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Szigorúan titkos!

BM IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK

I N T É Z K E D É S E  
Budapest, 1972. november hó 25-én

Tárgy: Csapaterővel megoldandó karhatalmi, fegyveres bizto-
sítási feladatok kiképzésének elrendelése a BM-iskolákon.

A Belügyminisztérium szervezeti kiigazítása, a HM 2/221/1971. 
sz. Határozat 1. számú melléklet, a Magyar Népköztársaság 
Belügyminiszterének - Honvédelmi Miniszterének és a Munkás
őrség Országos Parancsnokának 01/1972. sz. Közös Parancsa, 
valamint a Belügyminiszter Helyettesének 014/1972. sz. Utasí
tásban foglaltak teljesítése szükségessé tette a karhatalmi 
fegyveres biztosítási feladatok képzésének bevezetését.

A felsorolt dokumentumokban előírt feladatok végrehajtására 
BM-tanintézeteinkben az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m

1. Rendkívüli időszakra, a karhatalmi és fegyveres biztosí
tási feladatra készítsenek riadótervet; a tanintézet sze
mélyi állományának összevonására, /munkaidőben és munkaidőn 
kívül/ riasztására, kintlakók kiértesítésére, bevonulására, 
gyülekezésére, szállítására és jóváhagyásra hozzám 1973.
január 15-ig terjesszék fel.

1. számú
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A feladatok megszervezésére, irányítására 3-5 fős vezetési 
csoportot hozzanak létre, mely az iskolaparancsnok törzse 
lesz adott esetben. 

Végezzék el a kötelékrendezést és ennek alapján a riadó- 
tervhez 1. sz. mellékletként csatolják a rajok, szakaszok, 

 századok, zászlóalj szervezési táblázatot. A jövőben ezt 
a rendezést minden tanév első hónapjában végezzék el . A 
parancsnoki állományt jelöljék ki; raj és szakaszparancsnok-
helyetteseket a hallgatókból, a sz. szd. z. parancsnokokat 
pedig a tanári állományból.

A riadóterv 2. sz. melléklete legyen a visszamaradó részleg
csoportosítása: parancsnok, parancsnok-helyettes, őr és 
belszolgálat kettő váltás és ehhez 5 % tartalék, irodai, 
polgári állomány. A betegek elhelyezése.

2. Mérjék fel és tervezzék meg a szállítást anyagi, technikai 
egészségügyi ellátást melyet - a BM KEP-re, a BM Egészség
ügyi Osztályra; a híradó biztosítást, összeköttetést, BM 
Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség - küldjenek meg a terv 
elkészültekor, a későbbiekben minden év szeptember 3o-ig
• a változásnak megfelelően.

Az eszközöket a saját és a központi ellátó szervektől tör
ténő igényelt lebiztosított eszközökre tervezzék.
Ezek legyenek a Riadó-terv 3-4 számú mellékletei.

Harckészültségi elvonulási riadó gyakorlatokat - a lesora
kozásig - a megalakítandó alegységek részére tanulmányi 
évenként kétszer hajtsanak végre. Feladattal egybekötött 
harckészültségi gyakorlatokat iskolánként és időszakon
ként a BM IV/I. Csoportfőnökség tervezi és vezeti. Az al
egységek készenléti időnormáira, a gyakorlásra a 014/1972. 
BM h. Utasításban foglaltak az irányadók.
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4. Áttekintő lap alapján tervezzenek 1:100 000 és 1:50 000 
méretarányú katonai térképeket az alábbi sorozatban

 - országos sorozat 1 pld-ban 1:100 000 /riadó térkép/
- országos sorozat 2 pld-ban 1:50 000 /riadó térkép/
- Pest megyéről 5 pld-ban 1:50 000 /riadó térkép/
- a szükségnek meg
felelő területről 10 pld-ban 1:50 000 /kiképzési térkép/

Az igénylés összeállítás határideje: 1973. január 15.
A térképfelvételezésre később intézkedem, a BM Karhatalom
tól, vagy térítés ellenében a BM "M" és Szervezési Csoport
főnökségtől.

5. A csapat erővel megoldandó karhatalmi fegyveres biztosítási 
feladatok kiképzését, oktatását a mellékelt irányelvek 
alapján tervezzék meg.
Az irányelveket, tárgykörökre, foglalkozásra lebontva, 
módszer és óramennyiség meghatározásával tanrendként kettő 
példányban jóváhagyásra 1973. január 2-ig terjesszék fel.

A tantárgy szakszerű oktatásáért az iskolaparancsnokokat 
teszem felelőssé.

Az óramennyiséget a tartalék idő terhére és a kevésbé fon
tos tárgykörök óraszámának csökkentésével kell biztosítani 
és 1973. június 1-ig leoktatni. Utána pedig évenként fo
lyamatosan tervezni és tanítani. A foglalkozásokat az is
kolaparancsnok által megbízott tanárok vezessék le.

6. A BRFK által megküldött - a rendkívüli időszakban csapat
erővel megoldandó karhatalmi fegyveres biztosítási felada
tok végrehajtására vonatkozó - együttműködési tervet, a  
riadóterv készítésénél használják fel és évenként szeptember 
hónapban pontosítsák.



7. A riadótervhez alakítsanak ki a vezetési csoport részére 
riadóládát, melyben a munkavégzés íróeszközeit, munka
feltételeit biztosítsák. Közigazgatási vagy autótérképpel 
szakasz parancsnokig bezárólag lássák el a tiszti állo- 
mányt. Ezeken emeljék ki az ország főbb útvonalait,
10 km-es beosztással és készítsenek menetidő táblázatot a 
országhatárig éjjeli és nappali változatban gépkocsi oszlop-
menetre.

