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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Munkásőrség Országos Parancsnokság

SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: M—10—37/1/1987.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

ÉS A
MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK

1/ 1987. számú

E G Y Ü T T E S  U T A S Í T Á S A

a kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 
rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anyagi javak

őrzéséről

Budapest, 1987. évi január hó 5-én.

A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások rend- 
fenntartására, valam int a visszamaradó anyagi javak őrzésére 
vonatkozó feladatok végrehajtásának m egtervezésére kiadjuk 
az alábbi

e g y ü t t e s  u t a s í t á s t :

1. A kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 
rendőri biztosításánál a következőket kell figyelembe venni:

a) elő kell segíteni a kitelepítésre kijelölt városok mielőbbi 
elhagyását, am elynek érdekében a kitelepítés időszakára
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a helyi sajátosságoknak legjobban megfelelő forgalmi 
rendet kell k ialakítani és megvalósítani. Ezt a lehetősé
gek figyelem bevételével az illetékes tanács szakigazgatási 
szerve a területileg illetékes rendőri szerv javaslata alap
ján tervezi és szervezi;

b) a kijelölt városokból történő kitelepítés végrehajtását a 
M agyar Néphadsereg Vezérkara által engedélyezett — a 
kitelepítéssel és befogadással összefüggő és szállításokra 
igénybe vehető — közutakra és vasútvonalakra lehet te r
vezni;

e) a katonai mozgásoknak bárm ely útvonalon — közúti és 
vasúti szállításoknál egyaránt — minden esetben elsőbb
séget kell biztosítani. Ez az elsőbbség a kitelepítésre ki
jelölt városokon áthaladó vagy kivezető főútvonal sza
kaszaira is vonatkozik;

d) a tilto tt útvonalakat — elsősorban az országos közleke
dési főútvonalakat — a kitelepítéssel és befogadással 
kapcsolatos szállításokra, valam int a kitelepített városba 
való be- és kijárásokra csak a fegyveres erők mozgósí
tását követően lehet igénybe venni.

2. A kitelepítés, befogadás rendőri biztosítására tervet kell ké
szíteni. Az é rin te tt rendőrkapitányságok és a rendőr-főkapitányságok 

, a BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Cso
portfőnökség a területileg illetékes m unkásőr parancsnok
ságok bevonásával módosítsák, illetőleg készítsék el:

a) polgári védelmi szempontból kiem elt és az I. kategóriába 
sorolt városokban (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, 
Pécs, Győr, Székesfehérvár, Szolnok) országos és terü leti 
(közép) irányító szervek kitelepítésének és befogadásának 
rendfenn tartására  a rendőrkapitánysági, a rendőr-főka
pitánysági és az országos terveket;

b) a polgári védelmi szempontból kiem elt és az I. kategó
riába sorolt városok, valam int a II. kategóriába tartozó 
Paks, Leninváros, Kazincbarcika lakossága — ideértve 
a vállalatok és intézm ények dolgozóit és azok családtag
jait, továbbá az egészségügyi és bentlakásos intézmények 
gondozottjait is — kitelepítése és befogadása rendfenn
tartására a rendőrkapitánysági, a rendőr-főkapitánysági 
és az országos terveket;
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c) a kitelepített városokban visszamaradó anyagi javak őr
zésvédelemre vonatkozó rendőrkapitánysági, rendőr-fő
kapitánysági, országos közbiztonsági terveket;

d) az országos és felsőfokú központnak m inősített városok
ra (Budapest, Békéscsaba, Baja, Debrecen, Dunaújváros, 
Eger, Győr, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Miskolc, 
Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged, Szekszárd, Szé
kesfehérvár, Szolnok, Tatabánya) csak külön utasításra, 
Kaposvár, Nagykanizsa, Sopron, Szombathely, Veszp
rém, Zalaegerszeg városokra a spontán tömegmozgások 
szabályozását biztosító rendőrkapitánysági, rendőr-főkapitánysági 

 rendfenntartási terveket;

e) a csehszlovák és a m agyar polgári védelmi együttm űkö
désből adódó rendőrkapitánysági, rendőr-főkapitánysági 
kitelepítési (Borsod, Győr, Komárom, Nógrád, Pest me
gyei és fővárosi) és befogadási (Borsod, Győr, Komárom, 
Nógrád megyei) rendfenntartási terveket;

f) a katasztrófák — ár- és belvizek, földrengés, tűz- és rob
banásveszély, vegyiszennyeződés stb. — körülm ényei 
közötti kitelepítés és befogadás rendőri biztosítására vo
natkozó rendőrkapitánysági, rendőr-főkapitánysági te r
veket.

3. A kijelölt városok lakossága kitelepítését biztosító rend- 
fenntartási terveknek tartalm azni kell a kitelepítés egy- és 
többütem ben történő végrehajtását. Az együtem ű változat
nál a lakosság egyszerre történő kitelepítésének rendőri biz
tosítását; a többütem ű változatnál az országos, a területi 
(közép) irányító szervek dolgozóinak és családtagjainak; az 
egészségügyi és a bentlakásos intézm ények; a m unkavi
szonyban nem álló lakosság; valam int az ,,M” esetén is te r
melő — m unkahelyi kitelepítésre kötelezett — üzemek és 
vállalatok dolgozói és azok családtagjainak sorrend szerinti 
rendőri biztosítását kell megtervezni.

4. A kitelepítés rendőri biztosítására az alábbi időnorm ákat 
kell alkalm azni:

a) együtem ű kitelepítés elrendelésének esetére:
- a kitelepítésre való felkészülés biztosítása 4—6 óra;
- Budapest kitelepítésének biztosítása 24—23 óra;
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- a kijelölt többi város kitelepítésének biztosítása 8— 
18 óra;

b) a többütem ű kitelepítés elrendelésének esetére:
- a kitelepítésre való felkészülés biztosítása 2—4 óra;
- Budapest kitelepítésének biztosítása (az országos, a 

területi irányító szervek dolgozói és családtagjaik ré
szére 16— 20 óra; egészségügyi intézm ények részére 
10— 12 óra; bentlakásos intézm ények részére 6—8 
óra; m unkaviszonyban nem álló lakosság részére 12— 
16 óra; üzemek és vállalatok dolgozói, azok család
tagjai részére 16—20 óra) összesen 60—76 óra;

- a kijelölt többi város kitelepítésének biztosítása (a 
területi irányító  szervek dolgozói és családtagjaik 
részére 10—12 óra; bentlakásos intézm ények ré
szére 4—6 óra; m unkaviszonyban nem álló lakosság 
részére 8— 10 óra; üzemek és vállalatok dolgozói és 
azok családtagjai részére 10— 12 óra) összesen 42—52 
óra.

