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Tábornok és tiszt elvtársak!

Előadásomban azzal kívánok foglalkozni, hogy egy esetleges 
háború idején hogyan alakulnak a belügyi szervek feladatai, 
a működésük és az irányításuk rendje, valamint a személyi 
állomány és családtagjaik kitelepülése.

Előadásomat három fő kérdés köré csoportosítottam:

I. A belügyi szervek feladatai és a működésűk alakulása 
Ezen belül:

1. A szerveink feladatait befolyásoló tényezők
2. A feladataink,
3. A működésűnk körülményeinek várható alakulása.

II. A belügyi szervek, egységek háborús irányítása.

III. A belügyi szervek, a személyi állomány és családtagjaik 
kitelepülése.

I .

A BELÜGYI SZERVEK FELADATAI ÉS A MŰKÖDÉSÜK ALAKULÁSA

1./ A szerveink feladatait befolyásoló főbb tényezők

a./ A feladataink alakulását befolyásoló tényezők közül 
elsőként kell kiemelni egy esetleges harmadik világ
háború jellegét. Mint ismeretes egy elkövetkező világ-
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háború jellegének meghatározásánál - ha nem sikerül 
azt elhárítani - a Varsói Szerződés tagállamai abból 
indulnak ki, hogy az a két társadalmi rendszer döntő 
osztályháborúja lesz, amelyben mindkét fél igen hatá
rozott célokat követve, egymás társadalmi, gazdasági 
rendszerének teljes megsemmisítésére fog törekedni, 
ezért az ilyen háborúban a megsemmisítés alapvető esz
köze a rakéta-atomfegyver lesz.

A rakéta-atomfegyverrel megvívandó világháború az 
eddigi háborúkhoz képest új módon fog lefolyni.

Az ilyen háborúban az ellenség rakéta-atomeszközeivel 
mért csapásainak egy részét a hátországra /politikai, 
gazdasági központokra, közlekedési, híradási csomó
pontokra, stb./ irányítja, a politikai és állami ve
zetés dezorganizálása, a potenciális erő gyengítése 
céljából.

b ./ Második tényezőként kell említeni a hátország megnö
vekedett hadászati jelentőségét.

Mint már említettem, a hátországra mért ellenséges 
csapások zöme a politikai, gazdasági központokat, 
közlekedési, híradási csomópontokat, valamint kato
nai objektumokat éri.

Számolni kell azzal, hogy a politikai, állami vezetés 
dezorganizálása, a háborús potenciál gyengítése cél
jából a hátország egyes fontosabb objektumai, illetve 
körzetei ellenséges légideszant és diverziós művele
tek célpontjai lehetnek.
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c./ A feladatok alakulását befolyásoló tényezőként kell 
említeni országunk stratégiai, katonaföldrajzi hely
zetét is. Országunk a Varsói Szerződésben kettős sze
repet tölt be;

hátország olyan értelemben, hogy a szervezett állami 
élet fenntartásával képezi a fegyveres küzdelem erő
forrását, ugyanakkor mind politikai-morális, mind gaz
dasági, de katonai vonatkozásban is, egyidejűleg front 
hadműveleti terület, amelyen folyik a csapatok felál
lítása, felkészítése, a szövetséges és saját csapatok 
felvonulása, összpontosítása, anyagi ellátása és az 
ehhez szükséges intézetek elhelyezése.

d ./ A háború kezdeti időszakában az ország leginkább ve
szélyeztetett - sorolt - városainak lakossága kitelepítésre

 kerül. A lakossággal együtt kitelepülnek az 
államhatalmi, államigazgatási szervek, tudományos, 
kulturális és egyéb intézmények, a fegyveres testüle
tek .

A kitelepítés az esetleges csapások lakosságunkat 
súlyosan érintheti, pszichikai állapotát jelentősen 
befolyásolhatja.

e./ Számolni kell azzal, hogy sorolt városokon kívül az 
úgynevezett második kategóriába sorolt városokat, a 
fegyveres erők megalakítási helyeit, vezetési ponto
kat, vasúti, közúti objektumokat, átkelőhelyeket, ener
giabázisokat, hírközlő és egyéb objektumokat az ellen
ség hagyományos vagy vegyi, esetleg biológiai eszkö
zökkel tömegméretekben támadja.
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Ennek következményeként;

- kialakulhatnak nagy kiterjedésű kárterületek, amely
eket nagyfokú romosodás, személyi és anyagi veszte
ség jellemez;

- előfordulhat területi elszigetelődés, a különböző 
szintű vezetés ideiglenes vagy teljes megszűnése, 
a híradás megszakadása.

