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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

8/1989.
PARANCSA

meghatározott hazai és külföldi személyiségek személyi védelmének, 
kiemelkedő rendezvények, politikai események biztosításának, egyes fontos 

objektumok őrzésének belügyminisztériumi feladatairól

Budapest, 1989. április 21-én.

Meghatározott hazai és külföldi személyiségek személyi védelmé
nek, kiemelkedő rendezvények, politikai események biztosításának, 
egyes fontos objektumok őrzésének belügyminisztériumi feladatai
nak végrehajtása érdekében,

megparancsolom

1./  A legmagasabb szintű állami és politikai vezetők, külföldi 
személyiségek (a továbbiakban: védett vezetők) személyi biz
tonsága, a nagy jelentőségű politikai és állami rendezvények 
(országgyűlés, kongresszus, pártértekezlet, magas szintű 
nemzetközi tanácskozás stb.) zavartalansága, egyes fontos 
objektumok megbízható őrzése elsőrendű állami érdek.
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2. / A fentiekhez kapcsolódó szolgálati tevékenységeket az érin
tett személyi állomány tekintse kiemelten fontos feladatá
nak. A biztosítási feladatból következő intézkedéseket soron 
kívül kell megtenni.

3. / Állandó jelleggel kell megszervezni az MSZMP elnöke, főtit
kára, az Elnöki Tanács elnöke, a Minisztertanács elnöke és 
elnökhelyettese, az államminiszterek és a belügyminiszter 
személyi védelmét.

4. / Kiemelten kell kezelni a párt elnökének, főtitkárának, az
Elnöki Tanács elnökének és a Minisztertanács elnökének biz
tosítását.

5. / A belügyminiszter vagy az általa felhatalmazott vezető külön
intézkedésére más személyek biztosításáról is a parancsban 
rögzített elvek alapulvételével kell gondoskodni.

6. / A biztosítás terjedjen ki a védett vezetők

a. / lakására - a területi rendőri szervekkel összehangol
tan - azok körzetére, illetve az oda vezető egyes útvo
nalakra (lakásbiztosítás, gépkocsizó járőrszolgálat),

b. / a 4./ pontban meghatározott vezetők személyére (közvet
len személyi kíséret),

c. / munkahelyére (objektumőrzés),

d. / részvételével lebonyolított hivatalos programokra, a
4./ pontban meghatározott vezetők magánprogramjaira 
(helyszínbiztosítás),

e. / belföldi és külföldi hivatalos utazásaira.

7. / A 4./ pontban nem említett védett vezetők magánprogramjaira
a biztosítást csak kérésükre - illetve fenyegetettségük 
esetén velük egyetértésben - kell kiterjeszteni.
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8./  A magyar és külföldi védett vezetők, valamint a részvételük
kel tartott kiemelkedő rendezvények, politikai események 
biztosításának megszervezését és végrehajtását a BM Kormány
őrség Parancsnokság koordinálja, illetve ügyrendjében megha
tározott körben végezze. Ennek érdekében hatékonyan működjön 
együtt az érdekelt és illetékes állami szervekkel, társadal
mi szervezetekkel, ezek vezetőivel.

9./  Tovább kell erősíteni a védett vezetők megelőző operatív vé
delmét. Az ezzel összefüggő feladatok végrehajtását a BM 
III. főcsoportfőnök szervezze meg. A védelem szempontjából 
jelentős információk elemzését és értékelését soron kívül 
végeztesse el és tájékoztassa a BM Kormányőrség parancsno
kát.

10. / A biztosítás differenciáltan igazodjék az aktuális nemzetkö
zi, belpolitikai és operatív helyzet értékeléséből valószí
nűsíthető reális veszélyeztetettség mértékéhez.

11. / Messzemenően figyelembe kell venni az érintett vezető poli
tikai, közéleti tevékenységének konkrét körülményeit, a 
programja során vele kapcsolatba kerülő személyekkel, szer
vezetekkel való érintkezés általa szándékolt formáit, a 
programhelyek jellegét, sajátosságait. A biztosítás nem za
varhatja a vezető munkáját.

12. / A biztosítás a szakmailag szükséges szintet és mértéket ne
haladja meg.

