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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

10—34/4/1978.

A kitelepítés rendszerének továbbfejlesztése érdekében a Hon
védelmi Bizottság 3/258/1975. számú határozatával elrendelte a
lakosság és az üzemi dolgozók ú j k itelepítési terveinek elkészí
tését. 

A Honvédelmi Bizottság vonatkozó határozata alapján
— a kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 

rendőri biztosítása;
— a visszamaradó anyagi javak őrzése és védelme

a Belügyminisztérium feladatát képezi, amelyet a munkásőrség 
erőinek bevonásával lát el.

A Honvédelmi Bizottság határozatának végrehajtása érdekében
— a honvédelmi miniszter 0019/1977. számú IRÁNYELVEI-nek

Budapest, 1978. évi október hó 17-én.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK

ÉS A
MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 

4/1978. számú

E G Y Ü T T E S  U T A S Í T Á S A
a kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 

rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anyagi javak
őrzéséről



figyelembevételével — a kitelepítéssel kapcsolatos új rend- 
fenntartási tervek elkészítésére kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t

1. A rendőr-főkapitányságok és az érintett rendőrkapitánysá
gok — a területileg illetékes munkásőr parancsnokságok be
vonásával — készítsék el a rendfenntartás biztosítására vo
natkozó alábbi „Végrehajtási Terv”-eket;

a) A kitelepítés és a befogadás rendfenntartására megyei 
(fővárosi) terveket, valamint ezek részeként a városi, ke
rületi kitelepítést, továbbá a járási, városi, kerületi befo
gadást biztosító rendfenntartási terveket;

b) a spontán tömegmozgások szabályozását biztosító megyei 
(fővárosi) rendfenntartási terveket a 1007/1971. (III. 16.) 
MT számú határozatban országos és felsőfokú központnak 
minősített városok vonatkozásában (az utasítás mellék
lete, a *-gal megjelölt városokra csak külön utasításra); -

c) a katasztrófák — ár- és belvizek, földrengés, tűz- és rob
banásveszély, vegyiszennyeződés stb. — körülményei kö
zötti kitelepítés és befogadás rendőri biztosítására vonat
kozó megyei (fővárosi) terveket;

d) a kitelepített városokban a visszamaradó anyagi javak őr
zés-védelmére vonatkozó közbiztonsági terveket.

2. A tervek kidolgozásával kapcsolatos országos szintű szakirányítás,   koordinálás és ellenőrzés a BM ORFK Közbiztonsági 
és Közlekedési Csoportfőnökséggel együttműködve, a BM 
„M” és Szervezési Csoportfőnökség hatáskörébe tartozik.

3. A tervezési, szervezési munka előkészítéséért, a tervek elké
szítéséért a rendőr-főkapitányságok vezetői felelősek.

4. A megyei (fővárosi) rendfenntartási terveket — a megyei 
(budapesti) munkásőr parancsnokságok bevonásával — a 
rendőr-főkapitányságok; a járási, városi, a kerületi rend- 
fenntartási terveket — a munkásőr egység parancsnokságok 
bevonásával — a rendőrkapitányságok dolgozzák ki.
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5. A tervek elkészítéséhez szükséges kiinduló adatokat:
— sorolt városok esetében a kitelepítési és befogadási 

tervek egy példányát;
— felsőfokú központnak minősített városok esetében a 

spontán tömegmozgások szabályozásához kijelölt út
vonalakat, befogadási területeket; valamint

— a katasztrófák által veszélyeztetett területek kitelepí
téséhez kijelölt útvonalakat és befogadási területeket;

a megyei (fővárosi) polgári védelmi parancsnokságok az 
érintett rendőr-főkapitányságok részére biztosítják.

6. A feladatok végrehajtásához szükséges erők tervezésénél a 
belügyi szervek részéről a közbiztonsági és közlekedésrendé
szeti állományt kell figyelembe venni.

7. A végrehajtásba bevonásra tervezhető — a munkásőrség ál
lományából e célra kijelölt — munkásőr erők létszámát a 
megyei (budapesti) munkásőr parancsnokságok adják meg a 
rendőr-főkapitányságoknak.

8. A munkásőr parancsnokságok a feladatok végrehajtásának 
idejére, az irányítást végző rendőri szervekhez küldjék ki a 
karhatalmi feladatok ellátására kijelölt összekötő m unkatár
sakat.

9. A rendfenntartásban résztvevő munkásőr erők felkészítését, 
igénybevételét, alkalmazását és ellátását a vonatkozó együtt
működési parancsok és utasítások alapján kell végrehajtani.

10. A tervezési, szervezési munka előkészítésére, a végrehajtási 
tervek tartalmára, az ezzel kapcsolatos feladatok meghatáro
zására a belügyminisztériumi államtitkár adjon ki intézke
dést.

