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A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
 B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K  

 ÉS A Z
O R S Z Á G O S  V Í Z Ü G Y I  F Ő I G A Z G A T Ó S Á G

VEZETŐJÉNEK  
06 . s z á m ú

EGYÜTTES UTASÍTÁSA
Budapest, 1966. évi december 21-én.

Tárgy: Együttműködés szabályozása az árvíz- és belvízvédekezés, 
valamint a helyi vízkárelhárítás esetére.

A vízügyről szóló 1964. évi IV. sz. törvény és végrehajtása tárgyában 
kiadott 32/1964. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján árvíz- és belvíz- 
védekezésnél, valamint a helyi vízkárelhárításnál (a továbbiakban: ár
víz-, és belvízvédekezés) a Belügyminisztérium és az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság együttműködésére az alábbi

u t a s í t á s t
adjuk:

1. Az árvíz- és belvízvédekezés irányítása a 32/1964. (XII. 13.) Kor
mányrendelet alapján

a) a helyi vízkárelhárítás a vízügyi szervek kezelésébe nem tartozó 
árvíz- és belvízvédekezési műveken, továbbá a helyi jellegű 
kisebb vízfolyásokon -  a vízügyi szervek szakirányításával -  
az illetékes tanácsi szakigazgatási szervek feladata.

Más területen:

b) A rendkívüli árvízvédekezési, illetőleg belvízvédekezési készült
ség beálltáig az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vezetőjének:

c) a  rendkívüli árvízvédekezési, illetőleg belvízvédekezési készült
ség tartama alatt az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vezetőjé
nek, mint kormánybiztosnak;

d) a különösen nagy veszély esetén kormánybizottságnak 

a hatáskörébe tartozik.

-  1  -

ÁBTL -4.2. - 10-27/ 6/1966 /1



A jogszabályokban -  fentiek szerint -  meghatározott szervezeti 
kiépítésnek megfelelően kell a Belügyminisztérium és az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság szerveinek közreműködését is megszervezni.

2. A Belügyminisztérium szerveire árvíz- és belvízveszély esetén há
ruló feladatok összefogása, irányítása és a  végrehajtás ellenőrzése 
a Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság Vezetőjének 
feladatkörébe tartozik.

3. A rendkívüli árvíz- és belvízveszély helyzet kialakulásától [1. pont
c) és d) bekezdés] annak megszűnéséig a kormánybiztos által tartott 
értekezleteken a Belügyminisztériumot a BM ORFK Vezetője, 
vagy megbízottja képviseli.

4. Különösen nagy veszély esetén [1.  pont d) bekezdés] -  amikor 
a védekezést kormánybizottság irányítja -  a Belügyminisztérium 
szerveire háruló feladatok egységes irányításának biztosítására 
árvízvédelmi bizottság alakul. A bizottság vezetője a belügyminisz
ter, illetve az általa megbízott miniszterhelyettes.

A bizottság tagjai:

-  BM ORFK Vezetője és az érdekelt miniszterhelyettes,
-  BM Határőrség Országos Parancsnoka,
-  BM Karhatalom Országos Parancsnoka,
-  BM Tűzrendészet Országos Parancsnoka,
-  BM Anyagi- és Technikai Csoportfőnök,
-  BM Híradó Szolgálatának vezetője.

5. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok területén az árvíz- és 
belvízvédekezéssel kapcsolatban a belügyi szervekre háruló felada-
tok összefogása, irányítása és a végrehajtás ellenőrzése a területi
leg illetékes megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetőjének 
feladata.

A belügyi szerveket a  területi bizottságnál a megyei főkapitány, 
vagy az általa kijelölt helyettes képviseli.

E feladatok ellátása során szorosan együtt keli működni az árvíz- 
és belvízvédekezés területi műszaki irányítására, vezetésére kötele
zett területileg illetékes vízügyi igazgatóság vezetőjével és a terü
leti bizottság elnökével, a megyei (budapesti) munkásőrség, vala- 
mint a védekezésre kirendelt fegyveres erők parancsnokával.

6. A Belügyminisztérium szervei (rendőrség, határőrség, karhatalom,
 tűzoltóság) árvíz- és belvízveszély és védekezés esetén az alábbi
feladatokat látják el:

a) A közrend- közbiztonság fenntartása, megerősítése, a társadalmi 
és személyi tulajdon fokozott védelme, bűncselekmények meg
előzése, felderítése, továbbá a védekezéshez használt anyagok 
őrzése, fontos szállítmányok kísérése.

b) Közlekedési útvonalak kijelölése, lezárása, forgalomszervezés,
-  ellenőrzés és irányítás.

c) A tanácsi szervek által elrendelt államigazgatási intézkedések 
végrehajtásának biztosítása.
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d) Élet- és vagyonmentés, ha a védekezésre kirendelt közerő és 
a katonai erők mellett erre szükség van.

e) Gátak, fontosabb vízilétesítmények és műtárgyak őrzése, egyes 
területek lezárása, a vízügyi szervek által szervezett figyelő- 
szolgálat kiegészítése megerősítéseként -  külön intézkedésre
-  figyelőszolgálat ellátása.

