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A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
II/II. CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

1 .  számú 
P A R A N C S A

az M 7 . számú autópálya, autóút és 7. számú főút for
galmának fokozott rendőri ellenőrzésére. 

Budapest, 1977. március 7.

Az M 7. számú autópálya és a 7. számú főút forgalmi rend
jének fenntartása hatékony rendőri intézkedések végrehaj
tását követeli meg.

A rendőri szolgálat tervezésénél, a szolgálat ellátásá
nál figyelembe kell venni a KPM Autópálya Főmérnökség for
galomszervezési intézkedéseit, az elmúlt évek tapasztala
tait és a forgalmi viszonyok várható alakulását.

A nyári kiránduló forgalom fokozott rendőri ellenőrzésére 
és biztosítására

m e g p a r a n c s o l o m  :

1./ A fokozott rendőri ellenőrzést és biztosítást a for
galmi viszonyok figyelembevételével kell megszervez
ni.

Az Útellenőrző szolgálatot vezénylés útján meg kell 
erősíteni.
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2 ./ Az intézkedések tervezésénél figyelembe kell venni:

- hétvégi napokon / péntek, szombat, vasárnap / 
a Budapestről kifelé,

- vasárnap vagy más munkaszüneti napokon 
a Budapest felé

irányuló forgalom áramlását. Az erőket és eszközö-
két ennek megfelelően kell átcsoportosítani.

3 ./ A fokozott rendőri ellenőrzést és biztosítást az
Osztyapenko szobortól Budapest felé a BRFK Közleke- 
désrendészete, a megyék területén lévő útszakaszon 
a területileg illetékes megyei rendőrfőkapitányság 
közlekedésrendészeti osztálya szervezze meg. Az 
egész útszakaszra kiterjedő rendőri szolgálat szer
vezését, összehangolását, továbbá az Autópálya Fő
mérnökség forgalomszervezési intézkedéséhez kapcso
lódó rendőri feladatok végrehajtását az Útellenőrző 
Parancsnokság biztosítsa.

4 ./ Útellenőrző szolgálat megerősítése:

a/ A PEST- és FEJÉR-megyei Útellenőrző alosztályra 
a FKRE 1977. május 14-től szeptember 3o-ig szom
baton / munkaszüneti napokat megelőző más napon /, 
továbbá vasárnap / más munkaszüneti napon / 10 órá
tól 23 óráig vezényeljen lo-lo főt.

A FKRE állományából vezényelt rendőröket minden 
szolgálati feladat / forgalom felügyelet, forga
lom terelés, baleseti helyszínbiztosítás, "autó
stopposokkal” kapcsolatos intézkedés / ellátásá
ra önállóan is be kell osztani.

i
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A vezényeltek elhelyezését, étkeztetését a fo
gadó szolgálati helyen kell biztosítani.

b/ A SOMQGY-megyei Rendőrfőkapitányság a SIÓFOKI 
és a FONYÓDI Közlekedésrendészeti Alosztályt - 
a FKRE állományából állandó jelleggel vezényelt 
létszámból-saját hatáskörében erősítse meg.

c/ Az Útellenőrző alosztályokra, forgalmi csomó
pontokra 1977. április 4-től október 16-ig va
sárnap és munkaszüneti napon / 15 órától - 23 
óráig / balesethelyszínelő járőröket készenléti 
szolgálatra kell vezényelni.

- BRFK Közlekedésrendészetétől az Osztyapenko 
szoborhoz;

- PEST-megyei RFK. Közlekedésrendészeti Osztá
lyától a PEST-megyei Útellenőrző Alosztály 
törökbálinti körletébe;

- FEJÉR-megyei RFK. Közlekedésrendészeti Osz
tályától a FEJÉR-megyei Útellenőrző Alosztály 
körletébe;

- VESZPRÉM-megyei RFK Közlekedésrendészeti Osz
tályától a balatonaligai csomóponthoz / 89 km/;

- SOMOGY-megyei RFK. Közlekedésrendészeti Osz
tályától a Balatonszabadi - Sóstói csomópont
hoz / 97 km /.

A baleseti helyszínelést a megyék területi illetékes
ségének megfelelően kell végrehajtani.
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6 ./ Vasárnap és más munkaszüneti napon csúcsforgalmi 
időben az autópálya egyes szakaszain a PEST- és 
FEJ ÉR-megyei Közlekedésrendészeti Osztály külön uta
sításban meghatározott feltételek betartása mellett 
- kísérleti jelleggel - fokozatosan szervezze meg a 
leállósávon forgalommal szemben haladó szóló motoros 
járőrszolgálatot.

