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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: M- 10- 23/4- 1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRÁNAK  

4/1986. számú 
P A R A N C S A

a tartalékos állománnyal nem rendelkező belügyi szervek 
mozgósítási feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról 

szóló szabályzat kiadásáról

Budapest, 1986. évi június hó 4-én.

A tartalékos állománnyal nem rendelkező belügyi szervek 
mozgósítási feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról szóló 
szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) kiadom és

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

1. A szabályzatot a Belügyminisztérium teljes személyi állo
mánya - a rá vonatkozó részben - köteles megismerni, 
előírásait betartani és a rendkívüli időszak során annak 
rendelkezései szerint eljárni.

2. A BM IV/ ll .  csoportfőnök a BM „M” és szervezési csoport
főnökkel egyeztetve gondoskodjon arról, hogy a Zrínyi Mik
lós Katonai Akadémia, a Kossuth Lajos Katonai Főiskola
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határőr parancsnoki tagozat hallgatói, a Rendőrtiszti Főis
kola hallgatói, az oktatás során, valamint a belügyi szervek 
vezetői külön továbbképzés, az állomány további tagjai pe
dig a parancsnokok által tartandó foglalkozás keretében a 
rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg és gyakorolják a 
szabályzatban meghatározott feladatokat.

3. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
r. altábornagy

belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 155 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
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ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉS ELVEK

I.

1. A szabályzat hatálya kiterjed a tartalékos állománnyal nem rendelkező 
központi belügyi szervekre (a továbbiakban: szervek), amelyeknek a had
köteles korú polgári állomány meghagyásával, "M" beosztási névjegyzék 
elkészítésével, az állomány átcsoportosításával (átadás, fogadás) 
összefüggően feladataik vannak.

2. A mozgósítás célja: biztosítani a szervek hadiszervezetre és hadiállo
mányra történő áttérését, kiegészítését, illetve megalakítását; megte
remteni és biztosítani azokat a feltételeket, melyek a háborús személyi 
és a népgazdaságból igénybevételre kerülő anyagi-technikai eszközökben 
keletkező veszteségek pótlásához, továbbá a Belügyminisztérium háborús 
szervezetének folyamatos fenntartásához szükségesek.

3. A mozgósítás történhet a Belügyminisztérium egészére, vagy egyes szer
vekre, illetve azok kijelölt részére vonatkozóan.

4. A mozgósítás elrendelése után a szerveknek a hadiszervezetre történő 
áttérés érdekében az alábbi feladatokat kell végrehajtani:

a) a béke állomány átcsoportosítását; 
azok részére akik:

- szerven belül más beosztásba,

- más szervhez átadásra,

- Belügyminisztérium központi tartalékába 

kerülnek;

b) az állomány képzését (összekovácsolását);

c) az "M" készenlét ellenőrzését és jelentést kell tenni az elöljárónak 
a szerv harcértékéről.

5. A részleges mozgósítás egyes szervek, vagy a szervek egy részének ki
egészítését, részleges feltöltését, illetve megalakítását jelenti.

6. Az általános mozgósítás valamennyi szerv "M" állománytáblázatban meghatározott 
 háborús szervezetre történő áttérését, valamint a háborús 

veszteségek pótlásával kapcsolatos feltételek megteremtését jelenti.

7. A részleges mozgósítás csak rejtett, az általános mozgósítás pedig rej
tett vagy nyílt lehet.
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8. Az anyagi- és technikai eszközöket, üzemanyag-edényzetet és ingatlano
kat - rejtett mozgósítás esetén - az anyagi jellegű szolgáltatási köte
lezettség béke idejére szóló szabályai szerint kell igénybe venni.

9. A mozgósítási feladatok elrendelése a szervek egészére vagy részeire 
történhet:

a) magasabb harckészültségi fokozatokhoz kapcsoltan;

b) magasabb harckészültségi fokozat bevezetése nélkül.

10. Rendkívüli állapot miatt elrendelt magasabb harckészültségi fokozat 
esetén külön parancs nélkül végre kell hajtani az adott fokozathoz kap
csolt mozgósítási feladatokat is. Ha az elrendelt harckészültségi foko
zatot nem előzte meg valamelyik alacsonyabb harckészültségi fokozat, 
akkor az azokhoz kapcsolt mozgósítási feladatokat is végre kell hajta
ni. Ezeket a feladatokat a hadiszervezet megalakítási terv (kivonat) 
tartalmazza.

II.

