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Tábornok és Tiszt Elvtársak !

Az előadás címe: "A BELÜGYI SZERVEK FELKÉSZÍTÉSÉVEL SZEMBEN
TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK ÉS A HARCKÉSZÜLT
SÉGBE HELYEZÉSI RENDSZER"

A következő kérdésekkel kívánok foglalkozni:

1./ A belügyi szervek felkészítésével szemben támasztott 
követelmények.

2./ A harckészültségbe helyezés rendszere.

3./ Az állandó harckészültség speciális feladatai.

4./ A fokozott harckészültség feladatai.

5./ A teljes harckészültség feladatai.

Rátérek az első kérdésre.
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I.

A BELÜGYI SZERVEK FELKÉSZÍTÉSÉVEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

A történelem során az imperialista agresszorok mindig nagy 
reményeket fűztek a háborúk váratlan kirobbantásához. Az agresszív 
tömbökhöz tartozó imperialista államok ma is arra készülnek, hogy 
egy esetleges harmadik világháború kirobbantása váratlanul érje a 
szocialista országokat. E célból erőiket állandóan magas fokú 
harci készenlétben tartják.

Mindezekre figyelemmel a Varsói Szerződéshez tartozó államok 
fő feladata, hogy fegyveres erőik és szerveik harckészségét 
állandóan fejlesszék, azt napról napra a követelményeknek meg
felelő szinten tartsák. 

Korszerű háborúban a győzelem elképzelhetetlen az ország sokoldalú 
előzetes felkészítése nélkül. A háborút ma már a szó teljes ér
telmében az egész ország viseli. A fegyveres küzdelem egyidejűleg 
folyhat a frontokon és a hadviselő államok hátországában.

Ebből kiindulva egy háború esetén a nép minden anyagi és szellemi 
erejét mozgósítani kell az ellenség megsemmisítésére. Ezt a
Honvédelmi Törvény II. fejezete 6. §. a következőképpen fogalmazza
meg:

"Az állami, gazdasági és társadalmi szervezetek irányító szervei 
már békében is kötelesek megtenni a szükséges intézkedéseket az 
ország védelmi felkészültségének erősítésére".

Hazánkban - mint ismeretes - az országmozgósítási munka, a fel
készítés az 1960-as évek elején kezdődött el. Meggyorsult és 
tervszerűbbé vált a hadsereg fejlesztése, szervezeti, technikai 
korszerűsítése, a háborús viszonyokra való szervezett és gyors 
áttérést biztosító rendszerek kialakítása.
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Az 1961. évi berlini válságot követően hozott kormánydöntés 
alapján 1962-ben kezdtük el a belügyi ezervek tervszerű fel
készítését a rendkívüli és a háborús időszak feladataira.

A belügyi szervek felkészülésével kapcsolatos munkát a foko
zatosság és a folyamatosság jellemzi.

A Honvédelmi Bizottság a háborúra való felkészülést, a moz
gósítást befolyásoló hadászati-hadműveleti koncepciót illetően 
a következőket fogadta el és tette kötelező érvényűvé az 
országmozgósítási munkában:

1./ Egy esetlegesen elkövetkezendő világháború a két társadalmi 
rendszer döntő osztályháborúja lesz, amelyben mindkét fél 
egymás társadalmi, gazdasági rendszerének teljes megsemmi
sítésére fog törekedni.

2./ A világháború kirobbantásának és lefolytatásának fő módjait 
figyelembe véve az egész ország /ezen belül a fegyveres erők 
és testületek, az államvezetés, a népgazdaság és a lakosság/ 
felkészítése alapvető követelményként jelentkezik.

3./ Számolni kell nukleáris és hagyományos eszközök általi 
csapásokkal. Ezért a háború kezdeti időszakában az ország 
leginkább veszélyeztetett városainak lakossága kitelepítésre
kerül. Számolni kell azzal is, hogy az úgynevezett második 
kategóriájú városokat, vezetési pontokat, fontos objektu
mokat hagyományos atom, vagy vegyi, esetleg biológiai esz
közökkel tömegesen támadják. Ennek következményeként:

a ./ kialakulhatnak nagykiterjedésű kárterületek, amelyeket 
nagyfokú romosodás, személyi és anyagi veszteség jelle
mez;

b./ előfordulhat területi elszigetelődés, a különböző szin
tű vezetés ideiglenes vagy teljes megszűnése, a híradás 
megszakadása.
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4./ Földrajzi helyzetünkből adódóan országunk területének egy 
része átmenetileg hadműveleti területté válhat. Az ellensé

g várhatóan széles körű tevékenységet folytat, majd fel
derítő és diverziós csoportok, légideszant alakulatok be
vetése utján.

Tekintettel arra, hogy a belügyi szervek rendkívüli időszakra való 
felkészítése része az ország felkészítésének, ezek a követelmények 
kötelező érvényűek a belügyi szervek felkészülési tevékenységében 
is.

A Honvédelmi Bizottság 1972-ben több határozatban pontosította 
a fegyveres erők és testületek rendkívüli és háborús időszaki 
feladatait. Döntést hozott a hátország fegyveres védelme egy
séges és integrált rendezerének létrehozására.

A Magyar Néphadsereg Vezérkari Főnöke az állami döntések alapján
- összhangban az Egyesített Fegyveres Erők Főparancsnokság Direk
tíváival - a 00072/1972. számú utasításában elrendelte a Magyar 
Néphadseregnél a harckészültségbe helyezés korszerűsítését, amely 
intézkedés a belügyi szervek ezirányú tevékenységére is kihatás
sal volt.

Ilyen előzmények után került sor a 0011/1973. számú "A Belügy
minisztérium és szervei harckészültségének biztosítása" tárgyú 
belügyminiszteri utasítás kidolgozására és kiadására.

II.

A HARCKÉSZÜLTSÉGBE HELYEZÉS JELENLEGI RENDSZERE

Harckészültségen azt a képességet kell érteni, melynek alapján a 
szervek képesek meghatározott feladatokat kellő időben, szerve
zetten megkezdeni és eredményesen végrehajtani.
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A harckészültség fogalma érvényes békében és háborúban egyaránt.
A harckészültség folyamatos fenntartása a háború alatt is minden 
parancsnok elsőrendű kötelessége. Terveket azonban csak a ma
gasabb harckészültségi időszakokban a háborús ügyrend hatályba 
lépéséig végrehajtandó feladatokra készítünk.

A harckészültségbe helyezési rendszer azoknak a rendszabályoknak 
és intézkedéseknek az összessége, amelyeknek bevezetésével és 
alkalmazásával a belügyi szervek képesek a háborús ügyrendekben 
meghatározott feladatok folyamatos végrehajtására.

A magasabb harckészültségbe helyezés mint folyamat- szakaszokra 
bontható. A szakaszokat a harckészültségbe helyezés " FOKOZATAI" - 
nak nevezzük. A belügyi harckészültségi rendszernek három foko
zata van. Megkülönböztetünk: ÁLLANDÓ, FOKOZOTT és TELJES harcké
szültségi fokozatokat.

A belügyi szervek harckészültségi rendszere fokozatait illetően 
azonos a Magyar Néphadsereg harckészültségi rendszerével, azon
ban lényeges eltérés van azok tartalmát illetően.

