthatók;

b/ tervezzék meg a felmért anyagok és eszközök kiadásának móriját és kez

deményezzék a kiadott, vissza nem kerülő vagy elhasználódott anyagok 

és eszközök pótlását, beszerzését.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

5. Intézkedjenek a Belügyminisztérium számítási év szükségleti tervében

szereplő termékek megrendelésére, beszerzésének biztosítására.

6. Kezdjék meg:

a/ az "M" készletek feltöltéséhez tervezett, továbbá az ellátási ter

vekben szereplő anyagok kiadását;
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b/ az Autó és Alkatrészkereskedelmi Vállalatoknál biztosított gépjár

mű tartalék alkatrészek átvételét.

7. Készítsék fel és tartsák együtt a BM Központi Anyagszertár háborús mű

ködési helyeit előkészítő csoportot. Vezényeljék át a BM Központi Ellá

tó Parancsnokság átvevő csoportjába és tevékenységét annak alcsoportja

ként végezze.

8. Készítsék elő szállításra a háborús működési helyekre kiszállításra ter

vezett anyagokat, eszközöket.

III.

A HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

9. Adják ki a belügyi szervek részére az Autó és Alkatrészkereskedelmi Vál

lalatok telephelyeiről felvételezett gépjármű tartalék alkatrészeket.

10. Vegyék át a belügyi tanintézetek által beszállított anyagokat és eszkö

zöket.

11. Fogadják a BM Tartalékos Tisztképző Iskoláról ideiglenes igénybevétel

re vezényelt hallgatói állományt és a tervezettek szerint foglalkoztas

sák .

12. Kezdjék meg az erre a fokozatra tervezett anyagok és eszközöknek a meg

lévő "M" raktárakba történő kiszállítását.
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IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

13. Kezdjék meg és hajtsák végre valamennyi kiszállításra tervezett anyag, 

technikai eszköz és berendezés háborús működési helyekre való kiszállí

tását.

V.

A BELÜGYI SZERV KITELEPÍTÉSÉNEK ELRENDELÉSÉNEK ESETÉRE

14. Folytassák az anyagok, eszközök kiszállítását mindaddig, amíg az be nem 

fejeződik, illetve amíg arra lehetőség van.

15. A BM Tartalékos Tisztképző Iskola hallgatói állományát a tervezett fela

dat végrehajtása után irányítsák a BM központi tartalékba.

VI.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

16. Az anyagi- technikai ellátás és az utánpótlás rendszerének változásaiból 

adódóan gondoskodjanak:

a/ a belügyi szervek szükségletei kielégítésének központi kiutalások és 

keretutalványok formájában történő biztosításáról;

b/ a  fegyver, lőszer, vegyivédelmi, műszaki beszerzésre tervezett, vala

mint egyéb anyagok, eszközök berendezések, felszerelések és ezek ja-
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vitásához szükséges alkatrészek központi - természetbeni - biztosítá

sáról ;

c/ a ruházati illetmény megszüntetésével járó utánpótlási igények termé

szetbeni biztosításáról;

d/ a Belügyminisztérium számítási év terve alapján megrendelt termékek 

átvételéről, a belügyi szervek részére történő kiadásáról.

Készült: 33 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___ sz. példány.

24. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM I/2. OSZTÁLY KÜLÖN FELADATAI

I.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁBAN

1. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökséggel együttműködve:

a/ készítsék el a BM háborús vezetés működéséhez szükséges híradó terve

ket;

b/ tervezzék meg országos viszonylatban a belügyi szervek részére:

- a "Számítási Év terv"-éhez a népgazdaságnál tartalékolt vezetékes 

és vezeték nélküli híradó eszközöket és a kapcsolódó szolgáltatá

sok "M" igénybevételi szükségletét;

- a belügyi szervek híradás-, rejtjel, és biztonságtechnikai szaka

nyag "M" anyagkészletezési tervét;

c/ tervezzék meg:

- a feladatok ellátásához a béke állománytáblán biztosított létszámon 

felül szükséges személyi állomány és technikai /gépjármű, stb./ esz

közszükségletet;
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- a Magyar Postához kiküldésre kerülő belügyi összekötők feladatait;

d/ intézkedjenek az 1/b alpontban felsoroltak biztosítására;

e/ dolgozzák ki a Magyar Posta bevonásával a népgazdaságnál tartalékolt 

vezetékes hálózatok aktivizálásának normaidejét.

2. A BM Határőrség Országos Parancsnoksággal, a BM "M" és Szervezési Csoport- 

főnökséggel, a BM III/V. Csoportfőnökséggel, a BM III/5. Osztállyal közö

sen hajtsák végre a Tábori Híradó Század szervezetének kialakításával, tech

nikai eszközökkel való ellátásával és működésével kapcsolatos feladatokat, 

dolgozzák ki irányításának rendjét és biztosítsák az állomány szakkiképzé

sét.

3. Tervezzék meg a BM Határőrségtől átadásra kerülő tartalékosokból álló híradó 

 állomány fogadását, munkába állítását, élelmezését és egyéb ellátását.

4. Tervezzék meg és készítsék elő a - BM III/2. Osztállyal együttműködve - 

a BM III/II. Csoportfőnökség akciójához szükséges rádióhíradást.

5. Dolgozzák ki - az őrzést biztosító szervekkel együttműködve - a belügyi 

URH objektumok rendkívüli időszaki őrzésével és védelmével kapcsolatos kö

vetelményeket és rendszabályokat.

