
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
„M” ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

Szám : M - 95- 61/110- 1977.

SZIGORÚAN TITKOS!

*  0 7 3  sz. példány

A belügyi szervek feladatai 
az ország mozgósítása és hadbalépése esetén

( E L Ő A D Á S )

ÁBTL - 4.2 - M - 95 -61/110- 1977 /1



BELÜGYMINISZTÉRIUM 
"M" ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: M-95-61/110-1977. .... sz. példány.

E L Ő A D Á S
A BELÜGYI SZERVEK FELADATAI AZ ORSZÁG MOZGÓ

SÍTÁSA ÉS HADBA LÉPÉSE ESETÉN

ÁBTL - 4 .2 - M - 95-61/110-1977  /2



Tisztelt Elvtársak!

Feladatom, hogy tájékoztatást adjak azokról a feladatokról, 
amelyeket a Belügyminisztérium szerveinek a Magyar Népköz
társaság állami és társadalmi rendje, a közrend és közbiz
tonság fokozott védelme érdekében rendkívüli és háborús vi
szonyok között kell végrehajtani.

Mint önök előtt is ismeretes, pártunk XI. kongresszusa kö
vetelményként határozta meg hazánk védelmi képességének to
vábbi erősítését, a fegyveres erők és testületek fejleszté
sét, harckészségének növelését, a személyi állomány erkölcsi 
politikai színvonalának emelését.

A XI. kongresszus határozata, valamint a Varsói Szerződés 
Politikai Tanácskozó Testülete állásfoglalásaival összhang
ban - a belügyi szervek rendkívüli és háborús időszaki fel
adatait - a honvédelmi törvény, a honvédelmi bizottság hatá
rozatai és a Belügyminiszter Elvtárs utasításai és parancsai 
határozzák meg.

A belügyi szervek a rendkívüli és a háborús feladatokra való 
felkészítése szerves része az ország felkészülésének, azzal 
szoros egységben történik. Ezért az országos követelmények 
minden tekintetben kötelező érvényűek a belügyi szervekre is 
Terveinket ezen körülmények figyelembevételével készítettük 
el.

Az előadás keretében - a teljességre való törekvés nélkül - 
ismertetni kívánom azokat a feladatokat, amelyeket szerve
inknek a nemzetközi feszültség fokozódása, a háborút közvet
lenül megelőző veszélyeztetettség időszakában, valamint az 
ország mozgósítása és hadba lépése esetén kell végrehajtani.
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Az előadást három fő kérdés köré csoportosítom:

1. Felkészülésünk a rendkívüli és a háborús időszaki fel
adatokra .

2. Feladataink a nemzetközi feszültség fokozódásának és a 
háborút közvetlenül megelőző veszélyeztetettség idősza
kában.

3. Feladataink az ország mozgósítása és hadba lépését köve
tően.

Rátérek az első fő kérdésre.

I.
FELKÉSZÜLÉSÜNK A HÁBORÚS IDŐSZAKI FELADATOKRA

Az elvtársak előtt ismert, hogy a Belügyminisztérium állam
biztonsági, bűnüldöző, közrendvédelmi, közlekedési és igaz
gatásrendészeti szervei társadalmunk védelme érdekében békéb
en is jelentős feladatokat látnak el.

Munkánkat a párt- és a kormány politikája, a fejlett szoci
alista társadalom építéséből adódó feladatok határozzák meg.

A belügyminisztérium és szervei békeidőszaki feladatait az
alábbiak képezik;

- A Magyar Népköztársaság társadalmi, gazdasági rendjének 
megdöntésére, aláásására vagy gyengítésére irányuló bűn
cselekmények felderítése, megakadályozása;
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- a közrend- és közbiztonság fönntartása;

- államhatáraink őrzése;

- a közveszélyt jelentő tárgyak /fegyver, lőszer, robbanó 
és radioaktív anyagok, kábítószerek stb./ gyártásának, 
forgalmának, tárolásának és felhasználásának szabályozása 
és ellenőrzése;

- az állampolgárok alapvető személyi okmányokkal, útlevél
lel történő ellátása, nyilvántartása és az idegenrendé
szeti feladatok teljesítése.

A Belügyminisztérium békeidőszaki funkciói az állambizton
ság, a közrend, a közbiztonság összefüggő rendszerében nem 
változnak, mint ahogy azt a Központi Bizottság 1969. novem
ber 28-i határozata is megállapítja. Tevékenységünknek azon
ban minden tekintetben igazodnia kell az állami- és társa
dalmi élet fejlődésének követelményeihez.

Az állambiztonsági és a bűnüldöző szerveink békeidőszaki 
feladatai a rendkívüli és a háborús időszakban - a háborús 
időszaknak megfelelően - módosulnak, illetve egészülnek ki.

Az össz körülmények azok, amelyek meghatározzák országunk 
katonaipolitikai, ezen belül a belügyi szervek tevékenység
ét is.

Háborús időszaki feladataink szervezésénél abból indulunk 
ki, hogy:

- Egy esetleges háború végső formában nukleáris világhábo
rú lesz, amelynek során egyaránt számolnunk kell nukleá
ris és hagyományos csapásokkal.
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- A veszteségek csökkentése érdekében az ország leginkább 
veszélyeztetett városainak lakossága, állami, tudományos, 
kulturális intézményei kitelepítésre kerülnek, A kiürített 
városokban visszamaradnak termelő üzemek, más gazdasági és 
egyéb egységek.

- A fegyveres erők és testületek is elfoglalják háborús mű
ködési helyeiket.

- A kitelepítés következtében az ország északi és keleti 
körzeteiben az eddigiektől eltérően a lakosság létszáma 
jelentősen megnő.

- Az ellenség várhatóan nagy aktivitást fog kifejteni légi
deszantok, felderítő-diverziós csoportok, felforgató ele
mek, hazánk területére juttatása érdekében, melyek felszá
molása helyi vagy góc jellegű harci cselekmények bekövet
kezését eredményezheti.

- Ellenséges csapások következtében kialakulhatnak nagy ki
terjedésű kárterületek, közigazgatási egységek egymástól 
elszigetelődhetnek, megbénulhat a híradás, ezáltal a kü
lönböző szintű irányítás is. A hagyományos és nukleáris 
csapások súlyosan érintik az egész lakosság pszichikai 
állapotát.