A valamennyi belügyi szervre vonatkozó rendszabályokat a minisz
teri utasítás általános részében találjuk. Egy adott szervre 
vonatkozó speciális rendszabályokat a miniszteri utasítás mellék
letei tartalmazzák.

A harckészültségbe helyezés rendszere alapvetően az alábbiakat 
foglalja magában:

1./ A harckészültségbe helyezés elrendelésének megszervezését;

2./ A személyi állomány megbízható riadóztatási és értesítési 
rendszerét;

3./ A speciális intézkedések végrehajtására való felkészülést;

4./ A feladatok végrehajtásához szükséges személyi, anyagi- 
technikai feltételeinek biztosítását;
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5 ./ A személyi állomány és technikai eszközök sorolt városokból 
történő kivonásának / kitelepülés / feltételeit;

6./ A háborús időszaki működés bizonyos fokú előkészítését.

A harckészültségbe helyezés elrendelése

- Elrendelésére a miniszter, az államtitkár és az illetékes 
miniszterhelyettesek jogosultak.

- A magasabb harckészültségbe helyezés végrehajtására 
vonatkozó parancs közlése fedőnév és ellenőrző jelszó 
alkalmával történik.

A belügyi szervek magasabb harckészültségbe helyezésének főbb
sajátossága:

1./ Egyetlen állam sem képes fenntartani olyan haderőt, hogy a 
háború katonai célját mozgósítás nélkül elérje. Következés
képpen sor kerül a haderők mozgósítására. Magasabb harc
készültségbe helyezés esetén a belügyi szerveknél is végre- . 
hajtjuk a tartalékosaink mozgósítását, a működést biztosító 
anyagi-technikai szükségletek bevonultatás útján történő 
igénybevételét.

2./ A 0011/1973. számú miniszteri utasítás kimondja, hogy a
belügyi szervek harckészültségbe helyezésének részét képezi 
a személyi állomány hagyományos és tömegpusztító fegyverek ha
tásai elleni védelmének előkészítése és biztosítása, az ezzel 
kapcsolatos rendszabályok bevezetése és fenntartása.

3 ./ A magasabb harckészültségbe helyezéssel kapcsolatosan a
személyi állomány riasztását és együtt tartását meghatározott 
rend alapján - néhány szerv kivételével - két ütemben 
hajtják végre.
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Az együtemű riadóztatásra azoknál a belügyi szerveknél kerül 
sor, amelyeknek jelentős szerepük van pl.: a legfelső állami 
vezetés tevékenységének biztosításában, vagy a BM szervek 
anyagi-technikai ellátásában stb.

4 ./ A magasabb harckészültségbe helyezés időnormájával foglalkozva 
a következőkre szükséges felhívni a figyelmet;

A miniszteri utasításban az FHKSZ és a THKSZ bevezetésére meg
határozott időnorma attól függően változik, hogy az elrendelés 
munkaidőben, munkaidőn kívül törté nt vagy megelőzte e a THKSZ-
a fokozott harckészültség elrendelése. Ezért a fokozott harc
készültség bevezetésének időnormája 5 óra, a THKSZ esetében 
pedig 3 óra. Ez általános időnorma, ezen belül egy-egy fel
adat végrehajtásának részidejét külön-külön kell meghatározni.

III.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG SPECIÁLIS FELADATAI

Az állandó harckészültség, mint a harckészültség alapvető fokozata 
a belügyi szervek olyan készenléti állapotát jelenti, amikor azok 
a mindennapi tevékenységet folytatva állandóan készen állnak a 
magasabb harckészültségi fokozatok időszakaira meghatározott 
feladatok teljesítésére.

Az állandó harckészültségnek, mint időszaknak a tartalma azok a 
tervező és szervező tevékenységek összessége, melyeknek eredmé
nyeként a szerveknek mindenkor képeseknek kell lenni a számukra 
meghatározott feladatok végrehajtására.

Az állandó harckészültség célját, tartalmát, rendszabályait és 
feladatait a 0011/1973. számú miniszteri utasítás rögzíti.
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Az állandó harckészültség időszakában az alábbi igen jelentős
általános jellegű feladatokat kell megoldani:

1./ A tervek, okmányok elkészítése, folyamatos pontosítása 
és naprakészen tartása;

2 ./ A szervek felé a riasztás-értesítés megszervezése és 
folyamatos tökéletesítése;

3./ A személyi állomány riadóztatásának megszervezése és az 
állomány felkészítése;

4./ A személyi állomány távollétének szabályozása, a távollévő 
állomány visszarendelésének megszervezése;

5 ./ A személyi állomány felkészítése a rendkívüli időszaki
feladatok végrehajtására, valamint a támadó fegyverek hatásai 
elleni védelem legfontosabb követelményeire.

6./ A fegyverzet, gépjárművek, híradó és egyéb technikai
eszközök előírt hadrafoghatóságának biztosítása;

7./ Anyagi készletek meghatározott - igényeknek megfelelő - 
mennyiségben való tárolása és kiadáshoz előkészített 
állapotban tartása;

8./ A kijelölt háborús működési helyek előkészítése, illetve 
működőkészségének biztosítása;

9./ A harckészültségi feladatok végrehajtásának begyakorlása 
és további rendszeres gyakorlása;

10./ A tartalékos állomány biztosítása, rendszeres képzésének 
és továbbképzésének megszervezése és végrehajtása.
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A szervek gyors és szervezett tevékenysége megkezdésének, a 
feladatok végrehajtásának egyik legfontosabb feltétele a ma
gasabb harckészültségbe helyezést biztosító tervek napra
készsége.

A 0011/1973. számú miniszteri utasítás és a kapcsolódó szabály
zataink szerint a ezervek a következő tervekkel rendelkezhetnek:

1./ "Összesített harckészültségbe helyezési terv"
Ez összefoglalja azokat a főbb rendszabályokat, feladatokat, 
amelyeket a szerv egészének kell végrehajtania. Ez a terv 
esek az FHKSZ elrendelése és a THKSZ elérése. Illetve a 
háborús ügyrend hatályba lépése közötti időszakot és feladatokat

 öleli fel.

2./ "Intézkedési terv"
A szerven belül egy maghatározott alegység - beosztott 
osztály, rendőrkapitányság és egyéb, az utasításban meg
nevezett részleg - össz feladatait tartalmazza.

3./ "Végrehajtási terv"
Az összesített harckészültségbe helyezési tervben, valamint 
az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásá
nak rendjét, az ahhoz szükséges személyi, technikai stb. 
szükségletet, azok biztosításának módját tartalmazza.

Fontos követelmény a tervek naprakészségének állandó, folya
matos biztosítása. Ezért kell a parancsnokoknak a tervek el
lenőrzését minden év február és október hónapban végrehajta
ni.

A terveket soron kívül pontosítani, illetve módosítani kell, ha:

- a szervezetben változás következett be és az kihatással van a 
tervekben foglaltakra;
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- a benne szereplő adatokban változás áll be;

- elöljáró parancsnok - valamilyen okból - elrendeli.

A riasztás és értesítés megszervezése alatt a belügyi és más párt, 
állami és társszervek gyors és megbízható riasztását, értesítését 
értjük. A riasztási és értesítési rendszer lényegében:

- az ügyeleti szolgálatokból,
- a riasztási és értesítési okmányokból és
- a fedőnevek, jelszavak továbbítására szolgáló 

futárszolgálatból, valamint
- technikai eszközökből

áll.