A MOZGÓSÍTÁS SZEMÉLYI BIZTOSÍTÁSA

11. A mozgósítás elveinek, a tervezés és rendszerfejlesztés kérdéseinek, 
továbbá a végrehajtás módozatainak kidolgozását és a szükséges tenniva
lók előkészítésének feladatait - a vonatkozó jogszabályok és a jelen 
szabályzatban foglaltak alapján - a BM "M" és Szervezési Csoportfőnök
ség végzi és egyezteti az illetékes szervekkel.

12. A mozgósítás személyi biztosítása a hadiszervezetek megalakításhoz, a 
hadiállomány feltöltéséhez (kiegészítéséhez) és a mozgósítási személyi 
tartalékok létrehozásához a békeállomány szerven belüli és azok közöt
ti átcsoportosítását, valamint polgári személyek igénybevételét (kiírá
sát) jelenti.

13. A mozgósítás személyi szükségleteinek kielégítéséhez rendelkezésre áll
nak:

a) a mozgósítás elrendelésekor hivatásos állomány, polgári alkalmazot
tak, sorkatonai szolgálatot teljesítők (a továbbiakban: békeállo
mány);

b) a mozgósítás elrendelésekor tartalékos katonai szolgálatot teljesí
tők;

c) a hadibeosztások feltöltéséhez polgári szakképzettségüknél fogva ki
képzés nélkül alkalmazható hadkötelesek;
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d) polgári szakképzettségüknek megfelelő beosztásokba azok a nők, akik
re a hadkötelezettség kiterjed;

e) a rendszeresített polgári alkalmazotti beosztásokba megfelelő polgá
ri szakképzettségű személyek.

14. A szerveknél felszabaduló, "M" beosztásba nem kerülő személyi állomány
ból - a teljes harckészültség elrendelése után -, elsősorban az esetle
ges veszteségek pótlására a Belügyminisztérium Központi Tartaléka kerül 
létrehozásra.

15. A tartalékok felhasználására az érvényben levő rendelkezések alapján a 
személyügyi miniszterhelyettes, az ellátásra és elhelyezésére a pénzü
gyi, anyagi-műszaki miniszterhelyettes - a BM "M" és szervezési cso
portfőnök bevonásával - intézkedik.

16. Az "M" állománytáblázatban jóváhagyott hadiszervezet és hadilétszám ki
alakítása végett végre kell hajtani a szerven belüli, továbbá a belügyi 
szervek közötti átcsoportosítások előkészítését és végrehajtását.

17. Az átcsoportosításokat az alábbiak figyelembevételével kell tervezni:

a) a szerven belül a béke állomány átcsoportosítását az "M" állomány
táblázatban meghatározott fontosabb beosztások, munkakörök betöltésé
re történő kijelöléssel a szervek önállóan tervezik;

b) a szervek közötti átadásra kerülő állomány létszámára és az átadás 
időpontjára - az átadó és fogadó szervekkel egyeztetve - a BM 
"M" és Szervezési Csoportfőnökség külön okmányban intézkedik;

c) a hivatásos és polgári állomány átcsoportosításának megtervezése so
rán - a lehetőségeken belül - az állományt átvevő szervnek az igé
nyeit kell előtérbe helyezni;

d) a szervek közötti átcsoportosításra kerülő állományról az átadó 
szerv két példányban névjegyzéket készít, amelynek egy példányát a 
fogadó szervhez kell megküldeni, egy példány pedig az átadó szervnél 
marad;

e) a katonai elhárításhoz átadásra tervezett állomány szolgálati, bevo
nulási helyeire, az átadás időpontjára, valamint egyéb változásokra 
vonatkozó adatokat a BM III/IV. Csoportfőnökség "Terv-táblán" küldi 
meg az átadásban érintett központi szervek részére;

f) a belügyminisztérium központi szerveitől a katonai elhárításhoz át
adásra tervezett állomány nyilvántartását az átadó és a fogadó szer
vek közvetlen munkakapcsolattal tartsák naprakészen;

g) az átcsoportosításra tervezett állományban beállt változásokat az 
átadó és a fogadó szerv félévenként pontosítsa;

h) a belügyi szervek közötti átcsoportosításra kerülő állományt - fo
kozott harckészültség elrendelése után - el kell látni nyíltpa
ranccsal, menetlevéllel és ki kell fizetni részükre az esedékes egy
havi illetményüket;
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i) a szerven belüli és a szervek közötti átcsoportosításra kijelölt 
állomány átadását, útbaindítását az állományt fogadó szervvel egyez
tetett időben kell végrehajtani. Ha az átcsoportosításra kerülők kö
zül valamelyik személy útbaindítása betegség stb. miatt akadályoz
tatva van, helyette - a lehetőség szerint - a követelményeknek meg
felelő személyt kell útbaindítani, erről a fogadó szervet haladékta
lanul értesíteni kell.