Az elmondottak nagymértékben befolyásolják a belügyi 
szervek háborús időszaki működését, a vezetést és irá
nyítást. A belügyi szervek feladatai és a működésük is 
ezen tényezők figyelembevételével került meghatározás
ra.

2./ A feladataink alakulását illetően

Tekintettel a várható háborús cselekményekre, a megnöve
kedett feladatokra és egyéb változó körülményekre egyes 
szakterületek feladatai növekednek, illetve egyes szak
területeké különböző tényezők hatására csökkennek.

A feladatok növekedését előidéző tényezők:

- A háborús időszakra vonatkozó jogszabályok hatályba 
léptetésével a belügyi szervek feladatai bővülnek.

- Várhatóan aktívabb lesz a semleges kapitalista orszá
gok hazánkban továbbműködő külképviseleti szervei hír
szerző tevékenysége.

- Fokozódhat az ellenséges ügynökség tevékenysége, az 
ellenséges beállítottságú személyek /izgató, rémhírter
jesztő stb./ tevékenysége.

- 5 -

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/102 - 1977 /6



- A háborús körülmények között számíthatunk az állam és 
társadalmi rendünk ellen irányuló, továbbá erőszakos 
jellegű bűncselekmények növekedésével.

- Az ellenséges hírszerző szervek a legális beutazás kor
látozása vagy megszüntetése következtében fokozottabb 
mértékben veszik igénybe az illegális behatolási csa
tornákat.

- A kitelepülések végrehajtása után a befogadó területek 
lakosságának létszáma, bűnügyi fertőzöttsége jelentősen 
növekszik.

- A nemzetközi egyezmény alapján - atomcsapás következmé
nyeként - az északi és keleti határszakaszon kerülhet 
sor magyar állampolgárok határon túlra, illetve külföldi 
állampolgárok magyar területre történő tömeges menekíté
sére.

A feladatok csökkentését befolyásoló tényezők;

- Az agresszor kapitalista országok magyarországi külkép
viseleteinek működése szünetel.

- Az agresszor kapitalista országok állampolgárai őrizet
ben lesznek, a semleges kapitalista országok ideiglenes 
jelleggel hazánkban tartózkodó állampolgárai rendőri vé
delemben részesülnek.

- Minimálisra csökken hazánk és a kapitalista országok 
közötti személy- és tárgyi forgalom. Az idegenforgalom 
szünetel, ennek következményeként az idegenforgalmat bo
nyolító, valamint az ahhoz kapcsolódó szervek nem működ
nek. Jelentősen csökken az átutazók száma. Hivatalos mi-
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nőségben történő be-, illetve kiutazásokra csak kivé
teles esetekben kerül sor.

- A társadalomra veszélyes személyek többsége internálás
ra kerül.

- A sorolt varosokban működő oktatási, kulturális, sport 
és egyéb intézmények, szervezetek működése ideiglenesen 
szünetel. Nemzetközi jellegű, továbbá hazai kulturális, 
sport és egyéb tömegrendezvényekre csak kivételes esetek
ben kerül sor.

- A polgári légiforgalom teljesen, a nemzetközi személy- és 
teherszállítás - közúton, vasúton, hajón - kapitalista 
relációban szünetel. A szállítás alapvetően a Katonai 
Szállítási Parancsnokság irányítása alá fog tartozni.

- A postai távbeszélő és levélforgalom kapitalista viszony
latban általában szünetel, egyéb viszonylatban korlátoz
va lesz. A postai forgalmat a Belügyminisztérium , a saj
tó, rádió, televízió szerkesztőségek tevékenységét a 
Honvédelmi Minisztérium cenzori szervei nyílt módszer
rel ellenőrzik.