A következőkben szeretném ismertetni azokat a feladatokat,
amelyeket - a vázolt körülményekből eredően a békében is 
ellátandó feladatokon túl - a belügyi szerveknek rendkívüli 
időszakban teljesíteni kell és amelyek végrehajtására az el
telt években felkészültünk.

A társadalom fokozott védelme, a közrend és közbiztonság fenn
tartása, nem utolsó sorban az országvezetés funkcionálásának 
elősegítése érdekében a Belügyminisztérium feladata:
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- A Honvédelmi Tanács vezetési pontjaira települő párt és 
kormányvezetők, valamint a megyei honvédelmi bizottság 
elnökeinek személyi védelme, utazásaik biztosítása. Ez 
utóbbit a megyei honvédelmi bizottság tagjai vonatkozá
sában is teljesíteni kell.

A Honvédelmi Tanács által meghatározásra kerülő államok 
hazánkban működő követségein és egyéb képviseleti szer
vein dolgozó személyekkel és azok hozzátartozóival kap
csolatos korlátozó intézkedések.

- Az ideiglenes jelleggel hazánkban tartózkodó semleges ka
pitalista országok állampolgárainak rendőri védelme és 
hazájukba történő visszautazásuk elősegítése.

- A társadalomra veszélyes személyekkel szembeni korlátozó 
intézkedések foganatosítása.

- Az ellenség romboló, kártevő cselekedeteinek megakadályo
zása. A hadiipari és a jelentősebb népgazdasági objektumok 
védelme.

- A postai levél- és távíró, valamint a külfölddel történő 
távbeszélő forgalom nyílt ellenőrzése.

- Az amatőr rádióadás és vételi tevékenység betiltása, a ké
szülékek bevonása.

- A veszélyeztetett városok lakosságának kitelepítése esetén, 
valamint a csapást szenvedett területeken a rend fenntartá
sa, a legfelsőbb állami vezetési pontok, valamint a lakos
ság visszamaradó anyagi javainak őrzése.
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- A Magyar Néphadsereg és a munkásőrség kijelölt erőivel 
együttesen a karhatalmi feladatok végrehajtása, az el
lenséges felderítő és diverziós csoportok felszámolása.

- Az ellenséges légideszantok megsemmisítésében, a saját 
és a szövetséges csapatok manővereinek, anyag és csapat
szállításainak biztosításában, a katonai forgalomszabályo
zás megvalósításában való közreműködés.

A felsoroltakon kívül - a háború jellegéből adódóan - szá
molunk az előre nem látható feladatokkal is.

A feladatok sokrétűsége megköveteli, hogy azok teljesítésé
re szerveink már a békeidőszakban felkészüljenek, megteremt
sék és biztosítsák a végrehajtás személyi, tárgyi feltétele
it is.

Ezeket a követelményeket figyelembe véve Belügyminiszter Elv
társ parancsának megfelelően a központi és területi szervek 
elkészítették azokat a terveket, amelyek tartalmazzák a fo
kozott és teljes harckészültség időszakában végrehajtandó fel
adatokat .

Ezek a tervek sokoldalúan és koordináltan tartalmazzák a ten
nivalókat.

 Az elkészített terveket - az időközben bekövetkező változá
soknak megfelelően - a szervek meghatározott rendszerben ál
landóan pontosítják és naprakész állapotban tartják.

A tervekben meghatározott feladatokat az érintett állomány a 
rájuk vonatkozó mértékben ismeri, rendszeresen gyakorolja.
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A végrehajtás szervezeti feltételeinek biztosítása érdeké
ben kidolgozásra kerültek a szervek háborús időszaki szer
vezetét és létszámát tartalmazó állománytáblázatok is.

A személyi feltételek biztosítása céljából jelentős létszámú 
tartalékos állománnyal rendelkezünk.
Azok behívását az illetékes hadkiegészítési és területvédel
mi parancsnokságok előkészítették.

Valamennyi tartalékos el van látva hadiruházattal, valamint 
az általános nyílt mozgósítás esetén érvénybelépő bevonulá
si paranccsal.

A kitelepülő városokban működő szervek részére kijelöltük a 
háborús működési helyeket és azokat előkészítettük az eset
leges igénybevételre.

A feladatok végrehajtásához szükséges anyagi- technikai esz
közök biztosítva vannak, amelyeknek jelentős részét a népgaz
daságból vesszük igénybe. 

A közös feladatokban résztvevő fegyveres erőkkel, testületek
kel, valamint az érintett minisztériumokkal és országos ha
táskörű szervekkel jó együttműködés alakult ki.

Összességében megállapítható, hogy a belügyi szervek a rendk
ívüli és háborús időszaki feladataik végrehajtására felké
szültek, bonyolult viszonyok között is képesek volnának ele
get tenni a velük szemben támasztott követelményeknek.

ÁBTL - 4.2 - M - 95 -61/110- 1977 /9



Tisztelt Elvtársak!

A következekben áttérek előadásom 2. fő kérdésére

II.
FELADATAINK A NEMZETKÖZI FESZÜLTSÉG FOKO
ZÓDÁSA, A HÁBORÚT KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ 

VESZÉLYEZTETETTSÉG IDŐSZAKÁBAN

A gazdaságmozgósításban érintett tárcáknak, országos hatás
körű szerveknek, vállalatoknak, intézményeknek a nemzetközi 
feszültség fokozódásának időszakára tervet kell készíteniük, 
amelyek tartalmazzák a gazdaság-mozgósítással kapcsolatos 
feladataikat.

Az un. GM terveknek megfelelően a népgazdaság különböző ága
zataiban ezen időszakban végrehajtásra kerülő feladatok egyik 
alapvető célja, a fegyveres erők és testületek részére a bé
keidőszakban nem biztosított haditechnikai, hadfelszerelési 
és egyéb eszközök, szükségletek termelése és kiegészítése.

A nemzetközi feszültség fokozódásának időszakában számolni 
lehet a külső és belső ellenség aktivizálódásával, szervez
kedésével, mindenek előtt az államellenes és a politikai jel
legű bűncselekmények elkövetésével.

Ismert az a körülmény is, hogy a nemzetközi feszültség foko
zódásának időszaka megelőzi a fegyveres erők és fegyveres 
testületek fokozott harckészültségbe helyezését. A belügyi
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szerveknek harckészültségük fokozása, az ellenséges cselek
mények megelőzése és felszámolása céljából már ekkor több 
megelőző intézkedéseket kell bevezetni.