f) Lakott területeken és létesítményekben a vizek szivattyúzása, 
a fertőzött kutak víztelenítése, ha erre a területileg illetékes 
vízügyi szervek rendelkezésére álló szivattyúk kevésnek bizo-

 nyulnak, vagy bármely okból ezt ellátni nem tudják.

g) A Belügyminisztérium repülőgépeivel segítséget nyújt a vízügyi 
szerveknek a veszély felderítésében.

h) Különböző engedély ügyek soronkívüli intézése, ha azok az 
árvízveszély felderítésével, vagy a védekezéssel, illetve a lakos
ság tájékoztatásával kapcsolatban állnak.

i) Határforgalmi intézkedések egyszerűsítése a baráti államok felé 
a forgalmi átkelőhelyeken, rendkívüli esetben más területen.

j) A határt alkotó és a  határt metsző, illetőleg a határmenti víz
folyásokon történő védekezés előkészítésének és feltételeinek 
határrendészeti szempontból történő biztosítása.

k) A rendőrőrsök, illetőleg a körzeti megbízottak rendelkezésére 
álló távbeszélő állomások használatának a védelmi riasztószol
gálat részére való biztosítása, a nyilvános postai távbeszélőháló
zat szünetelésének ideje alatt.

7. Az árvízveszély és belvízveszély beálltától [1. pont b), c), d) bekez
dés] annak megszűnéséig:

a) A Belügyminisztérium ORFK Vezetője és a BM Karhatalom 
Országos Parancsnoka az Országos Vízügyi Főigazgatóságra 
rendeljen ki egy-egy fő összekötő tisztet. A kirendelt összekötő 
tisztek váltásáról gondoskodni kell.

Az összekötő tisztek a 4. pontban meghatározott operatív bizott
ság megalakításáig a kirendelő parancsnoknak, azt követően pe
dig az operatív bizottságnak vannak alárendelve.

b) A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok összekötő tisztet 
az árvíz- és belvízvédekezés központjába, illetőleg a vízügyi 
igazgatóságra vezényelnek akkor, ha az együttműködési terv:
-  1. pont c) és d) bekezdésében meghatározott veszély ki

alakul:
-  a 1. pont a) és b) bekezdésében meghatározott veszély 

esetén pedig akkor, ha ezt szükségesnek látják.

8. Erők és eszközök igénybevétele:

a) A védekezés irányításával megbízott vízügyi igazgatóság veze
tője, illetve a területi bizottság elnöke, vagy helyettese a belügyi 
erők, eszközök igénybevételét a területileg illetékes megyéi 
rendőrfőkapitányság vezetőjétől kérheti.

b) A belügyi szervekre háruló feladatok ellátásához az egyes me
gyék (Budapest) területén erők és eszközök -  a helyzet által 
megkövetelt -  átcsoportosítását a megyei (budapesti) rendőrfő
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kapitányság vezetője, esetenként a szükséghez mérten rendelheti 
el. (Őrsök, kmb. megerősítése, ideiglenes jelleggel őrsök, köz
lekedést ellenőrző kirendeltségek felállítása, stb.)

c) Amennyiben a belügyi erők, eszközök kirendelésével, felhaszná
lásával kapcsolatos kérdésekben a megyei rendőrfőkapitányság 
vezetője, a vízügyi igazgatóság vezetője, területi bizottság 
elnöke, vagy helyettese között nincs egyetértés, úgy az ilyen 
kérdéseket döntés végett a BM ORFK Vezetőjéhez, illetve az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság Vezetőjéhez kell felterjeszteni.

d) Ha a feladatok ellátását a helyi erők és eszközök átcsoportosítá
sával biztosítani nem lehet, a kormánybiztos, vagy megbízottjá
nak kérésére a szükséges erők és eszközök átcsoportosítására -  
a központi iskolák kivételével -  a BM ORFK Vezetője az ille
tékes miniszterhelyettessel egyetértésben intézkedik.

9. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság vezetője irányítása mel
lett -  a mellékletben meghatározott elvek szerint -  a megyei, 
fővárosi, városi tanáccsal és a vízügyi igazgatósággal együttműkö
dési tervet kell készíteni a megye, illetve a  főváros, város terüle
tére, az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos, belügyi szervekre 
háruló feladatok ellátásához.

Az elkészített tervek egy példányát a megyei (budapesti) rendőr- 
főkapitány a BM Országos Rendőrfőkapitányság vezetőjéhez a víz
ügyi szervek pedig az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetőjéhez 
terjesszék fel.

A terveket minden év december 15-ig -  a rendőri, tanácsi, vízügyi 
szervek -  közösen vizsgálják felül, a szükséges módosításokkal 
egészítsék ki.