Az időnorm ákat a befogadási helyek eléréséhez szükséges 
menetidővel tovább kell növelni.

5. A tervek kidolgozásával kapcsolatos országos szintű szakirá
nyítás és ellenőrzés a BM ORFK Közbiztonsági és Közleke
dési Csoportfőnökség, a koordinálás a BM ,,M” és Szerve
zési Csoportfőnökség hatáskörébe tartozik.

6. A tervezési, szervezési m unka előkészítéséért a rendőr-fő
kapitányságok vezetői, a tervek elkészítéséért és a benne 
foglalt feladatok végrehajtásáért a rendfenntartást irányító 
parancsnokok a felelősek.

7. A tervkészítéshez szükséges alapadatokat (befogadási célok
ra tilto tt területek, tilto tt útvonalak, befogadási helyek, fon
tosabb létszám adatok, ,,M” esetén is term elő üzemek, vala
m int továbbműködő egészségügyi és bentlakásos intézm é
nyek stb.) a Polgári Védelem Országos Parancsnoksága — a 
fővárosi és a megyei polgári védelmi törzsek útján  — az 
é rin te tt rendőr-főkapiányságok részére biztosítja.

8. A feladatok végrehajtásához szükséges erők tervezésénél a 
belügyi szervek részéről a közbiztonsági és közlekedési ál
lom ányt kell figyelembe venni.
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9. A végrehajtásba bevonásra tervezhető m unkásőrerők létszá
m át a megyei (budapesti) m unkásőr parancsnokságok adják 
meg a rendőr-főkapitányságoknak. A rendőri szervek a jó
váhagyott tervek alapján a szükséges tervkivonatokat küld
jék meg az illetékes m unkásőr parancsnokságok részére.

10. A rendfenntartásban  résztvevő m unkásőrerők felkészítését, 
igénybevételét, alkalm azását és ellátását a vonatkozó együtt
működési parancsok és utasítások alapján kell végrehaj
tani.

11. A tervek elkészítése során az alábbiakat kell figyelembe 
venni:

a) az országos és területi (közép) irányító szervek, a kije
lölt városok lakossága visszamaradó anyagi javainak őr
zésvédelmére, a spontán tömegmozgások szabályozására 
vonatkozó rendőrkapitánysági és rendőr-főkapitánysági 
terveket, a csehszlovák—m agyar polgári védelmi együ tt
működésből adódó feladatok rendfenntartási terveit 1987. 
m árcius 31-ig pontosítsák, illetve dolgozzák ki. A terve
ket a megyei (fővárosi), városi polgári védelmi parancs
nokságokkal tö rtén t egyeztetés u tán a rendőrkapitány
ságok, illetve a rendőr-főkapitányságok vezetői 1987. áp
rilis 15-ig hagyják jóvá;

b) a jóváhagyott országos és terü leti (közép) irányító szer
vek, a kijelölt városok lakossága kitelepítésére és befo
gadására, a rendfenntartásra, továbbá a visszamaradó 
anyagi javak őrzésvédelm ére vonatkozó rendőr-főkapi
tánysági tervek egy példányát összesítés végett 1987. áp
rilis 24-ig a BM ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Cso
portfőnökségnek küldjék meg;

c) az országos összesített kitelepítést és befogadást biztosító, 
valam int az összesített közbiztonsági terveket a BM 
ORFK Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfőnökségnek 
1987. m ájus 31-ig kell elkészíteni, és 1987. június 30-ig a 
BM ORFK vezetőjének kell jóváhagyni;

d) a katasztrófák körülm ényei közötti kitelepítési és befo
gadási terveket a későbbiekben megjelenő jogszabály 
rendelkezése szerinti határidőre kell elkészíteni, illetve 
jóváhagyatni.
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12. A végrehajtási tervek tartalm ára, az ezzel kapcsolatos fel
adatok m eghatározására a belügym inisztérium i állam titkár 
adjon ki intézkedést.

13. Ez az együttes utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a belügym iniszter és a M unkásőrség országos 
parancsnokának 4/1978. és 3 1983. BM—MOP számú együt
tes utasításai és az ezek alapján 1978. és 1983. évben ké
szült tervek — a katasztrófákra vonatkozók kivételével — 
hatályukat vesztik.

DR. KAMARA JÁNOS s. k., BORBÉLY SÁNDOR s. k ,
belügym iniszter M unkásőrség országos parancsnoka

Készült: 370 példányban. 
K apják: elosztó szerint.
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B ELÜ GY M IN ISZTÉRIU M  SZIGORÚAN TITKOS!

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE 55/90. BM ut. 
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 

BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRÁNAK 
1/1987. számú 

I N T É Z K E D É S E

a kitelepítés, a befogadás és a spontán tömegmozgások 
rendfenntartásáról, valamint a visszamaradó anyagi javak

őrzéséről

Budapest, 1987. évi január hó 5-én.

A belügym iniszter és a Munkásőrség országos parancsnokának 
1/1987. BM—MOP számú együttes utasítása 12. pontjában 
kapott felhatalm azás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

I.