6. Dolgozzák ki a magasabb harckészültségi fokozatok híradó forgalmi rendsza

bályait.

7. Dolgozzák ki a magasabb harckészültségi fokozatokra az osztály ellátási 

feladatkörébe tartozó szakanyagok gazdálkodási szabályait.

8. A terveknek megfelelően biztosítsák a rendkívüli időszaki hírhálózat szük

ségletek építését és az "M" szakanyagkészletek beszerzését.
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9. Készítsék elő a "Számítási Év terv"-ben szereplő eszközökre, anyagokra 

a megrendeléseket.

10. Irányítsák a belügyi szervek híradó terveinek kidolgozását.

11. Határozzák meg a népgazdaságnál tartalékolt vezetékes és vezeték nélküli 

híradó eszközök és a kapcsolódó szolgáltatások átvételének, felhasználásá

nak és üzemeltetésének rendjét.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

12. Riadóval rendeljék be, helyezzék készenlétbe és tartsák együtt a felada

tok ellátásához szükséges személyi állományt.

13. Hajtsák végre a BM háborús vezetés híradásának biztosítására ezen időszak

ra meghatározott feladatokat /amennyiben erre eddig fedőneves utasítást 

nem kaptak/.

14. Az ezen időszakra vonatkozó tervek szerint biztosítsák a BM felső vezetés 

és a központi belügyi szervek híradását szolgálati helyeiken.

15. Rendeljék meg a "Számítási Év terv"-ben biztosított eszközöket, anyago

kat, kezdjék meg átvételüket /amennyiben erre még a gazdaságmozgósítás 

utján intézkedés nem történt/.

16. Készítsék elő a továbbműködéshez szükséges anyagok és eszközök szállítá

sát.

17. Fogadják és állítsák munkába a BM Határőrségtől érkező tartalékosokból 

álló híradó állományt.
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18. Készüljenek fel a népgazdaságnál tartalékolt hírhálózatok és kapcsolódó 

szolgáltatások aktivizálásának elrendelésére.

I I I .

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

19. Riadóval rendeljék be az osztály teljes személyi állományát és a felmen

tettek kivételével tartsák együtt őket.

20. Hajtsák végre a BM háborús vezetés híradásának biztosítására ezen időszak

ra meghatározott feladatokat /amennyiben erre eddig fedőneves utasítást 

nem kaptak/.

21. Az ezen időszakra vonatkozó tervek szerint biztosítsák a BM felső veze

tés és a központi belügyi szervek híradását szolgálati helyeiken.

22. Folytassák a "Számítási Év terv" alapján megrendelt eszközök, anyagok át

vételét /amennyiben erre még a gazdaságmozgósítás utján intézkedés nem tör

tént/.

23. Vegyék át és ellenőrizzék le a népgazdaságból igénybevétellel biztosítan

dó objektumok híradását.

24. Küldjék ki a Magyar Postához a BM Híradó szolgálatát képviselő összekötő

ket.

25. Kezdjék meg a továbbműködéshez szükséges szakanyagok kiszállítását a há

borús működési körlet raktárába.
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IV.

TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

26. Kitelepülés elrendelésekor riadóval rendeljék be a felmentett állományt.

27. Hajtsák végre a BM háborús vezetés híradásának biztosítására ezen időszak

ra meghatározott feladatokat /amennyiben erre eddig fedőneves utasítást 

nem kaptak/.

28. A tervek szerint biztosítsák a BM felső vezetés és a központi belügyi 

szervek híradását szolgálati helyeiken a külön fedőneves utasítással el

rendelésre kerülő kitelepülésig.

29. Vegyék át és aktivizálják a népgazdaságnál tartalékolt hírhálózatokat, táv

közlési rendszereket és biztosítsák a postával ezek folyamatos üzemelteté

sét, irányítását a postai szolgálatból rendelkezésre bocsátott személye

ket, illetve a technikai eszközök felhasználását.

30. Folytassák az anyagok és eszközök kiszállítását a háborús működési hely 

raktáraiba mindaddig, amíg arra lehetőség van, illetőleg be nem fejeződik.

V.

A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÜLÉSE ELRENDELÉSÉNEK ESETÉRE

31. A tervek szerint biztosítsák a BM háborús vezetés híradását a vezetési és 

tartalék vezetési pontokon, a "Központi irányító csoport" híradását, annak 

szolgálati helyén. A visszamaradó személyi állomány a kijelölt helyeken a 

béke elhelyezési körletbe való visszajárással oldja meg feladatát.
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VI.

KÜLÖN FEDŐNEVES ELRENDELÉSEK ESETÉRE

32. A vonatkozó fedőneves utasításra hajtsák végre a BM háborús vezetés hír

adását biztosító alegységek harckészültségbe helyezésével összefüggő fel

adatokat.

VII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

33. Biztosítsák a BM háborús vezetés részére a távbeszélő és távgépíró össze

köttetést:

- a Belügyminisztérium kijelölt vezetési pontjai és a legfelsőbb állami

vezetési pontok között;

- a Belügyminisztérium kijelölt vezetési pontjai között;

- a Belügyminisztérium kijelölt vezetési pontjai és az együttműködő szervek 

vezetési pontjai között

a BM 400-as, a HM-el egyeztetve a "K-600"-as jelű, valamint a postai kol

lektív hírhálózatok felhasználásával.