10. A kirendelt összekötő tisztek feladata:

a) Állandó kapcsolatot tartanak az árvíz- és belvízvédekezés mű
szaki irányítását, vezetését ellátó vízügyi, illetőleg a helyi víz
kárelhárítást ellátó tanácsi szerv vezetőjével és a kirendelő pa
rancsnokkal.

b) A kirendelő parancsnoknak jelentést tesznek:
-  az árvíz- és belvízveszély helyzetéről, a veszélyhelyzet ala
kulásáról,
-  a folyamatba tett, vagy előkészítés alatt álló műszaki és 
államigazgatási intézkedésekről.

c) Megteszik a védekezés műszaki- és államigazgatási intézkedései
vel összhangban álló és a  belügyi szervekre háruló feladatok 
végrehajtásához szükséges javaslatokat az illetékes parancsno
kok felé.

d) Nyilvántartják a belügyi szervektől kirendelt létszámot és 
anyagi eszközöket, továbbá folyamatba tett rendkívüli intézke
déseket. A veszély elmúltával javaslatot tesznek a rendkívüli
-  árvízveszély időtartamára és helyére elrendelt -  intézkedé
sek visszavonására.

11. Jelentőszolgálat ellátása:
a) A rendkívüli árvíz- és belvízveszély beállásától annak megszű

néséig a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok a BM Fő-
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ügyeletére a Napijelentés keretében, sürgős esetben azonnal 
tegyenek jelentést. A Belügyminisztérium Főügyeletére beér
kezett jelentéseket az Országos Vízügyi Főigazgatóságra vezé
nyelt összekötő tisztek napi jelentésével kiegészítve, naponta 
kell összesíteni. Az összekötők rendszeres tájékoztatását a víz
ügyi szervek biztosítsák.

b) Az utasítás 4. pontjában meghatározott bizottság megalakulása 
után a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok jelentőszolgá
latára az operatív bizottság vezetője intézkedik.

c) A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok vezetői az általuk 
kirendelt összekötő tisztek jelentéstételének rendszerét úgy ha
tározzák meg, hogy a területükön kialakult helyzetről minden
kor átfogó tájékozottsággal rendelkezzenek.

A Belügyminisztérium Országos Rendőrfőkapitányság Vezetője, az 
országos parancsnokok, valamint a BM Anyagi és Technikai, továbbá 
a Híradó Szolgálat vezetője a feladatok végrehajtását (az árvíz- és bel
vízvédekezésre felhasznált erők, anyagi eszközök igénybevétele, ellá
tása, hírközlés, stb.) egymással összehangolt végrehajtási utasításban 
szabályozzák. 

Az érdekelt vízügyi szervek felé a szükséges intézkedést az Országos 
Vízügyi Főigazgatóság teszi meg.

Jelen utasítással a 2/1957. BM. sz. utasítás hatályát veszti.

DÉGEN IMRE s. k., BENKEI ANDRÁS s. k.,
Országos Vízügyi Főigazgatóság belügym iniszter

vezetője

K apják : elosztó szerint. 
K észült: 100 példányban.
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M E L L É K L E T

A BELÜGYMINISZTER 
ÉS AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK

06/1966. számú  
EGYÜTTES UTASÍTÁSÁHOZ

A megy ei, budapesti rendőrfőkapitányság  vezetőjének irányításával, összefogá
sával a BM karha ta lm i egységek, a BM h a tá rő r és tűzrendészeti szervek készít
senek együttm űködési te rv e t a (megyei, fővárosi) tanáccsal és az illetékes víz
ügyi igazgatósággal az alábbiak  szerint:

1. É szak-dunántúli Vízig. 
Győr

9

2. K özép-dunavölgyi Vízig. 
B udapest

3. K özép-dunántúli Vízig. 

S zékesfehérvár

4. A lsó-dunavölgyi Vízig. 

B aja
i

5. D él-dunántú li Vízig.

Pécs

6. N yugat-dunán tú li Vízig. 

Szom bathely

7. Felső-tiszavidéki Vízig. 

N yíregyháza

8. T iszántúli Vízig.
Debrecen

9. Észak-m agyarországi Vízig. 
Miskolc

10. K özép-tiszavidéki Vízig. 

Szolnok

11. A lsó-tiszavidéki Vízig. 

Szeged

12. K örösvidéki Vízig.

G yula

G yőr-Sopron, Kom árom , Vas megye 

Pest, Nógrád m egye, Budapest 

Fejér, Tolna megye 

B ács-K iskun megye 

B aranya. Somogy megye 

Vas, Zala megye 

Szabolcs-Szatm ár megye 

H ajdú-B ihar megye 

Borsod, Heves megye 

Szolnok, Pest megye 

Csongrád megye 

Békés megye

M e g j e g y z é s :

1. A terü le tileg  illetékes rendőrfőkapitányság  az önállóan védekező városok 
(Budapest, Szeged, Győr, Esztergom) terü le té re  külön te rve t készítsenek. 
(A m egyei terv tő l el kell különíteni.)

2 A m egyei (budapesti) belügyi szervek árvízvédelm i te rv é t a megyei (fővárosi) 
tanács árvízvédelm ével összehangolva kell elkészíteni. Ezt követően a m e
gyei (budapesti) rendőrfőkapitányság  m egbízottja  a te rvet egyeztesse a te rü 
letileg illetékes vízügyi igazgatósággal.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  S Z I G O R Ú A N  T I T K O S !

10- 27/6/A /1966. 

 

A  06/1966 .  B M  s z á m ú  
E G Y Ü T T E S  U T A S Í T Á S  

V É G R E H A J T Á S I  U T A S Í T Á S A
Budapest, 1967. évi március hó 28-án.