A háborús események, cselekmények és egyéb változó körül
mények hatására a belügyi szervek feladatai, tevékenységi 
körei kiegészülnek speciális belügyi, valamint az egységes 
integrált hátországvédelem részét képező feladatokkal.

A speciális jellegű feladatok között találunk átmeneti és 
állandó jellegű feladatokat.

Az átmeneti jellegű feladatok azok, melyek csak egyszeri 
alkalommal jelentkeznek. Az állandó jellegűek azok, amelyek
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háborús időszakban végrehajtásuk állandó jellegű, folya
matos tevékenységet igényel.

Elvtársak!

A feladatokat nem kívánom felsorolni, ezeket a szervek háborús 
időszaki ügyrendjei részletesen - konkrétan - tartalmazzák.

3 ./ A működésűnk körülményeinek várható alakulását illetően

A Belügyminisztérium a háborús időszaki feladatait a Ma
gyar Szocialista Munkáspárt politikája, a Honvédelmi Ta
nács határozatai, döntései, illetve a háborús időszakban 
hatályba lépő jogszabályok alapján - az "M" ügyrendben 
foglaltaknak megfelelően - látja el.

A minisztérium békeidőszakra meghatározott alapvető funk
ciója a háború időszakában sem változik. Az állambiztonság, 
a közrend és közbiztonság védelmének rendszerében bűnüldö
ző, valamint igazgatásrendészeti funkciót lát el. A minisz
térium központi szervei háborús működési helyre települve 
végzik irányitó, koordináló és ellenőrző tevékenységüket.

A háborús időszaki működést a háború jellege, várható ki
alakulása, lefolyása, lehetséges időszakai és azok tar
talma, a hátországi viszonyokban jelentkező hatásai hatá
rozzák meg.

A központi szervek a hatáskörükbe tartozó szakfeladatokat 
országos szinten - háborús működési helyre települve - szer
vezik, irányítják és ellenőrzik. Végrehajtó tevékenységet
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csak olyan feladatok kapcsán látnak el, amelyek nem adha
tók le a területi szerveknek, illetve a változó körülmé
nyekre tekintettel a központi szervek hatáskörébe kell 
vonni.

- Ilyen például az igazgatásrendészeti csoportfőnökség 
vonatkozásában, központilag végzi a külföldre történő 
utazási kérelmek elbírálását és az útiokmányok kiadását.

Az anyagi ellátás, utánpótlás rendszerében történő válto
zásokat illetően

A Belügyminisztérium központi szervei továbbra is a BM I. 
Főcsoportfőnökség ellátási hatáskörébe tartoznak, mely há
borús időszakban az alábbiak szerint alakul:

- Az állomány újrendszerű illetmény ellátásban fog része
sülni. Megszűnik a ruházati illetmény, helyette a teljes 
állomány hadiruházattál lesz ellátva.

- A szolgálati feladatok teljesítéséhez szükséges anyago
kat, eszközöket a háborús működési helyen történő el
helyezést, az élelmezést, élelmezési jegyek, esetenként 
élelmezési nyersanyagok kiadását, a pihentetéshez szüksé
ges felszerelést, a gyülekezési helyre vonult állomány 
háborús működési helyre történő szállítását a Központi 
Ellátó Parancsnokság biztosítja, illetve végzi.

- Az egészségügyi szolgáltatás szükségkórházban, orvosi 
segélyhelyeken, utókezelőkben, valamint a területi egész
ségügyi intézményekben történik.

- A működéshez feltétlenül szükséges helyi és távolsági 
hírösszeköttetést a Híradástechnikai Osztály szervezi 
és üzemelteti.
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- A támadófegyverek hatása elleni védelmet - háborús műkö
dési helyen - erre s célra kijelölt szakszolgálat szer
vezi és irányítja.
A különböző helyekre települt csoportok védelmüket önál
lóan, illetve a területi rendőri szervekkel együttmüköd
ve szervezik és látják el.

A területi szerveknél az anyagi ellátás és utánpótlás rend
szere alapvetően megváltozik.

A szükségletek kielégítése központilag - kiutalás, keret
utalvány alapján - zömében természetben lesz biztosítva.
A helyileg beszerezhető anyagok köre minimálisra csökken.