Az ügyeleti szolgálatba beosztottaknak alaposan ismerni kell 
valamennyi okmányt, az egyes fedőnevek után végrehajtandó 
feladatokat. A fedőnevek vételével, továbbításával kapcsolatos 
szabályokat. A jó munka előfeltétele a begyakorlottság, a 
szolgálatot ellátók összeszokottsága, a rendelkezésre álló 
technikai eszközök szakszerű kezelése.

A magasabb harckészültségbe helyezés személyi feltételeit a 
parancsnokoknak kell biztosítani. Minden szervnél fontos kö
vetelmény, a távollevő személyeket nyilvántartsa, megjelölve 
azok tartózkodási helyét, az értesítés módját, a visszaérkezés 
idejét.

A szervek harckészültségének, hadrafoghatóságának meghatározója: 
a személyi állomány felkészültségének, kiképzettségének, a fel
adatok megoldásában való jártasságának foka. Nagyon fontos a kü
lönböző ellenséges csapások hatásai elleni védelemre való felkészí
tettségük.
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Az állandó harckészültség időszakában kerül sor bizonyos anyagok 
"M” készletezésére. Biztosítani kell azok hadihasználhatóságát,
időnkénti cseréjét, gyors igénybevehetőségét, a magasabb harc
készültségbe helyezés esetén azok elosztását /kiadását/ és szál
lítását. Fontos követelmény, hogy az anyagokat a felhasználás 
közelségében tároljuk.

A vonatkozó kormányhatározat értelmében a sorolt - kitelepülő - 
városok területén működő szervek háborús időszakban a városokon 
kívül működnek. Ezért a tovább működés céljára háborús működési 
helyet kell kijelölni. A fokozott harckészültség időszakában 
az érintett szervek felkészülnek ezen objektumok átvételére, a 
teljes harckészültség elrendelését követően azokat a békeidőszaki 
használatból átveszik és ha a szervek más utasítást nem kapnak, 
a teljes harckészültség elrendelésével a betelepülés is kezdetét 
veszi.

A szervek magasabb harckészültségbe helyezésére készült tervek 
alapján az állandó harckészültség időszakában kell, hogy sor 
kerüljön a feladatok gyors és szervezett végrehajtásának be
gyakorlására. A feladatok végrehajtását célszerű az egyszerűtől 
a bonyolult felé haladva gyakoroltatni. /A tervezett és végre
hajtott gyakorlatok során igyekeztünk is ezt az elvet érvénye
síteni./ A gyakorlás alkalmas módszerei lehetnek: mozzanatok 
gyakorlása, bemutató gyakorlat, parancsnoki és törzsvezetési 
gyakorlat, komplex harckészültségi gyakorlat és "M" szemle.

A Honvédelmi Bizottság 4/230/1972. számú határozata meghatározta 
a belügyi szervek speciális és integrált hátországvédelmi felada
tait :

A HATÁROZAT SZERINT SPECIÁLIS BELÜGYI FELADATAINK A KÖVETKEZŐK:

1./ A védett vezetési pontra települő párt- és kormányvezetők 
személyi védelmének biztosítása. A védett vezetési pontok 
operatív védelme. A megyei /fővárosi/ Honvédelmi Bizottság 
elnökének személyi védelme, tagjai mozgásának operatív és 
rendőri biztosítása.
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2./ Hadiipari és egyéb fontos üzemek, vállalatok operatív védelme, 
romboló és kártevő cselekmények megakadályozása. A hadiiparban 
biztonsági igazgatóhelyettesi rendszer szervezése.

3./ A kapitalista országok hírszerző szervei ellen ez elhárítás 
fokozása, a semleges kapitalista országokban a felderítő 
tevékenység aktivizálása.

4./ Az agresszor országok követségeinek elfoglalása, állampolgá
rainak őrizetbevétele, internálása és az internáló táborok 
működtetése. A semleges kapitalista országok ideiglenes jel
leggel hazánkban tartózkodó állampolgárai rendőri védelmének 
megszervezése, hazájukba történő utazásuk elősegítése. A szo
cialista országok külképviseleti szerveinek fokozott védelme, 
állampolgárai felszólítása hazájukba történő ha átérésre és 
annak elősegítése . /Külön intézkedésre/

5./ A társadalomra veszélyes személyek őrizetbe vétele és interná
lás végrehajtására történő átadás a Bv szerveknek. /Külön el
rendelésre./ 

6 ./ Nyílt cenzúra megszervezése és folyamatos végzése a postai 
levél és távirat forgalomban. A külfölddel történő telefon- 
beszélgetések nyílt ellenőrzése.

7./ Amatőr rádióadás és vételi tevékenység betiltása.

8 ./ Az ipari robbanó és mérgező anyagok, a fegyver, lőszer for
galmára, felhasználására, tárolására és beszolgáltatására 
vonatkozó szigorító rendszabályok bevezetése és betartásuk 
ellenőrzése.

9 ./ A háborús időszak határforgalmára vonatkozó korlátozó intéz
kedések bevezetése, azok folyamatos biztosítása.

10./ A BM saját objektumainak, valamint a határövezetben levő 
közúti, vasúti műtárgyak őrzése.
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AZ EGYSÉGES, INTEGRÁLT - a Munkásőrséggel, illetve az MN alakula
taival. együttműködésben végrehajtandó - a HÁTORSZÁGVÉDELEM RÉSZÉT 
KÉPEZŐ FELADATAINK A KÖVETKEZŐK:

11./ Az államhatárok őrzése, részvétel az államhatárok védelmében, 
A legfelsőbb állami vezetés vezetési pontjainak, valamint 
egyes kiemelt objektumok őrzése.

12./ Karhatalmi feladatok szervezése és végrehajtása saját erőkkel, 
valamint a Munkásőrség és a Magyar Néphadsereg e célra kije
lölt erőinek bevonásával.

13./ A fegyveres erők és testületek mozgósításának rendőri bizto
sítása.

14./ A lakosság és a vezető szervek kitelepítésének rendőri biz
tosítása, a visszamaradó anyagi javak őrzése, a csapást 
szenvedett területeken a rend fenntartása.

15./ Az ellenséges légideszant, felderítő és diverziós csoportok 
felderítése, a felderítő és diverziós csoportok megsemmisí
tése, közreműködés a légideszantok megsemmisítésében.

16./ Közreműködés a saját és szövetséges csapatok manővereinek, 
anyag- és csapatszállításainak biztosításában, a katonai 
forgalomszabályozás megvalósításában.

17./ Részvétel az Országos Sugárfigyelő és Jelzőrendszer működé
sében.

A felsorolásból kitűnik, hogy a belügyi szerveknek igen komoly 
feladatok végrehajtását kell az állandó harckészültség idősza
kában előkészíteni és a szükséges szervezeti, személyi, valamint 
tárgyi feltételét megteremteni.

-  14 -

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 61/108 - 1977 /15



Tábornok és Tiszt Elvtársak!