Tárgy: Együttműködési terv elkészítése árvíz- és belvízvédekezés 
esetére. 

A Magyar Népköztársaság Belügyminisztere és az Országos Vízügyi 
Főigazgatóság Vezetője 06/1966. (XII. 21.) számú együttes utasításban 
(továbbiakban: E. ut.) szabályozta a belügyi és vízügyi szervek együtt
működését árvíz- és belvízvédekezés esetére.

Az utasítás elrendelte, hogy a  tanácsi és vízügyi szervekkel a megyék, 
Budapest és az önállóan védekező városok (Győr, Budapest, Szeged, 
Esztergom) területére árvíz- belvízvédekezés esetére együttműködési 
tervet kell készíteni.

Az együttes utasításból a BM II. Főcsoportfőnökség szerveire háruló 
feladatok végrehajtására, továbbá a Minisztertanács tanácsi szervek osz
tályával egyetértésben a megyei (budapesti, önállóan védekező városok) 
együttműködési tervek elkészítésére az alábbi

u t a s í t á s t

adom:

I.

A BM II. Főcsoportfőnökség központi szerveire háruló feladatok
ellátása

1. A Belügyminisztérium II. Főcsoportfőnökség központi szerveire 
háruló feladatok összefogását a BM II/III. Csoportfőnökség hatás
körébe utalom. A feladatok végrehajtásáról a II/III- 3. Osztály út
ján kell gondoskodni.

a) A BM II/III. csoportfőnök saját hatáskörében intézkedik:
-  Az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz -  a rendkívüli árvíz 

és belvízveszély kialakulásától annak megszűnéséig -  az 
összekötőtisztek kirendelésére. Az összekötőtiszteket ki kell 
rendelni akkor is, ha ilyen helyzet még nem alakult ki, de ki
rendelésüket az OVF vezetője, vagy helyettese kérte.
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Az összekötőtisztek a  hivatalos idő alatt a kirendelő parancs
nokkal, ezt követően pedig a Belügyminisztérium Főügyeleti 
Osztályával tartsanak kapcsolatot. Intézkedési jogkörüket az

E. ut. 10. pontja határozza meg az alábbiak szerint:
Állandó kapcsolatot tartanak az árvíz és belvízvédekezés 
műszaki irányítását, vezetését ellátó vízügyi szerv vezető
jével és a kirendelő parancsnokkal.
A kirendelő parancsnoknak jelentést tesznek az árvíz és 
belvízveszély helyzetéről, a veszélyhelyzet alakulásáról, 
továbbá a folyamatba tett, vagy előkészítés alatt álló mű
szaki és államigazgatási intézkedésekről.
Megteszik a védekezés műszaki és államigazgatási intézke
déseivel összhangban álló és a  belügyi szervekre háruló 
feladatok végrehajtásához szükséges javaslatokat, az ille
tékes parancsnokok felé.

-  A Csoportfőnökség szolgálati alárendeltségébe tartozó szer
vek létszámának, eszközeinek átcsoportosítására, ha olyan 
veszély alakult ki, hogy erre szükség van.

-  Az árvíz- és belvízvédekezéshez szükséges szállítási útvonalak 
kijelölésére, forgalom szervezésére, elterelésére, irányítására, 
a forgalom korlátozási feladatok végrehajtására.

-  Az összekötőtisztek jelentéstételi kötelezettségeinek rendjére 
és tartalmára.

b) Ha az árvízvédekezés a  főfolyókon (Duna, Tisza) több megye te
rületére kiterjed és a  védekezéshez kirendelt karhatalom több 
megye területén fejt ki tevékenységet, akkor a karhatalmi pa
rancsnok az érdekelt megyei főkapitányokkal koordinálja a kar
hatalmi erők felhasználását.

c) Különösen nagy veszélyhelyzet (E. ut. 4. pont) kialakulása esetén:
—  javaslatot tesz a  BM Árvízvédelmi Bizottság megalakítására,
-  elkészíti a Bizottság elé terjesztendő javaslatait és jelenté

seit.

d) Gondoskodik arról, hogy:
-  a  Belügyminisztérium repülőgépei a  veszélyhelyzet felméré

sére, felderítésére, ezzel összefüggő más feladatok ellátására
-  a repülőgépvezetőkre és a repülőgépekre előírt normákon 
belül -  bármikor igénybevehetők legyenek,

-  a védekezés irányításához és a lakosság tájékoztatásához 
szükséges légifilmezés, fényképezés, soronkívüli engedélye
zésére a Honvédelmi Minisztériummal egyetértésben intézke-  
dés történjen,

-  az árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatban a BM karhatalmi 
és rendőri szervekre háruló feladatok koordinálva legyenek.

2. A rendkívüli árvíz, belvízveszély helyzet kialakulásától (az E. ut. 1. 
pont b, c, d. bekezdés) annak megszűnéséig a kormánybiztos által 
tartott tárcaközi értekezleteken a Belügyminisztériumot a II/III. cso
portfőnök, vagy megbízottja képviseli.

3. Ha a veszélyhelyzet, vagy a védekezés végrehajtása olyan központi 
intézkedéseket követel, amely a Belügyminisztérium II/I., II/II.
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Csoportfőnökség szerveit érinti, a szükséges intézkedéseket az ille
tékes csoportfőnök teszi meg.