A KIJELÖLT VÁROSOKBAN MŰKÖDŐ ORSZÁGOS 
ÉS TERÜLETI (közép) IRÁNYÍTÓ SZERVEK KITELEPÍTÉSE 

ÉS BEFOGADÁSA RENDFENNTARTÁSÁRA 
VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

1. A rendőrkapitányság kitelepítés, befogadás, rendfenntartás 
végrehajtási tervének szöveges része tartalm azza:
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a) az irányító szervek „M” létszám át (az első ütem ben tele
pülő előkészítő csoportra, a második ütem ben települő 
vezető törzsre, a harm adik ütem ben települő fennm ara
dó állom ányra és családtagokra, a visszamaradó részleg
re bontva);

b) az ütem enkénti rendfenntartásban  résztvevő erők (rend
őr, munkásőr, továbbiakban: erők) létszám át, gépjárm ű 
és híreszközök darabszám át;

c) a rendfenntartási helyeken résztvevő erők létszám át és 
a rendfenntartók feladatait;

d) a kitelepítési útvonalak ütem enkénti leterheltségét (fő, 
szállítóeszköz):

e) a rendfenntartás várható időtartam át;

f) a kitelepítés, befogadás rendfenn tartását irányító parancs
nok, valam int az adott feladat végrehajtásában érin tett 
szakszolgálati szervek (törzsek, kitelepítési bizottságok, 
területi végrehajtó szervek, alegységek) megnevezését, 
parancsnokainak nevét és a velük való összeköttetés 
m ódját;

g) a kitelepítéssel, befogadással összefüggő jelentési kötele
zettségeket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek);

h) a kitelepítés, befogadás rendfenntartását irányító pa
rancsnok intézkedéseit, feladatait;

i) a polgári védelemnél elrendelt részleges alkalmazási ké
szenlét esetén végrehajtandó alábbi feladatokat:
- a rendfenntartási terv  egyeztetését a kitelepítési (me

gyei, fővárosi), befogadási (megyei) szakszolgálat 
tervével, a szükséges pontosítások elvégzését;

- a kitelepítési (megyei, fővárosi), befogadási (megyei) 
szakszolgálat törzsébe kijelölt összekötőtiszt eligazí
tását, készenlétben tartását;

- a rendfenntartási tervben rögzített erők és eszközök 
számbavételét, ellenőrzését, a hiányok pótlását;

- az egyes működési helyek rendfenn tartását irányítók 
összevonását, eligazítását, terveik kiosztását.
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j) a polgári védelemnél elrendelt fokozott alkalmazási ké
szenlét esetén végrehajtandó alábbi feladatokat:
- a rendfenntartási és forgalomszabályozási helyek 

szem revételezését;
- a kitelepítés-befogadási szakszolgálat törzséhez össze

kötőtiszt kiküldését;
-  a kitelepítés végrehajtásakor a karhatalm i feladatok 

ellátására kijelölt összekötő m unkásőr m unkatárs 
rendőri szervhez való kiküldését;

- a feladatok végrehajtására való készenlét biztosítását; 
(am ennyiben a fokozott alkalmazási készenlét bevezeté
sét nem előzte meg a részleges alkalmazási készenlét be
vezetése, úgy m indkét készenlétre tervezett intézkedé
seket, feladatokat végre kell hajtani)

k) a polgári védelemnél elrendelt teljes alkalmazási készen
lét esetén utasítás kiadását a rendfenntartó  parancsnok
nak a tervében rögzített feladatok végrehajtásának meg
kezdésére;
(am ennyiben a teljes alkalmazási készenlét bevezetését 
nem előzte meg valam ely alacsonyabb alkalmazási ké
szenlét bevezetése, úgy arra  a készenlétre tervezett in
tézkedéseket, feladatokat is végre kell hajtani.)

l) a M agyar Népköztársaság (a továbbiakban: MNK) napi 
adásban levő műsorszóró rádióján elrendelt légiriadó — 
am ennyiben a teljes alkalmazási készenlét még nem  volt 
elrendelve — a teljes alkalmazási készenlét bevezetését 
jelenti.

A magasabb alkalmazási készenlét feladatainak részenkénti 
bevezetésekor csak a bevezetett rendszabállyal kapcsolatos 
intézkedéseket, feladatokat kell végrehajtani.

2. A rendőrkapitányság kitelepítés, befogadás rendfenntartási 
térképe tarta lm azza:

a) a kitelepülő irányító szervek béke és befogadási objek
tum ait, gyülekezési, berakodási és kirakodási helyeit;

b) a kitelepítési útvonalakat;

c) a rendfenntartási és forgalom irányító helyeket;
d) a visszamaradó részlegek működési helyeit.
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3. A végrehajtásba bevont m unkásőregységek részére készí
te tt kivonat tartalm azza:

a) az é rin te tt m unkásőrerők feladatait a polgári védelemnél 
elrendelt magasabb alkalmazási készenlét esetén;

b) a résztvevő m unkásőrerők alkalmazási helyeit;

c) az igénybevétel várható időtartam át;

d) a végrehajtás irányítását végző rendőri vezető megne
vezését, a vele való összeköttetés módját.

4. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés, befogadás, 
rendfenntartás végrehajtási tervének szöveges része ta r
talmazza :

a) az 1. pont a), d). e), g), h) alpontokban m eghatározotta
kat;

b) a rendfenntartási helyeken résztvevő erők létszám át 
rendőrkapitányságonként;

c) a rendfenn tartást irányító parancsnokok megnevezését, a 
velük, valam int a szakszolgálatok törzseivel való össze
köttetés m ódját;

d) a polgári védelemnél elrendelt részleges alkalmazási ké
szenlét esetén végrehajtandó alábbi feladatokat:
- a megyei, fővárosi kitelepítési, befogadási szakszol

gálat parancsnokságok törzseibe kijelölt összekötőtiszt 
eligazítását, készenlétben tartását;

- a rendfenntartási tervekben rögzített erők és eszkö
zök m eglétének egyeztetését, ellenőrzését;

e) a polgári védelemnél elrendelt fokozott alkalmazási ké
szenlét esetén végrehajtandó feladatokat;
- a megyei, fővárosi kitelepítési, befogadási szakszol

gálat parancsnokságok törzseibe az összekötőtiszt ki
küldését;

- a feladatok végrehajtására való készenlét ellenőrzé
sét.

f) a polgári védelemnél elrendelt teljes alkalmazási készen
lét esetén végrehajtandó alábbi feladatokat:
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— utasítás kiadását a kitelepítés, befogadás rendfenn
tartásá t irányító parancsnokoknak a terveikben fog
lalt feladatok végrehajtásának megkezdésére;

g) az MNK műsorszóró rádióadóján elrendelt légiriadó ese
tén figyelembe kell venni az 1. pont l) alpontjában fog
laltakat.

5. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés és befogadás 
rendfenntartási térképe tartalm azza a 2. pontban foglalta
kat rendőrkapitányságonként.