RÖVIDEN TEKINTSÜK ÁT A BELÜGYI SZERVEK JELENLEGI FELKÉSZÜLTSÉGÉ
NEK HELYZETÉT, AZ 1973-ban KIADOTT 0011-es SZÁMÚ MINISZTERI UTA
SÍTÁS KIADÁSA ÓTA MIT TETTÜNK AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZA
KÁBAN :

- A belügyi szervek kidolgozták a magasabb harckészültségi foko
zatok időszakára meghatározott feladataik végrehajtását bizto
sitó terveket, amelyeknek e többsége megfelel az előírt köve
telményeknek.

-  Megteremtettük az állam és a közbiztonság fokozott védelmére 
tervezett intézkedések szervezeti és személyi feltételeit.

- Országos összevonásokon, tanintézetekben és a szerveknél foly
tatott képzés és továbbképzés során időt biztosítottunk a föl
készüléssel kapcsolatos ismeretek elsajátítására.

- A rendkívüli és háborús időszakra meghatározott feladatok vég
rehajtására való felkészülés céljából a szervek gyakorlatokat 
tartottak.

- A belügyi, továbbá a vonatkozó honvédelmi bizottsági határoza
tok által a belügyi szervek feladatkörébe utalt minisztériumok, 
országos hatáskörű, valamint a területi védelmi szervek értesítésének

 rendszere elkészült.

- Kidolgozást nyert a Belügyminisztérium szervei hadkiegészíté
sének /mozgósításának/ rendszere. Annak gyors végrehajtása a 
HM szerveivel együttműködve biztosított.

- Kidolgozásra kerültek a belügyi vonatkozású háborús időszaki 
jogszabály-tervezetek.
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- Az új követelményeknek megfelelően kidolgozásra kerültek a 
vezetés okmányai, a háborús időszaki ügyrendek.

- Az integrált hátországvédelmi feladatok ellátására a tervek 
elkészültek, vagy a kidolgozása folyamatban van.

- A belügyi szervek folyamatos irányításának biztosítása céljá
ból ki van jelölve a minisztérium, a rendőr-főkapitányságok,
a HŐR kerület parancsnokságok, a tűzoltó parancsnokságok tar
talék vezetése.

- Az "M" készletezési terveknek megfelelően folytatódott az "M" 
készletezésű anyagok, eszközök beszerzése, elosztása és táro
lása. A készletezett "M" anyagok a felhasználó szervek raktá
raiban, vagy az érintett nagykereskedelmi vállalat közeli rak
táraiban vannak tárolva.

- A kitelepülő belügyi szervek és tűzoltó parancsnokságok intéz
kedési tervet készítettek a háborús működési helyre történő 
szervezett áttelepülésre, és a kitelepülő állomány családtag
jainak beszállásolására.

- A mozgósítás idejének lerövidítése céljából a tartalékos állo
mány hadiruházata kiosztásra került.

- A szolgálati fegyverek 100 %-a, a híradó berendezések 90 %-a 
hadihasználható állapotban van.

- A népgazdaságból igénybevételre tervezett technikai eszközök 
/gépjármüvek, objektumok, szolgáltatási kapacitások/ biztosí
tottak, bármikor igénybe vehetők.

- Valamennyi belügyi szerv és egység, valamint a tűzoltó parancs
nokság irányában elkészültek a hírösszeköttetést biztosító ter
vek. A háborús időszaki működéshez szükséges plusz vonaligényünk 
a posta szerveinél biztosításra került.
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- A szervek folyamatosan végezték a meglevő életvédelmi létesít
mények karbantartását, korszerűsítését, az új beruházásoknál a 
védett vezetési pontok kiépítését.

Az életvédelmi létesítménnyel nem rendelkező szervek tervet 
készítettek a szükségvédelmi létesítmények kivitelezésére és 
berendezésére. Minden szerv megszervezte a légi és RBV riasz
tást.

Biztosítva van valamennyi szerv élelmiszer, ivóvíz, technikai 
eszköz védelme.

AZ ÁLLANDÓ HARCKÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAKBAN A FELKÉSZÜLÉSSEL KAPCSOLA
TOSAN TAPASZTALT PROBLÉMÁK ÉS FOGYATÉKOSSÁGOK: 

- A felkészültség még nem éri el a kívánt szintet. Elsősorban 
a feladatok gyakorlati végrehajtása terén fordul elő bizony
talanság és határozatlanság.

- Nem kielégítő a rendkívüli időszakkal kapcsolatos kötelmek 
ismerete, különösen vonatkozik ez az önvédelmi feladatokra.

- A tartalékos állományunk belügyi feladatokkal kapcsolatos szak
ismerete hiányos. A főkapitányságok részére biztosított tarta
lékos tisztek kétharmada, a tiszthelyettesi állomány csaknem 
egésze nem rendelkezik rendőri ismeretekkel. Teljesen képzet
len a tűzoltó parancsnokságok részére biztosított tartalékos 
állomány.

- A kitelepítés és a befogadás rendőri biztosítására vonatkozó 
terveket - a kitelepítéssel kapcsolatosan megjelent új HB ha
tározat alapján - 1978-ban újra kell készíteni.

- Az önvédelemmel összefüggő szaktevékenységre való felkészülés 
hiányos, különösen vonatkozik ez a csapások következményeivel 
kapcsolatos helyzetértékelésre, a kialakult helyzet alapján a 
szolgálatot ellátó állomány feladatainak meghatározására.
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- A szervek életvédelmi létesítményekkel való ellátottsága ala
csony szintű. A meglevő életvédelmi létesítmények egy része
a korszerű követelményeknek nem felel meg.

- Hiány mutatkozik RBV műszerek, híradó eszközök és speciális 
szállító járművek /PSZH/, tűzoltó málházási felszerelések, 
oltóanyagok /hab, por/ stb. tekintetében.

IV.

A FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG FELADATAI

A fokozott harckészültség lényegében átmenet az állandó harc
készültség körülményeiből a teljes harckészültség állapotába. 
Másképpen kifejezve: a szervek magasabb harckészültségi álla
pota, az állandó harckészültség és a teljes harckészültség 
között mintegy közbeeső fokozat. Elrendelésére a nemzetközi 
helyzet súlyos kiéleződése esetén kerül sor.

Célja: valamennyi szakterületen megteremteni mindazon fel
tételeket, amelyek szükségesek a teljes harckészült
ség gyors eléréséhez.

Tartalma: azon rendszabályok előkészítése és az utasításnak 
megfelelő bevezetése, amelyek biztosítják:

- A Magyar Népköztársaság állami, társadalmi rendje, a közrend 
és a közbiztonság védelmének, az államhatár őrzésének fokozá
sát, az egységes integrált hátországvédelmi rendszerben szer
veinkre háruló feladatok végrehajtásának megkezdését;

- a rendkívüli időszaki speciális intézkedések végrehajtásának 
előkészítését;
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- a mozgósítás végrehajthatóságát;

- a személyi állomány készenlétbe helyezését;

- az anyagi készletek gyors málházását, védett vezetési pontok 
üzembe helyezési készségét, az ellenség várható csapásai kö
vetkezményeinek csökkentését.

