
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
„M” ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám: M- 95- 61/ 105- 1977.

SZIGORÚAN TITKOS!

* 098 sz. példány

A BM híradása rendkívüli időszakban
( E L Ő A D Á S )

(Az előadás 1977. május 20-án hangzott el 
a belügyi vezetők „M” és karhatalmi jellegű továbbképzésén)

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/105 - 1977 /1



BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!
"M" ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám : M-95-61/105-1977. sz. példány

A BM HÍRADÁSA RENDKÍVÜLI
IDŐSZAKBAN

/ E L Ő A D Á S /

/Az előadás 1977. május 20-án hangzott el a belügyi vezetők 
"M" és karhatalmi jellegű továbbképzésén/

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/105 - 1977 /2



-  2  -

Tábornok és Tiszt Elvtársak!

Az előadás célja, hogy áttekintést adjon úgy a BM Nem
zetközi, mint hazai hírösszeköttetéseiről, ezen belül a 
BM központi szervek, az alárendelt rendőr-főkapitánysá
gok és parancsnokságok között szervezett, illetve létesít
hető vezetékes és vezeték nélküli hírösszeköttetések helyze
téről a kitelepülést figyelembe véve.

A hírösszeköttetések szervezésénél, tervezésénél és létesí
tésénél figyelembe kellett venni:

- a hírösszeköttetések vonatkozásában a 0011/1973. számú 
BM utasításban, illetve mellékletében meghatározott el
veket, valamint a TVSZ-I-ben előírtakat;

- a legfelsőbb párt és állami vezetés vezetési pontjait;
- a háborús időszaki BM vezetési pontokat;
- a BM-ben meglévő béke időszaki vezetékes és vezeték nél

küli hírrendszereit, eszközeit;
- az "M" célú hírhálózatok létesítésére /400-as program 

keretében/ valamint híradó berendezések beszerzésére 
biztosított költségvetési kereteket, lehetőségeket;

- a postától igénybevétel utján teljes harckészültség idő
szakában biztosítható "VIPERA" fedőnevű jelszavas távköz
lési hálózatokat. 

Mindezek alapján állandó és fokozott harckészültség idősza
kában a békeidőszakban alkalmazott eszközökkel kell a hírösszeköttetést

 biztosítani a Belügyminisztérium vezetése és
az alárendeltek között.

Teljes harckészültség idején, amikor a kitelepülés is elren
delésre kerül, a hírösszeköttetések biztosításához felhasz
nálásra kerülnek a BM fejlesztésből létesült és a postai
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hírhálózathoz csatlakozó távolsági és helyi távbeszélő, vala
mint távgépíró összeköttetések.

II.

A Belügyminisztérium nemzetközi hírösszeköttetési kapcsolatai

THKSZ időszakában a baráti államok állambiztonsági és belügy
minisztériumaival megszervezett híradás:

- a kormányszintű titkosított távbeszélő rendszeren;
- a minisztériumok között megszervezett rejtjelzett rádiótáv

gépíró, valamint rejtjelzett postai telex összeköttetéseken 
biztosított;

- a BM nemzetközi hírösszeköttetési kapcsolatai az 1 .sz. ábrán 
látható
/teljes kitelepülést figyelembe véve/

III.

A BM központi szerveinek és parancsnokságainak hírösszeköt
tetési kapcsolata a BM I. Vezetési Ponttal, a HT-I objek
tumba települő felső vezetéssel, valamint az MN Vezetési 
Pontjaival és a megyei Honvédelmi Bizottságokkal.

A BM I. Vezetési Pont és a HT Vezetési Pontján /HT-I. objektum 
elhelyezkedő BM felső vezetés között az alábbi módon biztosí
tott a hírösszeköttetés teljes harckészültségben, kitelepülés 
esetén.
- a kormányszintű titkosított távbeszélő rendszeren a BM I. 

Vezetési Ponton telepitett állomások felhasználásával,
- a BM I. Vezetési Pont és HT-I. objektum távbeszélő központ

jainak összekapcsolás utján.
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- a BM I. Vezetési Pont és a HT-I. objektum közötti rejt
jelzett tg. kapcsolat útján,

- Határőrség Országos Parancsnokság részére telepített 
távbeszélő és távgépíró központok bekapcsolásra kerül
nek a BM I . Vezetési Pont távbeszélő és távgépíró köz
pontjaiba,

- a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága részére távbeszélő 
és távgépíró állomások kerülnek kiadásra a BM I. Vezetési 
Pont központjairól,

- a BM azon központi szerveivel, amelyek nem a BM I. Veze
tési Pontján települnek, az alábbiak szerint kerül a hír
összeköttetés megszervezése;