A nemzetközi feszültség fokozódásának időszakára a gazdaság
mozgósítás kapcsán bevezetésre kerülő rendszabályok, felada
tok megtételére a Belügyminisztériumnak és szerveinek külön 
tervet nem kell készíteni.

A teendő intézkedéseket belső utasítások, parancsok fogják 
szabályozni.

A harckészség fokozása céljából valamennyi belügyi szerv;

- pontosítja az értesítési és riasztási okmányokat, a foko
zott és a teljes harckészültség időszakában bevezetendő 
rendszabályok és egyéb feladatok, intézkedések terveit,

- irányítási, harckészültségi és együttműködési gyakorlatokat 
hajtanak végre szerveink.

Az állambiztonsági szervek az imperialista katonai tömbökhöz 
tartozó országok irányában - az ellenség részéről történő 
lépések időbeni megismerése, a váratlan támadás megelőzése 
és a szükséges ellenintézkedések megtétele céljából - meg
kezdik aktív felderítő tevékenységüket.

A felderítés megelőző jelleggel az ellenség szándékára, tá
madásának irányára, annak idejére vonatkozó adatok megálla
pítására irányul.

Ilyenek például:

- a háború kirobbantására utaló tervek, előkészületek;
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- csapatok mozgása, összpontosítása, a harckészség állapota;

- légideszant alakulatok, felderítő és diverziós csoportok 
tervezett bevetése, tevékenységük iránya és célja;

- a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos előkészületi 
tevékenységek;

- a haditermeléssel összefüggő gazdasági rendszabályok 
bevezetése;

- a magyar emigráns szervek terve, mozgása;

- a lakosság háborúra való felkészítése érdekében tett in
tézkedések; 

stb.

Az ellenség részéről történő hírszerzés megakadályozása, a 
velük együttműködők felderítése, felszámolása, a különböző 
hírszerzési csatornák bénítása céljából fokozott ellenőrzés 
alá kerülnek:

- az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országok hazánkban 
tartózkodó, vagy ide érkező állampolgárai,

- az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országokból érkező, 
vagy oda küldött postai küldemények.

Fokozott figyelés alá vonjuk a kapitalista országok hírszer
ző központjait, a katonai adóállomások adásait. Az agres
szív katonai tömbökhöz tartozó országokba való utazást kor
látozzuk.
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Az ellenség romboló, kártevő cselekményeinek megelőzése, 
felderítése és megakadályozása, továbbá a termelési tit
kok védelme érdekében intézkedéseket teszünk.

A társadalomra veszélyes személyek fokozottabb ellenőrzés 
alá kerülnek.

Számítva az ellenséges tevékenység élénkülésére, a bűnöző 
elemek aktivizálódására, szigorú rendszabályokat vezetünk 
be.

A nemzetközi feszültség fokozódásának időszakában tett in
tézkedések jelentősen növelik a belügyi szervek harckész
ségét és megfelelő alapot teremtenek a fokozott harckészült
ség időszakára tervezett feladatok végrehajtásához.

Kedves Elvtársak!

Az elmondottakhoz viszonyítva is minőségi változás követke
zik be a belügyi szervek fokozott harckészültségbe helyezé
sével.

A fokozott harckészültség a belügyi szervek magasabb harc
készültségi állapota, amely a nemzetközi feszültség jelen
tős fokozódása, illetve a háborús veszély növekedése esetén 

 - a többi fegyveres szervvel egyidőben - kerül elrendelésre.

A fokozott harckészültség célja megteremteni mindazokat a fel
tételeket, amelyek szükségesek a teljes harckészültség fela
datainak gyors végrehajtásához.

A belügyi szervek a fokozott harckészültség elrendelése után
- a nemzetközi feszültség fokozódása időszakában megtett in-
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tézkedéseken túl - terveik alapján végrehajtják az ezen idő
szakra meghatározott összes feladataikat.

Az értesítési rendszernek megfelelően a rendőr-főkapitány
ságok a honvédelmi bizottságok elnökeit és tagjait, a járá
si városi /kerületi/ rendőrkapitányságok pedig a védelmi bi
zottságok elnökeit és tagjait értesítik a fokozott harcké
szültség elrendeléséről. A BM "M" és Szervezési Csoportfő
nökség ugyanakkor írásban tájékoztatja a minisztériumokat, 
országos hatáskörű szerveket a fokozott harckészültség élet
belépéséről.

A harckészültség meghatározott szintre való emelése, az erők 
és eszközök megfelelő összpontosítása a szervek készenlété
nek növelése érdekében valamennyi belügyi szervnél:

- Riadóval berendelik a parancsnokokat, valamint a harcké
szültségi feladatok végrehajtásában érintett személyeket. 
Néhány szervnél - amelyeknek a fokozott harckészültség 
időszakában jelentős feladatokat kell végrehajtani - el
rendelik a teljes állomány bevonultatását.
A be nem rendelt állomány munkaidő után és munkaszüneti 
napokon lakásán köteles tartózkodni./

- Megszüntetik az állomány szabadságolását, a lakóhelyről 
való eltávozását. Az ilyen okokból távollevő személyeket 
szolgálati helyükre visszarendelik.

 - A továbbképzéseket, tanfolyamokat beszüntetik és az állo
mányt útbaindítják a szerveikhez.

- A békeidőszaktól eltérően valamennyi egységnél áttérnek 
az éjjel-nappal működő ügyeleti szolgálatra.
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- A kitelepítésre kijelölt városokban állomásozó szervek 
ellenőrzik a háborús működési helyek elfoglalásának le
hetőségét.

- A folyamatos tovább működéshez szükséges okmányokat, esz
közöket, anyagokat szállításra előkészítik.

- A szolgálati érdekből visszamaradó személyi állomány el
látására és védelmére vonatkozó terveket és az elvonulás
ra tervezett útvonalakat pontosítják. Előkészítik az ob
jektumok, körletek biztonságos hátrahagyását.

- Bizonyos szervek már ebben az időben áttérnek az ál
lománytáblázatban jóváhagyott új szervezetre és létszám
ra.
Létrehozzák a tervezett - békében nem működő - aláren
delt szerveket, végrehajtják az állomány átcsoportosí
tását.