11. Jelen utasítás alapján készülő valamennyi tervet 1978. 
december 31-ig kell elkészíteni és jóváhagyni.

12. A megyei (fővárosi) terveket a rendőr-főkapitányságok, míg 
a járási, városi, kerületi terveket a rendőrkapitányságok ve
zetői hagyják jóvá.
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13. A megyei (fővárosi) terveket két példányban kell elkészíteni, 
melynek egy példányát — jóváhagyás után — a BM „M” 
és Szervezési Csoportfőnökségre kell felterjeszteni, majd a 
szükséges egyeztetések elvégzése után, további felhasználás
ra a BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnök
ségnek meg kell küldeni.

14. Az új tervek a Honvédelmi Bizottság külön rendelkezésére, 
a kitelepítési és befogadási tervek hatálybaléptetésével egy- 
időben lépnek hatályba, melyről a szervek értesítést kapnak. 
Hatálybaléptetés után a tervek naprakészségét folyamatosan 
biztosítani kell.

15. Az új tervek hatálybalépésével egyidejűleg a belügyminisz
ter-helyettes és a munkásőrség országos parancsnok helyet
tese által kiadott M—95—45/1969. számú .,IRÁNYELV’’-ek 
és ezek alapján készített rendfenntartási tervek hatályukat 
vesztik.

BENKEI ANDRÁS s. k., PAPP ÁRPÁD s. k.,
belügyminiszter munkásőrség országos parancsnoka

Készült: 360 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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4/1978. számú BM—MOP együttes utasítás melléklete

K I M U T A T Á S
a 1007/1971. (III. 16.) MT számú határozatban országos és felső fokú 

központnak minősített városokról

1. Budapest
2. Békéscsaba
3. Baja
4. Debrecen
5. Dunaújváros
6. Eger
7. Győr
8. Hódmezővásárhely
9. Kaposvár *

10. Kecskemét
11. Miskolc
12. Nagykanizsa *
13. Nyíregyháza
14. Pécs
15. Salgótarján
16. Sopron *
17. Szeged
18. Szekszárd
19. Székesfehérvár
20. Szolnok
21. Szombathely *
22. Tatabánya
23. Veszprém *
24. Zalaegerszeg *

Megjegyzés: A *-gal jelölt városok vonatkozásában a spontán tömegmoz
gások rendfenntartására vonatkozó terveket csak külön uta
sításra kell elkészíteni.

— 5 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 34/4/1978 /6



BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

A belügyminiszter és a munkásőrség országos parancsnokának 
4/1978. számú együttes utasításának végrehajtására kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t

I.

A KITELEPÍTÉS ÉS BEFOGADÁS RENDFENNTARTÁSÁRA 
VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

1. A háborús helyzetben történő kitelepítés és befogadás rend- 
fenntartásának végrehajtási terveit a polgári védelmi pa
rancsnokságok (szakszolgálatok) és az illetékes tanácsi szer
vek által kidolgozott kitelepítési és befogadási tervekkel 
összhangban — az alábbi részletezésben — kell elkészíteni:
a) a kitelepítésre kijelölt sorolt városok (Budapesten kerüle

tenként) kitelepítést biztosító;
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b) minden befogadásra kijelölt járás (város, kerület) befoga
dást biztosító;

c) a városi (kerületi) kitelepítést, valamint a járási (városi, 
kerületi) befogadást biztosító rendfenntartási tervekből 
összevontan megyei (budapesti) összesített kitelepítést és 
befogadást (csak a befogadásban érintett megyék összesí
te tt befogadást) biztosító

rendfenntartási terveket kell készíteni. A végrehajtási te r
vek szöveges részből és azt kiegészítő térképből állnak.

2. A városi (kerületi) kitelepítés rendfenntartásának végrehaj
tási tervének szöveges része tartalmazza:
a) a kitelepítésre vonatkozó általános elveket;
b) a rendfenntartásban részt vevő erők (rendőr, munkásőr) 

összlétszámát, gépjármű és híreszközök darabszámát, 
típusát;

c) a kitelepítési szakszolgálatok törzsével, valamint az elöl
járó és alárendelt parancsnokokkal való összeköttetés 
módját;

d) a kitelepítés rendfenntartását irányító parancsnok, vala
mint a kitelepítési körzetek (gyülekezési helyek) a for
galomirányító és a berakodási helyek parancsnokainak 
megnevezését (beosztás szerint).
Továbbá ezeken a helyeken a rendfenntartásban részt
vevő erők létszámát, gépjárművek darabszámát és a rend- 
fenntartók feladatait;

e) a kitelepítéssel összefüggő jelentési kötelezettségeket (mi
kor, miről, kinek és hogyan jelentsenek);

f) a kitelepítés rendfenntartását irányító parancsnok intéz
kedéseit, feladatait:
A fokozott harckészültségben:
— a rendfenntartási tervek egyeztetése a területileg ille

tékes szakszolgálatok kitelepítési terveivel, a szüksé
ges pontosítások elvégzése;

— a kitelepítési szakszolgálatok törzséhez kijelölt össze
kötő tisztek eligazítása, készenlétben tartása;

— a rendfenntartási tervekben rögzített erők és eszközök 
számbavétele, ellenőrzése, a hiányok pótlása;
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— az egyes működési helyek rendfenntartását irányító 
parancsnokok összevonása, eligazítása, terveik kiosz
tása;

— a szakszolgálatok törzsével, az elöljáró és alárendelt 
parancsnokokkal való összeköttetés ellenőrzése.