7. / A BRFK Közlekedés rendészete az Osztyapenko szoborhoz
március 18-tól november 13-ig vezényeljen:

a/ Hétvégi napokon / péntek délutántól vasárnap es
tig / egy közlekedési járőrt.

b/ Vasárnap / más munkaszüneti napon / 15 órától - 
23 óráig 1 fő intézkedő tisztet.

Az intézkedő tiszt szolgálati ideje alatt az Útellen- 
őrző Parancsnokságról a parancsnoki pontra kirendelt 
tiszttel működjön együtt.

Segítse a Budapestre érkező forgalom folyamatos fo- 
nódását a városi forgalomhoz.

8. / Az Útellenőrző Parancsnokság a KPM Autópálya Főmér
nökséggel együttműködve a budaőrsi üzemanyag töltő 
állomásnál lévő felüljárón alakítson ki parancsnoki 
pontot.
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5./ Az Útellenőrző / közlekedésrendészeti / alosztályok 
a forgalom folyamatosságának fenntartására , segíté
sére, forgalmi zavarok gyors megszüntetésére a cso
mópontokra álló, az útszakaszokra pedig mozgó jár
őröket vezényeljenek.
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A parancsnoki pontra március 19-től november 13-ig 
vasárnap / és más munkaszüneti napon / 15 órától 
23 óráig vezényeljen 1 fő intézkedő tisztet.

A parancsnoki ponton szolgálatot teljesítő intézke
dő tiszt feladata:

- A biztosított útszakaszon a forgalom folyamatos
ságának fenntartásával, balesetek esetén a forga
lom helyreállításával kapcsolatos intézkedések 
irányítása és a szükséges intézkedések elrendelé
se és végrehajtásának biztosítása.

- Baleset, pályaelzáródás esetén a forgalom korlá
tozásával, ideiglenes elterelésével összefüggő 
intézkedés elrendelése.

- Az Autópálya Főmérnökségtől a parancsnoki pontra 
kirendelt és az egész autópálya, autóút, főút te
rületére intézkedésre feljogosított ügyeletes 
szolgálattevővel való szoros együttműködés.

Az intézkedő rendőrtiszt - esetenként - a forgalmi 
és időjárási viszonyoktól függően - az Autópálya 
Főmérnökséggel összehangolva - tegyen intézkedést 
a biztositó szolgálat részleges csökkentésére, il- 
letve a fenti időponttól eltérő befejezésére.

9./ Az Útellenőrző Parancsnokság az illetékes szervekkel 
együttműködve jelölje ki azokat az útvonalakat, ame
lyekre az M7. számú autópályán, az Ml. számú autó
úton, és a 7o. számú úton Budapestre érkező forgalmat 
szükség esetén terelni lehet.
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a/ Az autópálya közös szakaszán az Osztyapenko 
szoborhoz érkező forgalomban előforduló tor
lódás esetén;

- elsősorban a. 7o. sz. út forgalmát,

- amennyiben további intézkedés szükséges, 
akkor az Ml. számú autóút forgalmát

kell elterelni.

b/ Az autópálya forgalmának terelését csak végső 
esetben / pályaelzáródás, forgalom hosszabb 
ideig tartó teljes leállása esetén / kell vég
rehajtani.

A forgalom terelésre - szükség esetén - az Osztya
penko szoborhoz kirendelt tiszt, illetve a parancs-
noki pontra kirendelt tiszt intézkedjen.
A tereléshez szükséges technikai eszközöket a tere
lésre elsősorban számításba vett csomópontban ké
szenlétben kell tartani.

lo./ Az érintett útvonalak ellenőrzésére, információk
folyamatos gyűjtésére rendszeresen fel kell használ
ni a légijármüveket.

a/ A légijárművekre közúti ellenőrzés végrehajtá
sához hétvégi napokon péntek, szombat, vasárnap 
/ más munkaszüneti napon / délelőtt

- a SIÓFOKI Közlekedésrendészeti Alosztály
vezetője, illetve
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- a PEST- és FEJÉR-megyei Útellenőrző alosz
tály vezetője

biztosítson 1-1 főt.

b/ Vasárnap, illetve más munkaszüneti napon délu
tán a légijármüvek felhasználása felett az Út
ellenőrző Parancsnokság intézkedő tisztje ren
delkezzék.