- A fegyver, lőszer, vegyivédelmi, műszaki, híradástechni
kai anyagok, berendezések, felszerelések, ezek javításá
hoz szükséges alkatrészek, valamint a ruházati szükség
letek biztosítása - igénybejelentés alapján - központi
lag , természetben történik.

- Élelmiszer, üzemanyag, gyógyszer-kötszer, gépjármű al
katrész és egyéb népgazdasági szinten tartalékolt ter
mékféleségekből keretutalvány alapján a kijelölt terme
lői, kereskedelmi szervektől közvetlen felvételezés ut
ján biztosítható.

- A pénzszükségletet továbbra is a helyi MNB fiókok bizto
sítják.

- A gépjármű utánpótlás, esetleges objektum szükséglet a 
népgazdaságtól történő igénybevétel utján kerül kielé
gítésre, számolni kell beruházási felújítási, továbbá 
gépjármű nagyjavítási munkák szüneteltetésével.
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- A személyi állomány élelmezése alapvetően az érvényben 
levő jegyrendszernek megfelelően lesz megoldva, az il
letménnyel való ellátás a békeidőszaktól eltérő - külön 
szabályzatban előirt - módon történik.

II.

A BELÜGYI SZERVEK, EGYSÉGEK HÁBORÚS IRÁNYÍTÁSA

A Belügyminisztérium legfelső irányítása háború időszakában a 
következők szerint alakul:

Háború vagy az állam biztonságát súlyosan fenyegető veszély 
idején a Honvédelmi Tanács irányítja az ország védelmét, moz
gósítja az ország lakosságát és minden erőforrását a haza és 
a szocialista társadalmi rend védelmére, az ellenség megsemmi
sítésére, a hatályos szövetségi szerződésekből folyó kötele
zettségek maradéktalan teljesítésére.

A Honvédelmi Tanács felépítéséről, működéséről és feladatai
ról már korábbi előadásban volt szó, ezért erre nem térek ki.

A Belügyminisztérium a háború időszakban a Honvédelmi Tanács 
irányítása és ellenőrzése alá tartozik.

A belügyminiszter a háború időszakában a Honvédelmi Tanács tag
jaként a Honvédelmi Tanács I-es vezetési pontján tartózkodik, 
részt vesz a HT munkájában és onnan irányítja a minisztérium 
munkáját.

Abban az esetben, ha a HT-I. tevékenysége megbénul, annak funk
cióját a Honvédelmi Tanács II-es számú vezetési pontja veszi 
á t . Ez esetben a Belügyminisztérium munkájának HT szintű irá-
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nyitását a HT-II. vezetési pontjára települt belügyminiszter- 
helyettes végzi.

A miniszter továbbra is a minisztérium és szervei, egyszemélyi 
felelős vezetője. Biztosítja a párt- és a Honvédelmi Tanács 
határozatai végrehajtását, a párt politikájának a belügyi 
munkában való érvényesülését.

Kezdeményezi a Honvédelmi Tanács hatáskörébe tartozó, az ál
lam, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében szükséges 
rendeleteket, határozatok, intézkedések bevezetését.

A háborús időszaki jogszabályokban kapott felhatalmazás alap
ján intézkedik az állam, a közrend és a közbiztonság védelme 
érdekében a belügyi szervek által végrehajtandó rendszabályok, 
intézkedések bevezetésére.

Gondoskodik arról, hogy a szervek a háborús időszakban is a 
törvényesség követelményeinek megfelelően ténykedjenek.

A miniszter munkáját a Honvédelmi Tanács I-es vezetési pont
jára települt és ott működő "közigazgatási, belügyi és igaz
ságügyi osztály" belügyi alosztályára támaszkodva végzi. A 
munka apparátus a miniszter részére javaslatokat dolgoz ki 
és terjeszt elő a belügyi szervek tevékenységére. A miniszter 
mint a HT tagja a Honvédelmi Tanácsot tájékoztatja a belügyi 
szervek hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról, az or
szágban kialakult, belügyi feladatkörbe tartozó helyzetről.