- a BM III/IV. Csoportfőnökség háborús működési helyéről 
távbeszélő és távgépíró összeköttetések kerülnek kiépítés
re az MN hírközpontján keresztül a BM I. Vezetési Pont 
távbeszélő és távgépíró központjaihoz,

- a Kormányőrség háborús működési helyére a BM I . Vezetési 
Pont és a HT-I. objektum távgépíró központjáról közvetlen 
összeköttetések kerülnek kiadásra. A távbeszélő kapcsolat 
a Nógrád megyei RFK távbeszélő központján keresztül kerül 
biztosításra,

- a Budapesten visszamaradó, illetve Budapest környékén lévő 
BM objektumokban tevékenykedők részére a budapesti kisegítő 
hírközponton keresztül lesz meg a távbeszélő és távgépíró 
kapcsolat.

Az MN illetékes irányító szerveivel a kapcsolatok biztosítására 
a BM I. Vezetési Pont távbeszélő és távgépíró központja Összekap
csolásra kerül az erre kijelölt MN hírközpontokkal több összeköt
tetéssel.

A megyei Honvédelmi Bizottságok védett vezetési pontjaival az 
összeköttetés biztosítása a HT-I objektum távbeszélő és távgép
író összeköttetéseinek felhasználásával lesz meg a HT-I. objek
tumba telepített BM kisegítő hírközponton keresztül továbbkap
csolással a BM I . Vezetési Pontjára.
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- a BM központi szervek, parancsnokságok és az MN egymás 
közötti hírösszeköttetései a 2. sz. ábrán látható.

2 . A hírösszeköttetések biztosítása a BM I. Vezetési 
Pontjáról a rendőr-főkapitányságokkal THKSZ-ben:

- közvetlen távolsági távbeszélő összeköttetéseken:

Az állandó harckészültségben üzemelő összeköttetések 
közül legalább egy-egy db a budapesti védett kisegítő 
hírközpontra kerülnek átkapcsolásra.
E hírközpont biztosítja a továbbkapcsolást a BM I. Ve
zetési Ponton telepített hírközponthoz. A hírközpont kap
csolja a keresett személyt, illetve szervet.
A hírközpontok között viszonylag kevés összeköttetés nem 
teszi lehetővé, hogy valamennyi rendőr-főkapitányság egy
időben tudjon kapcsolatot tartani a BM I. Vezetési Ponton 
elhelyezkedő BM vezetéssel, illetve szervekkel.
Emiatt várakozással kell számolni.
Borsod, Heves és Nógrád megyei rendőr-főkapitányságok 
részére a HT-I. objektumban települt kisegítő hírköz
ponton keresztül is lesz lehetőség kapcsolás biztosítá
sára.

- A postai országos 5 számjegyű "K" hálózat felhasználásá
val :
Az országos postai hálózatból a BM I. Vezetési Pon
ton "K" góc állomás kerül telepítésre. Egyidejűleg 3 be
szélgetésre lesz lehetőség.

- Közvetlen távolsági távgépíró összeköttetéseken:
A “VIPERA" jelszavas hálózat aktivizálása után az összeköttetések

 a BM I. Vezetési Ponton üzemelő távgépíró 
központra kerülnek átkapcsolásra.

 

Az összeköttetések úgy nyílt, mint rejtjeles kap
csolattartásra alkalmasak maradnak és valamennyi
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rendőr-főkapitányság egyidejűleg tud forgalmazni 
a jelenlegi állapotnak megfelelően.
Heves és Nógrád megyei rendőr-főkapitányságok részére 
a HT-I. objektumban települt kisegítő hírközponton 
keresztül is lesz lehetőség kapcsolás biztosítására.

- Az országos postai telexhálózat felhasználásáról:

Az országos postai telex hálózaton a BM I. Vezetési 
Ponton telepített távgépíró központ hívható lesz.
Egyidejűleg 5 hívás fogadását tudja biztosítani.

- A vezeték nélküli összeköttetések biztosítása az alábbiak
szerint történik:

- A BM vezetési és együttműködési URH rádiórendszer az 
automatikus átjátszó állomások közreműködésével bizto
sítja távbeszélő üzemmódban a kapcsolatot a BM I . Ve
zetési Ponttal a vezetékes hírösszeköttetés megszakadá
sa, illetve hiánya esetén.

- A BM Határőrség kerület parancsnokságok rövidhullámú 
rádióberendezéseiken biztosítják - a vezetékes távíró 
összeköttetések tartós megszakadása esetére a rejtjeles 
táviratok továbbítását a BM I. Vezetési Pontra a terüle
tileg illetékes megyei rendőr-főkapitányságok részére is.