A teljes harckészültségben:
— a szakszolgálatok törzséhez kijelölt összekötők kikül

dése;
— kapcsolat felvétele az egyes működési helyek rend- 

fenntartását irányító parancsnokokkal, tartózkodási 
helyeik pontosítása érdekében;

— a feladatok végrehajtására való készenlét biztosítása. 
(Amennyiben a teljes harckészültség elrendelését a foko
zott harckészültség nem előzte meg, úgy mindkét idő
szakra tervezett intézkedéseket, feladatokat végre kell 
hajtani.)
A kitelepítés elrendelésekor:
— utasítás kiadása a rendfenntartó parancsnokoknak a 

terveikben rögzített feladatok végrehajtásának meg
kezdésére;

A kitelepítés végrehajtása után;
— intézkedés kiadása az állomány gyülekeztetésére, szol

gálati helyére való irányítására.

3. A városi (kerületi) kitelepítés rendfenntartását rögzítő tér
kép tartalmazza:

a) A kitelepítési térkép szükséges adatait. Pl.:
— a kitelepítésre kijelölt terület határát,
— a kitelepítés fő irányait,
— a kitelepítési útvonalakat (közút, vasút, víziút),
— a szakszolgálatok (gyülekezési, berakodási hely, első 

átmenőállomások) működési helyeit, a kitelepítési 
szakszolgálat törzseinek vezetési pontjait.

b) A kitelepítés körzetében, útvonalán, a gyülekezési, bera
kodási, forgalomirányító helyeken a rendfenntartást biz
tosító, a gépjármű és a gyalogos forgalmat irányító rend- 
fenntartók szolgálati, felállítási helyeit, járőr útvonalait 
és a szolgálatot ellátók létszámát.
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c) A rendfenntartást irányító parancsnokok tartózkodási he
lyét.

d) A rendbontók és pánikkeltők előállítási helyét.

4. A járási (városi, kerületi) befogadás rendfenntartási tervé
nek szöveges része tartalmazza:

a) A befogadásra vonatkozó általános elveket;
b) A rendfenntartásban résztvevő erők (rendőr, munkásőr) 

összlétszámát, gépjármű és híreszközök darabszámát, 
típusát.

c) A befogadási szakszolgálat törzsével, valamint az elöljáró 
és alárendelt parancsnokokkal való összeköttetés módját.

d) A befogadás rendfenntartását irányító parancsnok, vala
mint az átmenőállomások, a kirakodási, forgalomirányító, 
a befogadási helyek parancsnokainak megnevezését (be
osztás szerint).
Továbbá ezeken a helyeken a rendfenntartásban részt
vevő erők (rendőr, munkásőr) létszámát, gépjárművek, 
híreszközök darabszámát, a rendfenntartók feladatait.

e) A befogadással összefüggő jelentési kötelezettségeket 
(mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek).

f) A befogadást irányító parancsnok intézkedéseit, fel
adatait:
A fokozott harckészültségben;
— a rendfenntartási tervek egyeztetése, a területileg ille

tékes szakszolgálatok terveivel, a szükséges pontosítá
sok elvégzése,

— a befogadási szakszolgálatok törzséhez kijelölt össze
kötő tisztek eligazítása, készenlétben tartása,

— a rendfenntartási tervekben rögzített erők és eszkö
zök számbavétele, ellenőrzése, a hiányok pótlása,

— az egyes működési helyek rendfenntartását irányító 
parancsnokok összevonása, eligazítása, terveik kiosz
tása,

— a szakszolgálatok törzsével, az elöljáró és alárendelt 
parancsnokokkal való összeköttetés ellenőrzése.
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A teljes harckészültségben;
— a szakszolgálatok törzséhez kijelölt összekötők kikül

dése,
— kapcsolat felvétele az egyes működési helyek rend

fenntartását irányító parancsnokokkal, a tartózkodási 
helyeik pontosítása érdekében,

— a feladatok végrehajtására való készenlét biztosítása.
(Amennyiben a teljes harckészültség elrendelését a foko
zott harckészültség nem előzte meg, úgy mindkét idő
szakra tervezett intézkedéseket, feladatokat végre kell 
hajtani.)
A kitelepítés elrendelésekor;
— utasítás kiadása a rendfenntartó parancsnokoknak, a 

terveikben rögzített feladatok végrehajtásának meg
kezdésére.

A befogadás végrehajtása után;
— intézkedés kiadása az állomány gyülekeztetésére, szol

gálati helyére való irányítására.