1./ A fokozott harckészültség elrendelése történhet munkaidő
alatt, illetve azon kívül.

a./ Munkaidő alatt történt elrendelés esetén az elrendelést 
közvetlen a szerv parancsnoka is kaphatja. Munkaidő 
alatt történt elrendelés esetén a teljes személyi 
állomány eligazítását végre kell hajtani.

b./ Munkaidőn kívül történt elrendelés esetén az elrendelést 
az ügyeleti szolgálat kapja. Az ügyelet a vonatkozó 
szabályok szerint jelenti a szerv parancsnokának, végre
hajtja azokat az értesítéseket, amelyek hatáskörébe van
nak utalva. Ilyen esetben a teljes személyi állomány el
igazítását a tervekben rögzítettek alapján kell végezni.

2 ./ A fokozott harckészültség időszaka intézkedéseinek sajátos
ságai :

a ./ Ebben az időszakban a szervek továbbra is a béke elhe
lyezésben maradnak, de egyidejűleg a kitelepülő szervek 
előkészítő tevékenységet folytatnak a háborús működési 
helyre történő áttelepülés és az ottani működés bizto
sítása érdekében.

b./ Az FHKSZ rendszabályait rejtve, a titkosság követelmé
nyeit betartva kell végrehajtani.

c./ Az állomány napi tevékenységét fokozottabban végzi. 
Szükség szerint napi nyolc órán túl is dolgozik.
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d./ A kijelölt szervekhez bevonul a tartalékos személyi 
állomány és a népgazdaságtól igénybe veszik az állan
dó harckészültség időszakában biztosított gépjárműve
ket.

3./ A fokozott harckészültség elrendelésével egy sor rendsza
bály lép hatályba.

VALAMENNYI SZERVNÉL:

a./ Riadóval berendelik a parancsnokokat, helyetteseket, 
az "M" területen dolgozókat, továbbá a harckészült
ségi feladatokat végrehajtó személyeket. A kijelölt 
személyeket néhány kijelölt szerv teljes személyi  
állományát munkaidő után együtt tartják, gondoskod
nak elhelyezésükről, élelmezésükről.

b./ Megszüntetik az állomány szabadságolását és eltávozását, 
bevezetik a 24 órás megerősített ügyeleti szolgálatot. 
Ahol ügyeleti szolgálat nincs, ott ügyeleti szolgálato

t állítanak fel.

c./ A BM iskolákon - a műszaki és a kutyavezetőképző tan
folyam kivételével - az oktatást beszüntetik. A hall
gatókat eredeti szolgálati helyükre irányítják.

d./ Megerősítik az elhelyezési körletek és hatáskörbe tar
tozó objektumok őrzését. Az objektumokba való belépte
tésre és benntartózkodásra korlátozó rendszabályokat 
vezetnek be.

e./ A vegyesruhás állomány részére elrendelik az egyenruha 
állandó viselését.

f./ A szervek parancsnokai /ügyeletes tisztjei/ 20 órai 
eseményzárással, naponta 22.00 óráig - a békeidőszaki
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jelentési kötelezettségeken túl - a kidolgozott tervek 
alapján a BM Főügyelet útján jelentik a harckészültsé
gi feladatok végrehajtását, a "kiegészített jelentési 
kötelezettség" c. okmányban felsorolt eseményeket, ada
tokat. /Fontos értesülést, adatot, rendkívüli eseményt 
a nap bármely szakában soron kívül jelentenek./

g ./ A tevékenység rejtettsége mellett biztosítani kell az 
állandó készenlétet a teljes harckészültség feladata
inak végrehajtására.

A BM KÖZPONTI ÉS TERÜLETI ÁLLAMBIZTONSÁGI ÉS RENDŐRI SZERVEI
- AZ ÖSSZES POZÍCIÓK KIHASZNÁLÁSÁVAL, MINDENEKELŐTT AZ AGRES
SZÍV KATONAI TÖMBÖKHÖZ TARTOZÓ ORSZÁGOK VONATKOZÁSÁBAN - TÖRE
KEDNEK ADATOK SZERZÉSÉRE.

- csapatok átcsoportosításáról, gyakorlatoztatásáról, össz
pontosított erőkről, rejtett vagy nyílt mozgósításra való 
felkészülésről;

- deszant alakulatok felderítő és diverziós csoportok terve
zett bedobásáról, magasabb egységek és hadműveleti csa
patok manőverezéséről, felderítési eszközök objektumairól 
/rádiólokátor állomások, optikai rendszerek, iránymérők, 
televízió-rendszerek, felderítő gépek stb./;

- hadszíntér előkészítésével összefüggésben tartalék repülő
terek, közutak, vasutak, vízi utak, vezetési pontok hadtáp 
objektumok, javító központok és kirakodó bázisok előkészíté
séről;

- a haditermeléssel összefüggő gazdasági rendszabályok beveze
téséről ;

- a magyar emigráns szervek fegyveres szervezkedéséről, olyan 
előkészületi tevékenységekről, amelyek területek kiürítésére, 
a lakosság kivonására irányulnak;
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- adatokat szereznek a külföldi hírszerző központok és előre
tolt bázisaikba való behatolás útján az agresszív tömbök ha
zánkban és a szocialista államokban működő aktív és potenci
álisan telepitett ügynökségeinek felderítése és felszámolása 
érdekében.

A SOROLT /KITELEPÍTÉSRE JELÖLT/ VÁROSOKBAN MŰKÖDŐ SZERVEKNÉL:

- kiküldik a háborús működési helyet előkészítő csoportokat,  
ellenőrzik a háborús működési helyek elfoglalásának fel
tételeit ;

- a folyamatos tovább működéshez szükséges okmányokat, eszközö
ket szállításra előkészítik, a visszamaradó titkos anyagokat 
biztonságba helyezik;

- pontosítják a szolgálati érdekből visszamaradó személyi állo
mány ellátására és védelmére vonatkozó terveket;

- előkészítik a saját objektumok, körletek biztonságos hátra
hagyását;

- a személyi állományt tájékoztatják a családtagok kitelepülésé
vel kapcsolatos tudnivalókról.

AZ ÁLLAMBIZTONSÁG, A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN A SZER
VEK:

- Meggyorsítják a büntető eljárás alatt álló személyek ügyében 
a vizsgálati munkát. A fogvatartott személyeket felülvizsgál
ják, szabadon bocsátásukat - a társadalomra veszélyes szemé
lyek kivételével - előkészítik. A veszélyeztetett városokban 
felkészülnek az őrizetben, letartóztatásban maradó személyek 
elszállítására. A bűntettek elkövetéséről, vagy előkészületé
ről szóló jelzéseket a szükséges intézkedések megtétele érde
kében azonnal ellenőrzik.
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- A társadalomra veszélyes személyekkel kapcsolatos változások
ról - besorolás, törlés, lakhely változás - soron kívül érte
sítik az érintett operatív és nyilvántartó szerveket.

- Fokozottan ellenőrzik a kapitalista - különösen az agresszív 
katonai tömbökhöz tartozó - országok magyarországi külképvi
seletén dolgozókat, a beutazó állampolgárok bejelentkezését , 
mozgását.

- Szoros és titkos ellenőrzés alá vonják az összes agresszív 
tömbhöz tartozó országokból érkező, vagy oda küldött postai 
küldeményeket.

- A kapitalista országok budapesti követségei, kapitalista or
szágok hírszerző központjai, ellenállomásai, rádiós ügynökei, 
katonai adóállomásai hatékonyabb felderítése céljából fokozott 
ellenőrzés kerül bevezetésre.

