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a polgári védelmi feladatok végzésére

A polgári védelem hivatásos katona- és polgári állománya 
a honvédelmi miniszter alárendeltségében közel 30 éven keresz
tül eredményesen végezte a lakosság és a polgári szervek táma
dófegyverek hatásai elleni védelmének közvetlen tervezését, 
szervezését, a hatáskörébe utalt polgári védelmi szaktevékeny
ségek- irányítását és végrehajtását, hatékonyan működött köz
re az elemi csapások, ipari és egyéb katasztrófák következmé
nyeinek felszámolásában.

A Minisztertanács 3344/1989. határozata a polgári véde
lem országos irányításával kapcsolatos feladatok végzését 1990. 
július 1-től a Belügyminisztérium feladatává tette, melynek 
működéséhez szükséges szervezeti, személyi és anyagi, technikai 
kereteket a Magyar Honvédség - a "K" vezetési rendszer vezető 
objektumai kivételével - átadja.

Az ország államigazgatási és gazdasági rendszeréhez iga
zodó, a Genfi Konvenció előírásainak jobban megfelelő, racio
nálisabban működő polgári védelmi szervek kialakítását a polgá
ri védelem - a Magyar Honvédségtől átvett - jelenlegi szerveze
teinek, személyi állományának és anyagi eszközeinek átcsoporto
sításával kell megoldani.
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Az érintett polgári védelmi szervezetek, a személyi ál
lomány, valamint az anyagi, technikai eszközök átadására és át
vételére az alábbiak szerint

r e n d e l k e z ü n k

1./ 1990. július 1-től a polgári védelmi feladatok ter
vezését, szervazését ás a szakfeladatok irányítását a belügymi
niszter a Honvédelemről szóló 1971. évi I. törvény, valamint a 
2041/1974. MT határozat és ezek módosításai alapján végzi.

2./ A BM a polgári védelmet változatlan szervezettel ve
szi át és a belügyminiszter intézkedik a Polgári Védelem Orszá
gos Parancsnoksága szervezeti kereteinek, a polgári védelem mű
ködési rendjének kialakítására úgy, hogy az igazodjon az állam- 
igazgatás struktúrájához és feleljen meg a vele szemben - az 
ország egységes védelme részeként - támasztott honvédelmi köve
telményeknek .

3./ A polgári védelem új szervezete igazodjon a Genfi 
Konvenció vonatkozó előírásaihoz, gondoskodjon azok betartásá
ról és működjön humanitárius szervezetként.

4./ A személyi állomány szolgálati, illetve munkavi
szonyának jogfolytonosságát és szerzett jogainak megtartását 
biztosítani kell. Az átadás-átvétel az állomány munkajogi hely
zete szempontjából a munkáltató elnevezése módosulásának minő
sül .

Az átvételre kerülő hivatásos, továbbszolgáló, valamint 
a polgári állomány (1. számú melléklet) a Belügyminisztérium 
polgári védelmi állományába kerül. Szolgálati jogviszonyára és 
munkaviszonyára továbbra is az 1971. évi 10. tvr., a Munka tör- 
vénykönyve, és azok végrehajtására kiadott intézkedések kell, 
hogy irányadók maradjanak.
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A BM és a HM egyaránt szorgalmazza a Honvédelemről szóló 
1971. évi I. törvény 16. és 18. §-ának szükség szerinti módosí
tását, illetve az 1971.évi 10.tvr. kiterjesztését.

5./ Azon hivatásos állományúak esetében, akik az új alá
rendeltségben és szervezetben nem vállalják a szolgálatot, az 
1971, évi 10. tvr. 6. §-ának d/ pontja, és a végrehajtására ki
adott 15/1971. HM utasítás 39. pontja szerint kell eljárni 
1990. december 1-ig. Ez a jogosultság a 10 évnél hosszabb hiva
tásos szolgálattal rendelkezőket is megilleti és érvényesíteni 
kell a 06/1990. HM utasítás 10. §-ában foglalt kedvezményeket.
A hivatásos állomány az 1971. évi 10. tvr. 6. § b/ pontja sze
rinti szolgálati nyugállományba helyezése esetén a 22/1971.  
(VI. 1.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdését kell figyelembe  
venni.

A Magyar Honvédség polgári védelmi szerveitől és jog
elődjeitől 1990. július 1-ig nyugállományba vonultak továbbra 
is az MH Személyügyi Főnökség gondozási hatáskörében maradnak.

6./ A Magyar Honvédség parancsnoka az átadásra tervezett 
hivatásos (továbbszolgáló) tisztek és tiszthelyettesek szolgá
lati viszonyát 1971. évi 10. tvr. 21. §-a alapján a honvédség
nél megszünteti, egyidejűleg a belügyminiszter intézkedik a be
osztásba helyezésükre. A Belügyminisztérium állományába átkerü
lök személyi anyaggyűjtőinek és egyéb nyilvántartásainak át- 
adás-átvételét, továbbá a személyi igazolványok cseréjét az MH 
Személyügyi Főnökség a BM Személyzeti Csoportfőnökséggel 
együttműködésben végzi.

