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a fővárosi és a megyei védett vezetési pontok 
béke időszaki biztonságával kapcsolatos belügyi 

feladatok végrehajtásáról
Budapest, 1987. évi____hó____-n.

A Magyar Néphadsereg vezérkari főnökének, a belügy
minisztériumi államtitkárnak és a Minisztertanács 
Honvédelmi Bizottság titkárának 009/1987. számú 
együttes intézkedése 26. pontjában kapott felhatalma
zás alapján a fővárosi és a megyei védett vezetési 
pontokkal összefüggésben béke időszakban végzendő 
állambiztonsági feladatok végrehajtására kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t

1. A fővárosi és a megyei védett vezetési pontokkal 
összefüggő /a továbbiakban: vezetési pontok/ állam
biztonsági feladatok megszervezése, irányítása, elle
nőrzése és koordinálása a BM III/IV. Csoportfőnökség 
/a továbbiakban: Csoportfőnökség/ feladata.
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2. A Csoportfőnökség a vezetési pontok védelmét az 
illetékes állambiztonsági szervek bevonásával 
készített objektumvédelmi tervek alapján végez
ze.

3. A vezetési pontokkal kapcsolatos feladatok végrehaj
tása, tervezés, szervezés, fejlesztés, működtetés, 
üzemeltetés, felújítás, karbantartás és az ezekkel 
összefüggő okmányok készítése, illetőleg az ilyen 
okmányokba való betekintés csak állambiztonsági 
szempontból ellenőrzött, kifogás alá nem eső személy 
számára engedélyezhető.

4. Az engedély kiadásához szükséges állambiztonsági 
véleményt a Csoportfőnökség adja meg az illetékes ka
tonai parancsnoknak. Ennek érdekében biztosítja a 
vezetési pontok működtetését, üzemeltetését, karbantartását 

 és kezelését, felügyeletét, szakellenőrzését, 
ellátó MN hivatásos, sor-,polgári alkalmazotti, ille
tőleg lebiztosított tartalékos állomány, valamint az 
őrzés-védelmet ellátó polgári fegyveres őrség tagjai
nak felvétel előtti ellenőrzését.

5. A vezetési pontok beruházásában, felújításában, karban
tartásában és más munkavégzésében részt vevő vállala
tok, intézmények, szövetkezetek munkavállalóinak, 
egyéb munkavállalóknak az objektumokba történő belépés
re jogosító engedély kiadása előtti ellenőrzése végrehaj
tásáért a Csoportfőnökségnek történő megküldéséért
az illetékes központi vagy területi állambiztonsági 
szerv a felelős.

6. A vezetési pontok "zárt részében" feladatokat végrehaj
tók közül a leszerelt, munkaviszonyt megszüntető, illet
ve munkavégzésébe bevont személyeket érintően a Csoport- 
főnökség gondoskodjon, hogy magáncélból nem szocialista
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országba két évig általában ne, vagy csak kivételes 
esetben utazhassanak. A vezetési pontokról elkerült 
személyekről az illetékes állambiztonsági szervet 
tájékoztassa.

7. A rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szervei
- mint jelentős titkok birtokában levőket - a vezeté
si pontról elkerült, hatáskörükbe tartozó személye
ket 5 évig kisérjék figyelemmel. Két év elteltével 
az ellenőrzés tapasztalatait összegezzék és amennyi
ben indokolt, a megszerzett adatok alapján operatív 
útlevél figyelőztetését rendeljék el.

8. A vezetési pontok, kapcsolódó létesítmények és az 
ott dolgozó személyek állambiztonsági védelme, vala
mint az objektum zavartalan és rendeltetésszerű 
használatának biztosítása érdekében hálózatot kell 
szervezni. A hálózati okmányok tekintetében az alábbi 
szigorító rendelkezéseket érvényesítsék:

a/ az objektum rendeltetésére vonatkozó adatokat
tartalmazó anyagokat a "B" dossziéban tilos elhelyez
ni;

b/a hálózati személy áthelyezését, leszerelését, munka- 
viszony megszüntetését követő átadása vagy kizárása 
esetén az "M" dossziéból az objektum rendeltetésére 
vonatkozó anyagokat ki kell emelni és meg kell semmi
síteni.

9. A vezetési pontok állambiztonsági védelme során meg
szerzett, az objektumok biztonságával összefüggő 
információk továbbítását a katonai elhárítás informá
ciós és vezetési rendszeréről szóló 6/1985. számú be
lügyminiszteri parancsban foglaltak alapján végezzék.
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11. A Csoportfőnökség időszakonként, de legalább 
két évenként az érintett szervek részvételével 
munkaértekezleten értékelje az operatív helyzetet, 
határozza meg a további feladatokat.

12. Ez az intézkedés 1987. július 1. napján lép hatály
ba, az intézkedési 009/1987. számú Magyar Néphad
sereg vezérkari főnök, a belügyminisztériumi állam
titkár és a Minisztertanács Honvédelmi Bizottság 
titkára együttes intézkedésével együtt kell tárol
ni.

HARANGOZÓ SZILVESZTER r.altábornagy 
miniszterhelyettes

Készült: példányban
Felterjesztve és kapják elosztó szerint
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