A jogszabályokban kapott felhatalmazás alapján a belügyminisz
ter szakfelügyeletet és szakirányítást gyakorol más miniszté
riumok, országos hatáskörű szervek, állami és tanácsi szervek 
meghatározott tevékenysége felett is. /rendészeti, biztonsági, 
tűz elleni védelem, fegyverügyi kérdések stb./
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Rendszeres kapcsolatot tart a Belügyminisztérium I . vezetési 
pontjára települt, a belügyi szervek operatív irányításával 
megbízott belügyminisztériumi államtitkárral. A BM I. részé
re kiadott intézkedésekről tájékoztatja a HT-II-re települt 
belügyminiszter-helyettest.

A miniszter háborús időszakban egyedi esetekkel kapcsolatos 
utasításait általában az operatív irányítást végző belügy
minisztériumi államtitkár útján adja ki.

Azokban az esetekben, amikor az utasítás késedelmes kiadása 
a kialakult helyzetet súlyosbítaná, vagy az összeköttetés meg
szakadt, a BM I. vezetési ponttal, a miniszter az érintett pa
rancsnokokat közvetlenül utasítja.

Az országvezetés tartalékát képező HT-II-re települt belügy
miniszter-helyettes rendszeresen figyelemmel kíséri és tájé
kozódik a közigazgatási, belügyi és igazságügyi osztály, bel
ügyi alosztályának munkájáról, a minisztérium és szervei te
vékenységéről. A miniszter hatáskörét csak a HT-I. működőkép
telensége esetén veszi át és gyakorolja.

Mint már említettem a minisztérium szerveinek operatív irányí
tását - a miniszter rendelkezései alapján - a BM háborús műkö
dési helyére települt belügyminisztériumi államtitkár látja 
el, aki irányító tevékenységét az ugyancsak oda települt veze
tők /parancsnok/ útján gyakorolja. A miniszter akadályoztatá
sa esetén, vagy halaszthatatlan esetekben az államtitkár a 
miniszter jogkörében önállóan intézkedik és erről utólagosan tesz 
jelentést a miniszternek.

Békeidőszakban a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó 
szervek /az un. miniszteri közvetlenek - BM Titkárság, Felügye
leti Osztály, stb./ háborús időszakban egységesen az operatív
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irányítást végző belügyminisztériumi államtitkár közvetlen 
irányítása alatt működnek.

Amennyiben az operatív irányítást végző belügyminisztériumi 
államtitkár akadályoztatva van, illetve a BM I . vezetési pont 
megbénult, működésképtelenné vált, a BM Szerveinek közvetlen 
operatív irányítását a BM tartalék /BM II./ vezetés, e feladat
ra kijelölt rendőr-főkapitány veszi át, akit megilletnek mind
azon jog- és hatáskörök, amelyek az operatív irányítást végző 
belügyminisztériumi államtitkárt megillették.

/Itt szeretném megemlíteni, hogy a Belügyminisztérium operatív 
irányításában a BM háborús időszaki ügyrendtől eltérően - mi
niszter elvtárs döntése alapján - változás történt. A kiadott 
ügyrend szerint a belügyminisztériumi államtitkár a HT-II. ve
zetési pontjára települ. Ugyanakkor a Belügyminisztérium szer
veinek operatív irányítását a háborús működési helyen s kije
lölt belügyminiszter-helyettes látta volna el. Mivel különböző 
jogi és hatásköri problémák merültek fel, ezzel a megoldással 
kapcsolatban, így vált szükségessé a már említett változtatás.
A Belügyminisztérium felső vezetőinek intézkedési tervei már 
e változások figyelembevételével készültek el. A jövőben javas
latot készítünk, hogy e változások a BM háborús időszaki ügy
rendjében is pontosításra kerüljenek./

A belügyi szervek vezetése, irányítása - alá- és fölérendelt
ségben - továbbra is parancsnoki rendszerben történik. Az egy
személyi felelős parancsnok /vezető/ jogkörét - a kizárólagos 
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével - részben megoszthatja 
helyettesével /helyetteseivel/, illetőleg más beosztottjával.
Ez azonban nem érinti a vezető felelősségét a szerv munkájá
nak egészéért.