- Az agresszív katonai tömbökhöz tartozó kapitalista országok 
vonatkozásában a magánjellegű utazást szolgáló útiokmányok 
kiadását felfüggesztik. A hivatásos célból történő kiutazá
sokat csak halaszthatatlan esetekben engedélyezik. Beszünte
tik a külföldön tartózkodók útlevelei érvényességének meg
hosszabbítását, a nem katonai célú lőfegyverek, lőszerek, 
robbantó anyagok gyártásának engedélyezését, intézkednek 
ezen eszközökkel való visszaélés megakadályozására.

-  Előkészítik és pontosítják a külföldi állampolgárokkal és a 
társadalomra veszélyes személyekkel szemben bevezetendő in
tézkedések okmányait. 

- Intézkedést vezetnek be a katonai objektumok fokozott opera
tív védelmére. 

- A társszervekkel együttműködve a fegyveres erők és testüle
tek egységét, hadrafoghatóságát zavaró ellenséges cselekmé
nyek felderítésére intézkedést vezetnek be.
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- Eligazítják a hálózati személyeket a rendet és közbiztonságot 
zavaró jelenségek, az ellenséges hangulatkeltések, röpcédulá
zások és falra írások, esetleges merénylet, kártevés, rombolás, 
stb. előkészületének soron kívüli jelentésére.

- Intézkednek: a szocialista országokban működő magyar külkép
viseleti szervek fokozott operatív védelmére, megtiltják a 
kapitalista országok Dunán tartózkodó hajói személyzetének 
partra lépését. 

- Szigorító rendszabályokat vezetnek be az őrizetben levő sze
mélyek őrzésére, kísérésére, az elítéltek szökési, kitörési,
támadási szándékainak felderítésére, megakadályozására.

 

- Razziákat hajtanak végre a bűnözők tömörülési helyein, előse
gítik a közellátás zavartalanságának biztosítását.

- Biztosítják a saját és szövetséges csapatok mozgását, lakott 
területeken való áthaladását, vasúti csomópontokon a ki- és 
berakodások zavartalanságát, a katonai bevonulási helyeken a 
rend fenntartását, az elvonulás zavartalanságát.

- Hálózatfejlesztést végeznek az állandó készenléti idejű és a 
hátországvédelmi alakulatoknál, a rövid, illetve hosszabb ké
szenléti idejű alakulatoknál felkészülnek a hálózati operatív 
munka beindítására.

- Megkezdik az ellenséges felderítő és diverziós csoportok, lé
gideszant alakulatok felderítését, felkészülnek a csoportok 
felszámolására, illetve a légideszant alakulatok megsemmisí
tésében való közreműködésre.

- Felkészülnek a polgári lakosság kitelepítésével, befogadásá
val, a visszamaradó anyagi javak őrzésével, a kitelepített 
városokba való be és kijárással összefüggő feladatok végre
hajtására.
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- Fokozott gondossággal végzik a magyar és külföldi párt-, és 
állami vezetők utazásainak, valamint a politikai, kulturális, 
sport és egyéb rendezvények operatív biztosítását.

- Felkészülnek a megyei /fővárosi/ HB elnökök személyi biztosí
tására, a HB tagok utazásának rendőri biztosítására, a HB-ok 
védett vezetési pontjainak külső operatív védelmére.

-  A BM határőrség szervei áttérnek a "Határőrizeti Szabályzat
ban meghatározott megerősített szolgálatra, figyelemmel kísé
rik az osztrák határ közelben végrehajtott csapatmozgásokat, és 
határvédelmi tevékenységekben mutatkozó változásokat, szükség 
szerint végrehajtják a szövetséges csapatok be- és kilépteté
sét. 

Tábornok és Tiszt Elvtársak!

A MOZGÓSÍTÁSI FELADATOK TELJESÍTÉSE ÉRDEKÉBEN VALAMENNYI ÉRIN
TETT SZERVNÉL:

-  A hadilétszámot pontosítják, a hadra fogható állományt számba  
veszik, felkészülnek a mozgósítás végrehajtására.

- A tartalékos állomány személyi okmányait /szolgálati igazol
vány, személyi igazoló jegy, névjegyzék/ előkészítik, szük
ség szerint pontosítják.

- A Kormányőrség Parancsnokságnál, a Budapesti Rendőr-főkapi
tányságnál, a Pest megyei Rendőr-főkapitányságnál és a Ha
tárőr Ezrednél - a kidolgozott tervek alapján - végrehajt
ják a részleges rejtett mozgósítást. A népgazdaságból igény
bevételre biztosított gépjármüveket átveszik.
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- A békeállomány személyi igazolójegyeit kiosztják, állandó 
hordását elrendelik.

- A katonai elhárításhoz átadásra tervezett állományt útba in
dítják a kijelölt HM alakulatokhoz.

A TÁMADÓFEGYVEREK HATÁSA ELLENI VÉDELEM ÉRDEKÉBEN VALAMENNYI
ÉRINTETT BELÜGYI SZERVNÉL:

- Üzemkész állapotba helyezik a belső riasztó eszközöket.

- Készenlétbe helyezik az életvédelmi létesítményeket; az élet
védelmi létesítménnyel nem rendelkező szervek előkészítik és 
berendezik a radioaktív kiszóródás elleni védelemre kijelölt 
helyiségeket és felkészülnek a szükséges óvóhelyek építésére, 
az élelmiszerek és ivóvíz megelőző védelmére, az anyagok és 
személyek szállítás közbeni védelmének biztosítására, az ob
jektumok és gépjárművek fényálcázására, a megelőző tűzvédelem 
rendszabályainak bevezetésére.

- Felkészülnek a sugár- és vegyihelyzet értékelésére és a men
tesítésre, a sugáradag ellenőrzés és nyilvántartás bevezeté
sére.

- Végrehajtják a BM SUFI rendszer I. fokú készenlétbe helyezé
sét /a határőr 50 %-a sugár és vegyifigyelést hajt végre a 
működési szabályzat alapján./

AZ ANYAGI- TECHNIKAI, PÉNZ- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL ÉS A
HÍRADÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN SZERVEINK VÉGREHAJTJÁK:

- A háborús időszakra vonatkozó anyagi, technikai, pénz- és 
egészségügyi ellátásra, valamint a hadigazdálkodásra tör
ténő átállással kapcsolatos feladatokat, a beérkezett szám
lák azonnali kifizetését, a békeidőszaki könyvelés lezárá
sát, az átcsoportosításra kerülő állomány útiokmánnyal stb.,
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az esedékes egyhavi illetménnyel való ellátását. A teljes 
harckészültségben jelentkező munkabér kifizetésével kap
csolatos előkészületeket.

- A központi és a számadótestek raktáraiban tárolt "M" anyagok 
szervek részére történő kiszállítását - a norma szerint járó - 
addig még ki nem adott anyagok kiosztását. Megkezdik a BM há
borús működési helyére kiszállításra tervezett anyagok, techni
kai eszközök kiszállítását.

- Az együtt tartásra kötelezett hivatásos, valamint a behívott 
tartalékos állomány elhelyezésére tervezett helyiségek beren
dezését, pihentetéshez szükséges berendezési tárgyak, felsze
relések helyszínre történő szállítását, élelmezési stb. ellá
tás biztosítását.