Saját készenlétük biztosításán túl a belügyi szerveknél eb
ben az időszakban az állam, a közrend és közbiztonság foko
zott védelme érdekében a szervek;

- meggyorsítják a fogva tartott személyek ügyében a nyomo
zást és hatékony intézkedéseket tesznek újabb bűncselek
mények elkövetésének megakadályozására;

- segítik a közellátás megszervezését, soron kívül eljár
nak a spekulánsokkal, üzérkedőkkel és árdrágítókkal szem
ben.

- az agresszív katonai tömbökhöz tartozó országokba a ma
gánjellegű utazáshoz szükséges útiokmányok kiadását fel-
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függesztik, a hivatalos célból történő utazásokat is csak 
kivételes esetben engedélyezik.

- felkészülnek az ellenséges felderítő és diverziós csopor
tok és légideszant alakulatok felszámolására, illetve a 
felszámolásában való közreműködésre.

Az ellenséges cselekmények megelőzése, illetve megakadályo
zása céljából fokozott gondossággal végzik a párt és állami 
vezetők utazásának, valamint a politikai, kulturális, sport 
és egyéb rendezvények operatív biztosítását.

A fokozott harckészültség időszakában a szervek felkészülnek;

- a megyei /fővárosi/ honvédelmi bizottság elnökének sze
mélyi biztosítására, a HB tagok utazásának biztosítására 
és a HB védett vezetési pontjainak külső operatív védel
mére ;

- az agresszor országok ideiglenes jelleggel hazánkban tar
tózkodó állampolgárai és a társadalomra veszélyes személyek 
közbiztonsági őrizetbe helyezésére, a semleges kapitalista 
országok állampolgárainak rendőri védelmére, a szocialista 
országok állampolgárai hazatérésének elősegítésére;

- a veszélyeztetett városok lakosságának kitelepítésével, 
befogadásával, a visszamaradó anyagi javak őrzésével, a 
kitelepített városokban működő üzemek dolgozóinak be- és 
kijárásával összefüggő feladatok végrehajtására;

- a nyílt cenzúra bevezetésére.

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a fokozott harc
készültség időszakában bevezetett rendszabályok, végrehajtott
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feladatok, intézkedések jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a belügyi szervek a legrövidebb időn belül szervezetten át
térjenek a magasabb harckészültségi fokozatra, a teljes harc
készültségre.

Elvtársak!

A teljes harckészültség elrendelésére a háború közvetlen 
veszélye, valamint az ellenség váratlan csapása esetén ke
rül sor.

A teljes harckészültség a belügyi szervek teljes készenlé
tét jelenti.

A teljes harckészültség elrendelése egyben azt jelenti, hogy 
valamennyi szerv riadót rendel el a teljes személyi állománya 
részére. Megkezdik az ezen időszakra a terveikben meghatáro
zott feladatok végrehajtását.

A háborús működési helyre történő kitelepülés után biztosít
ják a feladatok ellátásának folyamatosságát, megszervezik az 
ügyeleti szolgálatokat, az igénybevett objektumok őrzését és 
védelmét.

A rendőr-főkapitányságok megkezdik a megyei /fővárosi/ hon
védelmi bizottságok elnökének személyi biztosítását és felké
szülnek a HB tagok utazásának rendőri biztosítására és a vé
dett vezetési pontok védelmére.

Az őrizetben levő személyeket, katonai szolgálatra történő 
behívhatóságuk, illetve a termelőmunkába való bevonásuk cél
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jából - a társadalomra veszélyes elemek kivételével - sza
badon bocsátják.

Beszüntetjük, illetve korlátozzuk a külföldi utazáshoz 
szükséges okmányok kiadását.

Ebben a harckészültségi időszakban a szervek megteremtik a 
teljes készenlétet: a társadalomra veszélyes személyek, to
vábbá az agresszor országok állampolgárai elleni korlátozó 
intézkedések megtételére a nyílt cenzúra bevezetésére; az 
amatőr rádió adás- és vételi tevékenység betiltására, a ké
szülékek, a lőfegyver, a lőszer, a robbanó és mérgező anya
gok bevonására, ezen eszközökre vonatkozó szigorító rend
szabályok bevezetésére; a veszélyeztetett városok lakossága 
kitelepítésével, befogadásával, a visszamaradó anyagi javak 
őrzésével, a be- és kijárással kapcsolatos rendészeti fel
adatok ellátására.

Elvtársak!

Előadásom eddigi részében ismertetést adtom a Belügyminisz
térium szervei rendkívüli időszakra való felkészüléséről, a 
feszültség fokozódása, illetve a háborút közvetlenül megelő
ző veszélyeztetettség időszakában jelentkező belügyi felada
tokról.

Áttérek előadásom 3. kérdésének ismertetésére

I I I.
FELADATAINK AZ ORSZÁG MOZGÓSÍTÁSA ÉS 

HADBALÉPÉSÉT KÖVETŐEN
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Bevezetőként néhány mondatban vázolni kívánom a vezetés és 
irányítás alakulását az ország hadba lépését, az ún. "M" ál
lapot elrendelését követő időszakban.

A Belügyminisztérium - hasonlóan más minisztériumokhoz és 
országos hatáskörű szervekhez - a háború időszakában a Hon
védelmi Tanács irányítása alá tartozik.

A minisztérium központi szervei és a veszélyeztetett váro
sokban működő belügyi szervek új körülmények között, hábo
rús működési helyre települve teljesitik irányító, koordi
náló , ellenőrző és végrehajtó tevékenységüket.

Valamennyi szerv áttér a háborús időszaki ügyrend szerinti 
működésre.

A Belügyminisztérium szerteágazó sokrétű feladatai közül 
elsősorban azokkal a legfontosabb kérdésekkel kívánok fog
lalkozni, amelyek a Belügyminisztérium szerveinek háborús 
időszaki feladatait alapvetően meghatározzák. Külön kívá
nok foglalkozni az állam és társadalom védelme és külön a 
közrend és közbiztonság védelme érdekében bevezetendő in
tézkedésekkel .