Azok a központi vezetők, akik háborús időszakban a HT-I. köz-
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igazgatási, belügyi és igazságügyi osztály, belügyi alosztályá
ban dolgoznak teljes jog- és hatáskörrel átadják a vezetést, 
irányítást helyettesüknek. Ők ugyanis a legfelső párt- és ál
lami vezetés vezetési pontjára települnek - azt még ideigle
nesen sem hagyhatják el - és így szervükkel a közvetlen kap
csolatuk megszűnik.

A megyei és budapesti rendőrfőkapitányok - a többi szervhez 
hasonlóan - szakirányítás tekintetében ugyancsak az operatív 
irányítást végző belügyminisztériumi államtitkár alárendelt
ségében tevékenykednek.

A sorolt városokban működő rendőr-főkapitányságok háborús mű
ködési helyen dolgoznak, a nem sorolt városokban levő rendőr- 
főkapitányságoknál a folyamatos vezetést tartalék vezetési 
pontok biztosítják.

A rendőrfőkapitányok - változatlanul - az alárendeltségükbe 
tartozó rendőri szervek egyszemélyi felelős vezetői.

A rendőr-főkapitányságok működésképtelensége /megsemmisülése/ 
esetén az erre kijelölt rendőrkapitányságok vezetői veszik át 
a vezetést a főkapitányt megillető jogokkal és hatáskörökkel. 
Ugyanez az előírás vonatkozik a Határőrség Országos Parancs
nokság tartalékát képező kerületi parancsnokságra is.

Nem változik a szakirányítás békében kialakított rendszere sem, 
mivel a rendőr-főkapitányságok tevékenységüket - az alá- és 
fölérendeltség rendszerében - a minisztérium központi szerve
inek szakirányításával látják el, szorosan együttműködve más 
fegyveres szervekkel.

A szakirányítás körébe tartozó kérdésekben a rendőr-főkapitány
ság szervei részére központi utasítást csak a rendőrfőkapitány,
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akadályoztatása esetén helyettesei utján szabad kiadni.

Abban az esetben, ha a központi irányítás megbénul, az adott 
terület - országos parancsnokság, rendőr-főkapitányság veze
tője - a HB elnökének egyetértésével vagy rendelkezése alap
ján, önállóan köteles intézkedni és az összeköttetés létrejötte 
után a minisztérium felső vezetése felé jelentést tenni a be
vezetett intézkedésekről.

A fegyveres szervek erejének hatékonyabb felhasználása érdeké
ben, amennyiben a kialakult helyzet megköveteli, a hadműveleti 
területen levő rendőr-főkapitányságok közrendvédelmi és közle
kedésrendészeti erői, az érintett határőr kerületek - ideiglenesen

 alapvető feladatainak megváltoztatása nélkül - az ille
tékes katonai /magasabb egység/ parancsnok alárendeltségébe 
kerülhetnek. Az alárendelésre és annak megszüntetésére a bel
ügyminiszter egyetértésével a honvédelmi miniszter jogosult.

Tekintettel a háborús körülményekre, számolnunk kell személyi 
veszteségekkel is. Amennyiben a vezető /parancsnok/ megsebe
sült, vagy meghalt, a vezetést, irányítást a helyettes veszi 
át. Természetes, hogy a parancsnoknak előlépett személyt azo
nos jogok, hatáskörök illetik meg, mint a szerv volt parancs
nokát .

A vezetés és irányítás alakulásának megfelelően elkészültek és 
jóváhagyásra kerültek a felső vezetés részére szükséges intéz
kedési tervek, amelyek - az elmondottaknak megfelelően - tar
talmazzák a háborús időszakban bevezetésre kerülő intézkedése
ket, rendszabályokat, valamint ezek bevezetésének, elrendelé
sének módjait, szabályait.

Mozgósítási osztályunk a Belügyminisztérium vezetése tagozó
dásának megfelelően folyamatosan gyűjti és tárolja a négy ve
zetési pont /HT-I. és II., továbbá a BM I és II./ működéshez
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szükséges okmányokat és eszközöket. Ezek egy része már a ki
jelölt vezetési pontokon kerül elhelyezésre.