A polgári védelmi szervek tartalékos tiszti, tiszthe
lyettesi állományát a Magyar Honvédség átadja. A Belügyminisz
térium kezdeményezi, hogy azok a polgári védelemhez lebiztosí-  
tott tartalékos tisztek, tiszthelyettesek, akik az új szerve
zetben ezt a feladatot nem vállalják, a Magyar Honvédség tarta
lékos tiszti, tiszthelyettesi állományában maradjanak.
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Az "M"-re biztosított tartalékos polgári védelmi tiszti, 
tiszthelyettesi és legénységi állomány 1990. végéig folyamato

san lemondásra kerül.

7./ Az átadásra kerülő személyi állományt változatlan 
összegű illetménnyel, munkabérrel kell átvenni, a magasabb be
osztásba kerülőket a szükséges mértékű béremelésben kell része
síteni és a Belügyminisztérium illetmény- ás bérrendszerének 

szabályai szerint kell besorolni.

Az átadásra kerülő állomány 1990. július 1-től a BM 
rendszere szerint részesül az illetményen, munkabéren felül kü
lönféle juttatásokban.

Az MH pénzügyi szolgálata 1990. augusztus 31-ig átadja a 
SZJA elszámolásához szükséges igazolásokat a BM részére.

A polgári védelem átadásra kerülő feladataival összefüg
gő pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint történik:

- az átvett személyi állomány besorolásához az MH pénz
ügyi szolgálata 1990. június 30-i fordulónappal átadja a BM ré
szére az ehhez és a bérszámfejtéshez szükséges anyagokat. 1990. 
július 1-től az illetmények, munkabérek számfejtését a BM vég
zi, valamint biztosítja a személyekhez kötődő egyéb működési 
kiadások fedezetét. A BM bonyolítja 1990. július 1-től vala
mennyi működési, fenntartási kiadás elszámolását. Az átadásra 
kerülő polgári védelmi szervezetek működéséhez szükséges költ
ségvetési kiadásokat 1990. december 31-ig - figyelembe véve az
1990. I. félévi felhasználást - a jóváhagyott előirányzatok 
mértékéig a HM biztosítja. Ennek elszámolása a HM költségveté
sében történik. Az év végén a BM tételesen elszámol a HM-mel a 
felmerült kiadásokról. Az 1990. II. félévre rendelkezésre álló
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költségvetési előirányzat mértékéről és összetételéről, a szer
ződésekkel Iekötött előirányzatokról a HM a BM-et 1990. augusz
tus 31-ig tájékoztatja;

- az átadott szervek működéséhez szükséges anyagi-tech
nikai, ellátási feltételeket a Magyar Honvédség 1990. december 

31-ig biztosítja;

- az MH pénzügyi szolgálata 1990. július 15-ig átadja a 
BM részére az 1991. évi költségvetés tervezéséhez szükséges, 
rendelkezésre álló adatokat;

- a BM 1990-ben a felső korhatár felett szolgálók jutal
mát a HM-ben kialakult rend szerint folyósítja;

- a HM által nyújtott családalapítási, telefonkötvény, 
önerős lakástelefon létesítéséhez adott előlegek, illetve egyéb 
illetményelőlegek az eredetileg megállapított feltételekkel és 
részletekkel kerülnek levonásra és átutalásra a HM részére.

8./ Az átvett állomány egészségügyi biztosítását a BM 
egészségügyi intézetei látják el, míg az MH egészségügyi szol
gálata a folyamatban lévő kezeléseket biztosítja, végzi azoknak 
az ellátását, akik indokoltan korábbi orvosukhoz, vagy intéz
ményhez kötődnek. Az egészségügyi dokumentáció a BM Egészség- 
ügyi Csoportfőnökség igényei szerint kerül átadásra.

9./ Az átadásra kerülő polgári védelmi ingatlanok, esz
közök, anyagok teljes körű mennyiségi és értékbení leltározá
sát, melynek alapját a polgári védelmi szervek által készített 
vagyonleltár képezi, a Magyar Honvédség 1990. június 30 - i for
dulónappal elvégzi és ezen eszközöket, anyagokat - a selejtek 
kivételével - 1990. augusztus 31-ig átadja. Az ingatlanak és az 
elhelyezési szakanyagok vagyonértékét a Magyar Honvédség által 
alkalmazott árjegyzék alapján kell megállapítani.
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A veszélyes hulladékként jelentkező, át nem adott se- 
lejtanyagok összeszállítását, megsemmisítését a Magyar Honvéd
ség rendezi, pénzügyi fedezetét biztosítja.

A polgári védelmi szervek működéséhez a Magyar Honvédség 
átadja a gödöllői Grassalkovich kastély területén lévő raktár, 
a péceli Polgári Védelmi Kiképző Központ, a Budapest, XVIII. 
kerület, Péterhalmi út 4. szám alatti objektum kezelői jogát.

A PVOP elhelyezéséről 1990. november 1-től a BM, a veze- 
tésbiztosító és kiszolgáló század elhelyezésének biztosításáról
1991. március 1-től a BM Határőrség Parancsnoksága gondoskodik.