A csoportfőnökök a veszélyeztetett területre szükség esetén más 
megye, Budapest területéről létszám átcsoportosítást rendelhetnek 
el. Az így elrendelt létszám átcsoportosítás egy-egy Csoportfőnökség 
területéről 100 főt nem haladhat meg. 

A csoportfőnökök a fenti erők mozgatásával a BM l/ l l .  Csoportfő
nökség felé intézkedést kezdeményezhetnek:

-  vízijármű,

-  személygépkocsi,

-  tehergépkocsi  

kirendelésére.

4. A BM II/III. csoportfőnök -  árvíz- belvízveszély, vagy védekezés 
esetén -  közvetlenül kezdeményezhet intézkedést a Belügyminisz
térium más érintett csoportfőnökei, vagy országos parancsnokai felé, 
olyan intézkedések elrendelésére, amelyek az együttműködési terv
ben szerepelnek.

5. A BM II/III -  3. Osztály tartja nyilván:

-  az árvíz, belvízvédekezéshez központi intézkedésre kirendelt lét
számot (gépjárműveket, vízijárműveket),

-  a megyék, Budapest területén a főkapitányság vezetője által el
rendelt létszám átcsoportosítását és annak időtartamát,

-  a veszély helyére, időtartamára elrendelt központi intézkedé
seket.

6. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságra kirendelt összekötőtisztek 
a részükre előírt feladatok ellátása mellett vezessék az alábbi nyil
vántartásokat:

-  Eseménynapló

Az eseménynaplóban fel kell tüntetni:

-  az árvíz, belvízvédelmi ügyeletről, kormánybiztostól kapott 
tájékoztatást, eseményeket és azok időpontját,

-  minden olyan más egyéb eseményt, intézkedést és ennek 
visszavonását, amelyek az árvíz, belvízvédekezéssel összefüg
gésben állnak, más minisztériummal, országos főhatósággal 
együtt a BM területét is érintik.

-  M unkatérkép

A térképen fel kell tüntetni a veszélyeztetett területeket és az 
ott alkalmazott belügyi erőket, eszközöket egymástól elkülö
nítve a központilag kirendelt erőket, eszközöket és a  megyén 
belüli átcsoportosítást.

-  A vízállásokra vonatkozó kimutatás

A kimutatáson fel kell jegyezni a mértékadó vízállások és a 
készültségi fokozatok alakulását.
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A budapesti, megyei rendőrfőkapitányságokra háruló feladatok ellátása

A budapesti, megyei rendőrfőkapitányságok vezetőjének az E. ut.-ban 
előírt és a  megye, Budapest, önállóan védekező városok területére vo
natkozó együttműködési terveket az alábbi elvek szerint kell elkészí
teni:

1. Az együttműködési terv alapját a megye, Budapest, önállóan véde
kező város földrajzi helyzete és a veszélyeztetettségének mértéke 
szabja  meg.

Az együttműködési tervben a Belügyminisztérium szerveire háruló 
feladatokat és végrehajtását az érintett tanács
-  árvíz, belvízvédekezési tervének,
-  kiürítési és mentési tervének 
megfelelően kell meghatározni.

Az együttes utasítás 6. pontja az alábbiak szerint határozza meg 
a belügyi szervekre háruló feladatokat:

a) A közrend, közbiztonság fenntartása, megerősítése, a  társadalmi 
és személyi tulajdon fokozott védelme, a  bűncselekmények meg
előzése, felderítése, továbbá a védekezéshez használt anyagok őr
zése, fontos szállítmányok kísérése.

b) Közlekedési útvonalak kijelölése, lezárása, forgalomszervezés, 
ellenőrzés és irányítás.

c) A tanácsi szervek által elrendelt államigazgatási intézkedések 
végrehajtásának biztosítása.

d) Élet- és vagyonmentés, ha a védekezésre kirendelt közerő és a 
katonai erők mellett erre szükség van.

e) Gátak, fontosabb vízilétesítmények és műtárgyak őrzése, egyes 
területek lezárása, a vízügyi szervek által szervezett figyelőszol
gálat kiegészítése, megerősítéseként -  külön intézkedésre -  
figyelőszolgálat ellátása.

f) Lakott területeken és létesítményekben a vizek szivattyúzása, 
a fertőzött kutak víztelenítése, ha erre a területileg illetékes víz
ügyi szervek rendelkezésére álló szivattyúk kevésnek bizonyul
nak, vagy bármely okból ezt ellátni nem tudják.

g) Határforgalmi intézkedések egyszerűsítése a baráti államok felé 
a forgalmi átkelőhelyeken, rendkívüli esetben más területen.

h) A határt alkotó és a határt metsző, illetőleg a határmenti vízfo
lyásokon történő védekezés előkészítésének és feltételeinek ha
tárrendészeti szempontból történő biztosítása.

i) A rendőrőrsök, illetőleg körzetmegbízottak rendelkezésére álló 
távbeszélőállomások használatának a védelmi riasztószolgálat ré
szére való biztosítása, a nyilvános postai távbeszélő hálózat szü
netelésének ideje alatt. 

