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\

A "K" objektumokba való belépés rendjének rendkívüli 
állapot esetére történő szabályozására kiadom az aláb
bi

I N T É Z K E D É S T

1./ A "K" objektumokba és azok egész területére külön 
engedély és igazoltatás nélkül léphetnek a betele
pülés időszakában és azt követően:

a. / az MSZMP Politikai Bizottság tagjai, a KEB
elnöke és a Központi Bizottság titkárai,

b. / az Elnöki Tanács elnöke és titkára;

c. / az Országgyűlés elnöke

d. / a Minisztertanács elnöke, helyettesei és tagjai;
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e. / a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisz
térium államtitkárai és miniszterhelyettesei;

f. / a Honvédelmi Bizottság titkára;

g. / a BM Kormányőrség Parancsnoka;

h. / a Magyar Néphadsereg Polgári Védelem országos
törzsparancsnoka;

i. / az objektumok parancsnokai, Őrségparancsnokai
és a fent megnevezett elvtársak kíséretében lé
vő személyek.

2. / Az 1. pontban felsoroltakon kivül a belépésre jo
gosultak csak megfelelő ellenőrzés után ezen intéz
kedés elvei alapján léptethetők be, amennyiben be
lépési jogosultságukat megbizhatóan igazolni tud
ják .

3. / A szállítási feladatok végrehajtása, az üzemeltetői,
illetve az őrség állományának be- és kiléptetése a 
3/1980. számú belügyminisztériumi államtitkári in
tézkedés alapján történik, a BM Kormányőrség által 
őrzött objektumokban.

4. / Beléptetés végrehajtása a betelepülés utáni időszak
ban:

a. / az 1. pontban szereplő vezetők be- illetve ki
léptetése nem változik. A belső övezetben való 
mozgásuk korlátozás alá nem esik;

b. / az 1. pontban nem szereplő, de "A" illetve
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"B" és "E" belépővel rendelkező betelepültek 
be- és kiléptetése ugyancsak nem változik, bel
ső mozgásuk korlátozás alá nem esik. A belépés
re jogositó igazolványukat kötelesek maguknál 
tartani és az örök kérésére felmutatni;

c./az objektumokba települt felső vezetés által be
rendeltek beléptetése az objektumok területére 
csak a BM Kormányőrség operativ ügyelete által 
kiadott belépési engedéllyel történhet. A beren
deltek "K" objektumokba kiséréséről az érintett 
háborús működési helyek parancsnokai gondoskod
nak.

5./ Igazolványok és azok területi hatálya:
\

a./a "K-I" objektum esetében: rózsaszín alapszínű,
bal alsó sarkától a jobb felső sarkáig piros csik- 
kal, bal felső sarkában piros szinü "A" jelzéssel, 
jobb alsó sarkában sorszámmal, BM Kormányőrség pa
rancsnoka álltai aláirt és "BM Kormányőrség Parancs
nokság" szövegű körbélyegzővel hitelesített igazol
vánnyal van ellátva minden betelepülő. Ezen igazol
vány tulajdonosa jogosult belépni a "K-I" objektum 
területére és belső övezetébe;

b./a "K-II" objektum esetében: világoskék alapszinü,
bal alsó sarkáltól a jobb felső sarkáig kék csikkal, 
bal felső sarkában kék szinü "B" jelzéssel, jobb 
alsó sarkában sorszámmal, a BM Kormányőrség parancs
noka által aláirt és "BM Kormányőrség Parancsnokság" 
szövegű körbélyegzővel hitelesített igazolvánnyal 
van ellátva minden betelepülő. Ezen igazolvány tulaj
donosa jogosult belépni a "K-II" objektum területére
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és a védett létesítménybe. A betelepültek moz
gása az objektum területén korlátozás alá nem 
esik;

c./ a "K-III" objektum esetében: halványzöld alap
színű, körben egy miliméter szélességben a szé
lektől fűzöld keret, ezen belül a bal alsó sarok
tól a jobb felső sarokig kettős fűzöld csík /tá
volságuk egymástól 3 miliméter/, bal felső sar
kában sötétzöld "E" jelzéssel, jobb alsó sarkában 
sorszámmal, a BM Kormányőrség parancsnoka által 
aláirt és "BM Kormányőrség Parancsnokság" szövegű 
körbélyegzővel hitelesített igazolvánnyal van ellát
va minden betelepülő. Ezen igazolvány tulajdonosa 
jogosult belépni a "K-III" objektum területére és
a védett létesítménybe. A betelepültek mozgása az

\objektum területén korlátozás alá nem esik;

d./ az objektumok üzemeltetőinek és az őrség tagjainak
igazolvánnyal való ellátása azzal módosul, hogy a 
betelepülők igazolványait a fokozott harckészültség 
elrendelése után az objektumparancsnokok körbélyeg
zővel felül bélyegzik.

6./ A betelepülés időszakában a beléptetést, a betelepülés
végrehajtása utáni időszakban a be- és kiléptetést fo
kozott éberséggel kell végrehajtani, hogy az objektum 
területére illetéktelen személy ne jusson be. A bete
lepülés után a be- és kiléptetésre kizárólag a BM Kor
mányőrség operatív ügyelete adhatja ki a be- illetve 
kilépési engedélyt.

7./ A BM Kormányőrség operatív ügyeletét az objektumba
történő be- és kiléptetésre a Honvédelmi Tanács tagjai 
és azok személyi titkárai, a Honvédelmi Tanács osztály-
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vezetői és azok helyettesei, a Honvédelmi Tanács 
titkára és a BM Kormányőrség parancsnoka utasithat
ja.

8./ A felső vezetés által berendeltek fogadását a "K "
objektumokba berendeltekkel előre megállapodott he
lyen a BM Kormányőrség megbízottai fogadják és a 
személyazonosságuk megállapitása után a berendelő- 
höz kisérik.

9./ A BM Kormányőrség háborús működési helyein kisérő
szolgálatot teljesítőket nyiltparanccsal és az ob
jektumokba belépésre jogositó igazolványokkal kell 
ellátni.

10./ A be- és kiléptetést a "K" objektumok esetében egyez
tetni kell az objektumot üzemeltető parancsnokkal, 
mert a zsilipelés végrehajtása csak az ő engedélyé
vel, illetve utasítására történhet.

11./ Ez az intézkedés a fokozott harckészültség elrende
lésével egyidőben lép hatályba, a kiadással egyide
jűleg a 0017/1968. számú belügyminiszterhelyettesi 
utasitás hatályát veszti.
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Készült: 15 példányban + 2 17 pld. 
Felterjesztve: miniszter elvtársnak
Kapják: a 3/1980. sz. belügyminisztériumi államtitkári

intézkedés elosztója szerint.

/: Dr. Kamara János :/ 
r. altábornagy

belügyminisztériumi államtitkár
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