6. A megyei, fővárosi polgári védelmi parancsnokságok részé
re készített kivonat az alábbiakat tartalm azza:

a) az ütem enkénti rendfenntartásban  résztvevő erők lé t
számát rendőrkapitányságonként külön-külön és össze
sítve;

b) a rendfenntartási helyeken résztvevő erők létszám át 
rendőrkapitányságonként;

c) a kitelepítés és befogadás rendfenn tartásá t irányító pa
rancsnokok, valam int a szakszolgálatok törzsébe kijelölt 
összekötőtisztek megnevezését, a velük való összeköttetés 
módját.

7. Az országos összesített kitelepítés, befogadás, rendfenn tar
tás végrehajtási tervének szöveges része az alábbiakat ta r
talmazza:

a) az ütem enkénti rendfenntartásban résztvevő erők lét
számát rendőr-főkapitányságonként külön-külön és ös
szesítve;

b) a kitelepítési útvonalak ütem enkénti leterheltségét;

c) a rendfenntartás várható időtartam át rendőr-főkapi
tányságonként;

d) a kitelepítés és befogadás rendfenn tartását irányító  me
gyei, fővárosi parancsnokok megnevezését, a velük, va
lam int az országos irányító szervek kitelepítését irányító 
operatív törzzsel való összeköttetés m ódját;
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e) a kitelepítéssel és befogadással összefüggő jelentési kö
telezettségeket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentse
nek) ;

f) az operatív törzs belügyi képviselőjének feladatait;

g) az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély idején 
külön intézkedését az operatív törzsbeni feladatainak 
megkezdésére;

h) a polgári védelemnél elrendelt részleges alkalmazási ké
szenlét esetén végrehajtandó alábbi feladatokat;
- az országos összesített rendfenntartási terv  egyezte

tését az operatív törzs országos tervével, a szükséges 
pontosítások elvégzését;

- a rendfenntartási tervekben rögzített erők és eszkö
zök m eglétének egyeztetését;

i) a polgári védelemnél elrendelt fokozott alkalmazási ké
szenlét esetén a feladatok országos végrehajtására való 
készenlét ellenőrzését;

j) a polgári védelemnél elrendelt teljes alkalmazási készen
lét esetén a folyamatos tájékozódást a belügyi rendfenn
tartó  tevékenységről, valam int a visszamaradó irányító 
szerv objektum ainak őrzésvédelm ére te tt intézkedések 
végrehajtását;

k) az MNK műsorszóró rádióadóján elrendelt légiriadó ese
tén figyelembe kell venni az 1. l) alpontjában foglalta
kat;

l) a magasabb alkalmazási készenlét feladatainak részen
kénti bevezetésére m eghatározott rendszabályokkal kap
csolatos intézkedéseket, feladatokat.

8. Az országos összesített kitelepítés, befogadás, rendfenntar
tási térkép az alábbiakat tartalm azza:

a) az országos irányító szervek befogadási helyeit, a te rü 
leti (közép) irányító szervek befogadási terü leteit;

b) a kitelepítési útvonalakat.
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II.

A KIJELÖLT VÁROSOK LAKOSSÁGA 
TÖBBÜTEMŰ KITELEPÍTÉSÉNEK ÉS BEFOGADÁSÁNAK 
RENDFENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI 

TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

9. A rendőrkapitányság kitelepítés, rendfenntartás végrehaj
tási tervének szöveges része tartalm azza:

a) a települő lakosság létszám át (első ütem ben települő 
egészségügyi intézmények, második ütem ben települő 
bentlakásos intézmények, harm adik ütem ben települő 
m unkaviszonyban nem álló lakosság, negyedik ütem ben 
települő, „M ” esetén is termelő üzemek és vállalatok 
dolgozói, valam int azok családtagjai bontásban);

b) a továbbiakban az 1. pont b)—l) alpontokban foglaltakat.

10. A rendőrkapitányság kitelepítés rendfenntartási térképe az 
alábbiakat tarta lm azza:

a) a kitelepítésre kijelölt te rü let ha tárát;
b) a lakosság gyülekezési, berakodási, első átm enőállomá

sok helyeit;
c) a kitelepítési útvonalakat;
d) a rendfenntartási és forgalom irányító helyeket.

11. A rendőrkapitányság befogadás, rendfenntartás végrehaj
tási tervének szöveges része az alábbiakat tartalm azza:
a) a betelepülő lakosság létszám át (első ütem ben települő 

egészségügyi intézmények, második ütem ben települő 
bentlakásos intézmények, harm adik ütem ben települő, 
m unkaviszonyban nem  álló lakosság, negyedik ütem ben 
települő, ,,M” esetén is termelő üzemek és vállalatok 
dolgozói, valam int azok családtagjai bontásban);

b) a továbbiakban az 1. pont b)—l) alpontokban foglaltakat.

12. A rendőrkapitányság befogadás, rendfenntartás térképe az 
alábbiakat tartalm azza:
a) a lakosság kirakodási és befogadási helyeit;
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b) a kitelepítési útvonalakat;

c) a rendfenntartási és forgalom irányító helyeket.

13. A végrehajtásba bevont m unkásőregységek részére tervki
vonatot a 3. pont előírásai szerint kell készíteni.

14. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés, befogadás, 
rendfenntartás végrehajtási tervének szöveges része ta r
talmazza:

a) a települő lakosság létszám át (első ütem ben települő 
egészségügyi intézmények, második ütem ben települő 
bentlakásos intézmények, harm adik ütem ben települő, 
m unkaviszonyban nem álló lakosság, negyedik ütem ben 
települő, ,,M” esetén is term elő üzemek és vállalatok dol
gozói, valam int azok családtagjai bontásban);

b) a továbbiakban az 1. pont b)—l) alpontokban foglaltakat.

15. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés, befogadás, 
rendfenntartási térképe tartalm ára a 10., 12. pont előírásai 
vonatkoznak rendőrkapitányságonként.

16. A megyei, fővárosi polgári védelmi parancsnokságok részé
re készített kivonat tartalm ára a 6. pont előírásai vonat
koznak.