Ennek érdekében:

a. / ki kell küszöbölni az érintett szervek párhuzamos biz
tosítási intézkedéseit,

b. / az alkalmazott erőket és eszközöket körültekintően kell
meghatározni, illetve a biztosítás folyamatában szük
ség- és lehetőség szerint rugalmasan változtatni,

c. / az erők és eszközök elhelyezésénél kerülni kell a fel
tűnést, a látványosságot, az egymáshoz térben közel eső 
rendezvények külső biztosítását összehangoltan kell 
szervezni és végrehajtani,
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d. / a biztosítás módszereit úgy kell meghatározni, illetve
megválasztani, hogy a végrehajtás során tett intézkedé
sek az érintett területek szokásos rendjét csak a leg
szükségesebb mértékben befolyásolják,

e. / a védett vezető részvételével lebonyolított programok
sajtó és egyéb nyilvánosságát a rendező szerv által i- 
gényelt, illetve az érintett vezető által elfogadott 
módon és formában lehetővé kell tenni, ennek zavarta
lansága érdekében - ha szükséges - a rendező szervtől 
felelős személy kijelölését kell kérni,

f. / a védett vezetők üzemekben, intézményekben lebonyolí
tott programjai biztosításába a helyi szerveket (közü
leti szerv rendészete, polgári fegyveres őrség, egyéb 
közreműködők) a szükséges mértékben kell bevonni, a 
résztvevők számát, illetve tőlük a biztosítás érdekében 
igényelt intézkedések körét az előkészítés során konk
rétan meg kell határozni,

g. / a biztosítások előkészítése és végrehajtása során foko
zott figyelmet kell fordítani azokra a helyszínekre, 
ahol veszélyes munka vagy más tevékenység folyik, il
letve a baleseti veszélyforrásokat fel kell deríteni, 
meg kell szüntetni. A munka vagy az adott helyen szoká
sos egyéb tevékenység felfüggesztését, illetőleg beren
dezés üzemeltetésének szüneteltetését csak biztonsági 
vagy egyéb fontos okból lehet igényelni, erre a bizto
sítási dokumentumokban utalni kell,

h. / a védett vezetők közterületen való közlekedésének biz
tosítása során törekedni kell arra, hogy jelenlétének 
lehetőleg a spontán jellege érvényesüljön. A járókelők 
távoltartása céljából udvarias határozottsággal akkor 
kell fellépni, ha az biztonsági okból szükséges, vagy a 
vezető a találkozást nem kívánja.

13./  A külföldi utazások biztosítása a következők szerint történ
jen:

a./  a védett vezetők nem szocialista országba történő uta
zásai alkalmával a BM Kormányőrség parancsnoka vagy 
illetékes helyettese konzultáljon és működjön együtt a 
BM III/I. Csoportfőnökség vezetőivel, munkatársaival,
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b. / kiemelten kell kezelni a párt elnökének, főtitkárának,
az Elnöki Tanács elnökének, valamint a Minisztertanács 
elnökének személyi védelmét külföldön is. Az utazásokat 
a Külügyminisztérium munkatársaival közösen elő kell 
készíteni,.

c. / a b./ alpontban nem említett védett vezetők nem szocia
lista országokba történő hivatalos, külföldi utazásai
hoz a személyi védelem biztosítását - a viszonosság a- 
lapján a Külügyminisztérium illetékes szervén keresz
tül - az adott ország biztonsági szervétől kell kérni.

14. / A hazánkba látogató külföldi személyiségek védelmét - az or
szág nemzetközi tekintélyének megőrzése, kapcsolatainak fej
lesztése érdekében - különös figyelemmel kell előkészíteni 
és végrehajtani. A biztosítás az igénynek és a - viszonos
ság alapulvételével megállapítható - szintnek megfelelően 
terjedjen ki a külföldi személyiség

- érkezésére,
- szálláshelyére,
- személyére,
- közlekedésére,
- részvételével lebonyolított programokra,
- elutazására.