5. A járási (városi, kerületi) befogadás rendfenntartását rögzítő 
térkép tartalmazza:

a) A befogadási térkép szükséges adatait. Pl.:
— a kitelepülési főirányokat, a kitelepülési irányokat 

meghatározó útvonalakat,
— a kitelepülési útvonalakról a befogadási helyekhez, 

településekhez vezető útvonalakat, a forgalom irányát,
— a szakszolgálatok működési helyeit (szakszolgálati 

törzsek vezetési pontjait, átmenőállomás, kirakodási 
hely, befogadási hely parancsnokságok működési he
lyeit),

— külön tervek alapján kitelepülő szervek, intézmények 
befogadási helyeit.

b) A kitelepülés útvonalán, átmenőállomásokon, kirakodási, 
befogadási helyeken a rendfenntartást biztosító, a gép
jármű és gyalogos forgalmat irányító erők (rendőr, mun
kásőr) szolgálati, felállítási helyeit és létszámát.
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c) A rendfenntartást irányító parancsnokok tartózkodási he
lyét.

d) A rendbontók, pánikkeltők előállítási helyeit.

6. A megyei (budapesti) összesített kitelepítést és befogadást 
biztosító rendfenntartási terv szöveges része tartalmazza:
a) A kitelepítésre (befogadásra) vonatkozó általános elveket 

a városi (kerületi) kitelepítést biztosító, illetve a járási 
(városi, kerületi) befogadás rendfenntartási tervei alapján.

b) A kitelepítésben (befogadásban) érintett városok, kerü
letek, járások megnevezését.

c) A városok, kerületek (járások) területén szervezett kite
lepítési körzeteket számszerint a gyülekezési, forgalom- 
irányítási, berakodási, kirakodási (befogadási) helyeket és 
átmenőállomásokat megnevezés szerint.

d) A rendfenntartásban résztvevő állományt (rendőr, mun
kásőr), gépjárművek, híreszközök darabszámát kerületen
ként, járásonként külön-külön és összesítve.

e) A megyei (budapesti) rendfenntartást irányító parancs
nok, valamint a kerületi és járási szinten a kitelepítés 
(befogadás) rendfenntartását irányító parancsnokok meg
nevezését beosztás szerint.

f) A kitelepítési és befogadási szakszolgálat törzsével, vala
mint az elöljáró és alárendelt parancsnokokkal való hír
összeköttetés lehetőségeit és módjait.

g) A kitelepítéssel, befogadással összefüggő jelentési köte
lezettségeket (miről, mikor, kinek és hogyan jelentsenek).

h) A kitelepítést, befogadást irányító parancsnok intézkedé
seit, feladatait:
A fokozott harckészültségben;
— az összesített rendfenntartási terv egyeztetése a terü

letileg illetékes szakszolgálatok terveivel, a szükséges 
pontosítások elvégzése,

— a kitelepítési (befogadási) szakszolgálat törzsébe ki
jelölt összekötőtiszt eligazítása és készenlétben tartása,

— a rendfenntartásban résztvevő erők és eszközök meg
létének egyeztetése, ellenőrzése,
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— a szakszolgálatok törzsével, az elöljáró és alárendelt 
parancsnokokkal való összeköttetés ellenőrzése.

A teljes harckészültségben;
— az összekötőtiszt kiküldése a szakszolgálat törzséhez,
— kapcsolat felvétel a városi, kerületi, járási rendfenn

tartást irányító parancsnokokkal tartózkodási helyeik 
pontosítása és az állomány készenléti állapotának el
lenőrzése céljából,

— az összekötőtiszten és híreszközökön keresztül állandó 
kapcsolattartás a szakszolgálat törzsével.

(Amennyiben a teljes harckészültség elrendelését a foko
zott harckészültség nem előzte meg, úgy mindkét időszak
ra tervezett intézkedéseket, feladatokat végre kell haj
tani.)
A kitelepítés elrendelésekor;
— utasítás adás a városi, kerületi, járási rendfenntartást 

irányító parancsnokoknak a terveikben foglalt felada
tok végrehajtására,

— állandó összeköttetés tartása az elöljáró, alárendelt 
parancsnokokkal és a szakszolgálat törzsével,

— a kitelepítés és befogadás rendfenntartásának folya
matos ellenőrzése.

A kitelepítés (befogadás) végrehajtása után;
— utasítás adás a rendfenntartásban részt vevő állomány 

gyülekeztetésére, bevonultatására, más irányú szolgá
lati feladatok ellátásának megkezdésére.