34. Biztosítsák a híradó összeköttetést a Belügyminisztérium kijelölt vezetési 

pontjai és az Országos Parancsnokságok /Kormányőrség/ rendőr-főkapitány

ságok vezetési és tartalék vezetési pontjai között.

35. Biztosítsák a BM háborús vezetés részére telepített hírközpontok üzemel

tetését, karbantartását, javítását, pótlását.

Készült: 30 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint

ÁBTL - 4.2 - M - 10 - 21/9/1986 /200



BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.. sz. példány.

25. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM I/4. OSZTÁLY KÜLÖN FELADATAI

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Tervezzék meg:

a/ a belügyi dolgozók háborús körülmények között egyedül maradó gyermekei

nek elhelyezését és ellátását a kijelölt objektumokban;

b/ belügyi bölcsőde, óvoda működtetését a központi belügyi szervek hábo

rús működési helyén;

c/ kitelepülés esetén a gyermekintézményekből a szülők által el nem vitt 

gyermekek kiszállítását, további ellátását;

d/ a BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei Parancsnoksággal együttműködve 

az állománytáblázatban szereplő objektumok utókezelőként való üzemel

tetését;

e/ az üdülők és személyi állományának a Somogy, Zala, Veszprém megyei 

rendőr-főkapitányságok, továbbá a gödi üdülőnek a BM I/II. Csoport- 

főnökség, a dobogókői és galyatetői üdülőknek a BM Korvin Ottó Kór

ház és Intézményei Parancsnokság részére történő átadását.

2. Az átcsoportosításra kerülő személyi állomány névjegyzékét készítsék el.
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A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

II.

3. A gyermekintézményekben:

a/ szólítsák fel a szülőket, hogy kezdjék meg gyermekeik kivételét a gyer

mekintézményekből és azokat helyezzék el rokonoknál vagy egyéb más mó

don;

b/ függesszék fel a felvételt;

c/ szervezzenek a békeidőszakitól hosszabb időtartamú ügyeletet és ezt 

hozzák a szülők tudomására.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

4. Szüntessék meg a gyermekintézmények működését. Gondoskodjanak a bent le

vő gyermekeknek a szülők részére történő átadásáról.

5. Készüljenek fel a gyermekintézményekből el nem vitt gyermekek kiszállí

tására és ellátására.

6. Adják át - a tervek szerint - a belügyi üdülőket a Somogy, Zala és Veszp

rém megyei Rendőr-főkapitányságoknak, továbbá a gödi üdülőt a BM I/II. 

Csoportfőnökségnek, a dobogókői és galyatetői üdülőt a BM Korvin Ottó 

Kórház és Intézményei Parancsnokságnak személyi állományukkal együtt.

A dobogókői és galyatetői üdülők személyi állománya az utókezelők pa

rancsnokainak irányításával tevékenykedjen.
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A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

IV.

7. Hajtsák végre a gyermekintézményekből a szülők által el nem vitt gyer

mekek kiszállítását a kijelölt objektumba.

8. A tervek alapján a központi belügyi szervek háborús működési helyén kezd

jék meg a belügyi bölcsőde és óvoda működésének előkészítését.

9. Teremtsék meg a készenlétet a belügyi dolgozók egyedül maradó gyermekei

nek fogadására és ellátására.

10. Hajtsák végre az "M" állománytáblázatban kijelölt személyi állomány át

csoportosítását.

11. A Gyermekneveltetési Csoport a dobogókői utókezelő parancsnokának irá

nyításával - a kijelölt működési helyén - tevékenykedjen.

V.

A BELÜGYI SZERV KITELEPÍTÉSE UTÁNI IDŐSZAKRA

12. Kezdje meg működését - a központi belügyi szervek háborús működési helyén - 

a bölcsőde és óvoda.

Készült: 30 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS! 
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

.... sz. példány.

26. számú melléklet a 9/1986. 
számú belügyminiszteri utasításhoz

A BM KORVIN OTTÓ KÓRHÁZ ÉS INTÉZMÉNYEI 

PARANCSNOKSÁG KÜLÖN FELADATAI

I .

ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Az illetékes szakszolgálatokkal együttműködve tervezzék meg: 

a/ alapellátási egészségügyi egységek felállítását;

- a kijelölt objektumokba /Csévharaszt, Fót, Kerepestarcsa, Ócsa/,

- a pihenő-váltó körletekbe /Csobánka, Göd/,

- a BM III/II. Csoportfőnökség által létrehozandó "ÜDÜLŐ I" és "ÜDÜLŐ II" 

objektumban, valamint

b/ az utókezelő intézetek /Dobogókő, Galyatető/ működését;

c/ a BM háborús működési helyén, valamint Dobogókőn felállításra kerülő 

szükségkórházak működtetését előkészítő csoportok megalakítását és 

feladatait;

d/ a parancsnokság, a kórház és a rendelőintézet kitelepítését és a 

családtagok elhelyezését;
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e/ a személyi állomány belső átcsoportosítását, a BM dobogókői és galya

tetői üdülők személyi állományának beosztását;

f/ a Budakeszi úti intézet személyi és anyagi eszközökkel történő megerő

sítését;

g/ a BM Hévízi Gyógyintézetének átadását;

h/ az operatív akciók orvosi segélynyújtó csoportjainak működését;

i/ a központi belügyi szervek háborús működési helyén, valamint Dobogó

kőn létrehozandó gyermekintézmények egészségügyi ellátását;

j/ a fekvőbeteg intézetekből elbocsátható betegek kiírásának rendjét, a 

további kezelést igénylő fekvőbetegek átszállításának módját;

k/ a szükségkórház felszerelések és az ahhoz tartozó gyógyszer-kötszer 

anyagok felvételezését végző csoportok létrehozását és feladatait.