c/ A merevszárnyú repülőgépekkel a balatoni szol-, 
gálat ellátása mellett biztosítani kell az 
autópálya, autóút, 7., 7o., 71. számú út, il
letve az Ml. számú autóút és csatlakozó utak 
forgalmi viszonyainak áttekintését, a forgalmi 
torlódás okainak felderítését és azokról a pa
rancsnoki pontok tájékoztatását.

d/ A helikoptereket a Budapestre bevezető autó
pálya és csatlakozó utak forgalmának áttekin
tésére, a forgalmi helyzet felmérésére, parancs- 
noki döntésekhez szükséges információk gyűjté
sére, valamint pályaelzáródás esetén intézkedő 
rendőr helyszínre történő szállítására kell fel 
használni.

A légijármüvek igénybevételére, felhasználására az 
Útellenőrző Parancsnok havonta állítson össze - a 
PEST-megyei RFK és a Budapesti Rendőrfőkapitányság 
igényeit is tartalmazó - repülési tervet. A tervet 
a tárgyhónapot megelőző minden hó 2o-ig a Légiren
dészeti Parancsnokságnak küldje meg. A Légirendé
szeti Parancsnokság az igényelt repülések végrehaj
tását minden hó 1-ig igazolja vissza.
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11./ A FKRE 1977. március hó 19-től november 13-ig vasár
nap / munkanapot megelőző más munkaszüneti napon /
14 órától - 24 óráig telepítse:

- a budaő rsi üzemanyagtöltő állomásnál lévő felül
járón kialakított parancsnoki pontra a BM II/II. 
Csoportfőnökség törzs rádiós munkagépkocsiját;

- Kőszárhegyen - a kijelölt pontra - a mobil URH 
rádió átjátszó állomását.

A híradóeszközökkel biztosítani kell azokat a bel
ügyi rádió összeköttetéseket, amelyek a fokozott 
ellenőrzés alá vont útszakaszokon működő rendőri 
egységek vezetéséhez, erők, eszközök gyors átcso
portosításához és a parancsnoki pontra kirendelt 
tiszt szolgálati feladatainak ellátásához szüksé
gesek. Részleteiben:

- az Útellenőrző Parancsnokság ügyeletével;

- a PEST-megyei Útellenőrző Alosztállyal;

- a FEJÉR-megyei Útellenőrző Alosztállyal;

- a BRFK Közlekedésrendészetétől az Osztyapenko 
szoborhoz kirendelt intézkedő tiszttel;

- légijármüvekkel;

- a balatonaligai csomópontban lévő járőrgépkocsi- 
val.

Az állomások üzemeltetéséhez a FKRE vezényeljen 2-2 
fő, összesen 4 fő hírforgalmi szakképzettséggel ren
delkező beosztottat.
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12./ Az Útellenőrző Parancsnokság ügyeletéről / központi 
intézkedés alapján / 1977. március 19-től november 
13-ig szombati napokon 13 órától vasárnap 24 óráig/ 
más munkaszüneti napokat megelőző napon a munkaidő 
befejezésétől az utolsó munkaszüneti nap 24 óráig/ 
közvetlen távbeszélő összeköttetést kell biztosíta-

A parancs végrehajtására az érintett szervek vezetői a 
szükséges intézkedést tegyék meg. A parancs rendelkezé
seit az érintett állománnyal ismertetni kell.

A végrehajtás tapasztalatairól a Budapesti Rendőrfőkapi- 
tányság Vezetőjének Közbiztonsági Helyettese és az érin
tett megyei rendőrfőkapitányságok vezetőinek rendőri he
lyettesei 1977. december 1-ig terjesszenek fel jelentést. 
Az Útellenőrző Parancsnok a tapasztalatok alapján 1977. 
december 15-ig készítsen összefoglaló jelentést.

Ez a parancs 1977. március 1-én lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg a 2/1976. számú parancs hatályát veszti.

ni :

- a FEJÉR-megyei RFK távbeszélő központjával;

a KOMÁROM-megyei RFK távbeszélő központjával;

- a SIÓFOKI Városi és Járási Rendőrkapitányság 
távbeszélő központjával.

Készült : 39 pld-ban 
Kapják : Elosztó szerint.
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/: LADVÁNSZKY KÁROLY :/
 r. vezérőrnagy
Főcsoportfőnök-helyettes