Egy esetleges háború rendkívüli megterhelést jelent és ko
moly áldozatokat követel az országtól. A korszerű eszközökk
el vívott háborúban a hátország éppen úgy ki van téve az 
ellenség csapásainak, mint a hadműveleti területen tényke
dő katonai egységek. A hátországra mért csapásokkal az el
lenségnek az a célja, hogy megsemmisítse, demoralizálja azt 
a bázist, amely a hadműveletben résztvevő fegyveres erők 
tevékenységét van hivatva biztosítani.
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A Belügyminisztérium szerveinek a háború időszakában ilyen 
viszonyok között is biztosítani kell a Magyar Népköztársa
ság állami, társadalmi rendjének a védelmét, a közrendet, 
a közbiztonságot, a határőrizetet. Ezen túlmenően eleget 
kell tenni az integrált hátországvédelmi rendszerből a bel
ügyi szervekre háruló kötelezettségeknek.

A feladatok ellátását elősegítik azok a háborús időszaki 
jogszabályok, amelyek az "M" elrendelést követően lépnek 
hatályba.

Az állambiztonsági szervek háborús időszaki feladatai;

A Belügyminisztérium állambiztonsági szerveinek háborús 
időszakban is alapvető feladata az ország állami, társa
dalmi és gazdasági rendjének fokozott védelme, a háborús 
időszakra hatályba lépő jogszabályokban foglaltak végre
hajtásának szervezése és ellenőrzése.

Háborús időszakban minden bizonnyal külső- és belső ellen
ségeink részéről törekvés történik állam elleni bűncselek
mények, ezen belül különösen az összeesküvés, a lázadás, a 
kártevés, a kémkedés, a hazaárulás gyakoribb elkövetésére, 
továbbá a közmüvek, berendezések, középületek, hadianyagok, 
egyéb fontos vagyontárgyak megsemmisítésére.

Fel kell készülnünk az ellenség által várhatóan tömegesen 
bevetésre kerülő diverziós és felderítő csoportok felderí
tésére, felszámolására, továbbá a hadiipari, népgazdasági 
objektumok, intézmények háborús időszaknak megfelelő foko
zott biztosítására.

Teljesíteni kell a Magyar Népköztársaság hadrakelt hadse
regének háborús viszony közötti fokozott védelmét.
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Felkészülési tevékenységünkben figyelembe vettük, hogy a 
belügyi szervek munkájában a háborús időszakban a békeidő
szakhoz viszonyítva jelentős változások következnek be.

A nyílt eszközök alkalmazása fokozottabb mértékben előtér
be kerülnek. A háborús jogszabályokban foglaltaknak megfe
lelően gyakoribb lesz a gyorsított eljárás és a kényszer- 
intézkedések alkalmazása; így a kitiltás, a kötelező tar
tózkodási hely kijelölése, vagy az internálás.

Társadalmi rendünk fokozott védelme érdekében a hadiálla
potot kővetően /vagy közvetlenül ezt megelőzően/ az ország
ban kialakult helyzetet figyelembe véve, a belügyminiszter 
kezdeményezésére a Honvédelmi Tanács elrendeli a társada
lomra veszélyes személyek őrizetbevételét és internálását.

E kategóriába azok a személyek tartoznak, akik békeidőszak
ban is aktív tevékenységet folytatnak társadalmi rendünk 
ellen, vagy az várható, hogy egy esetleges külső támadás 
esetén aktív tevékenységbe kezdenek.

E kategóriába sorolhatók azok a személyek is, akik poli
tikai, vagy köztörvényes bűncselekmények miatt többször 
el voltak ítélve és békeidőszakban tanúsított magatartá
suk egyértelműen arra enged következtetni, hogy rendkívüli 
viszonyok között politikai vagy köztörvényes bűncselekménye
ket fognak ismét elkövetni.

A társadalomra veszélyes személyek internálásával a társa
dalmi rendünk legaktívabb ellenséges elemeit lokalizáljuk.

Ezt az intézkedést az egész országban egyszerre, azonos 
időben hajtjuk végre. Az internált személyek őrzéséről és
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foglalkoztatásáról az e feladatra kijelölt büntetésvégre
hajtási szervek gondoskodnak.

A Honvédelmi Tanács rendelkezésének megfelelően differen
ciált intézkedésekre kerül sor az országban tartózkodó 
külföldi állampolgárokkal.

Ennek megfelelően más intézkedéseket tervezünk bevezetni 
az agresszor tömbhöz tartozó, vagy nem tartozó kapitalis
ta országok állampolgáraival szemben.

A NATO országok hírszerző szervek tevékenységének bénítása 
céljából az agresszív kapitalista tömbhöz tartozó állampol
gárokat preventív céllal őrizetbe venni és internálni tervez
zük. Ez vonatkozik a diplomáciai képviseletek tagjaira is.

Ezen intézkedések bevezetésére csak a hadiállapot beálltát 
követően /amikor az agresszor kiléte már ismert/ és a vi
szonosság elve alapján kerül sor.

Az internált külföldi állampolgárok - nemzetközi jogi nor
mákban előirt - őrzését, foglalkoztatását nem a büntetés
végrehajtási szervek, hanem a Belügyminisztérium erre a cél
ra létrehozandó szervei végzik. Külön internáló tábor szer
vezésére kerül sor a diplomáciai státuszban levő és a nem 
levő személyek részére.

A nem agresszív kapitalista tömbhöz tartozó országok állam
polgárainak rendőri védelem alá helyezésére kerül sor, amely
azt jelenti, hogy rendőri szerveink meghatározott helyekre 
irányítják ezen országok állampolgárait abból a célból, hogy 
diplomáciai képviseleteik segítségével mielőbb visszatérje
nek országukba.
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A szocialista országokból magánjelleggel hazánkban tartóz
kodó állampolgárokat felszólítjuk, hogy mielőbb térjenek 
vissza országukba. Ehhez rendőri, határőrizeti szerveink 
a szükséges segítséget megadják.

Az ellenséges hírszerző szervek tevékenységét van hívatva 
megakadályozni, vagy korlátozni azon intézkedések összes
sége, amelyeket a diverziós és felderítő csoportok felde
rítésével és felszámolásával kapcsolatban tervezünk végre
hajtani.

Az ellenséges felderítés ügynökeinek egy részét a háború 
kirobbanása előtt igyekszik telepíteni. Más csoportokat szá
razföldi, vízi- vagy légi úton a háború kezdeti időszakában, 
továbbá a háború alatt próbálja bejuttatni az ország terüle
tére.