7. A megyei (budapesti) kitelepítést és befogadást biztosító 
összesített rendfenntartási terv mellékletét képező térkép 
tartalmazza:

a) A kitelepítés vonatkozásában;
— a kitelepítésre kijelölt terület határát,
— a kitelepítés fő irányait,
— a kitelepítési útvonalakat (közút, vasút, vízi út),
— a szakszolgálatok működési helyeit (törzsek vezetési 

pontjait),
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— a kitelepítés körzetében, útvonalán, továbbá; a gyü
lekezési, forgalomirányítási, berakodási helyeken, át
menőállomásokon a rendfenntartást biztosító, a gya
logos és gépjármű forgalmat irányító szolgálati helye
ket és a létszámot,

— a rendfenntartást irányító parancsnokok tartózkodási 
helyeit,

— a rendbontók, pánikkeltők előállítási helyeit,

b) A befogadás vonatkozásában;
— a kitelepülési útvonalakról a befogadási helyekhez, te

lepülésekhez vezető útvonalakat, a forgalom irányát,
— a szakszolgálatok működési helyeit (törzsek vezetési 

pontjait),
— az országos és területi irányító szervek, bentlakásos 

intézmények, üzemek befogadási helyeit,
— a kitelepülés útvonalán; az átmenőállomásokon, kira

kodási, befogadási helyeken a rendfenntartást bizto
sító, a gyalogos és gépjármű forgalmat irányító szol
gálati helyeket és a létszámot,

— a rendfenntartást irányító parancsnokok tartózkodási 
helyeit,

— a rendbontók, pánikkeltők előállítási helyeit.

8. A kitelepítési körzetekben (gyülekezési helyeken), berako
dási, kirakodási, befogadási helyeken, átmenőállomásokon, 
valamint a kitelepülés és befogadás útvonalain a rendfenn
tartást és a forgalmat irányító parancsnokok feladatait a vá
rosi (kerületi) kitelepítési, illetve a járási (városi, kerületi) 
befogadási tervekből kivonatolva külön-külön tervben kell 
meghatározni. Ebben a tervben kell rögzíteni a végrehajtás
ban résztvevő személyi állomány feladatait is, amelyeket 
adott esetben a parancsnokok eligazításon, szóban ismertet
nek a beosztottakkal.

A terveknek egységesen tartalmazni kell:
a) a terv címét pl.: „X berakodási hely (vagy átmenőállo

más) rendfenntartásának terve” ;
b) a rendfenntartásban részt vevő állomány (rendőr, mun

kásőr) létszámát, gépjárművek, híreszközök darabszámát;
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c) a rendfenntartásban részt vevők feladatait;
d) a kitelepítés és befogadás közötti útvonal különböző sza

kaszain a forgalmat irányító pontokat, mozgóőrszem vagy 
járőrszolgálat felállítási helyét, mozgási területét;

e) az adott területen a kitelepülő lakosság, mely útvonala
kat nem veheti igénybe;

f) az elöljáró parancsnokokkal a rendfenntartó csoport tag
jaival, valamint a szakszolgálati parancsnoksággal való 
összeköttetés és kapcsolattartás lehetőségeit, módjait;

g) a jelentési kötelezettségeket (mikor, miről, kinek és 
hogyan jelentsenek);

h) a rendbontók és pánikkeltők előállítási helyét.

9. A megyei (budapesti) összesített rendfenntartási tervekből 
a megyei (fővárosi) polgári védelmi parancsnokságok részére
— tájékoztató jelleggel — kivonatot kell készíteni, amely 
tartalm azza:
a) Szöveges részben;

— a rendfenntartást irányító parancsnokok megnevezé
sét (beosztás szerint),

— városonként (kerületenként), járásonként és összesítve 
a rendfenntartásban résztvevő állomány (rendőr, mun
kásőr) létszámát, gépjárművek, híreszközök darabszá
mát,

— a szakszolgálatokhoz kijelölt összekötőtisztek megne
vezését,

— a szakszolgálat törzsével való hírösszeköttetés lehető
ségeit és módjait.

b) Térkép kivonaton;
— a kitelepítés körzetében, útvonalán, továbbá; a for

galomirányító, berakodási, kirakodási, befogadási he
lyeken és az átmenőállomásokon a rendfenntartást 
biztosító, a gyalogos és gépjárműforgalmat irányító 
szolgálati helyeket és a létszámot,

— a rendfenntartást irányító parancsnokok tartózkodási 
helyeit,

— a rendbontók, pánikkeltők előállítási helyeit.
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10. A végrehajtásba bevont munkásőr egységek parancsnokságai 
részére a rájuk vonatkozó mértékben kivonatot kell készí
teni, amely tartalmazza;
— az erők igénybevételével kapcsolatos feladatokat;
— a kijelölt munkásőr erők parancsnokságának feladatait a 

harckészültségi fokozatokban, valamint a kitelepítés el
rendelésekor;

— a részt vevő munkásőr erők alkalmazási helyeit;
— a végrehajtás irányítását végző rendőri vezető (parancs

nok) megnevezését, vele való összeköttetés lehetőségeit, 
módjait, tartózkodási helyét.

II.
A SPONTÁN TÖMEGMOZGÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRA, 

RENDFENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI 
TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

11. A spontán tömegmozgások szabályozására vonatkozó rend- 
fenntartási terveket a BM, MOP 4/1978. számú együttes 
utasítása mellékletében felsorolt városok vonatkozásában 
kell elkészíteni.