A területi szerveknél ugyancsak kijelölésre kerültek a tarta
lék vezetési pontok. A szervek folyamatos irányításához szük
séges okmányok a tartalék vezetési pontokon működő belügyi és 
tűzoltó szerveknél kerültek elhelyezésre.

A vezetés, irányítás biztosítása érdekében valamennyi belügyi 
szerv és egység irányában többcsatornás /vezetékes, géptávíró, 
rádió/ hírösszeköttetés van. A háborús időszaki működéshez 
szükséges plusz vonaligényünk a posta illetékes szerveinél biz
tosításra került.

III .

A BELÜGYI SZERVEK, A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ÉS 

CSALÁDTAGJAINAK KITELEPÜLÉSE

A sorolt városokban működő szervek részére elrendelt TELJES 
HARCKÉSZÜLTSÉG - amennyiben más utasítást nem kapnak - egyet 
jelent a szerv kitelepülésének és a személyi állomány kivoná
sának megkezdésével.

Az elrendelés után a személyi állománynak azt a részét, akik
nek a városokban szolgálati feladatuk nincs, szervezetten út
ba kell indítani a háborús működési helyre, vagy a kijelölt 
“pihenő” körletbe.

A folyamatos továbbműködéshez szükséges okmányokat, eszközöket 
ki kell szállítani a felhasználás helyére.
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A szolgálati érdekből visszamaradó állomány ellátását, a tá
madófegyverek hatása elleni védelmét a tervezettek szerint 
végre kell hajtani.

A szervek és az állomány kitelepítésével kapcsolatban megemlí
tem, hogy valamennyi érintett szerv, így a központi szervek is 
a szervük és az állományuk kivonását önállóan hajtják végre.
A központi szervek a kivonást az általunk megadott útvonala
kon tervezzék. A kivonást a szervek részére - az adott időben - 
rendelkezésre álló gépjárművekkel, közhasználatú, esetleg sa
ját tulajdonban levő gépjárművekkel, vagy szervezett gyalog
menetben kell végrehajtani.

Ha a városokat ért ellenséges csapás miatt az állomány szolgá
lati helyére nem tud bevonulni, ez esetben a kijelölt gyüle
kezési helyeken kötelesek jelentkezni.

A gyülekezési helyekről az állomány háborús működési helyre 
történő szállítását a központi szervek vonatkozásában a BM 
Központi Ellátó Parancsnokság, a területi szervek vonatkozá
sában saját szervük szervezi meg és hajtja végre.

Az előzőekben már foglalkoztam azzal, hogy a sorolt városok
ban működő szervek részére elrendelt TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG
- amennyiben más utasítást nem kapnak - egyet jelent a szerv 
kitelepítésének és a személyi állomány kivonásának megkezdé
sével. Hogy mi lehet ez a más utasítás, ezt szeretném röviden 
ismertetni:

Előfordulhat, hogy a TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG ugyan elrendelésre 
kerül, de a nemzetközi, illetve a katonapolitikai, hadművele
ti helyzet még nem teszi szükségessé az irányító szervek ki
telepítését, ezért a belügyminiszter elvtárs a teljes harcké
szültség elrendelésére adott utasításában olyan korlátozó in
tézkedést adhat, hogy a kitelepítést nem kell végrehajtani.
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Ebben az esetben s BM Főügyelet a teljes harckészültséget - a 
"KŐRÖS" intézkedést - az alábbiak szerint rendeli el az érin
tett szervek felé;

Pl.: "Itt a BM Főügyelet vezetője : X .Y alezredes
Intézkedjen a : “PIPACS-VÍZTORONY” alapján"
"A kitelepülést nem kell végrehajtani"

Tehát, ha a főügyelet ilyen korlátozó utasítást is közöl, ak
kor a sorolt városokban működő szervek a béke elhelyezési kör
leteikben hajtják végre az előirt feladataikat, illetve foly
tatják tevékenységeiket.

Az ilyen korlátozó intézkedések kiadásának azonban igen kicsi 
a valószínűsége, sokkal valószínűbb az, hogy a kitelepülést a 
teljes harckészültség elrendelésekor végre kell hajtani.

A jelenleg érvényben levő terveinkben is ennek megfelelően 
szerepelnek a kitelepüléssel kapcsolatos feladatok.