A diverziós és felderítő csoportok várható feladata mindenek 
előtt fontos információk szerzése az ország politikai, kato
nai, gazdasági helyzetéről, továbbá a lakosság demoralizálá
sa és erőszakos, fegyveres akciók végrehajtásával a terme
lés, a katonai mozgás akadályozása. Tevékenységük megelőzé
se és megakadályozása céljából intézkedéseket tervezünk be
vezetni részben a felderítő diverziós csoportok külföldi bá
zisain, másrészt országunk területén. E célt hivatott szol
gálni a megszervezésre kerülő és rendkívül széles körben be
vezetésre tervezett figyelő és jelzőrendszer, azon körzetek, 
objektumok fokozott védelme, ahol feltehetően várható a be
vetésük és alkalmazásuk. Ugyancsak ebből a célból készültek 
együttműködési tervek a társszervekkel, amelyek biztosítják, 
hogy észlelésük vagy megjelenésük alkalmával a diverziós és 
felderítő csoportokat eredményesen felszámoljuk.
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Mint ahogy azt már korábban említettem, az állambiztonsá
gi szervek alapvető feladatai közé tartozik a népgazdaság
- mindenek előtt a hadiipar és a lakosság ellátása szem
pontjából fontos objektumok - háborús viszonyoknak megfe
lelő fokozott védelme.

A NATO tagállamok hadászati célkitűzései között szerepel 
a hátország politikai, gazdasági centrumainak megsemmisí
tése, hogy ezáltal bénítsa a hadsereg és az ország lakos
ságának ellátását. Legjelentősebb centrumainkra tervezett 
csapásaikon túlmenően az ellenséges hírszerző szervek erő
feszítéseket tesznek arra, hogy belső ellenséges személyek
re támaszkodva kövessenek el rombolást, kártevést és egyéb 
olyan cselekményeket, amelyek részben a termelést akadályoz
zák, másrészt a lakosság ellátásában okozhatnak nehézsége
ket.

Ezen körülményekre tekintettel bír nagy jelentőséggel a 
népgazdaság fokozott, a háborús időszak által kialakult 
helyzetnek megfelelő védelme, ezirányú biztonsági intéz
kedések tervezése, szervezése és bevezetése.

Biztonság szempontjából a legfontosabb objektumok közé 
tartoznak azok, amelyek hadfelszerelést, haditechnikai 
eszközöket állítanak elő, vagy ilyen vállalatokkal köz
vetlenül kooperálnak, ezen objektumok, illetve intézmé
nyek részére energiát szolgáltatnak.

Ezen túlmenően ide tartoznak azok az objektumok is, amelyek 
a lakosság legalapvetőbb szükségleteit biztosítják, többek 
között jelentős élelmiszerraktárak, vízművek, gázművek, 
elektromos művek stb.
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E kategóriába sorolt objektumokat állandó fegyveres őrök 
őrzik és védik az esetleges külső támadással szemben.
Az objektumokon belül, amennyiben békeidőszakban is vol
tak rendészeti szervek, a háborús időszakra megerősítve 
látják el rendészeti feladataikat. Azokban az objektumok
ban, ahol békeidőszakban rendészeti szervek nem működnek, 
a belügyminiszter által kiadott rendelkezésnek megfelelő
en az objektumok fokozott védelmére szigorított biztonsági 
intézkedéseket kell bevezetni és rendészeti szervet kell 
létrehozni és működtetni.

A hadsereg és a lakosság ellátását biztosító objektumok
ba az általános biztosítási feladatok végzése és össze
hangolása céljából biztonsági igazgatóhelyettesek kerül
nek kinevezésre. Feladatuk közé tartozik mindazon intéz
kedések bevezetése, amelyek az objektum biztonságával függ
nek össze. így a biztonsági igazgatóhelyettes hatáskörébe 
tartozik a titkos ügykezelés, a rendészeti szervek tevé
kenységének irányítása, a személyügyi és munkaügyi szer
vek feletti felügyelet.

A megyei rendőr-főkapitányságokon, az állambiztonsági szer
vek keretében, önálló népgazdasági osztályt tervezünk lét
rehozni. A járási-városi kapitányságokon létrehozásra ter
vezett állambiztonsági kirendeltségek feladatait is zömmel 
a népgazdaság védelmével összefüggő kötelezettségek teszik 
ki.

Úgy ítéljük meg, hogy a tervezett intézkedések megfelelő 
biztonságot nyújtanak majd az e kategóriába tartozó ob
jektumok zavartalan működéséhez.
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A külső- és belső ellenség tevékenységének felderítése, 
megelőzése és megakadályozása céljából további preventív 
intézkedések kerülnek bevezetésre. Annak megakadályozása 
céljából, hogy az ellenséges hírszerző szervek által ko
rábban telepített ügynökök, híranyagaikat a megbízók ré
szére ne tudják kijuttatni, intézkedés kerül bevezetésre 
a postaforgalom korlátozására.

A korlátozás azt jelenti, hogy a békeidőszakban megszokott 
távirat, levél, telefon, telex vagy csomagforgalom teljesen 
megszűnik, vagy erősen korlátozott lesz.

Ugyancsak a híranyagok továbbításának megakadályozását, a 
legális kapcsolattartás lehetőségének kizárását van hivat
va szolgálni az a háborús időszaki rendelkezés, amely a 
külföldre történő ki, illetve onnan való beutazásokat kor
látozza.
A kapitalista országokba való ki, illetőleg magánszemélyek 
részéről történő beutazás teljes egészében szünetel.

Rádió adó-vevő berendezésekkel való ellenséges tevékeny
ség elkövetésének megakadályozása céljából - a vonatkozó 
jogszabályok alapján - intézkedés történik az amatőr rádió 
adás-vételi tevékenység betiltására, e készülékek beszol
gáltatására.

A belső ellenséges személyek, csoportok által elkövethető 
államellenes tevékenységek megelőzése céljából -  a vonat
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kozó jogszabály alapján - a belügyminiszter az országon 
belül az utazás korlátozását, kijárási tilalmat rendelhet 
el, rendezvények megtartását betilthatja, illetve külön
leges engedélyhez kötheti.

Mindezeken túlmenően a közrend és közbiztonság fokozott 
védelme érdekében elrendeli a fegyver, lőszer, ipari rob
banó és mérgező anyagok forgalmára, felhasználására vonat
kozó szigorított rendszabályok bevezetését, melynek alap
ján valamennyi fegyvert be kell szolgáltatni, a robbanó 
és mérgező anyagokat a szigorított biztonsági intézkedé
seknek megfelelően szabad csak tárolni.