17. Az országos összesített kitelepítés, befogadás, rendfenn tar
tás végrehajtási tervének szöveges része tartalm azza a ki
telepítés és befogadás rendfenn tartását országos hatáskör
rel irányító vezetői feladatait; (kiegészülve a Polgári Véde
lem Országos Parancsnokság illetékes szervével való ös
szeköttetés módjával, valam int a 7. pont a)—e), és h)—j) 
alpontjaival).

18. Az országos összesített kitelepítés, befogadás, rendfenn tar
tási térkép tartalm azza:

a) a kitelepítésre kerülő területeket;

b) a kitelepítési útvonalakat;

c) a befogadási területeket.
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III.

A KIJELÖLT VAROSOK LAKOSSÁGA 
EGYÜTEMŰ KITELEPÍTÉSÉRE 

ÉS RENDFENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 
VÉGREHAJTÁSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

19. A rendőrkapitányság kitelepítés, rendfenntartás végrehaj
tási tervének szöveges része az alábbiakat tartalm azza:

a) a települő lakosság létszám át;

b) a továbbiakban figyelembe kell venni az 1. pont b)—l) 
alpontjaiban foglaltakat.

20. A rendőrkapitányság kitelepítés, rendfenntartási térképé
nek tartalm ára a 10. pontban foglaltakat az irányadók.

21. A rendőrkapitányság befogadás, rendfenntartás végrehaj
tási tervének szöveges része az alábbiakat tartalm azza:

a) a betelepülő lakosság létszám át;
b) a továbbiakban figyelembe kell venni az 1. pont b)—l) 

alpontjaiban foglaltakat.

22. A rendőrkapitányság befogadás, rendfenntartási térképe 
tartalm ára a 12. pont előírásai vonatkoznak.

23. A végrehajtásba bevont m unkásőregységek részére készí
te tt tervkivonat tartalm ára a 3. pont b), c), d) alpontok elő
írásai vonatkoznak.

24. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés és befogadás, 
rendfenntartás végrehajtási tervének szöveges része az 
alábbiakat ta rta lm azza:
a) a települő lakosság létszám át;
b) a továbbiakban figyelembe kell venni az 1. pont b)—l) 

alpontjaiban foglaltakat.

25. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés, befogadás, 
rendfenntartási térképe tartalm ára, a 10., 12. pont előírásai 
vonatkoznak.
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26. A megyei, fővárosi polgári védelmi parancsnokságok részé
re készített kivonat tartalm ára a 6. pont előírásai vonat
koznak (kivéve: az " ütem enkénti” kifejezés).

27. Az országos összesített kitelepítés, befogadás, rendfenn tar
tás végrehajtási tervének szöveges része az alábbiakat ta r
talmazza:

a) a kitelepítés, befogadás, rendfenn tartását irányító m e
gyei, fővárosi parancsnok megnevezését, a velük, vala
m int a Polgári Védelem Országos Parancsnokság illeté
kes szervével való összeköttetés m ódját;

b) a továbbiakban a 7. pont a), b), c), e) alpontjaiban fog
laltakat kell figyelembe venni, kivéve: az „ütem enkénti” 
kifejezést.

c) a teljes alkalmazási készenlétben:
— folyamatos tájékozódást a belügyi rendfenntartó  te

vékenységről, valam int a k itelepített városokban 
visszam aradt anyagi javak őrzésvédelm ére te tt intéz
kedéseket.

28. Az országos összesített kitelepítés és befogadás rendfenn
tartási térképe az alábbiakat tartalm azza:

a) a kitelepítésre kerülő terü leteket;

b) a kitelepítés fő irányait;

c) a kitelepítési útvonalakat;

d) a befogadási területeket.

IV.

a  s p o n t á n  t ö m e g m o z g á s o k  r e n d f e n n t a r t á s á r a

VONATKOZÓ VÉGREHAJTÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSE

29. A lakosság spontán kitelepülésére vonatkozó rendőrkapi
tánysági rendfenntartási terv  szöveges része az alábbiakat 
tarta lm azza:
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a) a spontán kitelepülők várható létszámát, mozgási irá
nyát;

b) a rendfenntartásban  résztvevő erők létszámát, gépjárm ű 
és híreszközök darabszám át, típusát;

c) a rendfenntartási helyeken résztvevő erők létszám át és 
a rendfenntartók  feladatait;

d) a spontán tömegmozgás szervezett, irány íto tt mozgások
ká való átalakításának rendőri, karhatalm i intézkedéseit 
és feladatait;

e) az irányító parancsnok, valam int a kitelepítési szakszol
gálat törzse közötti összeköttetés m ódját;

f) a spontán tömegmozgással kapcsolatos jelentési kötele
zettségeket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek);

g) a rendfenn tartást irányító parancsnok intézkedéseit, fel
adatait;

h) az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély idején:
- a terv  egyeztetését a kitelepítési szakszolgálat tervé

vel, a szükséges pontosítások elvégzését;
- a kitelepítési szakszolgálat törzséhez az összekötő tiszt 

kiküldését;
- a tervben rögzített erők és eszközök számbavételét, 

ellenőrzését, a hiányok pótlását;
- az egyes működési helyek rendfenn tartását irányítók 

összevonását, eligazítását, terveik  kiosztását;
- a feladatok végrehajtására való készenlét biztosítását;

i) a megyei, fővárosi honvédelmi bizottság elnöke intézke
désekor utasítás kiadását a rendfenntartó  parancsnok
nak a tervében rögzített feladatok végrehajtásának meg
kezdésére.

30. A rendfenntartás térképe az alábbiakat tartalm azza:

a) Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Székesfe
hérvár, Szolnok, Pécs vonatkozásában a lakossági kite
lepítési útvonalakat és befogadási helyeket, a többi vá
rosnál külön e célra kijelölt útvonalakat és befogadási 
helyeket;
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b) tilto tt útvonalakat, településeket, területeket;

c) a rendfenntartási és forgalom irányító helyeket.

31. A végrehajtásba bevont m unkásőregységek részére készí
te tt kivonat tartalm azza:
- az érin tett m unkásőrerők feladatait;
- a résztvevő m unkásőrerők alkalmazási helyeit;
- a végrehajtás irányítását végző rendőri vezető megne

vezését, a vele való összeköttetés módját.