Ha mégis sor kerülne a korlátozó intézkedés bevezetésére, ügy 
a sorolt városokban működő szervek a kitelepülést külön utasí
tás alapján hajtják végre.

A következőkben a családtagok kitelepítésének rendjével kívá
nok foglalkozni.

A HB vonatkozó határozata alapján kitelepítésben érintett la
kosságot, az üzemi dolgozókat a kitelepítés végrehajtása előtt, 
de legalább a háborút közvetlenül megelőző veszélyeztetettségi 
időszakban szükséges tájékoztatni a végrehajtás rájuk vonatko
zó konkrét adatairól.
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E célból az érintett szervek részére kiadtuk a családtagok ki
településével kapcsolatos tájékoztatót, a szerveknek a tájé
koztatókat annyi példányban kellett sokszorosítani, hogy azzal 
az állomány valamennyi tagját elláthassák.

A családtagok eligazítását a fokozott harckészültség elrendelé
se után kell végrehajtani.

Fel kell hívni a családtagok figyelmét, hogy a kitelepülés el
rendelésekor, illetve még a kitelepítés elrendelése előtt is 
kitelepülhetnek a saját maguk által kiválasztott területekre
- rokonokhoz, szülőkhöz - ha azok a területek nincsenek kite
lepítésre tervezve, illetve nem esnek a letelepülés tilalma alá.

Azok a családtagok, akik hadkötelesek, hadiüzemek, közművek 
dolgozói, polgári védelmi szakszolgálatok beosztottai, a ki
település elrendelése slőtt nem hagyhatják el lakóhelyüket, 
kötelesek a munkahelyükön tartózkodni.

Azok a családtagok, akik "M " esetén is működő üzemekben dol
goznak, kitelepítés esetén az üzem által meghatározott befo
gadási helyre kötelesek települni, amely minden valószínűség 
szerint nem esik egybe a belügyi szervek és a személyi állomány 
települési helyével.

Ebből adódóan előfordulhat, hogy a családok egy része háború 
időszakában kettészakad.

A családtagok a kitelepítés elrendelésekor - az előre előké
szített csomagjaikkal a tanács által a lakóhelyük szerint ki
jelölt gyülekezési helyre kötelesek menni, onnan a meghatáro
zott irányokba - útvonalon - hagyják el a várost.

A város elhagyása központilag szervezett formában, közhaszna-
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latú eszközökkel, vagy saját tulajdonukban levő gépjárműveken, 
illetve gyalogmenetben történik.

A városok körül szervezett első átmenő állomásra, vagy a lakó
helyük által kijelölt befogadási helyre való megérkezés után 
a körülményeket és lehetőségeket figyelembe véve törekedjenek 
arra, hogy innen a végleges települési helyekre eljussanak. 
Ennek érdekében vegyék igénybe a helyi rendőri szervek segít
ségét. A kitelepítés, befogadás rendőri biztosításában részt 
vevő rendőri erők adjanak meg minden segítséget ahhoz, hogy 
a belügyi állomány családtagjai eljussanak az állomány telepü
lési helyére.

A végleges települési helyre megérkezve vegyék fel a kapcso
latot a belügyi szervek beszállásolását végző csoportjával, 
akik a végleges beszállásolásukat - a családfővel együtt - 
biztosítják.

Elvtársak!

Mint az előadásomban elhangzott, a belügyi szervek háborús 
időszaki feladatai működése a vezetés és irányítás alakulá
sa igen sok tényezőtől függ. Több olyan előre nem látható 
"váratlan eseménnyel" kell számolnunk, amelyek befolyásolják 
tevékenységünket.

Ahhoz, hogy az e l v á r á s o k n a k  ilyen körülmények között is ele
get tudjunk tenni, feladatainknak már az állandó harckészült
ség időszakában a napi feladatok végrehajtásával párhuzamosan 
meg kell teremteni a folyamatos működés feltételeit.
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Az elénk tűzött célokat csak i gen alapos felkészüléssel, jól 
elkészített - tartalmas - intézkedési és végrehajtási tervek
kel, a feladatok ismeretének állandó fokozásával, a jó felké
szüléssel érhetjük el.
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