A belügyminisztérium állambiztonsági szervei a már ismer
tetett feladatokon túlmenően széleskörű intézkedéseket 
terveznek bevezetni a Magyar Néphadsereg, a BM Határőrség 
személyi állományának, az állami és a szolgálati titkok, 
hadfelszerelési eszközök háborús viszonyok közötti fokozott 
védelme érdekében.

Tisztelt Elvtársak!

A Belügyminisztérium bűnüldöző, közrendvédelmi és igazga
tásrendészeti szervei sajátos feladataik ellátása mellett
- az állambiztonsági szervekhez hasonlóan - felkészültek 
az előttük álló feladatok háborús viszonyok közötti meg
oldására.

Háborús viszonyok között számolni kell a köztörvényes 
bűnözők aktivizálódásával is. Ez összefügg azzal, hogy a 
hátországot ért ellenséges csapás következtében a lakosság
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bizonyos csoportjainak morális arculata megváltozik, gya
koribbá válhat a gyilkosság, a rablás, a társadalmi és a 
személyi tulajdont károsító, a közellátást veszélyeztető 
bűncselekmények elkövetése.

Rendőri szerveinknek is fel kell készülniük az integrált 
hátországvédelemből reájuk háruló feladatok végrehajtásá
ra.

Az állambiztonsági szervek tevékenységéhez hasonlóan a 
bűnüldöző szervek tevékenységének módszere is változik.
A nyílt eszközök alkalmazása, a nyílt vizsgálat szinte 
kizárólagos lesz.

Széles körben fogják alkalmazni a gyorsított eljárást, a 
kényszerintézkedések bevezetését.

A tömegeket érintő korlátozó intézkedésekre vonatkozó jog
szabályok maradéktalan végrehajtása szinte kivétel nélkül 
a bűnügyi, a közrendvédelmi és az igazgatásrendészeti szer
veinkre hárul.

A bűnügyi szervek végzik a társadalmi tulajdon, az állam
polgárok személye és javai elleni bűncselekmények felderí
tését és megszakítását. Feladataikat háborús viszonyok kö
zött is alapvetően megelőző jelleggel látják el. Feladat
körük kiterjed a hadsereg és a lakosság ellátása szempont
jából fontos üzemek, vállalatok védelmére is.

Feladataik ellátása során a bűnügyi szervek - a háború 
időszakában hatályba lépő rendelkezések alapján - javas
latot tesznek a közbiztonsági intézkedésekre, így az őri
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zetbevételre és internálásra. Folyamatosan végzik a 
közbiztonságra és közrendre különösen veszélyes erősza
kos bűncselekmények hatékony megelőzését, felderítését, 
megszakítását.

Bűnügyi szerveink sajátos eszközeikkel folyamatosan vég
zik az illegalitásba vonult, különösen veszélyes megrög
zött bűnözők felderítését.

A közrend és a közbiztonság, a népgazdaság és a társadalmi 
tulajdon elleni bűncselekmények megelőzése, felszámolása 
érdekében együttműködnek az állami, gazdasági és az objek
tumok őrzését ellátó szervekkel.

Biztosítják a nem belügyi szerveknél levő titkos iratok és 
termékek szükségessé váló elszállítását, esetleges megsem
misítését.

A közbiztonsági és a közlekedésrendészeti szervek háborús 
időszaki feladatai az alábbiak szerint foglalhatók össze:

Elősegítik a veszélyeztetett városok lakosságának kitele
pítését, biztosítják a kitelepítés helyén, útvonalain, va
lamint a kitelepített lakosság befogadási helyein a rend- 
fenntartást. A kitelepített városokban visszahagyott tár
sadalmi javak és a személyi tulajdon védelmét. Ellátják a 
termelés céljából bejárásra kötelezett dolgozók közbizton
sági ellenőrzését.

 A munkásőrség és a Magyar Néphadsereg kijelölt erőinek be
vonásával felszámolják a hazánk területére ledobásra kerü
lő ellenséges felderítő és diverziós csoportokat és részt
 vesznek az ellenség légideszant alakulatainak megsemmisí
tésében.
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Ellátják a HB tagok utazásának biztosításával - a nem hi
vatalos minőségben - hazánkban tartózkodó semleges kapita
lista országok állampolgárainak védelmével, a csapás súj
totta területeken a mentéssel kapcsolatos biztosítási, rend
fenntartási feladatokat.

Segítséget nyújtanak a népgazdaságot veszélyeztető bűncse
lekmények gyors felderítéséhez, különösen a hadiipari köz
lekedési és hírközlő, valamint a lakosság alapvető ellátá
sát biztosító objektumok védelméhez. Gyorsított intézkedést 
kezdeményeznek a pánik keltőkkel, rémhírterjesztőkkel, a 
közellátást zavarókkal és árdrágítókkal szemben.

Közreműködnek a saját és a szövetséges csapatok manőverei
nek, anyag és csapatszállításainak rendőri biztosításában.
A hadsereg egységei, valamint a hadsereg utánpótlását szál
lító eszközök és mentő egységek részére korlátlan közúti 
elsőbbséget biztosítanak.

A lakosság védelme, a közrend és a közbiztonság fokozott 
fenntartása céljából hatályba lépnek a kijárási tilalommal, 
az ország meghatározott területén való tartózkodással, az 
utazás korlátozásával, a nyilvános gyűlések, felvonulások 
és egyéb rendezvények szervezésével, valamint a személyi 
tulajdonban levő gépjárművek forgalmának korlátozásával kap
csolatos háborús jogszabályok.

A jogszabályok alapján a lakosság nyilvános és meghatáro
zott helyen való tartózkodása, utazása, továbbá gyűlések, 
felvonulások és egyéb rendezvények szervezése, végül a 
gépjármüvek forgalma korlátozásra kerül, illetve külön en
gedélyhez lesz kötve.
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A közbiztonsági és a közlekedésrendészeti szervek gondos
kodnak arról, hogy a jogszabályokban meghatározott köte
lezettségeket a lakosság maradéktalanul betartsa.

A Belügyminisztérium háborús időszaki feladatai között 
szerepel az igazgatásrendészeti funkció is.