A kitelepülő megyei rendőr-főkapitányságoknál az alábbi el
térő lényeges szempontokat kell figyelembe venni:

- a megyei rendőr-főkapitányságok háborús működési helyeik
ről csak a megyeszékhelyeken lévő távbeszélő és távgépíró 
központjaikon keresztül tudnak bekapcsolódni a vezetékes 
távolsági távbeszélő és távgépíró összeköttetési rendszerbe.
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- Továbbá a megyeszékhelyi távbeszélő és távgépíró 
központokon keresztül lesz biztosítható a megye 
területén lévő alárendelt és együttműködő szervek
kel a hírösszeköttetés.

- A rendőr-főkapitányságok vezetői részére üzemelő or
szágos postai "K" állomásokat át kell kapcsolni az 
RFK székhelyén lévő távbeszélő központra, hogy azok 
is felhasználhatók legyenek a híradásban.

- A megyei háborús működési helyre át kell telepíteni 
a stabil végberendezéseket és a Tihany megyei mobil 
URH rádió központ gépkocsit.

- A rendőr-főkapitányságok vezetői részére a megyei 
HB-ok védett vezetési pontjainak a "K-600"-as hír
rendszer lehetőséget biztosit a BM vezetéssel való 
kapcsolattartásra, valamint a megyei vezetési pontok 
hírközpontjainak összekapcsolásával /RFK-megyei HB/
a BM I. Vezetési Ponttal távbeszélő és távgépíró ös
szeköttetésre.

- A vezeték nélküli összeköttetések vázlata a 4 . sz. ábrán 
látható.

Forgalmi korlátozások és ezzel kapcsolatos egyéb in
tézkedések a teljes harckészültség időszakában.

A vonatkozó utasítások és szabályzatok előírásai szerint 
 a teljes harckészültség időszakában a híradásban korláto
zások kerülnek bevezetésre.
Ennek részleteit a "Szabályzat a rendkívüli időszaki hír
adás tervezésének feladataira és forgalmi rendszabályaira" 
c . kiadvány tartalmazza.

Ki kell emelni, hogy s BM vezetésével a távbeszélő kapcso
lati lehetőség lényeges mértékben csökken az állandó harc
készültség időszakához képest. A vezetés és a jelentőszol-
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gálat folyamatosságát csak a bevezetésre kerülő korlátozó 
intézkedésekkel lehet biztosítani.

A BM I . Vezetési Ponton csak osztályvezetőkig lehet 
majd a BM távolsági távbeszélő hálózatán kapcsolást 
kérni.
Országos közhasználatú telefon hálózat csak a BM I. 
Vezetési Pont Hírközpont útján biztosítható.
A postai fővonalak korlátozott száma a háborús műkö
dési helyeken szintén megköveteli azok használóinak 
korlátozását.

A forgalom zavartalan biztosítása megköveteli, hogy 
mindazon hálózatokon, ahol csak fedőnév és fedőszám 
alkalmazásával lehet kapcsolást kérni /Magyar Néphad
sereg, BM Határőrség/, ott az betartásra kerüljön, 
mert ellenkező esetben a kapcsolásokat megtagadják.

VI. 

A THKSZ elrendelése után a hírösszeköttetések 
biztosításának módja és időnormája

Az elmondottakból kitűnik, hogy a kitelepülés elrende
lése után kezdődik meg a háborús működési helyekén a 
híradás üzembehelyezése, a postai távolsági távbeszé
lő és távgépíró összeköttetéseket magába foglaló 
"VIPERA" jelszavas hálózatok aktivizálása.
Az eddigi tapasztalatok szerint az összeköttetéseknek 
az új végpontokra való kiadása - amennyiben műszaki, 
vagy egyéb problémák nem jelentkeznek - kb. 6-12 órát 
vesz igénybe.
Több jelszavas hálózat egyidejű aktivizálásának elrende
lése esetén a tervezett idő lényegesen megnövekedhet.
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Ebben az időszakban figyelembe véve a konkrét helyzetet, 
nem engedhető meg, hogy a Belügyminisztérium és az alá
rendeltek között megszakadjon a távbeszélő és távgépíró 
kapcsolat.
A minimális kapcsolat biztosítása érdekében az alábbi 
intézkedések lépnek érvénybe:

- a rendőr-főkapitányság egy-egy meghatározott közvetlen 
távbeszélő összeköttetéssel kapcsolatban maradnak a József 
Attila u.-i távbeszélő központtal.
Ez annak érdekében történik, hogy a központ a még Budapesten 
lévő szerveket, ügyeleteket kapcsolni tudja, ugyanakkor a 
BM I. Vezetési Pontra is tud kapcsolást biztosítani,

- a postai telex hálózaton József Attila u-i távgépíró köz
pont elérhető. Ezen keresztül a BM Főügyelet Budapesten 
maradó részlege részére távirat leadható.
A központ egy összeköttetésen a BM I. Vezetési Pontra kite
lepülő szervek részére továbbkapcsolást tud biztosítani,

- a BM I. Vezetési Pont távbeszélő központja a postai távol
sági összeköttetéseken elérhető, de ebben az időszakban még 
csak minimális állomás üzemel majd az ott települő BM köz
ponti szervek részére.