18. A belügyi szervekhez átcsoportosításra kijelölt állomány részére bizto
sítani kell a tervezett "M" beosztásokba rájuk vonatkozó feladatok meg
ismerését, illetve a feladatokra kidolgozott tervek tanulmányozását.

19. A tervezett "M" beosztással összefüggő feladatok ismertetése céljából - 
a fogadó szerv kérésére - ki kell rendelni a kijelölt személyeket. A 
kirendeléseket az átadó és a fogadó szervek közvetlenül készítsék elő 
és hajtsák végre az elöljáró szervnek történő jelentési kötelezettség 
betartásával.

20. A BM III/IV. Csoportfőnökség szerveihez a központi szervek állományából 
átcsoportosításra tervezett tiszteket a feladatok tanulmányozására, "M" 
szemlékre, gyakorlatra - az állandó harckészültség időszakában - a BM 
III/IV. Csoportfőnökség központi osztályvezetői igénylése alapján az 
érintett szerv vezetője közvetlenül, saját hatáskörében indítsa útba a 
kért helyre és időtartamra.

21. A meghagyási létszámkeretet tartalmazó "MEGHAGYÁSI TÁBLÁZAT"-ot a BM 
"M" és Szervezési Csoportfőnökség készíti el és küldi meg az érintett 
szerveknek. A meghagyási táblázatban levő létszámkeretet a munkájukhoz 
nélkülözhetelen polgári állomány létszámától függően használják fel. A 
létszámkeretet túllépni nem lehet, annak módosítását a BM "M" és szer
vezési csoportfőnök engedélyezi.

22. A polgári állomány meghagyását - a "Meghagyási lap" felhasználásával - 
a területileg illetékes megyei hadkiegészítési és területvédelmi pa
rancsnokságtól (a továbbiakban: megyei parancsnokság) kell kérni.

23. A meghagyással kapcsolatos eljárásokat valamennyi főcsoportfőnökségnél 
az illetékes miniszterhelyettes által kijelölt szerv, a vezető (pa
rancsnok) megkeresése alapján, a miniszteri és államtitkári közvetlen 
szervek tekintetében a BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség végezze.

24. "Meghagyási lap" nyomtatványt a szervek térítés ellenében Budapesten a 
Nyomtatványellátó Vállalat kijelölt boltjában szerezhetik be.

25. A háború esetén megszűnő belügyi szervtől, más belügyi szervhez átadás
ra tervezett polgári állomány meghagyására a békében foglalkoztató 
szervnek kell intézkedni.

26. A meghagyásra került polgári állomány békében és háború esetén mentesül 
a tartalékos katonai behívás alól. A kinevezett polgári állomány megkö
tés nélkül, a szerződéses polgári állomány - csak kivételes esetekben 
alkalmazott - megkötéssel kerül meghagyásra.
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27. A meghagyás az általános mozgósítás elrendelésekor vagy külön parancs 
alapján lép életbe. Addig a meghagyásra vonatkozó személyi döntés a 
meghagyott tartalékos hadkötelessel nem közölhető.

28. A polgári hadibeosztásokat a meghagyás, valamint a honvédelmi kötele
zettségre vonatkozó rendelkezések szerint kell feltölteni az alábbiak 
szerint:

a) azokat a polgári alkalmazottakat, akik békében is a hadiszervezet
nek megfelelő beosztást látnak el - amennyiben a honvédelmi mun
kakötelezettség alól nincsenek mentesítve - munkaviszonyuk folytatá
sára kell kötelezni;

b) azokat, akiknek mozgósítás esetén megszűnik a beosztásuk és men
tesülnek a honvédelmi munkakötelezettség alól, a helyi tanácshoz 
(munkaügyi szervéhez) kell irányítani;

c) békében fel nem töltött polgári alkalmazotti helyeket - a szervek 
vezetőinek igényei alapján - a területileg illetékes megyei pa
rancsnokságoknak kell kielégíteni, a tanácsokkal együttműködésben.

29. Az "M" állománytáblázatban meghatározott hadibeosztások betöltését az 
állandó harckészültség időszakában kell megtervezni.

30. A hadibeosztások megtervezésénél messzemenően érvényesíteni kell a po
litikai, a szakképzettségi és az alkalmassági követelményeket.

