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Budapest, 1968. január hó 16-án.

Tárgy: Tranzit forgalomban közlekedő hajók ellenőrzése a mohácsi  
és komáromi kikötőben.

A Belügyminisztérium Határőrség Országos Parancsnoksága és a Cseh
szlovák Szocialista Köztársaság Határőrségének Parancsnoksága meg
állapodott abban, hogy egyoldalú útlevél vizsgálatot vezetnek be 
a baráti államok /: Szovjetunió? Bulgária, Románia, Jugoszlávia 
és Csehszlovákia :/ Csehszlovákiába irányuló - hazánkban tranzit
ként áthaladó - illetve Csehszlovákiából induló hajóinál. A közös 
vámvizsgálatra is megállapodás történt.
A határőrség által kötött egyezményből a vízirendészeti szervekre 
háruló feladatok ellátására, valamint a komáromi és komárnói ki
kötők közötti forgalomban közlekedő hajók vizsgálatára az alábbi

u t a s í t á s t
adom:
1./ A mohácsi határállomáson belépő és a Csehszlovák Szocialista 

Köztársaságba irányuló - tranzitként közlekedő - baráti álla
mok hajóit a jövőben a komáromi kikötőben nem kell vizsgálat 
alá vonni.
Az ilyen hajók /: uszályok :/ részére a távozási engedély 
célállomásig /: Komárnó, Bratislava :/ kell kiadni.
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Nem szabad ilyen engedéllyel ellátni azokat a hajókat /uszályokat/, 
amelyek az ország belső területén kereskedelmi tevékenységet fej
tenek ki. /: Uszály elengedése, felcsatolása, stb. :/

2./ A Csehszlovák Szocialista Köztársaságból induló és hazánkon tran
zitként áthaladó baráti államok hajóit /uszályait/ a komáromi 
kikötőben nem kell vizsgálat alá vonni.
Az ilyen hajók /uszályok/ csak Mohácson esnek vizsgálat alá.

3./ Nem kell vizsgálatot tartani azokon a hajókon, amelyek a komáromi 
és komárnói kikötő között közlekednek /boxerhajó/, amennyiben 
ezekről partralépés nem történt.
Nem kell vizsgálatot tartani továbbá azokon az uszályokon sem, 
amelyeket a komáromi kikötőből a komárnói kikötőbe vontatnak át, 
vagy fordítva, ha ezeket a határőrség okmány bemutatás alapján, de 
ellenőrzés nélkül léptet ki, illetve be. 

4./ A baráti államok komáromi kikötőben álló, vagy ott várakozó hajó
iról a személyzet - a határőrség rendelkezése szerint - a közúti 
átkelőnél is átlépheti az ország határát a Komárnóban lévő hajó
zási képviseletnél szükséges ügyintézés végett,
A komáromi vízirendészeti őrs parancsnoka tegye lehetővé, hogy 
az országhatár közúti átkelőnél történő átlépésére az érdekelt 
személyek a hajós szolgálati útlevelet felhasználhassák. A partra
lépés engedélyezésénél a hajós szolgálati útleveleket ilyen eset
ben bevonni nem kell,

5./ A budapesti vízirendészeti kapitányság vezetője tegyen intézke
dést arra, hogy a Csehszlovákiából induló és Komáromban vizsgálat 
céljából meg nem álló hajók parancsnokait, vagy azok megbízottjait 
az indulás helye szerint illetékes kikötőben lévő csehszlovák ha
tósági szervek tájékoztassák a magyar Dunaszakaszon elrendelt és
a hajózási hirdetményekben közzé tett forgalom korlátozásokról.
Az érdekelt csehszlovák szervekkel való közös megállapodás alap
ján - a kölcsönösség elvén - az érintett vízirendészeti őrsök tá
jékoztassák a baráti államok hajóinak parancsnokait, vagy azok 
megbízottjait azokról a forgalmi korlátozásokról, amelyek a cseh
szlovák Dunaszakaszon vannak elrendelve.
Erről az intézkedésről a vízirendészeti kapitányság vezetője tá
jékoztassa a baráti államok hajózási vállalatainak budapesti, illet
ve komárnói képviselőjét és kérje a hajózási vállalatok képviselő
it arra, hogy erről a hajók parancsnokait tájékoztassák.
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A hajók parancsnokai, vagy megbízottjai 1960, február hó 
20-tól kötelesek :
- a magyar vízirendészeti szervektől a csehszlovák Dunaszakasz

ra,
- a csehszlovák révkapitánysági szervektől a magyar Dunaszakasz

ra elrendelt és "Hajózási Hirdetmény"-ben közzétett forgalom 
korlátozásról felvilágosítást kérni.

A hajózási hirdetményekben elrendelt forgalmi korlátozások 
ismeretének hiánya miatt előforduló baleseteknél a hajó pa
rancsnoka 1963. február 20, után nem hivatkozhat arra, hogy a 
forgalom korlátozásokat nem ismerte. A tájékozatlanságért a 
hajó parancsnokát terheli a felelősség.

6./ Nem kell vizsgálat alá vonni azokat a hajókat, amelyek völgy
menetben érkeznek a komáromi kikötőbe és partralépés nélkül a 
kikötő területén már korábban kiléptetett uszályokat csatolnak 
fel és azokkal hegymenetben tovább indulnak.

7./ A budapesti vízirendészeti kapitányság vezetője szervezze meg, 
hogy :
- a magyar Dunaszakaszon felfelé tranzitként áthaladó baráti 

államok hajóinak parancsnokait az érintett vízirendészeti 
őrsök tájékoztassák a csehszlovák Dunaszakaszon elrendelt 
korlátozásokról.

- A csehszlovák révkapitánysági szervek pedig adjanak tájé
koztatást a magyar Dunaszakaszon elrendelt forgalmi korlá
tozásról.

A mohácsi vízirendészeti őrs, illetve az ország belső kikötőjé
ben lévő vízirendészeti őrsök - a kapitányság ügyeletén keresz
tül - tájékoztassák a komáromi vízirendészeti őrs parancsnokát 
azokról a hajókról, a hajó vontájában lévő uszályokról amelyek 
a  komáromi kikötőben vizsgálat céljából nem állnak meg.

Utasítom Főkapitány-helyettes Elvtársat, hogy a vízirendészeti kapi
tányság vezetője felé a szükséges intézkedést tegye meg.

-  3 -

ÁBTL - 4.2. - 50-10/5/1968 /3



- 4 -

Egyben utasítsa a kapitányság vezetőjét arra is, hogy a határ
őrség komáromi FEP. parancsnokával és a vámőrség parancsnokával 
az elrendelt intézkedéseket beszélje meg.

Tájékoztatom Főkapitány-helyettes Elvtársat arról is, hogy az el
rendelt intézkedések összhangban vannak a Határőrség Országos 
Parancsnoka által kiadott intézkedésekkel.

Ladvánszky Károly sk. 
rendőrezredes 
csoportfőnök.

A kiadmány hiteléül:

/ Hornok János r. őrnagy /
"T" Ügykezelés vezetője.

Készült: 5 0  példányban.
Felterjesztem: BM. II. Főcsoportfőnök Elvtársnak, 
Kapják: Elosztó szerint.
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