32. A rendőr-főkapitányság spontán tömegmozgás rendfenn tar
tás végrehajtási tervének szöveges része az alábbiakat ta r
talmazza:

a) a spontán kitelepülők létszám át és mozgási irányát rend
őrkapitányságonként és összesítve;

b) a résztvevő erők létszámát, gépjárm ű és híreszközök da
rabszám át rendőrkapitányságonként és összesítve;

c) a rendfenntartási helyeken résztvevő erők létszám át 
rendőrkapitányságonként;

d) a spontán tömegmozgás szervezett, irány íto tt mozgások
ká való átalakításának rendőri, karhatalm i intézkedéseit 
és feladatait;

e) a rendfenn tartást irányító parancsnok, valam int a kite
lepítési szakszolgálat törzse közötti összeköttetés m ódját;

f) a spontán tömegmozgással kapcsolatos jelentési kötele
zettségeket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek);

g) a rendfenn tartást irányító parancsnok intézkedéseit, fel
adatait;

h) az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély idején:
- a rendfenntartási terv  egyeztetését a megyei, fővá

rosi szakszolgálat parancsnokság tervével, a szüksé
ges pontosítások elvégzését;

- a kitelepítési szakszolgálat törzséhez az összekötőtiszt 
kiküldését;

- a tervekben rögzített erők és eszközök m eglétének 
egyeztetését, ellenőrzését;

—  18 —

ÁBTL - 4.2. - M - 10 - 37 /1 /1987 /19



— a feladatok végrehajtására való készenlét ellenőrzé
sét;

i) a megyei, fővárosi honvédelmi bizottság elnöke intéz
kedésekor utasítás kiadását a rendfenntartó  parancsno
koknak a terveikben rögzített feladatok végrehajtásá
nak megkezdésére.

33. A rendőr-főkapitányság spontán tömegmozgás rendfenn
tartási térképének tartalm ára a 30. pont előírásai vonat
koznak.

V.

A KITELEPÍTETT VÁROSOKBAN VISSZAMARADÓ 
ANYAGI JAVAK ŐRZÉSVÉDELMÉRE VONATKOZÓ 

KÖZBIZTONSÁGI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

34. A rendőrkapitányság visszamaradó anyagi javak őrzésvé
delmi közbiztonsági tervének szöveges része az alábbiakat
tartalm azza:

a) az országos és területi (közép) irányító szervek vissza
maradó részlegének létszám át (váltásonként);

b) az „M” esetén is term elő üzemek és vállalatok ,,M” lét
szám át (2X12 órás m űszakonként);

c) a be- és kijáró dolgozók m űszakváltásának idejét;

d) a k itelepített terü letre  való be- és kiléptetési (ellenőrző-
átengedő) pontok m űszakváltáskori átm enőforgalm át (fő, 
szállítóeszköz);

e) a be- és kijáró dolgozók mozgására kijelölt útvonalak 
m űszakváltáskori leterheltségét (fő, szállítóeszköz);

f) az őrzésvédelemben résztvevő erők létszámát, gépjárm ű 
és híreszközök darabszám át, típusát;

g) a felállítási helyeken és járőrútvonalakon szolgálatot el
látók létszám át és fe lad a ta it;,

h) a szolgálatváltások időtartam át;
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i) az őrzésvédelmi szolgálatot irányító parancsnok megne
vezését, a vele, valam int a mozgóőrszemekkel és járőrök
kel való összeköttetés m ódját;

j) az őrzésvédelemmel kapcsolatos jelentési kötelezettsége
ket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek);

k) az őrzésvédelmi szolgálatot irányító parancsnok intézke
déseit, feladatait;

l) a polgári védelemnél elrendelt fokozott alkalmazási ké
szenlét esetén:
- a végrehajtási terv, valam int a mozgóőrszem és já r

őrutasítások pontosítását;
- az őrzésvédelmi közbiztonsági tervben rögzített erők 

és eszközök számbavételét, ellenőrzését, a hiányok 
pótlását;

m) a polgári védelemnél elrendelt teljes alkalmazási készen
lét esetén:
- a feladatok végrehajtására való készenlét biztosítását;
- a mozgóőrszem és járőrutasítások kiosztását, az ál

lomány eligazítását;
- a tervben rögzített feladatok végrehajtásának meg

kezdését (am ennyiben a teljes alkalmazási készenlét 
bevezetését nem előzte meg a fokozott alkalmazási 
készenlét bevezetése, úgy m indkét készenlétre te r
vezett intézkedéseket, feladatokat végre kell hajtani). 
Az MNK műsorszóró rádióadóján elrendelt légiriadó 
esetén figyelembe kell venni az 1. pont l) alpontjá
ban foglaltakat.

35. A rendőrkapitányság visszamaradó anyagi javak őrzésvé
delmi közbiztonsági térképe az alábbiakat tartalm azza:

a) a kitelepítési te rü let határát;

b) a visszamaradó részlegek működési helyét, az ,,M” ese
tén is term elő üzemeket és vállalatokat;

c) az ,,M” esetén is termelő üzemek és vállalatok közeli be
fogadási helyeit;

d) a kitelepített terü letre  való be- és kiléptetési (ellenőrző-
átengedő) pontokat;
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e) a be- és kijáró dolgozók mozgására kijelölt útvonalakat;
f) a mozgóőrszemek és járőrök által légiriadókor igénybe 

vehető életvédelmi létesítm ényeket;
g) a mozgóőrszem és járő rú tvonalaka t váltási helyeket.

36. A végrehajtásba bevont m unkásőregységek részére készí
te tt tervkivonat tartalm azza:

a) a résztvevő m unkásőrök alkalmazási helyeit;
b) a végrehajtás irányítását végző rendőri vezető m egneve

zését, a vele való összeköttetés módját.

37. A rendőr-főkapitányság visszamaradó anyagi javak őrzés- 
védelmi közbiztonsági tervének szöveges része az alábbia
kat tartalm azza:
a) a 34. pont a)—k) alpontjaiban foglaltakat;
b) a polgári védelemnél elrendelt fokozott alkalmazási ké

szenlét esetén:
- az őrzésvédelmi terv  pontosítását;
- a feladatok végrehajtására való készenlét ellenőrzé

sét;
c) a polgári védelemnél elrendelt teljes alkalmazási ké

szenlét esetén:
- utasítás kiadását a tervben rögzített feladatok végre

hajtásának megkezdésére. (Amennyiben a teljes al
kalmazási készenlét bevezetését nem előzte meg a 
fokozott alkalmazási készenlét bevezetése, úgy m ind
két készenlétre tervezett intézkedéseket, feladatokat 
végre kell hajtani.) Az MNK műsorszóró rádióadóján 
elrendelt légiriadó egyidejűleg a teljes alkalm azási 
készenlét bevezetését jelenti.