Ismeretes az elvtársak előtt, hogy a Belügyminisztérium 
központi és területi igazgatásrendészeti szervei végzik 
békében az útiokmányok, személyi igazolványok, különféle 
engedélyek kiadásával, az idegenrendészettel kapcsolatos 
feladatokat. Mint már említettem, háború esetén az ide
genforgalom szünetel, az ország területére történő be-, 
illetve kiutazások korlátozás alá kerülnek.

A Belügyminisztérium Igazgatásrendészeti Csoportfőnöksége 
az állambiztonsági szervekkel és a Külügyminisztérium il
letékes szerveivel együttműködve részt vesz a kapitalista 
állampolgárokkal kapcsolatos korlátozó intézkedésekben, 
az őrizetbe vett, illetve rendőri védelem alá helyezett 
állampolgárok kicserélésében, hazairányításukkal összefüg
gő feladatok ellátásában.

Ellátja és ellenőrzi az ország meghatározott területén a 
tartózkodás és az ország meghatározott területére történő 
utazás korlátozásáról szóló rendelkezések végrehajtásával 
összefüggő rendészeti feladatokat.

Irányítja, koordinálja és ellenőrzi az ipari robbanó és 
mérgező anyagok, a fegyver, lőszer forgalmára, felhaszná
lására, tárolására vonatkozó szigorító rendszabályok be
tartását. 

Az igazgatásrendészeti szervek vonatkozásában új helyze
tet teremt a veszélyeztetett városok lakosságának kitele
pítése. Ugyanis a csoportfőnökség központi és területi
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szerveinek kell ellátni a kitelepült városok lakosságának 
lakcím bejelentését, a lakosság mozgásának nyomon követé
sét.

Igazgatásrendészeti szerveink ellátják a nyilvános gyűlé
sek, felvonulások és egyéb rendezvények, illetve a kijárá
si tilalom alatti szabad mozgásra jogosító engedélyek ki
adását, a személyi tulajdonban levő gépjárművek forgalmá
nak tilalma alóli felmentés engedélyezését.

A csoportfőnökség saját hatáskörében végzi a politikai me
nedékjoggal kapcsolatos feladatokat, közreműködik a hábo
rús menekültek elhelyezésében.

A Belügyminisztérium határőrsége - háború esetén - megerő
sített szolgálattal őrzi a Magyar Népköztársaság államhatá
rát. Megakadályozza, hogy érvénytelen és hamis útiokmányok
kal, vagy útiokmányok nélkül a határt bárki is átlépje. Meg
akadályozza az ellenséges propaganda és tiltott eszközök, 
anyagok határon való átjutását. Biztosítja a határrendet, 
provokációk elhárítását, a határövezetben a lakosság élet, 
és vagyonbiztonságát.

Az ellenség támadása esetén a Magyar Néphadsereg alakula
taival együttműködve részt vesz az államhatár védelmében, 
a kijelölt erőivel pedig segítséget nyújt a karhatalmi fel
adatok végrehajtásában, az ellenséges légideszantok felde
rítő és diverziós csoportok felderítésében és azok megsem
misítésében.

Magyar és a szövetséges csapatok felvonulása esetén a kije
lölt határszakaszon elősegítik azok ki- és beléptetését.
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A határőrség irányítása háború esetén sem változik, azonban 
a hadműveleti területen levő határőr egységek - alapvető 
feladataik megváltoztatása nélkül - ideiglenesen, az ország 
határain belül, az illetékes katonai parancsnok alárendelt
ségébe kerülhetnek.

A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság, valamint az állami 
tűzoltóság területi szerveinek békeidőszakra meghatározott 
 alapvető funkciói - a tűz elleni védekezés és az irányítás 
tekintetében - háborús időszakban sem változik.

A tűzoltó szervek kiemelt feladatát képezi:

a katonai, haditechnikai és hadfelszerelési eszközöket elő
állító, továbbá a közlekedési, hírközlő objektumok és ener
giarendszerek, a lakosság ellátása szempontjából fontos 
vállalatok, üzemek, kommunális létesítmények megelőző tűz
védelmének fokozott biztosítása, a csapás sújtotta terüle
teken a tűzoltással, a mentéssel és mentesítéssel kapcso
latos tűzvédelmi feladatok teljesítése.

Feladataik végrehajtása során a tűzoltóság egységei számol
nak az ellenség csapásai következtében nagy kiterjedésű tü
zekkel, valamint a városi vízszolgáltatás csökkentésével 
vagy beszüntetésével. A hátországi katonai alakulatok pa
rancsnokságának vegyes rendeltetésű egységeivel együttmű
ködve részt vesznek a csapás sújtotta területeken bekövet
kezett károk lokalizálásában.
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Kedves Elvtársak!

Előadásom végéhez értem. Sajnos az idő rövidsége miatt nem 
tudtam minden kérdésre részletesen kitérni. Ennek ellenére 
mégis úgy érzem, sikerült egy általános képet adnom a bel
ügyi szervek felkészültségéről, valamint azokról a felada
tokról, amelyeket a Magyar Népköztársaság állami, társadal
mi rendje, a közrend és a közbiztonság fokozott védelme ér
dekében a rendkívüli és a háborús viszonyok között végre kell
hajtanunk. 

A BM felső vezetésének értékelése szerint szerveink felké
szültsége megfelel a követelményeknek. A feladatok végre
hajtásának szervezeti, személyi, anyagi és technikai fel
tételei alapvetően biztosítottak.

A háborús időszaki feladatok végrehajtására való felkészült
ségünket jelentősen elősegítette az a körülmény, hogy jó 
együttműködés, elvtársi munkakapcsolat alakult ki a közös 
feladatokban érintett fegyveres erőkkel, testületekkel, mi
nisztériumokkal és országos hatáskörű szervekkel.

Ezért megragadom az alkalmat, hogy a Belügyminisztérium ve
zetése nevében köszönetemet fejezzem ki mindazoknak az elv
társaknak, akik e munkában segítséget adtak.

Kérem az elvtársakat, hogy az elhangzottakat munkájukban 
hasznosítsák és a titkosságát figyelembe véve megfelelő 

 módon kezeljék.

Készült: 1 pld-ban 
Sokszorosítva: 120 pld-ban 
Egy pld: 17 lap 
Kapják : Elosztó szerint 
Nytsz. : 4-70/90-1977.
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