2. Határozzák meg az egészségügyi egységek működéséhez és a várható felada

tok ellátásához szükséges:

a/ szakállomány /orvos, középkáder, kisegítő/ létszámát;

b/ az egészségügyi szakfelszerelés vér, vérpótszer, oltóanyag, gyógyszer- 

kötszer szükségleteket;

c/ pénzügyi, anyagi- technikai és gépjármű igényt.

II.

FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

3. Szüntessék be a belügyi üdülőkben az orvosi ügyeletet, az ott szolgálatba 

levőket rendeljék vissza.
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4. A rendelőintézetben és a körzeti orvosi rendelőkben szervezzék meg az ál

landó 12 órás váltásban működő orvosi ügyeleti szolgálatot.

5. Készítsék elő a személyi állomány átcsoportosítását a magasabb harcké

szültségi fokozatra tervezett feladatok végrehajtására.

6. Alakítsák meg a szükségkórház felszereléseket felvételező csoportokat, 

igazítsák el feladataikra, küldjék ki a tárolás színhelyére és ott kezd

jék meg a készletek átvételét.

7. Kezdjék meg az intézetekben fekvő betegek felülvizsgálatát, készítsék el 

a kibocsátásra kerülő betegek zárójelentéseit, készítsék fel a kiírásra 

kerülő betegeket további teendőikre.

8. Kezdjék meg a betegek útbaindítását, valamint a további kezelést igénylő 

betegek átszállítását.

9. Vonják össze, igazítsák el és indítsák útba az utókezelő intézetek előké

szítő csoportjait Dobogókőre és Galyatetőre.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

10. A tervek szerint kezdjék meg a dobogókői és galyatetői belügyi üdülők 

személyi állományának átvételét, az átvett üdülők utókezelővé történő 

előkészítését, fogadják az odaérkező szükségkórház felszereléseket.

11. Helyezzék készenlétbe az "ÜDÜLŐ I", "ÜDÜLŐ II." fedőnevű, Csévharaszt,

Csobánka, Fót, Göd, Kerepestarcsa, Ócsa objektumokban elhelyezett személyek 

egészségügyi ellátására szervezett csoportokat és szakfelszereléseket.
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12. Vonják össze és indítsák útba az utókezelő intézetekbe kijelölt állományt 

a kiszállításra tervezett anyagaikkal együtt.

13. Folyamatosan végezzék a betegek kiírását, útbaindítását, valamint a to

vábbi kezelést igénylő betegek átszállítását.

14. Kezdjék meg az EüM raktáraiban felvételezett felszerelések, gyógyszer, 

kötszer anyagok helyszínre történő szállítását.

15. Vonják össze és tartsák együtt az operatív akciók egészségügyi biztosí

tását végző csoportokat a szükséges felszereléseikkel együtt.

IV.

TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

16. Hajtsák végre:

a/ a szükségkórházak, utókezelők telepítését és működésbe állítását;

b/ az intézetben tárolt eü. szakfelszerelések, gyógyszer- kötszer kész

letek és egyéb anyagok kiszállítását.

17. Indítsák útba a 11. pontban felsorolt objektumok és az operatív akció 

egészségügyi biztosítására kijelölt csoportokat, biztosítsák azok zavar

talan működését és egészségügyi szakanyagokkal való folyamatos ellátását.

V.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

18. A BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei Parancsnokság ügyrendi felada

tait ki kell egészíteni az alábbiakkal:
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a/ a szükségkórházak, utókezelők, orvosi segélyhelyek felállításával és 

működtetésével;

b/ a belügyi hadiállomány sugáradag nyilvántartásának folyamatos ellenőr

zésével és a tömegpusztító fegyverek sérültjeinek ellátásával kapcso

latos teendők végrehajtásával;

c/ a BM III/II. Csoportfőnökség által irányított "ÜDÜLŐ I" és "ÜDÜLŐ II" 

fedőnevű és a kijelölt belügyi objektumokban alapellátási orvosi egysé

gek felállításával.

Készült: 37 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
KÜLÖNÖSEN FONTOS!

___ sz. példány.

27. számú melléklet a 9/1986.
számú belügyminiszteri utasításhoz

A MEGYEI /BUDAPESTI/ RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁGOK 

KÜLÖN FELADATAI

I .

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

1. Dolgozzák ki:

a/ a megyei /fővárosi/ honvédelmi bizottság /a továbbiakban: HB/ a váro

si /kerületi/, városi jogú nagyközségi védelmi bizottságok /a további

akban: VB/ kijelölt tagjai, valamint - a Budapesti Rendőr-főkapitány

ság kivételével - az illetékességi területükön levő büntetésvégrehaj

tási intézetek és tűzoltó-parancsnokságok, Borsod és Vas megyében a 

miskolci, illetve szombathelyi Rendőrképző Iskola értesítésének;

b/ a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB elnökök, tanácselnö

kök mozgósítással összefüggő értesítésének;

c/ a rendőrkapitányságok felé a harckészültségi fokozatok, a mozgósítás, 

a belügyi szervek kitelepülése és egyes különleges intézkedések el

rendelésének

okmányait.

2. Tervezzék meg:

a/ a HB elnökének személyi, a HB elnök és a HB tagok utazásának rendőri 

biztosítását;
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b/ a HB védett vezetési pont külső operatív védelmét.