12. A spontán tömegmozgás szabályozásának rendfenntartására 
vonatkozó végrehajtási terv tartalmazza mindazokat az in
tézkedéseket, feladatokat, kiinduló adatokat, amelyek adott 
esetben felhasználhatók és elősegíthetik a spontán tömeg
mozgások befolyásolását.

A feladat végrehajtásához szükséges erők, eszközök mennyi
ségének meghatározását, igénybevételét, az irányítás és 
együttműködés, valamint a végrehajtás rendjét mindig az 
adott helyzethez viszonyítva, a spontán tömegmozgások mé
reteinek megfelelően kell meghatározni.

13. Spontán tömegmozgások városokon belül is kialakulhatnak. 
A tervezés során azonban csak a városokból kiinduló, illet
ve a városokon kívül eső mozgásokat kell figyelembe venni, 
amelyek nem lehetnek ellentétesek a tervezett kitelepítés 
fő irányaival, útvonalakkal.
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14. A kitelepítésre kijelölt sorolt városok vonatkozásában a 
spontán tömegmozgások irányítását a kitelepítési és befo
gadási tervekben meghatározott, a többi 15 város esetében 
pedig a polgári védelmi parancsnokságok által meghatáro
zott útvonalakra, befogadási területekre kell megtervezni.

15. A terveket megyei (fővárosi) szinten kell elkészíteni. A fel
adatok végrehajtásában érintett (városi, járási, kerületi) 
rendőrkapitányságok és munkásőr egységek parancsnokságai 
feladatait, a szükséges adatokat tervkivonatban kell rögzí
teni és részükre megküldeni.
a) A tervek szöveges része — a helyi sajátosságok figye

lembevételével — tartalmazza:
— a spontán tömegmozgások szabályozására vonatkozó 

általános elveket,
— a rendőri — karhatalmi — jellegű intézkedéseket, fel

adatokat.
b) A tervek mellékletét képező térkép tartalmazza:

— a katonai mozgások céljára fenntartott tiltott útvo
nalakat, tiltott településeket, területeket;

— a spontán tömegmozgások céljára kijelölt, igénybe ve
hető útvonalakat, befogadási, letelepedési helyeket, 
településeket.

16. A spontán tömegmozgások szabályozására, befolyásolására 
vonatkozó intézkedések, feladatok végrehajtását a megyei 
(fővárosi) honvédelmi bizottságok elnökei intézkedéseinek 
megfelelően kell megkezdeni, illetve végrehajtani.

III.
A KATASZTRÓFÁK KÖRÜLMÉNYEI KÖZÖTTI 

KITELEPÍTÉS ÉS BEFOGADÁS RENDFENNTARTÁSÁRA 
VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

17. A háborús helyzetben történő kitelepítés és befogadás rend- 
fenntartási terveitől teljesen függetlenül el kell készíteni a 
katasztrófák során végrehajtandó kitelepítés és befogadás 
rendfenntartási tervét.
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A katasztrófa-védelemmel kapcsolatos kitelepítés és befo
gadás tervezése kiterjed az egész ország területére, különös 
figyelemmel;
— az ár- és belvizek,
— a földrengés,
— a tűz- és robbanásveszély,
— a vegyiszennyeződés és
— sugárártalmak
gyakoriságára és feltételezhető környezeti ártalmaira.

18. A katasztrófák körülményei közötti kitelepítés és befogadás 
rendfenntartására vonatkozó végrehajtási terv azokat az in
tézkedéseket, feladatokat, kiinduló adatokat tartalmazza, 
amelyek elősegíthetik adott esetben a rendfenntartás meg
szervezésével, valamint a mentéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtását.
A rendfenntartáshoz, valamint a mentési munkálatok bizto
sításához szükséges erők, eszközök mennyiségének megha
tározását, az irányítás és együttműködés, valamint a végre
hajtás rendjét mindig az adott helyzetben a katasztrófák 
méreteinek, veszélyességének megfelelően kell meghatá
rozni.

19. A katasztrófák körülményei között végrehajtandó kitelepítés 
és befogadás rendfenntartásának terveit a megyei (fővárosi) 
polgári védelmi parancsnokságok által készített tervekkel 
összhangban — az általuk veszélyessé nyilvánított helyekre, 
területekre — kell elkészíteni.
A terveket megyei (fővárosi) szinten kell elkészíteni. A fel
adatok végrehajtásában érintett (városi, járási, kerületi) 
rendőrkapitányságok, munkásőr egységek parancsnokságai 
feladatait, a szükséges adatokat tervkivonatban kell rögzí
teni és részükre megküldeni.
a) A tervek szöveges része tartalmazza;

— a katasztrófák körülményei közötti kitelepítés és be
fogadás általános elveit,

— a katasztrófák által veszélyeztetett területek megne
vezését,

— a rendfenntartással kapcsolatos intézkedéseket, fel
adatokat.
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b) A tervek mellékletét képező térkép tartalmazza;
— a katasztrófák által veszélyeztetett területeket, azok 

határait,
— a veszélyeztetett területeken működő üzemek, intéz

mények, hivatalok feltüntetését,
— a befogadási településeket, helyeket.