2. Az együttműködési tervben a karhatalmi, határőr és tűzoltó szervek 
feladatait az országos parancsnokságok által kiadott végrehajtási 
utasítás alapján kell meghatározni.

— 4 —
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3. A budapesti, megyei együttműködési tervekben azokat az erőket, 
eszközöket lehet számításba venni, amelyek a Magyar Népköztársa
ság Belügyminiszterének és a Munkásőrség Országos Parancsnoká
nak 5/1962. sz. közös parancsa alapján ,,elemi csapások, tömegsze
rencsétlenségek esetén a rend helyreállítására” tervezve vannak.

Ha a feladatok ellátásához az előbbiek alapján meghatározott kar
hatalmi erők nem elegendők, az igénybevétel tervezésénél a 006/ 
1961. (III. 27.) BM sz. parancs alapján kell eljárni.

4. A vízügyi szervekhez, területi bizottsághoz kirendelt összekötőtisz
tek és a rendőri szervek között hírösszeköttetést kell létesíteni. 
A hírösszeköttetés megszervezésére, az összekötőtisztek híreszközök
kel való ellátására a BM III/V. csoportfőnök külön utasításban intéz
kedik.

A BM szervek között kiépített hírösszeköttetés megszakadása esetén, 
vagy ha a  forgalom zsúfoltsága miatt erre szükség van, árvíz- és bel
vízvédekezés során a megyei rendőri szervek rádióval ellátott gép
kocsijait a  főkapitány elvtárs rendelkezése szerint kell felhasználni 
a hírösszeköttetés biztosítására.

5. Az együttes utasítás 5. pontja 2. bekezdésében meghatározott terü
leti bizottságban a Belügyminisztériumot az a megyei főkapitány 
képviseli, amelynek területén a területi bizottság működik.
Ha az árvízvédekezés több megye területére terjed ki, és a területi
bizottság székhelyén kívüleső más megyei rendőrfőkapitányság terü
letét is érinti, akkor a területi bizottságban az így érintett megyei 
főkapitány, vagy az általa kijelölt helyettes a területi bizottság 
ülésén csak:
a) akkor vegyen részt, ha azt indokoltnak tartja, vagy
b) a területi bizottságban az érintett megyei tanács vb elnöke, vagy 

helyettese személyesen vesz részt,
c) más esetben a kirendelt összekötőtiszt képviselje a megyei rendőr- 

főkapitányságot.

6. Az együttes utasítás 7. pont b) bekezdésében meghatározott össze
kötőtiszti beosztásra csak vezető beosztásban lévő önálló intézke
désre, helyzetfelmérésre képes tisztet lehet beállítani. Az összekötő
tisztek feladata, hatásköre -  saját területükre nézve -  megegyezik 
az Országos Vízügyi Főigazgatóságra kirendelt összekötőtisztek fel
adatával.
Az összekötőtisztek nevét, rendfokozatát, beosztását minden év de
cember 15-ig be kell jelenteni a BM II/III- 3. Osztályra. Az évköz
ben előforduló változásokról soron kívül kell jelentést tenni.

7. Az anyagi technikai eszközök igénybevételére és felhasználására 
a megyei rendőrfőkapitányságok anyagi szervei felé a BM I/II. cso
portfőnöke külön utasításban intézkedik.

A megyei tanács árvíz- és belvízvédelmi, valamint kiürítési és mentési 
tervével összehangolt, annak megfelelően elkészített terveket egyeztetni 
kell azzal a  vízügyi igazgatósággal, amelyik területi illetékessége és ha
tásköre az adott megyére kiterjed.

Az együttműködési terv elkészítésénél és az esetenként előforduló vég
rehajtásnál különös figyelmet kell fordítani az együttes utasítás 6. pont
c) bekezdésében előírt ,,A tanácsi szervek által elrendelt államigazgatási
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intézkedések” végrehajtásának ellenőrzésére. Vizsgálat tárgyává kell 
tenni minden olyan esetet, amikor az elrendelt intézkedéseket a gazda
sági szervek nem hajtják végre és ebből népgazdasági károk származ
nak.

Jelentőszolgálat ellátása

A Belügyminisztérium Főügyeletére jelentőszolgálat keretében szükség 
esetén soron kívül jelenteni kell:

— az árvíz, belvízveszély kialakulását, veszélyességi fokát, a ve
széllyel, illetve a védekezéssel összefüggésben tett rendőri intéz
kedéseket,

-  az összekötőtisztek kirendelését és bevonását,
-  a megyén belül elrendelt erők, eszközök átcsoportosítását,
-  a rendőrőrsök, körzetmegbízottak megerősítését, ideiglenes jel- 

leggel új szervek felállítását,
-  az elrendelt és végrehajtott kitelepítéseket,
-  közlekedési útvonalakon (közút, vasút) keletkezett károkat,
-  útvonal lezárását, főközlekedési útvonalról forgalom elterelését,
-  a veszéllyel vagy a védekezéssel összefüggésben elkövetett bűn- 

cselekményeket és az erre vonatkozóan tett intézkedéseket,
-  az árvíz által okozott és a lakosság körében keletkezett súlyos 

baleseteket, a társadalmi és személyi tulajdonban keletkezett ká
rokat,

-  a  BM szervek részéről az élet- és vagyonmentésben kifejtett te
vékenységet s annak eredményeit,

-  a  védekezési munkálatok során bekövetkezett súlyos balesetek 
esetén folyamatba tett rendőri intézkedéseket.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóságra kirendelt összekötőtisztek jelen
tését, a BM Főügyeletére beérkezett jelentéseket úgy kell összesíteni, 
hogy naponta 9 óráig az illetékes miniszterhelyettes elvtársakhoz felter
jeszthetők legyenek.