38. A rendőr-főkapitányság visszamaradó anyagi javak őrzés- 
védelmi közbiztonsági térképének tartalm ára a 35. pont
a)—e) alpontjaiban foglaltak vonatkoznak.

39. Az országos összesített visszamaradó anyagi javak őrzésvé
delmi közbiztonsági tervének szöveges része az alábbiakat 
tarta lm azza:
a) a kitelepítésben érin te tt városokat;
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b) a k itelepített városokba való be- és kiléptetés ellenőrző- 
átengedő pontjainak helyét;

c) az őrzésvédelemben résztvevő erők létszám át rendőrka
pitányságonként és rendőr-főkapitányságonként külön- 
külön és összesítve;

d) az őrzésvédelmi szolgálatot irányító parancsnokok meg
nevezését és a velük való összeköttetés m ódját;

e) az őrzésvédelemmel kapcsolatos jelentési kötelezettsége
ket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek);

f) az őrzésvédelm et országos hatáskörrel irányító vezető 
feladatait;

g) a polgári védelemnél elrendelt fokozott alkalmazási ké
szenlét esetén:
- a feladatok országos végrehajtására való készenlét 

ellenőrzését;
h) a polgári védelemnél elrendelt teljes alkalmazási ké

szenlét esetén:
- folyamatos tájékozódást a belügyi őrzésvédelmi te

vékenységről. (Amennyiben a teljes alkalmazási ké
szenlét bevezetését nem előzte meg a fokozott alkal
mazási készenlét bevezetése, úgy m indkét készenlétre 
tervezett intézkedéseket, feladatokat végre kell ha j
tani.)
Az MNK műsorszóró rádióadóján elrendelt légiriadó 
esetén figyelembe kell venni az 1. pont l) alpontban 
foglaltakat.

40. Az országos összesített visszamaradó anyagi javak őrzésvé
delmi közbiztonsági térképe tartalm azza a be- és kijáró 
dolgozók mozgására kijelölt — városon kívüli — útvonala
kat.

VI.

A CSEHSZLOVÁK ÉS MAGYAR 
POLGÁRI VÉDELMI EGYÜTTMŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ 

RENDFENNTARTÁSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

41. A rendőrkapitányság kitelepítés, befogadás, rendfenntartás 
végrehajtási tervének szöveges része az alábbiakat ta rta l
mazza :
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a) a rendőrkapitányság illetékességi területéről kitelepítés
re, befogadásra kerülő lakosok létszám át;

b) a kitelepítés, befogadás határátkelőhelyeit;

c) a rendfenntartásban  résztvevő erők létszámát, gépjárm ű 
és híreszközök darabszám át, típusát;

d) a rendfenntartási helyeken résztvevő erők létszám át és 
a rendfenntartók feladatait;

e) a kitelepítési, befogadási útvonalak leterheltségét (fő, 
szállítóeszköz);

f) a kitelepítés, befogadás rendfenn tartását irányító pa
rancsnok, valam int a gyülekezési és berakodási helyek 
parancsnokainak megnevezését, a velük, illetve a k ite
lepítési szakszolgálat törzsével való összeköttetés m ódját;

g) a kitelepítéssel, befogadással összefüggő jelentési köte
lezettségeket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek).

42. A rendőrkapitányság kitelepítés, befogadás, rendfenntartási 
térképe az alábbiakat tartalm azza:

a) a lakosság gyülekezési, berakodási és kirakodási helyeit:

b) a kitelepítési útvonalakat;

c) a rendfenntartási és forgalom irányító helyeket.

43. A végrehajtásba bevont m unkásőregységek részére készített 
tervkivonat az alábbiakat tartalm azza:

a) a résztvevő m unkásőrök alkalmazási helyeit;

b) a végrehajtás irányítását végző rendőri vezető m egne
vezését, a vele való összeköttetés módját.

44. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés, befogadás, 
rendfenntartás végrehajtási tervének szöveges része az 
alábbiakat tartalm azza:

a) a rendőr-főkapitányság illetékességi területéről, illetve 
terü letére  befogadásra kerülő lakosok létszám át;

b) a kitelepítés, befogadás határátkelőhelyeit;
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c) a rendfenntartásban résztvevő erők létszámát, gépjárm ű 
és híreszközök darabszám át rendőrkapitányságonként
külön-külön és összesítve;

d) a rendfenntartási helyeken résztvevő erők létszámát 
rendőrkapitányságonként;

e) a kitelepítési útvonalak leterheltségét (fő, szállítóeszköz);

f) a kitelepítés, befogadás rendfenn tartását irányító pa
rancsnok megnevezését, a vele, valam int a kitelepítési 
szakszolgálat törzsével való összeköttetés m ódját;

g) a kitelepítéssel, befogadással összefüggő jelentési kötele
zettségeket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek).

45. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés rendfenn tar
tási térképe az alábbiakat tartalm azza:

a) a lakosság gyülekezési, berakodási helyeit;

b) a kitelepítési útvonalakat;

c) a rendfenntartási és forgalom irányító helyeket.

46. A rendőr-főkapitányság összesített befogadás rendfenn tar
tási térképe az alábbiakat tartalm azza:

a) a lakosság kirakodási, befogadási helyeit;

b) a kitelepítési útvonalakat;

c) a rendfenntartási és forgalom irányító helyeket.

47. A megyei, fővárosi polgári védelmi parancsnokságok részé
re készített kivonat az alábbiakat tartalm azza:

a) a rendfenntartásban résztvevő erők létszám át rendőrka
pitányságonként külön-külön és összesítve;

b) a rendfenntartási helyeken résztvevő erők létszám át 
rendőrkapitányságonként;

c) a kitelepítés, befogadás rendfenn tartását irányító pa
rancsnokok, valam int szakszolgálatok törzsébe kijelölt 
összekötőtisztek megnevezését, a velük való összekötte
tés módját.
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VII.