3. Gondoskodjanak a honvédelmi bizottságok munkájára vonatkozó NET hatá

rozatok megőrzéséről - a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével - 

és fedőneves utasításra legyenek készen a bizottságok rendelkezésre bo

csátására.

4. Tervezzék és szervezzék meg a fedőneves utasítással elrendelésre kerü

lő különleges intézkedések végrehajtását, készüljenek fel azok teljesí

tésére. A társadalomra veszélyes személyekről a hatályos előírásokban 

meghatározottak szerint fektessenek fel nyilvántartást és azt tartsák 

naprakészen.

5. Tervezzék meg - a szabályzatban és a külön intézkedésben meghatározottak 

szerint - a háborús időszaki jogszabályok hatálybaléptetése, illetve ki

hirdetése esetén végrehajtandó feladatokat.

6. A Budapesti-, és a Pest megyei Rendőr-főkapitányságok kivételével teremt

sék meg a postaküldemények nyílt ellenőrzésének /cenzúrájának/ feltéte

leit.

7. Jelöljék ki rendkívüli állapot esetére a kitelepülés elrendelése idejé

re az érintett rendőr-főkapitányságnál és s rendőrkapitányság/ok/nál a

"visszamaradó irányító csoport"-ot.

8. A munkásőrség által biztosított erőkkel együttműködve készüljenek fel:

a/ a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságok által megadott 

helyeken a fegyveres erők és testületek mozgósítását végrehajtó ide

iglenes szervezeteinek külső rendőri biztosítására;

b/ az illetékes hatóságok bejelentésére a behívóparancs átvételét vagy 

a bevonulást megtagadó hadkötelesek előállítására;
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c/ az elő nem állt technikai eszközök felkutatásában való részvételre;

d/ a lakosság, az országos és középirányító szervek kitelepítésének és 

befogadásának rendőri biztosítására, a visszamaradó anyagi javak őr

zésére, a kitelepített helységekbe történő ki- és bejárással össze

függő rendészeti feladatok ellátására;

e/ a csapást szenvedett területek lezárására, a mentés és mentesítés za

vartalanságának, a kimenekítés és elzárkózás rendőri biztosítására.

9. Végezzék az illetékességi területükre települő más belügyi szervek részé

re kijelölt körletek, a háborús működéshez szükséges objektumok és kapa

citások lebiztosítását.

10. A Pest megyei Rendőr-főkapitányság - a BM III/II. Csoportfőnökséggel egyet

értésben - tervezze és szervezze meg az "ÜDÜLŐ I" és "ÜDÜLŐ II" fedőnevű 

objektum őrzését.

11. Az együttműködésre utalt társfegyveres erőkkel és testületekkel készüljenek 

fel:

a/ a saját és szövetséges csapatok manővereinek biztosítására, a mozgósí

tás elsődlegességével kapcsolatos - a lakott területen belüli és kívüli 

 - forgalom szabályozására;

b/ az ellenséges felderítő és diverziós csoportok, légi deszant alakula

tok felderítésére, a csapatok felszámolására és a deszant alakulatok 

megsemmisítésében való közreműködésre.

12. A tanácsi és postai szervekkel együttműködve készüljenek fel az ismeretlen 

helyen tartózkodó hadkötelesek felkutatásában való részvételre.

13. A BM III/II. Csoportfőnökséggel együttműködve a Budapesti Rendőr-főkapi

tányság:
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a/ dolgozza ki a csoportfőnökség hatáskörébe tartozó és a háború esetén 

továbbműködő hadiipari, jelentősebb népgazdasági és hírközlő objektu

mok, a hadsereg és a lakosság ellátása szempontjából fontos vállalatok, 

üzemek operatív védelmére, romboló és kártevő cselekmények megakadályo

zására vonatkozó terveket;

b/ a fentiek közül a hadfelszerelést és haditechnikai eszközöket gyártó 

vállalatoknál alakítsák ki a biztonsági igazgatóhelyettesi rendszert.

14. Az érintett rendőr-főkapitányságok:

a/ jelöljék ki a katonai elhárításhoz átcsoportosításra kerülő személyi 

állományt;

b/ a BM III/IV. Csoportfőnökséggel együttműködve teremtsék meg az átcso

portosítás okmányolási és anyagi- technikai feltételeit;

c/ az időközben bekövetkező változásokat - a BM III/IV. Csoportfőnökség 

egyidejű tájékoztatása mellett - haladéktalanul regisztrálják.

15. Jelöljék ki a hálózati személyek közül azokat a tartalékos hadköteles sze

mélyeket, akiknek továbbfoglalkoztatását a katonai elhárító szervek által 

- katonai szolgálatra történő bevonulásuk esetére - javasolják. Az ilyen 

személyek "B", illetve személyi dossziéjában szerepeltessék a "Bevonulási 

Parancs"-ban szereplő "törzsszámot" és a "bevonulás helyét", pontos címét.

16. Tervezzék meg - a Somogy, Zala és a Veszprém megyei rendőr-főkapitánysá

gok - a területükön levő belügyi üdülők és személyi állományuk átvételét.