15. / A BM Kormányőrség Parancsnokság feladata az alábbi objektu
mok biztosítása, őrzése:

a. / a 3./ pontban felsorolt vezetők lakása, illetve lakáson
kívüli szálláshelye,

b. / a 14./ pontban meghatározott személyiség szálláshelye,

c. / az MSZMP Központi Bizottságának székháza,

d. / az Országház épülete,

e. / a Belügyminisztérium egyes objektumai,

f. / a belügyminiszter által meghatározott egyéb objektumok,
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g./  a külföldi kormányzati közlekedési eszközök megbízás, 
illetve a vonatkozó megállapodás szerint.

16. / Az objektumok biztosítására, őrzésére vonatkozó dokumentumo
kat a BM Kormányőrség parancsnoka hagyja jóvá.

17. / A programok helyszínbiztosítását, valamint a védett vezetők
hazai utazásainak biztosítását - ideértve a külföldi szemé
lyiségek közlekedését is - a vonatkozó parancs alapján kell 
tervezni, szervezni és végrehajtani.

18. / A biztosítással összefüggő feladatokat, a végrehajtásért fe
lelősöket biztosítási tervben kell meghatározni. A tervek 
tartalmazzák mindazokat az intézkedéseket, amelyek adott kö
rülmények között a legoptimálisabb biztonsági feltételeket 
teremtik meg.

19. / A 4./ pontban felsorolt, illetve velük azonos szintű külföl
di személyiségek részvételével rendezett programok biztosí
tási tervét jóváhagyásra a belügyminiszterhez kell felter
jeszteni .

20. / Egyéb biztosítások terveit budapesti program esetén a BM
Kormányőrség parancsnoka, vidéki program esetén az illetékes 
megyei rendőr-főkapitányság vezetője hagyja jóvá.

21. / A BM Kormányőrség által koordinált biztosításokban résztvevő
BM szervek - kivéve az állambiztonsági szerveket - jóváha
gyott biztosítási terveiket a BM Kormányőrség parancsnokának 
küldjék meg.

22. / A biztosítási tervben meghatározott feladatok végrehajtásá
ért felelős vezetők, parancsnokok a személyi állományt rész
letesen igazítsák el, tevékenységét személyesen irányítsák 
és ellenőrizzék. Fordítsanak fokozott figyelmet a biztosí
tást közvetlenül ellátó beosztottak kiválasztására, politi
kai, szakmai és speciális képzésükre, fizikai állóképességük 
növelésére.
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23. / Amennyiben a jóváhagyott program végrehajtása során előre
nem látott, olyan körülmény merülne fel, amely veszélyeztet
né a jelenlevő védett vezető biztonságát, a biztosításért 
felelős személy ezt köteles azonnal jelenteni szolgálati 
elöljárójának és a biztosított vezetőnek, egyidejűleg minden 
célszerű intézkedést meg kell tennie a veszély elhárítása ér
dekében .

24. / A védett vezetők biztonságát veszélyeztető konkrét esetekben
- az esemény előzetes, illetve soron kívüli jelentése mel
lett - a BM Kormányőrség parancsnoka intézkedjen a biztosí
tás megerősítésére és a szükségnek megfelelően a 28/1932. 
számú belügyminiszteri parancs rendelkezéseinek bevezetésére.

25. / A BM Kormányőrség parancsnoka gondoskodjon a biztosítások
előírás szerinti végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, 
az állomány fegyelmezett, kulturált, a követelményeknek meg
felelő szolgálati tevékenysége érdekében tegye meg a szüksé
ges intézkedéseket.

26. / A BM I. Főcsoportfőnökség a BM Kormányőrség személyi védelem
mel kapcsolatos feladatának ellátásához szükséges fegyverze
ti és egyéb technikai eszközök rendszerbe állításának terve
zését, valamint az ellátást kiemelten kezelje.

27. / A BM Kormányőrség parancsnoka a biztosítási feladatok végre
hajtásában rendszeresen résztvevő társszervek illetékes ve
zetőivel a szükségnek megfelelően értékelje az együttműködés 
tapasztalatait.

28. / Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg
Megsz: 76-48/28058/1989. a 11/1984. belügyminiszteri parancs és a 2/1984. államtitkári

 intézkedés hatályát veszti. A parancsban foglaltakat az érin- 
tett vezetői állománnyal teljes, a személyi állománnyal a 
szükséges mértékben ismertetni kell.

DR. HORVÁTH István 
belügyminiszter 

Készült: 150 példányban 
Kapják : elosztó szerint
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