Határidő: 1973. január 2o.

8. Mérjék fel és budapesti térképen tervezzék meg rendkívüli 
időszakra a rendzavarás, tömegtüntetés várható felvonulás 
útjait, azok legközelebbi megközelítési útvonalát és eze
ken a helyeken milyen harcrendet célszerű alkalmazni.

Ilyenek lehetnek, mint pl:

- a fővárosba ki és bevezető főbb útvonalak Ellenőrző Át
engedő Pont szolgálattal történő lezárása,

- nagyobb sportlétesítmények, terek, amelyek alkalmasak 
álhazafiság, nacionalista stb. tömegtüntetés felhaszná
lására Népstadion, Ifjúsági parkok, Nemzeti Sportcsarnok, 
Kisstadion, stb.

- fontosabb objektumok melyek az ellenségnek várható  
célobjektumai lehetnék:

BM központi épületek 
MSZMP központi, Bp-i, PB. épületei 
TV székház 
Rádióstúdió 
Népszabadság székház 
Nagyobb MÁV, MÁVAUT pályaudvarok 
Az iskola épületvédelme.
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A felmérést és terveket készítsék el 1973. február 1-ig.
A tiszti állománnyal ezek szemrevételezését, megbeszéléssel 
együtt polgári ruhában 1973. március 15-ig végezzék el, a 
továbbiakban minden év szeptember 3o-ig pontosítsák.

Budapest, 1972. november 17.

Rózsa Andor. r. ezredes 
csoportfőnök

Melléklet: 1 sz. Irányelvek



I r á n y e l v e k  

a csapaterővel megoldandó karhatalmi, fegyveres biztosítási
feladatok képzéséhez a BM iskolák részére

Az iskola tanári és hallgatói növendéki állománya részére 1973. 
január 1-től folyamatosan képzést kell szervezni és végrehajta
ni. A továbbiakban a képzés ideje, azonos az iskolai évek idejé
vel.

A képzés célja:
1. Felkészíteni az iskola vezetési csoportját, a karhatalmi, fegy

veres biztosítási feladatok szervezésére, irányítására, veze-
tésére.

2. Megismertetni az iskola tanári állományával a csapaterővel 
megoldandó karhatalmi fegyveres biztosítási feladatok végre-

 hajtásának elveit, módszereit, a tevékenységben résztvevő 
szervek, alegységek együttműködésének rendjét, a karhatalmi 
tevékenységi módokat.

3. Az iskola hallgatói növendéki állománnyal megismertetni a kar
hatalmi tevékenységi módokat, a fegyveres biztosítási felada
tokat. Begyakoroltatni ezen feladatok eredményes végrehajtá
sát önállóan és más kijelölt BM szervekkel együttműködésben.

A tanári állomány részére:
1973. január 1 - június 1-ig 2o órában.
- az 197o. évi tiszavölgyi nyári árvíznél végzett ténykedések 
elemzése, értékelése,, 

- polgári ruhában szemrevételezni, megbeszélni a fontosabb 
terek, létesítmények, objektumok zárásának, biztosításának lehe
tőségeit, különböző harcrendi elemekkel,



- az elkészült riadóterv, a 01/1972. HM-BM-MÖ. OPK. közös Pcs., a 
14/1972. BM.H. és a 010/1972. Pcs. ismertetése,

- előadás során megismertetni a MNK-ban a belbiztonsági csapat- 
tevékenység fogalmát, tartalmát. A karhatalmi fegyveres bizto
sítási feladatok végrehajtásának elveit, módszereit békében és 
rendkívüli viszonyok között.

A vasút, közút és vízi útvonal biztosítás elveit, szervezését. 
Az árvízvédelmi feladatokra kirendelt alegységek - egységek 
szolgálatának megszervezését, irányítását.

- tanulmányozzák a rendezvény biztosítási feladatokat, valamint 
a R. Alaki- Kh.-i szab. IV-VI.Rész tartalmát egyéni tanulás 
során,

- tartsanak módszertani bemutató foglalkozást a tömegoszlatás 
elveiből, módszereiből alakzataiból,

- a vezetési csoport ismerje alegységek igénybevételének elvi 
és gyakorlati kérdéseit, a parancsnoki munkák sorrendjét.

A hallgatók növendékek részére
1973. január 1 - június 1-ig 2o órában. /R.Ti.Főiskolán 3o óra/

Ismerjék meg és gyakoroltassák be a karhatalmi fegyveres bizto
sítási feladatokat.

- elveit, módszereit a karhatalmi harcmódokban, a tömegoszlatás 
alakzataiban való ténykedést,

- a közrend- közbiztonság megzavarása esetén a rend helyreállí
tásával való ténykedéseket,

- út- vasút biztosítás során az őr- járőr szolgálat ellátását,
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- elemi csapások esetén, tömegszerencsétlenségek helyszínén 
teendő karhatalmi intézkedéseket,

T- a szolgálati csoportok közül a Felderítő Kutató Csoport 
/FKCS/ szolgálatban való ténykedést raj kötelékben, nyílt és 
fedett terepen, egyedülálló épület átvizsgálásakor,

- a parancsnoki munkák sorrendjét, tartalmát, a feladattisztá
zástól - az együttműködési utasítás és ellenőrzés megszerve
zéséig, az oktatás szintjének megfelelően.
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