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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
10- 22/ 11- 1968.

027/68. sz. miniszteri 
p arancs HK. helyezte

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK
011 számú

U T A S Í T Á S A  

A 0020. sz. parancsomban a Magyar-Csehszlovák határra vonat
kozóan teljes határzárt rendeltem el. Azonban számolni kell 
azzal, hogy hazánkban és a szomszédos szocialista országok
ban turista, vagy egyéb céllal tartózkodó csehszlovák, NDK., 
lengyel állampolgárok - főként az események hatására - töme
gesen igyekezni fognak hazájukba visszatérni. Ennek bekövet
kezése - az irányokban - torlódást, útelzáródást idézne elő. 
Megakadályozása, valamint az ellátásukat - anyagiak hiányá
ban biztosítani nem tudó csehszlovák, NDK. és lengyel állam
polgárok védelme érdekében az érintett főkapitányságok ve
zetőit az alábbiak végrehajtására

u t a s í t o m :

1./ A közúti átkelőpontokhoz vezető útvonalakon a határvo
naltól 20-40 km. mélységben útelzáró operatív csoporto
kat kell létrehozni az alábbi helyeken:
Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság

Az 1.sz. főútvonalon Öttevény község keleti 
szegélye előtt - Győr város északi szegélyé
nél, a Győrújfalu és Vámosszabadi útelágazásá
nál.
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Az 1. sz. főútvonalon Gönyü község nyugati 
szegélye előtt - a Komárom felé induló for
galom lefogására.

Komárom megyei Rendőr-főkapitányság
Az 1. sz. főútvonalon Almásfüzitő község 
keleti szegélye előtt. A Komárom felé 
irányuló forgalom lefogására.
A 808. sz. útvonalon Kisigmánd község déli 
szegélye előtt.

Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság
A 2. sz. főútvonalon Rétság község déli 
szegélye előtt a 21. sz. főútvonal és a 
203. sz. elágazásánál.
A 21. sz. útvonalon Kisterenye előtt a 23. 
sz. útvonal elágazásánál.

Borsod megyei Rendőr-főkapitányság
A 3. sz. főútvonalon Garadna község déli 
szegélye előtt.
A 25. sz. útvonalon Járdánháza község déli 
szegélye előtt.
A 26. sz. útvonalon Vadna község déli sze
gélye előtt.
A 37. sz. útvonalon Sárospatak község nyu
gati szegélye előtt.

A csoportok létszámát a várható forgalom nagyságától 
függően a megyei rendőr-főkapitányság vezetője maga 
határozza meg.
Amennyiben a helyzet szükségessé teszi a rendőr-főkapi
tányság vezetője egyéb útvonalakon is felállíthat út
lezáró operatív csoportokat.

2./ Az útelzáró operatív csoportok feladata: Csehszlovákiá
ba közúton utazni vagy átutazni akaró csehszlovák, NDK. 
és lengyel állampolgárokat feltartóztatni és további in
tézkedésig a korábbi tartózkodási helyükre / : csak sa
ját országunk vonatkozásában :/ rokonaikhoz, ameny-
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nyiben ez a lehetőségük nincs a kijelölt gyűjtőhelyre 
irányítani,
a./ A gyűjtőhelyeken - amennyiben téríteni nem tudják - 

gondoskodni kell a napi háromszori térítésmentes 
étkeztetésükről. Ellátásukat az illetékes tanácsi 
szervek oldják meg,

3./ Az útlezáró csoportok vezetőjének operatív, vagy bűn
ügyi tisztet kell kijelölni; beosztottaknak közrend- 
védelmi, igazgatásrendészeti és közlekedési tiszteket, 
tiszthelyetteseket.

4./ A rendőrfőkapitányság vezetője a megye területén je
löljön ki gyűjtőhelyeket / : camping-táborok, iskolák, 
többnapos tartózkodásra alkalmas egyéb helyek :/, ahol 
az ellátás, tisztálkodás és elszállásolás a legjobban 
biztosítható. Az elosztást, illetve a kijelölést nem
zetiségenként külön-külön oldják meg.

5./ A gyűjtőhelyek és környéke rendjének folyamatos - kü
lönösen éjszakai időben történő - biztosítására meg
felelő számú operatív és közrendvédelmi erőt kell ki
jelölni.

6./ A központi szervek és a rendőr-főkapitányságok vezetői 
operatív és nyílt úton biztosítsák, hogy a gyűjtőhelyen 
tartózkodó csehszlovák, NDK., lengyel állampolgárok 
körében akár idegen állampolgárságú, akár magyar sze
mélyek ellenséges aknamunkát ne folytassanak.

7./ Az útelzáró pontokon az összes "DT”, "CK" és a kapita
lista országok gépjárműveit és utasait vissza kell irá
nyítani.

8./ A vasúton Csehszlovákiába visszautazni kívánó csehsz
lovák, illetve tranzitként átutazni kívánó NDK., len
gyel állampolgárokkal kapcsolatos eljárás azonos a 2./ 
pontban foglaltakkal. Szállításukra autóbuszokat kell 
biztosítani. A vízijárműveken utazókat a vízijárművön 
kell tartani.

9./ Az útlezáró operatív csoportokat el kell látni gépjár
művel, vezetékes, illetve rádiós híreszközökkel. A cso
port tagjai egyenruhában és géppisztollyal felszerelve 
lássák el szolgálatukat. Nagyforgalmú útvonalon - szük
ség szerint - útelzáró segédeszközöket is / : úttorlasz, 
betongúla, stb :/ alkalmazni lehet.
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10./ A gyűjtőhelyre érkező személyek létszámáról naponta két
szer 17 és 07 óráig, géptávírón a BM. III/ I I .  Csoport- 
főnökségre jelentsenek. A jelentések a 16 órai és a 06 
órai létszámhelyzetet tartalmazzák. A rendkívüli ese
ményekről soronkívül jelentést kérek.

Elvárom, hogy a fentiek végrehajtásában résztvevők kellő 
politikai megfontoltsággal, határozottan és kulturáltan tel
jesítsék kötelességeiket, nyújtsanak kellő védelmet a visszatartott

 csehszlovák, NDK- és lengyel állampolgárok részé
re.
Felkérem a pártszervezeteket, hogy pártpolitikai munkával 
segítsék a fentiek helyes megértetését és végrehajtását.

B u d a p e s t  1968 augusztus 1.

BENKEI ANDRÁS s.k. 
belügyminiszter
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Készült: 41 pld-ban 
Kapják: Elosztó szerint.
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