III.

Vegyes rendelkezések

1. A megyei rendőrfőkapitányságok együttműködési tervét a  közigaz
gatási területi egységnek megfelelően kell elkészíteni. Az így elké
szített együttműködési tervet fel kell bontani akkor, ha a megye te
rülete több vízügyi igazgatósághoz (területi bizottsághoz) tartozik.

2. Az együttműködési terveket a csatolt 1. és 2. sz. melléklet figye
lembe vételével kell 1967. május 31-re elkészíteni. A tervek egy 
példányát a  BM II/III. Csoportfőnökségnek, egy példányát „szigo
rúan titkos” jelzéssel a területileg illetékes vízügyi igazgatónak kell 
megküldeni.

A vízügyi szervek felé küldött tervekben nem szabad olyan adatokat 
feltüntetni, amely a BM szervek létszámára, szervezeti felépítésére 
stb. vonatkozóan átfogó képet adnia. Ilyen adatok helyett az intéz
kedő parancsnokot kell megjelölni.
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3. A budapesti, megyei rendőrfőkapitányságoknál az együttműködési 
tervek elkészítésére kijelölt tiszteket központi eligazításban kell ré 
szesíteni. Az eligazításról a  BM II/III. csoportfőnöke gondoskodjon,

4. Helyi vízkár (belvízveszély) elhárítása esetén a megyei főkapitány, 
a megyei tanács vb. elnökének intézkedésével összhangban dönt az 
erők, eszközök kirendeléséről. 

Utasítom Főkapitány elvtársat, hogy az együttműködési terv elkészíté
sére a szükséges intézkedést tegye meg. Az együttműködési tervet az 
érdekelt vezetőkkel, parancsnokokkal ismertetni kell.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k ,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kapják: Miniszterhelyettesek,

BM I. főcsoportfőnök,
Országos parancsnokok, 
Főcsoportfőnökhelyettesek,
C soportfőnökök,
III/II- 6, III/V - 2. osztályok vezetője,
II/I- 1, II/II- 1, II/III- 3. osztályok vezetői, 
B udapesti rendőrfőkapitány ,
M egyei rendőrfőkapitányok, já rási, városi, 
vízirendészeti kap itányságok vezetői. 

K észült: 250 példányban.
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S Z I G O R Ú A N  T I T K O S !

1. sz. melléklet

 
A  32/1964. (XII. 13.) Korm . sz. rendele t 87. §. a lap ján  á r-  és belvízvédekezési 
fe ladatok  ellá tására  és irán y ítá sá ra  te rü le ti bizottságot kell szervezni.

A h ivatkozott K orm ányrendelet a lap ján  te rü le ti bizottságok az a lábbiakban  
m egjelö lt helyeken m űködnek. T erü leti illetékességük több m egye te rü le té re  k i-  
te rjed :

T erü leti b izottság Székhelye M űködési te rü le te  
m egnevezése

1. É szak-dunántú li   G yőr-Sopron, K om árom
 Győr. Révai u. 5

te rü le ti bizottság  és Vas m egye

2. K özép-dunavölgyi  B udapest, VII., Pest, Bács-K iskun, 
te rü le ti bizottság Rákóczi ú t 41. N ógrád m egye

3. K özép-dunántúli Székesfehérvár, Fejér, T olna és 
te rü le ti b izottság K öztársaság u. 44. V eszprém  megye

4. A lsó-dunavölgyi B aja, Bács-K iskun, B aranya 
terü le ti bizottság Széchenyi u. 2. és Pest megye

5. D él-dunántú li Pécs, B aranya, Somogy és 
te rü le ti bizottság  K ulich  Gy. u. 13/15. Zala m egye

6. Felső-tiszav idéki N yíregyháza, Szabolcs-Szatmár, 
te rü le ti b izottság Széchenyi u. 19. Hajdú-Bihar megye

7. Észak-m agyarországi Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
te rü le ti bizottság V örösm arty  u. 73/b . Heves és Szolnok megye

8. K özép-tiszavidéki Szolnok, Szolnok, Pest és 
te rü le ti bizottság K ossuth L. u. 5 Heves megye

9. A lsó-tiszavidéki Szeged, Csongrád, Békés és 
te rü le ti bizottság Tanácsköztársaság u. 4. Bács-Kiskun megye

10. K őrösvidéki  Gyula, Békés. Szolnok és
te rü le ti b izottság V árosház u. 26. Csongrád megye

 

D unai árvízveszély esetén a 3. és 5. pontban  m egszervezett te rü le ti bizottság 
székhelye a  védekezés központjába te lepül át:

1. K özép-dunántú li te rü le ti bizottság Székesfehérvárró l Szekszárdra.

2. D él-dunántú li te rü le ti b izottság Pécsről, M ohácsra.
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MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG S ZIGORÚAN TITKOS! -----------------------------------------------------

 2. sz. melléklet

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  T E R V
Á RVÍZ- BELVÍZVÉDEKEZÉS ESETÉRE

............................................................................... Tanács
BM szervek feladatai

K arhata lm i erők, anyagi és szállítási, valam int híreszközök
biztosítása

Védekezés terve Kiürítés és mentés terve Karhatalmi erők Anyagi szállítási és hírössze
igénybevétele köttetési eszközök

Pl.: Pl.: Pl.: Történhet: PL:
-  A védekezéshez felvonulási -  A kitelepítés rendőri bizto -  Árvízsújtotta terület lezá -  rendőrőrs létszámának -  szárazföldi és vízijárművek

útvonalak közúti közlekedé sítása, rása, felhasználásával, biztosítása,
sének ellenőrzése, forgalom 
elterelése, ezzel kapcsolatos 
feladatok.

-  Gátőrzés és figyelőszolgálat 
megszervezése.

-  Védekezési anyagok őrzésé
nek ellenőrzése stb.

-  kiürített lakóterület biztosí
tása,

-  a kiürített területre a  la
kosság engedéllyel történő 
belépésének ellenőrzése,

-  élet és vagyonmentésben 
való közreműködés stb.

-  útvonalak kijelölése, a  for
galom elterelése és ellenőr
zése,

-  őrs és kmb. megerősítése, 
vagy ideiglenes felállítása,

-  őr és járőrszolgálat meg
szervezése stb.

-  jelentőszolgálat és a napi 
feladatokra történő eligazí
tásra az intézkedés megté- 

 tele.

-  megyén belüli rendőri egy
ségek átcsoportosításával,

-  más területről történő 
átcsoportosításról,

-  karhatalm i egység 
igénybevételével stb.

-  karhatalm i erők elszálláso
lásának és élelmezésének 
megszervezése,

-  védőruházat biztosítása, 
híreszközök felhasználására 
intézkedés megtétele,

-  üzemanyag, műhelykocsi 
stb. biztosítása.

Megjegyzés: A fenti két oszlopban a megyei tanácsok védekezési, Megjegyzés: A fenti három oszlopban a vízügyi igazgatóságok árvíz és belvízvédelmi feladatok
kiürítési és mentési tervéhez nyújtandó rendőri fel- ellátásához szükséges rendőri feladatok tervezését kell figyelembe venni.
adatokat kell a terv készítésénél figyelembe venni.
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m e g y e i r e n d ő r f ő k a p it á n y s á g -------------------------------------------------------------------------------------s z ig o r ú a n  t it k o s ! -----------------------------------------------------

 2. sz. melléklet

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I  T E R V
ÁRVÍZ- BELVÍZVÉDEKEZÉS ESETÉRE

...............................................................................  Tanács
BM szervek feladatai

K arhata lm i erők, anyagi és szállítási, valam int híreszközök
biztosítása

Védekezés terve Kiürítés és mentés terve 
*

Karhatalmi erők 
igénybevétele

Anyagi szállítási és hírössze
köttetési eszközök

Pl.:

-  A védekezéshez felvonulási 
útvonalak közúti közlekedé
sének ellenőrzése, forgalom 
elterelése, ezzel kapcsolatos 
feladatok.

-  Gátőrzés és figyelőszolgálat 
megszervezése.

-  Védekezési anyagok őrzésé
nek ellenőrzése stb.

Pl.:

-  A kitelepítés rendőri bizto
sítása,

-  kiürített lakóterület biztosí
tása,

-  a kiürített területre a la
kosság engedéllyel történő 
belépésének ellenőrzése,

-  élet és vagyonmentésben 
való közreműködés stb.

Pl.:

-  Árvízsújtotta terület lezá
rása,

-  útvonalak kijelölése, a  for
galom elterelése és ellenőr
zése,

-  őrs és kmb. megerősítése, 
vagy ideiglenes felállítása,

-  őr és járőrszolgálat meg
szervezése stb.

-  jelentőszolgálat és a napi 
feladatokra történő eligazí
tásra az intézkedés megté- 

 tele.

Történhet:

-  rendőrőrs létszámának 
felhasználásával,

-  megyén belüli rendőri egy
ségek átcsoportosításával,

-  más területről történő 
átcsoportosításról,

-  karhatalm i egység 
igénybevételével stb.

Pl.:

-  szárazföldi és vízijárművek 
biztosítása,

-  karhatalm i erők elszálláso
lásának és élelmezésének
megszervezése,

-  védőruházat biztosítása, 
híreszközök felhasználására 
intézkedés megtétele,

-  üzemanyag, műhelykocsi 
stb. biztosítása.

Megjegyzés: A fenti két oszlopban a megyei tanácsok védekezési, 
kiürítési és mentési tervéhez nyújtandó rendőri fel
adatokat kell a terv készítésénél figyelembe venni.

Megjegyzés: A fenti három oszlopban a vízügyi igazgatóságok árvíz és belvízvédelmi feladatok 
ellátásához szükséges rendőri feladatok tervezését kell figyelembe venni.
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