17. A HB irányi tó és tervező munkájának segítése érdekében a HB elnöke által 

meghatározott HB ülés keretében a rendőr-főkapitányok - a jelen mellék

let 4., 6., 10., 13., 15. pontjaiban foglaltak kivételével - adjanak tá

jékoztatást .
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18. Minden év március 31-ig tájékoztassák a honvédelmi bizottságokat azok

ról az intézkedésekről /tervpontosítások, továbbképzések, harckészült

ségi gyakorlatok, "M" szemlék, vezetői megbeszélések, stb./ amelyeket a 

felkészülés érdekében a rendőr-főkapitányságok éves munkaterve alapján 

terveznek.

II.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

19. Hajtsák végre:

a/ a HB, a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB kijelölt tagjai, 

valamint - a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével - az illetékes

ségi területükön levő büntetésvégrehajtási intézetek és tűzoltóparancs

nokságok, Borsod és Vas megyében a miskolci, illetve a szombathelyi 

Rendőrképző Iskola értesítését a fokozott harckészültség elrendeléséről;

b/ a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB elnökök, tanácselnökök 

mozgósítással összefüggő riasztását.

20. Vonják össze és tartsák együtt a megyei vagy nagyobb jelentőségű esetek 

jelentkezése esetén a Karhatalmi Operatív Törzset.

21. Kezdjék meg és hajtsák végre az ez időszakban működő, a fegyveres erők és 

testületek mozgósítását végrehajtó ideiglenes szervezetek objektumainak 

külső rendőri biztosítását. Segítsék elő az elvonulás zavartalanságát.

22. Az illetékes hatóságok bejelentésére vegyenek részt a behívóparancs átvé

telét vagy a bevonulást megtagadók előállításában, a be nem vonult tar

talékosok és elő nem állt technikai eszközök felkutatásában.
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23. Indítsák útba a katonai elhárításhoz erre az időszakra átcsoportosításra 

kijelölt személyi állományt.

24. A rendőrkapitányságok vegyék át megőrzésre az elvonuló katonai alakulatok 

elhárító szerveitől a leadandó állam-, vagy szolgálati titkot képező okmá

nyokat. A később elvonulók okmányainak átvételére legyenek készen.

25. Kezdjék meg a fogvatartott személyek felülvizsgálatát, készítsék elő a tár

sadalomra csekély veszélyességűek szabadon bocsátását.

26. Vezessenek be fokozott operatív ellenőrzést a hadiipari, a jelentősebb 

népgazdasági, közlekedési és hírközlő objektumokban, intézményekben, a 

hadsereg és a lakosság ellátása szempontjából fontos vállalatokban és 

üzemekben.

27. Pontosítsák a katonai elhárító szervek részére továbbfoglalkoztatásra ki

jelölt hálózati személyek dossziéjában a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő 

törzsszámot és a bevonulás helyét.

28. A büntetésvégrehajtási intézetekben fokozzák a felderítő munkát a szökési, 

kitörési, támadási szándék felderítésére, megakadályozására.

29. A nagyobb tömegeket érintő rendezvények megtartását csak korlátozottan 

engedélyezzék.

30. Az agresszív katonai tömbökhöz tartozó kapitalista országokba irányuló ma

gánjellegű utazási okmányok kiadását függesszék fel.

31. Szüntessék be a határsávba való belépésre, illetve letelepedésre szóló 

engedélyek kiadását.

32. Tiltsák meg az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országok Dunán tartóz

kodó hajói személyzetének a partra lépését.
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33. Kezdjék meg az állandó jelleggel használt objektumok megerősített őrzé

sét, szigorítsák meg az oda való be- és kilépést.

34. Szervezzék meg a rendőr-főkapitányság központi ügyeleti szolgálata mellett, 

a technikai híradás működésképtelensége esetére - kifejezetten a fedőneves 

utasítások továbbítására - a készenléti futárszolgálatot.

35. A HB-k tájékoztatását a fokozott harckészültség rendszabályainak beveze

téséről, a feladatok végrehajtásának helyzetéről, annak eredményeiről

- a jelen melléklet 26., 27., 28. pontjaiban foglaltak kivételével - hajt

sák végre.

III.

HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

36. Hajtsák végre:

a/ a HB, a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB kijelölt tagjai, 

valamint - a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével - az illetékes

ségi területükön levő büntetésvégrehajtási intézetek és tűzoltó-parancsnokságok 

, Borsod és Vas megyében a miskolci, illetve szombathelyi Ren

dőrképző Iskola értesítését a háborús veszély harckészültség elrendelé

séről ;

b/ a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB elnökök, tanácselnökök 

mozgósítással összefüggő riasztását.

37. Kezdjék meg és hajtsák végre az ez időszakban működő, a fegyveres erők és 

testületek mozgósítását végrehajtó ideiglenes szervezetek objektumainak kül

ső rendőri biztosítását. Segítsék elő az elvonulás zavartalanságát.
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38. Az okmányok, nyilvántartások pontosításának befejezésével, az akcióban 

érintett személyi állomány eligazításával, a szükséges technikai eszkö

zök számbavételével és elosztásával készüljenek fel:

a/ az agresszor országok ideiglenes jelleggel hazánkban tartózkodó állam

polgárainak őrizetbe vételére, valamint a semleges kapitalista orszá

gok nem hivatalos minőségben hazánkban tartózkodó állampolgárainak ren

dőri védelem alá helyezésére, hazautazásuk elősegítésére; a szocialis

ta országok állampolgárai hazatérésének elősegítésére;

b/ a társadalomra veszélyes személyek őrizetbe vételének végrehajtására.

39. Bocsássák szabadon a felülvizsgált fogvatartott személyek közül azokat, 

akik nem szerepelnek a társadalomra veszélyes személyek nyilvántartásá

ban.