IV.
A KITELEPÍTETT VÁROSOK TERÜLETÉN KÖZBIZTONSÁGI 

SZOLGÁLATOT ELLÁTÓK VÉGREHAJTÁSI TERVEINEK
ELKÉSZÍTÉSE

20. Valamennyi kitelepítésre kijelölt város vonatkozásában — 
Budapesten kerületenként és összesítve— el kell készíteni 
a városban működő közbiztonsági szolgálat „Végrehajtási 
Terv”-ét.

21. A végrehajtási terv szöveges részből és azt kiegészítő, meg
felelő méretarányú városi közigazgatási térképből, valamint 
a város-kerület területén szervezett őrök, járőrök feladatát 
tartalmazó utasításokból tevődik össze.

22. A végrehajtási terv szöveges része tartalmazza:
a) A kitelepített városokban működő közbiztonsági szolgá

lat szervezésével, ellátásával kapcsolatos általános elve
ket.

b) Szolgálat közvetlen irányításáért felelős parancsnok meg
nevezését, beosztás szerint.

c) A közbiztonsági szolgálatban részt vevő erők — rendőr, 
munkásőr — összlétszámát, gépjárművek, híreszközök 
darabszámát.

d) A kitelepített városban — kerületben — szervezett moz
góőrszem helyeket és járőr útvonalakat külön-külön 
szám szerint.

e) A szolgálat megkezdésének, valamint a változások végre
hajtásának rendjét, időpontját.
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f) Az elöljáró parancsnokkal, valamint a mozgóőrszemek
kel, járőrökkel való összeköttetés lehetőségeit és módjait.

g) A kitelepített város — kerület — területén engedély nél
kül tartózkodó, vagy bűncselekményt elkövető személyek 
előállítási helyét.

h) A jelentési kötelezettségeket (mikor, miről, kinek és 
hogyan jelentsenek).

i) A szolgálat közvetlen irányításáért felelős parancsnok in
tézkedéseit, feladatait:
A fokozott és teljes harckészültség elrendelése után:
— a végrehajtási terv, valamint a mozgóőrszem és a jár

őr utasítások pontosítása a szükséges módosítások vég
rehajtása.

(Az irányításért felelős parancsnok, valamint a személyi 
állomány végezze az egyéb szolgálati feladatait mindad
dig, amíg a kitelepülő lakosság a várost, a kitelepítésre 
kijelölt területet el nem hagyta.)
A lakosság kitelepülése után;
— a feladatok végrehajtására rendelt erők — rendőr, 

munkásőr — gyülekeztetése,
— a mozgóőrszem és járőr utasítások kiosztása, az állo

mány eligazítása a feladatok végrehajtására,
— a közbiztonsági szolgálat megkezdése.

j) A tervhez mellékelni kell: azon üzemek, intézmények, 
szervek, részlegek kimutatását, amelyek kitelepülés után 
is a városban — kerületben — működnek, továbbá a mű
szakváltások időpontjait, valamint a fegyveres erők és tes
tületek által őrzött objektumokat.

23. A végrehajtási terv mellékletét képező térkép tartalmazza:
a) kitelepített terület határát;
b) kitelepülés után is a városban — kerületben — működő 

fontosabb üzemek, intézmények, szervek, részlegek he
lyét;

c) a fegyveres erők és szervek által őrzött objektumokat;
d) a be- és kijáró dolgozók részére kijelölt útvonalakat, be- 

és kiléptetési (ellenőrző-átengedő) pontokat;
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e) a mozgóőrszem és járőr útvonalakat, váltási helyeket; 
(Ezeket külön-külön meg kell számozni, pl.: 1., 2., 3., stb. 
számú járőr útvonal, vagy 1., 2., 3., stb. számú mozgóőr
szem.)

f) a feladat végrehajtását irányító parancsnok tartózkodási 
helyét;

g) azt a helyet, vagy helyeket, ahová a kitelepített terüle
teken engedély nélkül tartózkodókat, vagy bűncselekmé
nyeket elkövető személyeket elő kell állítani;

h) a szolgálatot ellátók részére kijelölt, igénybe vehető élet
védelmi óvóhelyeket.

