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A MAGYAR NÉPKÖZTÁ R SASÁG
BEL Ü G Y M I N I S Z T ER É N E K
ÉS H O N V É D E L M I M I N I S Z T E R É N E K
/

szá m ú

E G Y Ü TTE S U T A S ÍT Á S A
a futárszolgálat háború idején történő működéséről
Budapest, 1985. évi február hó 11-én.

A Minisztertanács Honvédelmi Bizottságának 7/356/1984. számú
határozata alapján a Belügyminisztérium Országos Futárszolgá
lata és a Magyar Néphadsereg Futár- és Tábori Posta Szolgálata
háború idejére vonatkozó feladatairól, együttműködésükről, a
futártevékenységet ellátó személyek jogairól és kötelezettségeiről,
továbbá a belügyi és katonai szervezeteknek a futárszolgálatok
feladatainak teljesítését elősegítő tevékenységéről kiadjuk az
alábbi
e g y ü t t e s u t a s í t á s t :
1. Háború idején — ideértve a fegyveres erők és testületek moz
gósításának, illetve magasabb harckészültségbe helyezésének
időszakát is — a Belügyminisztérium Országos Futárszolgála
ta (a továbbiakban: BM OFSz) és — a Magyar Néphadsereg
(a továbbiakban: MN) vonatkozó terve alapján — az MN Fu
tár- és Tábori Posta Szolgálata (a továbbiakban: MN FTPSz)
a futárfeladatokat együttműködve végezze.
2. A háborús időszaki futárjárati rendre történő áttérésről az
MN Híradófőnökség (a továbbiakban: MN HIF-ség) a BM
OFSz-t külön értesítse. A háborús futárjárati rendre történő
áttérést követő 15 napig a béke időszakában kialakított járat
rendet is fenn kell tartani, az MN levéltári értékű anyagai
összegyűjtése érdekében.
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3. A futárszolgálat tevékenységének tervezéséhez, szervezéséhez
és végrehajtásához a BM OFSz és az MN HIF-ség folyamato
san egyeztesse a katonailag zárt területek határainak válto
zásait; a diszlokációs változásokat figyelembe vevő új utaltsági rendet, a katonai szervezeteknek a futárjárat-rendbe tör
ténő ki- és bekapcsolását, a járatvonalak módosulását; az át
vevőhelyek (postaelosztó) települési helyét és a soron kívüli
küldemények cseréjének időpontját.
4. A megyei rendőr-főkapitányság és a megyei hadkiegészítési
és területvédelmi parancsnokság folyamatosan tájékoztassa
egymást a futárszolgálat megyei tevékenységét érintő, a fel
adatkörükbe tartozó kérdésekről.
5. A futárszolgálatok tagjainak a katonai objektumok (vezetési
pontok), illetőleg a belügyi objektumok területére való belé
pését az MN Vezérkara (a továbbiakban: MNVK) hadműve
leti csoportfőnöke, illetőleg a BM Titkárság vezetője szabá
lyozza.
6. Futárszolgálat útján az MSZMP Központi Bizottság Titkár
sága által meghatározott, valamint államtitkot, illetve a fegy
veres erők és testületek szolgálati titkait tartalmazó külde
mények továbbíthatók.
7. A küldeményeket menetrendszerű és rendkívüli futárjáratok
kal kell továbbítani. Menetrendszerű futárjáratokat a kato
nai szervezetekhez naponta kell, rendkívüli futárjáratot csak
halaszthatatlan, sürgős esetekben lehet indítani.
8. A BM OFSz feladatkörébe tartozik:
a) az MSZMP Központi Bizottság Titkárság által meghatá
rozott igényeknek megfelelően az MSZMP központi és te
rületi szervei;
b) a kormányzati szervek, a futárjárat rendszerébe bekap
csolt államigazgatási, társadalmi és gazdasági szervezetek;
c) a Belügyminisztérium és az irányítása alatt álló szervek;
d) a Munkásőrség Országos Parancsnoksága, budapesti, me
gyei és egységparancsnokságai;