40. A személyi és tárgyi feltételek meglétének ellenőrzésével készüljenek fel

a háborús időszaki jogszabályok hatálybaléptetése, illetve kihirdetése ese

tére tervezett feladatok végrehajtására.

41. A "K" ellenőrző szervvel rendelkező rendőr-főkapitányságok tartóztassák fel 

az ellenséges katonai tömbökhöz tartozó kapitalista országokból érkező 

vagy az oda küldött magánjellegű postaküldeményeket.

42. Indítsák útba a katonai elhárításhoz erre az időszakra átcsoportosításra 

kijelölt személyi állományt.

43. A Somogy, Zala és a Veszprém megyei rendőr-főkapitányságok vegyék át a 

területükön levő belügyi üdülőket és személyi állományát a BM I/4. Osz

tálytól.

44. A rendőrség hadműveleti területen levő közbiztonsági erői legyenek ké

szen - alapvető feladataik megváltoztatása nélkül - a Magyar Néphadsereg
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/a továbbiakban: MN/ illetékes parancsnokai /hadosztály, hadsereg/ időle

ges alárendeltségébe kerülésére.

45. A HB-k tájékoztatását a háborús veszély harckészültség rendszabályainak

bevezetéséről, a feladatok végrehajtásának helyzetéről, annak eredménye

iről - jelen melléklet 38. pontjában foglaltak kivételével - hajtsák vég

re.

46. A Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság vegye át a balatonaligai objektu

mot és az objektumőri állományt a BM Kormányőrség Parancsnokságtól.

-  9 -

IV.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁRA

47. Hajtsák végre:

a/ a HB, a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB kijelölt tagjai, 

valamint - a Budapesti Rendőr-főkapitányság kivételével - az illeté

kességi területükön levő büntetésvégrehajtási intézetek és tűzoltó-parancsnokságok

, Borsod és Vas megyében a miskolci, illetve a szom

bathelyi Rendőrképző Iskola értesítését a teljes harckészültség elren

deléséről;

b/ a városi /kerületi/, városi jogú nagyközségi VB elnökök, tanácselnö

kök mozgósítással összefüggő riasztását.

48. Kezdjék meg és hajtsák végre az ebben az időszakban működő, a fegyveres 

erők és testületek mozgósítását végrehajtó ideiglenes szervezetek objek

tumainak külső rendőri biztosítását. Segítsék elő az elvonulás zavartalan

ságát.
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49. Kezdjék meg:

a/ a BM Kormányőrség Parancsnoksággal együttműködve - az érintett ren

dőr-főkapitányságok - a meghatározott párt- és állami vezetők helyszíni 

 és útvonal biztosítását;

b/ a HB elnökének személyi, a HB elnök és tagok utazásának rendőri biz

tosítását;

c/ a HB védett vezetési pontok külső operatív védelmét.

50. A hadiipari, a jelentősebb népgazdasági, közlekedési és hírközlő objek

tumokban, intézményekben a hadsereg és a lakosság ellátása szempontjá

ból fontos vállalatokban és üzemekben - a biztonsági igazgatóhelyettesek 

kiküldésének kivételével - térjenek át a háborús időszaki operatív bizto

sításra.

51. A szükséges okmányok kiosztásával, a technikai eszközök átcsoportosításá

val, a személyi állomány megindulási helyére való kiküldésével, illetve

a szolgálati helyén való együtt tartásával teremtsék meg a teljes készen

létet:

a/ a külföldi állampolgárokkal szembeni intézkedések bevezetésére; 

b/ a társadalomra veszélyes személyek őrizetbe vételére.

52. Teremtsék meg a teljes készenlétet a háborús időszaki jogszabályok ha

tálybaléptetése, illetve kihirdetése esetére tervezett feladatok vég

rehajtására.

53. Közöljék a katonai elhárító szervekkel azon kijelölt hálózati személyek 

adatait - személyadatot, a "Bevonulási Parancs"-ban szereplő törzsszámot 

és a bevonulás helyét -, akik bevonultak katonai szolgálatra és a tovább

foglalkoztatásukat javasolják.
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54. Készüljenek fel az őrizetben levő személyek háborús működési helyre tör

ténő kiszállításának végrehajtására. Helyezzék készenlétbe a személyi 

okmányokat, letéti tárgyakat, vizsgálati anyagokat és egyéb dokumentumo

kat.

55. A HB-k tájékoztatását a teljes harckészültség rendszabályainak bevezeté

séről, a feladatok végrehajtásának helyzetéről, annak eredményeiről - a 

jelen melléklet 50., 51., 53. pontjaiban foglaltak kivételével - hajtsák 

végre.

- 11 -

V.

A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÜLÉSÉNEK ELRENDELÉSE ESETÉRE

56. Hajtsák végre a fogvatartott személyek kijelölt helyre történő kiszállí

tását.

57. A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtsa végre:

a/ a BM III/II. Csoportfőnökségtől a kijelölt hadiüzemek, vállalatok ope

ratív védelmének;

b/ a BM Kormányőrség Parancsnokságtól leadásra kerülő objektumok őrzésének 

átvételét.

VI.

KÜLÖN FEDŐ NEVES UTASÍTÁS ELRENDELÉSÉNEK ESETÉRE

58. Hajtsák végre a kapott fedőneves utasítással kapcsolatos feladataikat.
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59. A fedőneves utasítás vételét követően:

a/ jelentsék a HB, illetve a VB elnökének az elrendelt intézkedést;

b/ rendeljék tovább a végrehajtásban érintett alárendeltjeik felé a 

feladatot;

c/ a tervek szerint hajtsák végre az intézkedéseket.