- A gépjármüvek tervezett belső átcsoportosítását, a tartalék 
gépjármüvek üzembehelyezését, az igénybevételre vonatkozó 
forgalmi korlátozások bevezetését.

- A kijelölt szervek, a részleges-rejtett mozgósítás során elő
állított technikai eszközök tervük szerinti átvételét. Felké
szülnek a népgazdaságból igénybevételre tervezett, illetve 
biztosított gépjármüvek, objektumok és szolgáltatások átvéte
lére.

- A tartalékos állomány felszereléséhez még szükséges anyagok 
kiadásának előkészítését.

- A sorolt városokban működő szervek - a szerv raktáraiban tá
rolt - valamennyi anyag szállításra történő előkészítését.

- A békeelhelyezésben maradó szervek, a népgazdaságnál tarta
lékolt - decentralizáltan tárolt - étel- és húskonzervek fel
vételezését .
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- Az orvosi segélyhely egységek használatra való előkészítését, 
az esetleg még hiányzó szakanyagok pótlását, a közős tartóz
kodási helyek, konyhák, étkezdék szigorított közegészségügyi 
és járványügyi ellenőrzését.

- A központi egészségügyi intézetekben kezelt betegek felül
vizsgálását, a járóképes és szolgálatra alkalmasak szolgá
lati helyükre való vissza irányítását, járóképtelen betegek 
további kezelésének megszervezését, a mozgatható betegek 
utókezelőkbe történő kiszállításra való előkészítését.

- A BM üdülőkben tartózkodók szolgálati helyükre történő vis
sza irányítását, a külföldön üdülők visszarendelését.

- Az üzemelő hírhálózatok tehermentesítését biztosító forgalmi 
korlátozásokat, a részleges és teljes rádiótilalmak bevezeté
sét, a jelszavas rendszerben biztosított postai vonalak igény
bevételére, aktivizálására vonatkozó terv szerinti felkészü
lést.

Szólni kell még a fokozott harckészültség időtartamáról is. A 
fokozott harckészültség időtartamát illetően az tarthat néhány 
órától, több napig, vagy hétig is.

A fokozott harckészültség időtartama nem téveszthető össze a 
fokozott harckészültség időszakára előirt feladatok végrehaj
tásának időnormájával. Az időnorma aszerint változik, hogy mun
kaidőben történt az elrendelés, vagy munkaidő után*

V .

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG FELADATAI

A teljes harckészültség elrendelésére) a háború kitörésének köz
vetlen veszélye, valamint váratlan csapásai bekövetkezése ese
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tón kerül sor. A teljes harckészültség a harckészültség legma
gasabb foka. A szervek teljes készenlétét jelenti a társadalom 
védelmére tervezett intézkedések végrehajtására, illetve hábo
rús időszaki tevékenységük megkezdésére.

Tartalma: azon rendszabályok előkészítése és bevezetése, fenn
tartása, amelyek biztosítják:

- a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi rendje, a közrend 
és a közbiztonság rendkívüli viszonyok közötti fokozott vé
delmét, az államhatár megerősített őrzését, a hátországvé
delmi rendszerben szerveinkre háruló feladatok ellátását;

- a rendkívüli időszaki speciális intézkedések végrehajtására 
való teljes készenlétet;

- a békeszervezetről és a békeállományról a hadiszervezetre és 
hadiállományra való áttérést;

- a háborús viszonyok közötti működés és irányítás, a háborús 
ügyrendi feladatok végrehajtásának megkezdését, a személyi 
állomány védelmét szolgáló rendszabályok bevezetését.

A teljes harckészültség elrendelése történhet úgy, hogy azt 
megelőzte vagy nem előzte meg fokozott harckészültség.

Ha fokozott harckészültség megelőzte, akkor a feladatok végre
hajtásának feltételei jobbak, mert az állomány egy része bent
tartózkodik, anyagok, technikai, okmányok elő lettek készítve.

Ha előzőleg nem volt fokozott harckészültség, a végrehajtás 
minden feltételét a teljes harckészültség idején kell megte
remteni.

A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG ELRENDELÉSÉVEL VALAMENNYI BELÜGYI SZERV
NÉL :
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- riadóval berendelik a teljes személyi állományt, tájékoz
tatják a teljes harckészültség elrendeléséről és utasítást 
adnak ezen időszakra meghatározott feladatok végrehajtására

;

- felkészülnek a háborús időszakban megjelenő jogszabályok 
kihirdetésére;

- áttérnek az "M" állománytáblázatban meghatározott szervezet
re.

A BM KÖZPONTI ÉS TERÜLETI ÁLLAMBIZTONSÁGI, RENDŐRI SZERVEI
FOLYTATJÁK AZ FHKSZ-BEN MEGKEZDETT TEVÉKENYSÉGÜKET. EZEKEN TÚL:

- az agresszív katonai tömbökhöz tartozó kapitalista országok 
irányában szerveink a felderítést mindaddig folytatják, amíg 
arra lehetőségük van;

- megteremtik a teljes készenlétet a társadalomra veszélyes 
személyek, külföldi állampolgárok őrizetbevételére és a 
nyílt cenzúra bevezetésére;

- megkezdik az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országok 
Budapesten akkreditált diplomáciai testületei objektumai
nak, diplomatáknak és azok lakásainak állandó figyelését; 
felkészülnek a semleges kapitalista országok kitelepülő 
követségei őrzésére és operatív ellenőrzésére;

- megkezdik a hadiipari, valamint a jelentősebb népgazdasági 
objektumok operatív védelmére vonatkozó tervek végrehajtá
sát ;

- a mozgósított csapatoknál megkezdik a hálózatépítési fela
datok végrehajtását;

- a vizsgálati szervek - a társadalomra veszélyes személyek 
kivételével - az őrizetükbe levő személyeket szabadon bo
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csátják, a továbbra is fogva tartott személyeket a veszé
lyeztetett városokból kiszállítják.

- feltartóztatják az agresszív katonai tömbökhöz tartozó ka
pitalista országokból érkező és oda küldött postai küldemé
nyeket, előkészítik a postai küldemények, valamint a külföl
di távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzésének bevezetését;

- megkezdik a megyei /fővárosi/ HB-k elnökeinek személyi biz
tosítását, a HB tagok utazásának rendőri biztosítását és a 
megyei /fővárosi/ HB védett vezetési pontok külső operatív 
védelmét;

- intézkednek az amatőr rádió adás és vételi tevékenység betil
tására, a készülékek bevonására, a lőfegyver, lőszer, robbanó 
és mérgező anyagok beszolgáltatására, tartására, tárolására 
vonatkozó szigorító rendszabályok bevezetésére;

- beszüntetik a külföldi utazásokhoz szükséges útiokmányok kia
dását /az ilyen okmányok kiadását továbbiakban a BM Igazgatás
rendészeti Csoportfőnökség végzi./;

- megkezdik a kijelölt közúti, vasúti műtárgyak őrzését;

- a határforgalom számára kijelölt forgalomellenőrző pontokon 
az állampolgárok be- és kiléptetésére korlátozásokat vezet
nek be.