e) a hátországi rendeltetésű katonai szervezetek
küldeményeinek továbbítása.
9. Az MN FTPSz feladatkörébe tartozik:
a) az elvonuló katonai szervezetek;
b) a Honi Légvédelmi Hadtest, a Csapatrepülő Parancsnok
ság, a Hátországvédelmi Parancsnokság, a Polgári Véde
lem Országos Parancsnoksága és a megyei területvédelmi
és hadkiegészítési parancsnokságok részére szóló soron kí
vüli;
c) a Varsói Szerződés tagállamai (a továbbiakban: VSzT) ve
zérkarainak egymás közötti, valamint az MN csapataival
—
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közvetlenül együttműködő szövetséges csapatok katonai
szervezetei
küldeményeinek továbbítása.
10. Az MN FTPSz továbbítja a 8. pontban meghatározott szer
vek küldeményeit is:
a) a BM OFSz központi szervétől a címzettig és viszont, ha a
címzett működési helyén folytatott harctevékenység miatt,
illetve
b) a BM OFSz központi szervétől a címzett székhelye szerinti
megyei futárcsoportig és viszont, ha a rombolt utak,
atom-, radiológiai-, bakteriológiai-, vegyi szennyezettség
vagy más ok miatt
a BM OFSz e feladatot nem tudja ellátni.
11. A BM OFSz központi szerve és a megyei futárcsoport között
történő küldeményszállítás esetén az MN FTPSz futára a
küldeményt a megye területén kijelölt repülőtérig (leszállóhelyig) vagy a BM OFSz és az MN HIF-ség által közösen
megállapított váltópontig továbbítja.
12. A BM OFSz és az MN FTPSz futárszolgálatot teljesítő tagja
(a továbbiakban: futár) különleges, fontos feladatot teljesít,
ezért személyét fokozott jogi védelem illeti meg. A futár fel
adatteljesítés közben:
a) a menetokmányában meghatározott területen korlátozás
nélkül áthaladhat;
b) az MNVK hadműveleti csoportfőnök, illetve a BM Titkár
ság vezetője által meghatározott szabályok szerint belép
het minden olyan katonai és belügyi objektum területére,
ahová küldeményt kell továbbítania;
c) nem tartóztatható fel, vele szemben személyi szabadságot
korlátozó intézkedés — kivéve ha bűntettet követ el —
nem foganatosítható, igazoltatása csak a személyazonos
sága és a menetokmányok ellenőrzésére terjedhet ki;
d) szabálysértés vagy vétség elkövetése esetén — a menetok
mány felmutatását és a személyi adatainak rögzítését kö
vetően — továbbhaladhat;
e) a szolgálati szabályzatokban meghatározott esetben a fegy
verét használhatja;
f) az utakon, útkereszteződéseknél, forgalomtorlódásnál és
átkelőhelyeken elsőbbséggel rendelkezik, menetoszlopokat
megelőzhet. Indokolt esetben figyelmen kívül hagyhatja
a sebesség- és forgalomkorlátozásokat, a megállás és vá
rakozás tilalmát, amennyiben abból másnak jelentős hát
ránya nem származik. Elsőbbségkérés esetén megkülön
böztető jelzéseit (szélvédőüveg címke, fényjelzés, sziréna)
kell alkalmaznia;
g) gépjárműve üzemképtelenné válása esetén a küldemény
továbbításának idejére vezetőjével, illetve kezelőszemély
—
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zetével együtt igénybe veheti a belügyi vagy katonai szer
vek használatában levő közúti, vízi vagy légi szállítójár
művet, harckocsit, páncélozott szállító harcjárművet. A
harcjármű igénybevételét az illetékes parancsnok enge
délyezi. A belügyi vagy katonai jármű hiányában a futár
— indokolt esetben — más szerv vagy magánszemély
közúti járművét is igénybe veheti.
13. Ha a futár menetokmányának érvényessége akadályoztatása
miatt lejárt, az legkésőbb a küldeménynek a rendeltetési hely