60. A külön intézkedésekről való tájékoztatás - azok elrendelése és végre

hajtása után - a HB üléseken megkötés nélkül végrehajtható.

VII.

A JOGSZABÁLYOK HATÁLYBALÉPTETÉSE, ILLETVE KIHIRDETÉSE ESETÉRE

61. Hajtsák végre a háborús jogszabályok hatályba léptetésével kapcsolatban 

tervezett intézkedéseket.

62. A jogszabályok hatálybaléptetése, illetve kihirdetése esetén a végrehajtás

ra tervezett feladatokról tájékoztassák a HB és a VB elnökeit.

VIII.

HÁBORÚ IDŐSZAKÁRA

63. A rendőr-főkapitányságok háborús időszaki ügyrendjét egészítsék ki a sa

játos belügyi és a belügyi szervekre háruló hátországvédelmi feladatokkal.

64. Sajátos belügyi feladatként dolgozzák be az ügyrendbe:

a/ a HB elnökének személyi biztosítását. A HB elnöke és tagjai utazásá

nak operatív és rendőri biztosítását. A HB védett vezetési pont kül

ső operatív védelmét;
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b/ a kapitalista országok hírszerző szervei ellen az elhárítás fokozását;

c/ a hadiipari, jelentősebb népgazdasági és hírközlő objektumok, intéz

mények, a hadsereg és a lakosság ellátása szempontjából fontos válla

latok, üzemek operatív védelmét; romboló és kártevő cselekmények meg

akadályozását; a titkos iratok és termékek veszélyeztetés esetén való 

elszállítása vagy megsemmisítésének biztosítását. Hadifelszerelést és 

haditechnikai eszközöket gyártó vállalatoknál biztonsági igazgatóhelyet

tesi rendszer szervezését és működtetését;

d/ a munkahelyek önkényes elhagyása, selejtes termékek kibocsátásának 

megelőzése érdekében szükséges rendőri intézkedések megtételét;

e/ a társadalomra veszélyes személyek folyamatos kiválasztását, az őrizet

be vételt elkerülő, illegalitásba vonult társadalomra veszélyes sze

mélyek felderítését, az internált személyek közötti elhárító munkát;

f/ a háborús időszaki rendelkezésekkel kapcsolatos végrehajtói és rendé

szeti feladatokat;

g/ a külföldi állampolgárok által elkövetett - jelenleg a központi belügyi 

szervek hatáskörébe tartozó vagy különösen nagy jelentőségű és bonyo

lult bűnügyek kivételével - valamennyi bűncselekmény vizsgálatát;

h/ a béke időszakban központilag végzett operatív figyelési és környezet- 

tanulmány készítési feladatokat;

i/ a belügyi szervek objektumainak őrzését;

j/ a Budapesti Rendőr-főkapitányság hatáskörébe valamennyi Budapesten 

továbbműködő termelő üzem, vállalat és intézmény operatív biztosí

tását ;

- 15 -
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k/ a Pest megyei Rendőr-főkapitányság által az "ÜDÜLŐ-I" és "ÜDÜLŐ-II" 

fedőnevű objektumok őrzését.

65. A belügyi szervekre háruló hátországvédelmi feladatként dolgozzák be az

ügyrendbe:

a/ a karhatalmi feladatok szervezését és végrehajtását saját erőkkel, 

valamint a Határőrség, Munkásőrség és az MN e célra kijelölt erői

nek bevonásával;

b/ a lakosság, az országos és középirányító szervek kitelepítésének és be

fogadásának rendőri biztosítását, a visszamaradó javak őrzését, a 

csapást szenvedett területeken a rend fenntartását;

c/ az ellenséges légideszantok, felderítő és diverziós csoportok felderíté

sét, a felderítő és diverziós csoportok megsemmisítését, közreműködést 

a légideszantok megsemmisítésében;

d/ a közreműködést a saját és szövetséges csapatok manővereinek, anyag- 

és csapatszállításainak biztosításában, a katonai forgalomszabályo

zás megvalósításában;

e/ a fegyveres erők és testületek mozgósításának rendőri biztosítását;

f/ a részvételt a be nem vonult tartalékosok vagy elő nem állt technikai 

eszközök felkutatásában;

g/ a részvételt a vonatkozó nemzetközi egyezmény alapján - atomcsapás kö

vetkezményeként - az északi határszakaszon magyar állampolgárok hatá

ron túlra, illetve külföldi állampolgárok magyar területre történő tö

meges menekítésében, a rend fenntartásában;
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h/ részvételt a vegyi-, sugár-, bakteriológiai és tűzhelyet jelzésében, 

a helyzetértékelésben, illetve az adatok továbbításában, az RBV védel

mi törzs, a szomszédok és az együttműködők részére;

i/ a Budapesti Rendőr-főkapitányságon felállításra kerülő vegyivédelmi 

század igénybevételét.

66. A háborús időszakban a HB-k részére adjanak tájékoztatást:

a/ a feladatok teljesítéséről a jelen melléklet 64. pont e/., h/., j/., 

és k/ alpontjaiban foglaltak kivételével;

b/ a rendkívüli és háborús időszaki saját személyi anyagi- technikai vesz

teségekről, azok pótlásáról

Készült: 655 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint
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