A gödöllői Grassalkovich kastély területén lévő raktár 
kiürítését, az itt tárolt szakanyagoknak, valamint a raktár be
rendezéseinek és felszereléseinek az átszállítását a szükséges 
szállítótér és rakodó erők biztosításával a Magyar Honvédség 
segíti.

A Magyar Honvédség és a polgári védelem "M" szervezetei
nek anyagait tároló közös raktárak további használatát az MH 
Parancsnoksága és a Belügyminisztérium érintett szervei külön 
megállapodásban rendezik.

A lakásellátás kérdéseit a BM és a Magyar Honvédség il
letékes szakmai szervei külön megállapodásban 1990. szeptember 
30-ig rögzítik.

10./ A "K" rendszer vezető objektumaiért a Magyar Honvéd
ség a felelős, a területi - megyei (fővárosi) HB védett vezeté- 
si - objektumokkal kapcsolatos fenntartási és működtetési köte- 

lezettségek változatlanok maradnak.

A HM és a BM szorgalmazza, hogy a "K" vezetési rendszer 
jövőbeni működtetésére - a Honvédelmi Tanács rendkívüli idősza-
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ki vezetési rendjének kialakításával párhuzamosan - új kormány
zati döntés szülessen, melynek keretében változhatnak az érin
tett tárcák kötelezettségei, beleértve a Kormányőrség kapcsoló

dó feladatait is.

11./ Az összeköttetéssel és rejtett vezetéssel kapcsola
tos forgalmi adatokat, a honvédségi telefonvonalakat és bérle
teket, valamint a rajtjelző berendezéseket - dokumentációkkal 
együtt - a Magyar Honvédség szervei térítés nélkül, illetőleg a 
bérletek átvállalásával (a honvédségi telefonvonalakért bérleti 
díj fizetésével) átadják a Belügyminisztériumnak. 1991. január 
1-től a működtetés során felmerülő költségek a Belügyminiszté
riumot terhelik.

A Magyar Honvédség a polgári védelmi szervek átadásával 
egyidejűleg a Belügyminisztérium rendelkezésére bocsátja a pol
gári védelem által kizárólagosan használt frekvenciákat. A Ma
gyar Honvédség és a polgári védelem által közösen használt 
frekvenciákat 1990. november 1-ig az MH Parancsnokság és a BM 
rendezi, a beállt változásokról a Közlekedési és Hírközlési Mi
nisztérium illetékes szervét közös okmányban 1990. december 
1-ig értesíti.

A tanácsi és a Magyar Honvédség tulajdonában lévő, de a 
polgári védelem által használt adóházak, hírközpontok átadását 
a Belügyminisztérium és az MH Parancsnokság közösen rendezi.

A polgári védelmi szervek minősített küldeményeinek to-. 
vábbítását a BM Állami Futárszolgálat 1990. december 31-ig a 
jelenlegi utaltsági rend szerint, 1991-től pedig a Belügymi
nisztérium intézkedése szerint végzi.

12./ A polgári védelmi szervek folyamatos működéséhez 
szükséges minősített ügyiratokat a Magyar Honvédség ügyviteli 
szerve a Belügyminisztérium Titkárságán keresztül átadja. A Ma-
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gyar Honvédség a polgári védelmi szervek részére továbbra is
megküldi azokat a katonai szabályzatokat és utasításokat, me
lyek a szakmai feladatok végzéséhez szükségesek.

13./ Az átadás-átvétel személyügyi, pénzügyi, anyagi és 
technikai feladatait az érintett szerveknek 1990. június 30-ig 
kell befejezni. A polgári védelmi szervek működőképességét az
új rendszerben 1990. július 1-től kell biztosítani.

14./ Ezen utasítás a kihirdetés napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit a feladatban érintett állománnyal ismertetni 

kell.

Melléklet: 1. sz. Kimutatás az átadás-átvételre kerülő
állomány létszámáról.
1 lap, ("T", Lnsz.: 6/B/910.)

2 8 .
Budapest, 1990. június - n

 

(Dr. Horváth Balázs) (Dr. Für Lajos)
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MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 
HONVÉDELMI MINISZTERE
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG---
BELÜGYMINISZTERE

Titkos
Visszavonásig

K I M U T A T Á S
az átadás-átvételre kerülő állományról

Állománycsoport
L é t s z á m

Rendszere- 
sített

Meg
lévő

B

állomány

Tiszt 442 407

Tiszthelyettes 13 14

Sorállomány 59 59

Polgári alkalmazott 490 459

összesen 1009 939

M

állomány

Tiszt 1003 577

Tiszthelyettes 714 629

Sorállomány 3886 3379

Polgári alkalmazott 430 -

Összesen 6033 5035

Megjegyzés: 1. A táblázatban szereplő létszámon kívül átadás
ra kerül még 12 fő elhelyezési feladatokat el
látó és 4 fő időszaki főfoglalkozású polgári 
alkalmazott.

2. A meglévő létszám az átadás-átvétel idejéig 
még kisebb mértékben változhat.

3. Az M-re rendszeresített állomány létszámát a 
békében meglévő és az M-re kiírt létszám 
együttesen képezi (a hiányzók kiírása folya
matban van).
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