A SOROLT VÁROSOKBAN MŰKÖDŐ SZERVEK /AMENNYIBEN MÁS UTASÍTÁST
NEM KAPNAK/

- a személyi állománynak azt a részét, akiknek szolgálati fel
adatuk nincs, szervezetten útbaindítják a háborús működési 
helyekre;
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- a folyamatos tovább működéshez szükséges okmányokat, eszközö
ket kiszállítják, gondoskodnak az objektumok biztonságos 
hátrahagyásáról;

- intézkednek a szolgálati érdekből visszamaradó állomány folya
matos ellátására, a támadófegyverek hatása elleni védelmükre;

- a szervek a háborús működési helyeiket a kidolgozott tervek 
alapján foglalják el. Ezt követően intézkednek a szolgálati 
feladatok végrehajtásának megkezdésére, az objektumok őrzé
sére és védelmére, az állomány és a kitelepült családtagok
beszállásolási tervek szerinti fogadására és elhelyezésére.

A HADKIEGÉSZÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN:

- a rendőr-főkapitányságok /a Budapesten és a Pest megyei Ren
dőr-főkapitányság kivételével/, valamint a határőr kerület 
parancsnokságok és a tűzoltó és Bv parancsnokságok a rájuk 
vonatkozó mértékben végrehajtják a mozgósítást.

AZ RBV TÁMADÓFEGYVEREK HATÁSAI ELLENI VÉDELEM ÉRDEKÉBEN VALA
MENNYI BELÜGYI SZERVNÉL:

- bevezetik az élelmiszer és ivóvíz rendszeres vegyi- és sugár
ellenőrzését;

- végrehajtják az objektumok és gépjárművek fényálcázását, a 
megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat;

- készenlétet szerveznek a sugár- és vegyihelyzet értékelésével 
kapcsolatos feladatok ellátására;

- naprakészen tartják a sugáradag mérés és nyilvántartás okmá
nyait és biztosítják a sugáradagmérők üzemképes állapotát;

- a határőrségnél és a BRFK-nál állandó riadókészültségben tart
ják a vegyivédelmi alegységeket;
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- a BM SUFI rendszerbe bevont szervek - a BM központi ügyelet, 
a BM Határőrség Országos Parancsnokság, határőr kerület pa
rancsnokságok, határőr őrsök - részére II. fokú készültséget 
rendelnek el. /A határőr őrsök 100 %-a sugár- és vegyifigye
lést hajt végre a működési szabályzat alapján./;

- életvédelmi létesítménnyel nem rendelkező szervek megkezdik 
a szükségóvóhelyek kiépítését.

AZ ANYAGI-TECHNIKAI, PÉNZ-, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS HÍRADÓ SZERVEK,
- A RÁJUK VONATKOZÓ MÉRTÉKBEN - INTÉZKEDNEK:

- a bevonuló tartalékos állomány fegyverzeti, vegyivédelmi, 
egészségügyi anyaggal történő ellátására;

- a sorolt városokban működő szerveknél a működéshez szükséges 
valamennyi anyag háborús működési helyre történő kiszállítá
sára;

- a meglevő és igénybevételre kerülő gépjármüvek átcsoportosí
tására, a háborús forgalmi rend bevezetésére;

- a népgazdaságból igénybevételre biztosított objektumok, gép
jármüvek átvételére, a gépjármű alkatrészek, élelmezési anya
gok felvételezésére, valamint a szolgáltatási kapacitások i
génybevételére, elosztására;

- az állomány élelmezésére, a hadiállomány és a nem dolgozó csa
ládtagok élelmezési jegyeinek kiadására;

- a sorolt városokban működő belügyi szerveknél a pénzeszközök 
háborús működési helyre történő szállítására;

-  a jelszavas rendszerben biztosított postai vonalak és a kijelölt 
távközlési rendszerek átvételére.
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A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁBAN A SZERVEK TEVÉKENYSÉGÉRE 
A KÖVETKEZŐ TÉNYEZŐK LEHETNEK HATÁSSAL:

- Előfordulhat, hogy a feladatokat az ellenség csapásai és 
aktív légi tevékenysége között kell megoldani. A csapások 
következményeinek felszámolásában való részvétel jelentő
sen lekötheti a rendőrség erőit és eszközeit.

- Számolni lehet az ellenség diverziós csoportjai meglepetés
szerű akcióira.

- Elrendelhetik a polgári lakosság szervezett kitelepítését 
vagy bekövetkezhet a polgári lakosság spontán menekülése.
Ez a körülmény is nagy feladat elé állítja a rendőri szer
veket.

\

- A működési terület részben vagy egészében hadműveleti terü
letté válhat. Ilyen esetben az illetékes katonai parancsnok 
alárendeltségébe vonhatja a rendőrség közrendvédelmi és köz
lekedési erőit eredeti funkcióinak megváltoztatása nélkül.

NÉHÁNY GONDOLATOT A TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐTARTAMÁRÓL

- a teljes harckészültség akkor tekinthető befejezettnek, ha 
az ezen időszakra meghatározott feladatokat teljesítették.
A teljes harckészültség időnormájára is vonatkozik mindaz, ami 
a fokozott harckészültség tárgyalásánál elmondásra került.

ÖSSZEGEZVE :

Elmondható, hogy a teljes harckészültségnek tartalmánál fogva 
kiemelkedően fontos szerepe és jelentősége van. Amíg a fokozott 
harckészültségről van visszatérési lehetőség a békeállapotra, 
addig a teljes harckészültség lényegében háborút jelent, nagy 
a valószínűsége valamennyi háborús gépezet teljes megindulásának.
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ÖSSZEFOGLALVA:

1./ A harckészültség fogalmának és tartalmának elemzéséből 
levonhatjuk azt a következtetést, hogy:

- a háború várható jellege, s váratlan megkezdésének meg
növekedett lehetősége napjainkban megköveteli a magas 
fokú harckészültség fenntartását.

2 ./ A jelen időszakban a harckészültségünk további erősítése
terén nagyobb gondot kell fordítani az állandó harckészült
ség rendszabályainak betartására, a fokozott és teljes harc
készültségben végrehajtandó feladatok feltételeinek biztosí
tására. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a parancs
noki állomány felkészültségére, különösen a központi szervek 
vonatkozásában.

3 ./ Az elmúlt években végrehajtott harckészültségi gyakorlatok 
és ellenőrzéseinek tapasztalatai alapján megállapítható, 
hogy a magas fokú készenlét csak rendszeres gyakorlással, 
következetes parancsnoki tevékenység eredményeként, az ok
mányok naprakészségének biztosításával teremthető meg.

4./ Végezetül megállapíthatjuk, hogy a szervek a harckészültségi 
rendszabályok betartása nélkül nem képesek a háborús időszak
ra meghatározott feladataik végrehajtására felkészülni. A 
harckészség, a hadrafoghatóság biztosítása terén tett minden 
engedmény, vagy mulasztás komoly következményekhez vezethet. 
Esetleges könnyelműség, felületes tervezés súlyosan veszé
lyeztetheti az állam, a közrend, közbiztonság fokozott védel
mére tervezett intézkedések végrehajtását, veszélyeztetheti 
személyi állományunk életét, egészségét, végső soron az egész 
szerv háborús időszaki működését.

Készült: 1 pld-ban
Sokszorosítva: 180 pld-ban
Egy pld: 18 lap
Kapják: Elosztó szerint
Nytsz : 12-85/90-1977. 
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