A BM I. Vezetési Ponton hírközpontnál az előadásban jelzet
tek szerint az elrendelés után mintegy 12 óra múlva lesz az 
üzemkészség elérhető.

A BM I. Vezetési Ponton a távbeszélő hálózat kiépítése több 
napra van tervezve, figyelembe véve az objektumok számát és 
előkészítettség lehetőségeit. Az első lépcsőben a vezetés 
/csoportfőnökig bezárólag/ részére nélkülözhetetlen állomások 
kerülnek felszerelésre, üzembehelyezésre.

A Hírközpont működőképessége és veszélyeztetettsége, hírösszeköt
tetések működőképessége és a támadó fegyverek elleni védettsége

A BM vezetékes hír-összeköttetései teljes egészében a postai
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rendszerre épül, amelynek jelenlegi védettsége alacsony fokú. 
A megszervezett hírösszeköttetések a veszélyeztetett városo
kat egyelőre nem kerülik el, így a postai létesítményekben 
bekövetkező rombolások a hírhálózatok működőképességére kihat
nak .

A távbeszélő és távgépíró összeköttetések mindaddig mű
ködőképesek, amíg nukleáris csapások, vagy hagyományos 
bombatámadások nem teszik azokat részlegesen, vagy tel
jesen üzemképtelenné. Ennek bekövetkezésekor a károk hely
reállításáig híradás megszakad.
A megszakadás mértéke és kiterjedtsége függ a csapások ere
jétől, helyétől és mennyiségétől.
A hálózat felépítettségéből adódóan egy-egy országrésszel 
is megszakadhat a kapcsolat, ha olyan postai csomóponton 
történik a rombolás.

VIII.

Fejlesztési tervek az V. ötéves tervidőszakban

A jelenleg folyó középtávú tervidőszakban a belügyi szer
vek híradásának fejlesztése a BM részére jóváhagyott költ
ségvetési keretek figyelembevételével kerültek meghatározásra. 
Kizárólag a háborús időszaki hírösszeköttetés fejlesztését 
szolgálja a 400-as program tovább építése.
Ennek keretében 1980-év végéig az alábbi főbb feladatok ke
rülnek végrehajtásra:

- valamennyi megyeszékhelyről egy-egy meglévő távbeszélő, 
illetve távgépíró összeköttetés Budapest elkerülésével
a BM I. Vezetési Pontjára kerül meghosszabbításra a jel
szavas hálózat aktivizálásának elrendelése után,

- a kitelepülő BM szervek háborús működési helye és a BM 
I. Vezetési Pont között egy-egy közvetlen távbeszélő és
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távgépíró összeköttetés létesül Budapest elkerülésével,
- egyes BM központi szervek részére, akiknek háborús működé

si helyük nem a BM I, Vezetési Ponton lesz, összekötteté
seik száma növekedni fog,

- a kitelepülő rendőr-főkapitányságok háborús működési helye 
és a megyeszékhely között az összeköttetések számának növe
lésére a tervek kidolgozásra kerülnek.

A jelenleg meglévő "M" készletezésű anyagok mellett fo
kozott szerepet kapnak a békeidőszaki feladatok ellátá
sára biztosított berendezések, melyek száma évről-évre 
differenciáltan emelkedik.

A magasabb harckészültségi fokozatok híradás biztosításával 
kapcsolatos feladatainak végrehajtása során a szervek csak 
a "B" időszakban rendelkezésükre álló eszközökkel számolhat
nak.
Fel kell tehát készülni a békeidejű készletek lehető leg
gyorsabb átállítására a háborús időszaki igényeknek megfele
lően.

Befejezésül hangsúlyozni kell, hogy a magasabb harckészült
ségi fokozatok híradásának biztosítása igen sokrétű tervező, 
szervező, kidolgozó és gyakorlati feladatok végrehajtását 
igényli. 
A követelmények szükség szerinti felülvizsgálatával a szemé
lyi és tárgyi feltételek biztosításával lehet csak ezt a fela
datot az utasításokban megfelelően végrehajtani.

-  11 -

pld-ban
Egy pld: 6 lap
Kapják: Elosztó szerint
Nytsz: 116/68-180/1977.

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/105 - 1977 /12