re való eljuttatásáig külön intézkedés nélkül is meghosszab
bodik.
14. A futár súlyos sérülése vagy halála esetén a küldemény meg
bízott személlyel is továbbítható. A futárt megillető fokozott
jogi védelem a megbízott futárra is kiterjed.
15. Futárt a küldemény címzettekhez való eljuttatásáért fokozott
felelősség terheli, ezért:
a) köteles a küldeményt sértetlenül rendeltetési helyére el
juttatni;
b) a küldeményt őrizetlenül nem hagyhatja és annak őrzését
másra nem bízhatja;
c) a meghatározott útvonalról nem térhet le, kivéve ha azon
a továbbhaladás nem lehetséges;
d) a szolgálatához nem kapcsolódó utasításokat, megbízatá
sokat nem hajthat végre;
e) szolgálati gépjárművével a fegyveres kísérőkön kívül má
sokat nem szállíthat;
f) a küldeményt minden körülmény között köteles megvé
deni, ha fennáll annak a veszélye, hogy a küldemény az
ellenség kezére kerül, köteles azt megsemmisíteni;
g) a küldemény átadásával — átvételével kapcsolatos szabá
lyokat köteles szigorúan betartani.
16. A küldemények ellenőrzésére csak a BM OFSz, illetőleg az
MN FTPSz arra felhatalmazott tagjai jogosultak. Az ellenőr
zéskor a futárnak jelen kell lenni. Az ellenőrzés tényét a fu
tár menetokmányán fel kell tüntetni.
17. A belügyi szervek vezetői és a katonai szervezetek parancs
nokai kötelesek a futár:
a) fokozott védelmét minden rendelkezésükre álló eszközzel
és módon elősegíteni;
b) mozgásának bármilyen akadályoztatása esetén a részére
megbízható útvonalat kijelölni;
c) gépjárművének üzemképtelenné válása esetén vagy to
vábbhaladásának biztonsága érdekében a feladat teljesí
tésének idejére a 12. pont g) alpontjában meghatározott
közlekedési eszközt vagy harcjárművet rendelkezésére bo
csátani;
—
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d) súlyos sérülése, elhalálozása esetén bármelyik futárszolgá
lat legközelebbi szervét értesíteni. A futárszolgálat kéré
sére vagy az értesítés lehetetlensége esetén a futár helyet
tesítéséről, illetőleg a küldeménynek a rendeltetési helyre
való eljuttatásáról gondoskodni;
e) fegyveres kíséretéről a felderítő-diverziós csoport vagy el
lenséges légi deszant által veszélyeztetett területen gondos
kodni;
f) pihenéséhez megfelelő helyiséget a rendelkezésére bocsá
tani, a futár védelméről és a küldemény őrzéséről gondos
kodni.
18. A futárszolgálatok tagjainak a feladatuk teljesítéséhez
szükséges — a VSzT hadseregeinél egységesen alkalmazott —
futárigazolványt és megkülönböztető jelzést az MN HIF-ség
biztosítja. A menetokmányokon a futár működési területén
érvényes bélyegzőlenyomatokat kell alkalmazni.
19. A hazánk területén tartózkodó szövetséges hadseregek
FTPSz tagjai szabad mozgására és tevékenységük elősegíté
sére a jelen utasítás 12—14., valamint 17. pontja megfele
lően irányadó.
20. Ez az utasítás a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelke
zéseit a hatályba lépését követően, a fegyveres erők és testü
letek parancsnoki állományával teljes egészében, a végrehaj
tásban érintett szervek személyi állományával a rájuk vonat
kozó mértékben ismertetni kell.

belügyminiszter

honvédelmi miniszter

Készült: 1643 példányban.
Kapják: 1—443. sz. pld-t a Belügyminisztérium elosztója szerint,
444—1643. sz. pld-t a Honvédelmi Minisztérium MN Híradófőnökség
külön elosztója szerint.

—
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