31. A hadibeosztások betöltésének megtervezésénél:

a) vezetői, parancsnoki beosztásokba elsősorban a hivatásos tiszti ál
lományból ;

b) háború esetén létrehozásra kerülő szervek beosztott állományát hi
vatásos és kinevezett polgári állományból;

c) különleges szakképzettséget igénylő beosztásokba, mérnök, vegyész, 
technikus, orvos, tolmács stb. hivatásos, kinevezett polgári állo
mányból ;

d) rendőr, határőr és tűzoltó szakképzettséget igénylő beosztásokba az 
előírt képesítési követelményekkel rendelkező békeállományból

kell a kinevezéseket, megbízásokat tervezni.

32. A hadibeosztásokat annak a szervnek a vezetője - vagy az általa megbí
zott személy - ismertesse, ahová a kijelölt személy "M" esetén beosz
tásba kerül.
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MOZGÓSÍTÁS TERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

III.

33. A szervek mozgósítással kapcsolatos feladatai az állandó harckészült
ség időszakában:

a) a hadiszervezet és a hadilétszám-szükséglet kialakítása, az ezzel 
kapcsolatban szükséges okmányok elkészítése;

b) a polgári állomány meghagyási táblázatainak elkészítése, a megha
gyási ügyek intézése;

c) a hadiállomány "M" beosztásának, a szerven belüli és a szervek kö
zötti átcsoportosítások megtervezése, a Belügyminisztérium köz
ponti tartalékába kerülő állomány szám szerinti és beosztás szerin
ti nyilvántartásának elkészítése;

d) a mozgósítási készség értékelése.

34. Bármilyen méretű és jellegű magasabb harckészültséghez kapcsolódó, vagy 
önállóan elrendelt mozgósítás esetén - a mozgósítás tényleges méretei
vel összhangban - végre kell hajtani:

a) az átcsoportosításra tervezett állomány átadását, fogadását, a ki
dolgozott terveknek megfelelően;

b) a békelétszám hiány felmérését;

c) a szükséges ruházati, fegyverzeti, vegyivédelmi, személyi, egészség- 
ügyi anyagok, eszközök, okmányok felszerelési (kiosztási) helyre 
történő szállítását és kiosztását;

d) az egészségügyi, szociális és egyéb okokból felmentett, hadibeosz
tásba nem került állomány elbocsátását;

e) a szerven belül és a szervek között tervezett átcsoportosítás végre
hajtását;

f) az anyagi-technikai eszközök átvételét, elosztását.

35. A fokozott harckészültség elrendelése után - a 34. pontban foglaltakon 
túl - végrehajtandó mozgósítási feladatok:

a) a mozgósítási teendők - konspirációs szabályok betartásával - végre
hajtása;
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b) a tervezett személyek, eszközök szervek közötti, illetve szerven be
lüli átcsoportosítása, a katonai elhárításhoz - a Terv-táblán kért 
időre és helyre - biztosított állomány útbaindítása.

36. A háborús veszély harckészültség elrendelése után - a 34. és 35. pon
tokban foglaltakon túl - végrehajtandó mozgósítási feladat: a Terv- 
táblán kiírt időre és helyre indítsák útba a katonai elhárításhoz biz
tosított állományt.

37. Azok a szervek, amelyek a fokozott harckészültség vagy a háborús ve
szély harckészültség időszakában nem fejezték be a hadiállomány feltöl
tését, illetve nem kerültek mozgósított állapotba, készüljenek fel az 
általános mozgósításból adódó feladataik végrehajtására.

38. A teljes harckészültség elrendelése után a 34-37. pontokban foglalt fe
ladatokon túl a szervek:

a) térjenek át a hadiszervezetre;

b) indítsák útba a Terv-táblán kiírt időre és helyre a katonai elhárí
táshoz biztosított állományt.

39. A szervek mozgósítási feladataik végrehajtásához, az alábbi okmányok
kal, tervekkel rendelkezzenek:

a) a szerv "M" állománytáblázata;

b) az "M" beosztási névjegyzéke: (ahol a szervezet és a létszám a bé
keidőszakhoz viszonyítva megváltozik);

c) az átcsoportosításra kerülők névjegyzéke;

d) a polgári állomány meghagyási táblázata és a meghagyási lapok, a 
meghagyást intéző szervnél;

e) a meghagyásban részesültek névjegyzéke.

IV.

EGYÉB SZABÁLYOK

40. Azon szervek részére, ahol az "M" szervezet és létszám megegyezik a bé
ke szervezettel és létszámmal, illetve a THKSZ fokozat elrendelésekor 
megszűnnek külön "M" állománytáblázat nem készül. Ezt a béke állomány
táblában megjegyzésként szerepeltetni kell.

41. A 40. pontban meghatározott szerveknél az "M" időszakban szükséges kül
ső-belső átcsoportosításokat a béke állománytáblázat alapján kell meg
tervezni.
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