24. A városi — kerületi — végrehajtási tervekből a mozgóőr
szem és járőr szolgálatok részére külön-külön, mozgóőrszem, 
illetve járőr utasítást kell készíteni, melyek az alábbiakat 
tartalmazzák:

a) a mozgóőrszem, vagy járőr számozását;

b) a felállítási, váltási helyét, idejét;

c) az útvonalat, mozgási területét;

d) a mozgóőrszem vagy járőr útvonalára, területére eső ter
melő üzemeket, intézményeket; a bent működő szerveket, 
részlegek helyét, fontosabb középületeket, a fegyveres 
erők és testületek által őrzött objektumokat;

e) a városban dolgozók mozgására kijelölt útvonalakat (ha 
van ilyen a területén);

f) a parancsnokokkal való összeköttetés módját;

g) a szolgálatban levők részletes feladatait;

h) az engedély nélkül bent tartózkodók vagy bűncselek
ményt elkövetők előállítási helyét;

i) az igénybe vehető életvédelmi létesítmények, óvóhelyek 
megnevezését.

25. A budapesti kerületi végrehajtási tervek alapján összesített 
közbiztonsági tervet kell készíteni.
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26. Az összesített közbiztonsági terv szöveges része tartalmazza:

a) az őr- és járőrszolgálat ellátásával kapcsolatos általános 
elveket;

b) budapesti és kerületi szinten a szolgálat közvetlen irányí
tásáért felelős parancsnokok megnevezését (beosztás sze
rint);

c) kerületenként és összesítve a közbiztonsági szolgálat ellá
tását végző állomány (rendőr, munkásőr) létszámát, a szol
gálat rendelkezésére álló gépjárművek, híreszközök da
rabszámát;

d) kerületenként és összesítve mennyi mozgóőrszem, illetve 
járőr teljesít egy időben szolgálatot és hány helyen;

e) az elöljáró és a kerületi parancsnokokkal való összekötte
tés lehetőségeit és módjait;

f) az engedély nélkül benn tartózkodók, vagy bűncselek
ményt elkövetők előállítási helyeit;

g) a jelentési kötelezettségeket (kinek, mikor, miről tegyenek 
jelentést);

h) a parancsnok intézkedéseit, feladatát:
A fokozott és teljes harckészültség elrendelése után;
— kapcsolat felvétele a kerületi parancsnokokkal, a fel

készülés állapotáról való tájékozódás és a tartózkodási 
helyeik pontosítása céljából,

— az összesített terv adatainak egyeztetése a kerületi ter
vekkel;

A lakosság kitelepülése után;
— utasítás adás a kerületi parancsnokok részére a vég

rehajtási tervekben foglalt feladatok megkezdésére,
— a szolgálati feladatok ellátásának folyamatos ellenőr

zése;

i) A tervhez mellékelni kell; azon üzemek, intézmények, 
szervek, részlegek kimutatását, amelyek kitelepülés után 
is a városban működnek, valamint a fegyveres erők és 
testületek által őrzött objektumokat.
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27. A közbiztonsági terv mellékletét képező térkép tartalmazza:
a) a kitelepített terület határát;
b) a kitelepülés után is a városban működő fontosabb üze

mek, intézmények helyeit, valamint a fegyveres erők és 
testületek által őrzött objektumokat;

c) a be- és kijáró dolgozók részére kijelölt útvonalakat, be- 
és kiléptetési (ellenőrző-átengedő) pontokat;

d) a kerületi parancsnokok és a budapesti parancsnok tar
tózkodási helyét;

e) az engedély nélkül benntartózkodók, vagy bűncselek
ményt elkövetők előállítási helyeit.

V.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

28. A rendfenntartásra vonatkozó 
—• megyei tervekhez 1 : 100 000
— járási tervekhez 1 : 50 000
— budapesti tervekhez 1 : 15 000 méretarányú katonai tér

képeket,
— a városi, kerületi kitelepítési tervekhez közhasználatban 

levő közigazgatási térképeket
kell mellékelni.

29. A térképeket olyan részletességgel kell kidolgozni, hogy 
azok alapul szolgáljanak, illetve alkalmasak legyenek a rend- 
fenntartás végrehajtásával kapcsolatos feladatok irányításá
hoz.

30. A térképeket a mozgósítási okmányok elkészítéséhez 1966- 
ban, valamint a Polgári Védelem által 1968-ban kiadott 
egyezményes jelek és jelzések c. segédletek felhasználásával 
kell elkészíteni.

31. A kitelepítés, befogadás, a spontán tömegmozgások rend- 
fenntartásával, valamint a közbiztonsági szolgálat ellátásá
val kapcsolatos általános elveket, a feladat végrehajtásában
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részt vevők feladatait a kiadásra kerülő segédlet alapján — 
a helyi sajátosságok figyelembevételével — kell meghatá
rozni és a „Végrehajtási Terv”-ekben rögzíteni. A felada
tok szakszerű meghatározásához a vonatkozó és érvényben 
levő szabályzatokat is fel kell használni.

32. Az elkészített terveket az általános TÜK szabályok szerint 
kell nyilvántartani, és a végrehajtásért felelős — közbiz
tonsági — szerv vezetőjénél az együttműködési tervekkel 
együtt kell tárolni.

33. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
r. vezérőrnagy 

állam titkár
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