A TERMÉSZETI ÉS IPARI KATASZTRÓFÁK 
KÖRÜLMÉNYEI KÖZÖTTI KITELEPÍTÉS 

ÉS BEFOGADÁS RENDFENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ 
VÉGREHAJTÁSI TERVEK ELKÉSZÍTÉSE

48. A rendőrkapitányság kitelepítés, befogadás, rendfenntartás
végrehajtási tervének szöveges része tartalm azza:

a) a katasztrófa által veszélyeztetett városok, községek 
megnevezését (ár- és belvíz, földrengés, tűz- és robba
násveszély, vegyiszennyeződés és radioaktív kiszóródás 
bontásban);

b) a települő lakosság katasztrófánkénti létszám át;

c) a rendfenntartásban katasztrófánként résztvevő erők lét
számát, gépjárm ű és híreszközök darabszámát, típusát;

d) a rendfenntartási helyeken katasztrófánként résztvevő 
erők létszám át és a rendfenntartók  feladatait;

e) a kitelepítési útvonalak katasztrófánkénti leterheltségét 
(fő, szállítóeszköz);

f) a kitelepítés, befogadás rendfenntartását katasztrófán
ként irányító  parancsnokok, valam int a gyülekezési, be
rakodási, kirakodási és befogadási helyek parancsnokai
nak megnevezését; a velük, illetve a kitelepítési és be
fogadási szakszolgálatok törzsével való összeköttetés 
m ódját;

g) a kitelepítéssel, befogadással összefüggő jelentési kötele
zettségeket (mikor, miről, kinek és hogyan jelentsenek);

h) a kitelepítés, befogadás rendfenntartását irányító pa
rancsnok intézkedéseit, feladatait;

i) a polgári védelemnél elrendelt teljes alkalmazási készen
lét esetén utasítás kiadását a rendfenntartó  parancsnok
nak a tervében rögzített feladatok végrehajtásának meg
kezdésére.
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49. A rendőrkapitányság kitelepítési és befogadási rendfenn tar
tási térképe az alábbiakat tartalm azza:

a) a kitelepítésre kijelölt terü let katasztrófánkénti ha tárát;

b) a lakosság katasztrófánkénti gyülekezési, berakodási, ki
rakodási és befogadási helyeit;

c) a katasztrófánkénti kitelepítési útvonalakat;

d) a katasztrófánkénti rendfenntartási és forgalom irányító 
helyeket;

e) a k itelepített terü letre  való be- és kijáró dolgozók moz
gására katasztrófánként kijelölt útvonalakat, be- és ki
léptetési (ellenőrző-átengedő) pontokat.

50. A végrehajtásba bevont munkásőregységek részére készí
te tt tervkivonat az alábbiakat tartalm azza:

a) a résztvevő m unkásőrök katasztrófánkénti alkalmazási 
helyeit;

b) a végrehajtás irányítását végző rendőri vezető megne
vezését, a vele való összeköttetés módját.

51. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés, befogadás, 
rendfenntartás végrehajtási tervének szöveges része az 
alábbiakat tartalm azza:

a) a rendfenntartásban  katasztrófánként résztvevő erők lét
számát, gépjárm ű és híreszközök darabszám át rendőrka
pitányságonként külön-külön és összesítve;

b) a rendfenntartási helyeken katasztrófánként résztvevők 
létszám át rendőrkapitányságonként;

c) a kitelepítés, befogadás rendfenn tartását irányító  pa
rancsnokok megnevezését, a velük, valam int a kitelepí
tési, befogadási szakszolgálatok törzseivel való összeköt
tetés m ódját;

d) a továbbiakban figyelembe kell venni a 48. pont a), b),
d), e), g), h) alpontjaiban foglaltakat;

e) a polgári védelemnél elrendelt teljes alkalmazási készen
lét esetén utasítás kiadását, a kitelepítés és befogadás 
rendfenn tartását irányító parancsnokoknak a terveikben 
foglalt feladatok végrehajtására.
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52. A rendőr-főkapitányság összesített kitelepítés, befogadás,
rendfenntartási térképe az alábbiakat tartalm azza:

a) a kitelepítésre kijelölt terü let katasztrófánkénti határát;

b) a lakosság katasztrófánkénti gyülekezési, berakodási, ki
rakodási és befogadási helyeit;

c) a katasztrófánkénti kitelepítési útvonalakat;

d) a katasztrófánkénti rendfenntartási és forgalom irányító 
helyeket;

e) a kitelepített terü letre  való be- és kiléptetési (ellenőrző-
átengedő) pontokat.

53. A megyei, fővárosi polgári védelmi parancsnokságok részé
re készített kivonat az alábbiakat tartalm azza:

a) a rendfenntartásban  katasztrófánként résztvevő erők lét
szám át rendőrkapitányságonként külön-külön és össze
sítve;

b) a rendfenntartási helyeken katasztrófánként résztvevő 
erők létszám át rendőrkapitányságonként;

c) a kitelepítés, befogadás rendfenntartását irányító pa
rancsnokok megnevezését, a velük való összeköttetés 
módját.

VIII.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

54. A rendfenntartásra  vonatkozó
- rendőrkapitánysági tervekhez 1 :25 000 és 1 :50 000
- rendőr-főkapitánysági tervekhez 1:50 000 és 1:100 000
- országos tervekhez 1 :300 000 és 1 :500 000 m éretarányú 

térképeket kell mellékelni.

55. Az országos irányító szervek rendkívüli időszakban történő 
kitelepítését irányító operatív törzs belügym inisztérium i 
képviselője jogosult az é rin te tt megyei, fővárosi rendőr-fő-
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kapitányságok, illetőleg ezek alárendelt szervei kitelepítés
sel, befogadással kapcsolatos tevékenységének koordinálá
sára és ellenőrzésére.

56. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, ezzel egy
idejűleg a 4/ 1978. és 2/1983. számú belügym inisztérium i ál
lam titkári intézkedés hatályát veszti.

FÖLDESI JENŐ s. k ,
r. altábornagy

belügyminisztériumi ál lam titkár
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