
16/87 BMH int. mell. 

HONVÉDELM I M IN ISZTÉRIU M  
B ELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M  

M INISZTERTA NÁ CS HONVÉDELM I 
BIZOTTSÁG

A MAGYAR NÉPHADSEREG VEZÉRKARI FŐNÖKÉNEK 
A BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRNAK 

ÉS A MINISZTERTANÁCS HONVÉDELMI BIZOTTSÁG 
TITKÁRÁNAK

009/1987. számú 
EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

a fővárosi és a megyei védett vezetési pontok béke időszaki 
biztonságával kapcsolatos követelményekrőlÁBTL - 4.2. - sz.n. - MNVK - BM ÁT - MT HB - 1987 /1 



A MAGYAR NÉPHADSEREG VEZÉRKARI FŐNÖKÉNEK 
A BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRNAK 

ÉS A MINISZTERTANÁCS HONVÉDELMI BIZOTTSÁG 
TITKÁRÁNAK

009 1987. számú EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE
a fővárosi és a megyei védett vezetési pontok béke időszaki 

biztonságával kapcsolatos követelményekről

A fővárosi és a megyei honvédelmi bizottságok védett ve
zetési pontjainak - m int a „K" vezetési rendszer végpont
jainak - biztonsága érdekében foganatosított rendszabályok 
és az ezzel összefüggő tevékenységek megfelelően biztosítják 
a vezetési pontok védelmét. Azonban a rendszabályok alkal
mazása nem egységes a különböző (katonai, belügyi, polgári) 
szakterületeken, azokat sok tekintetben eltérő módon értelm e
zik, és ennek következtében a felelősség az egyes szakterüle
teken nem kellően érvényesül.

A vezetési pontok béke időszaki biztonsága növelésére, az 
erre vonatkozó rendelkezések (szabályok) egységes végrehaj
tása, illetőleg érvényre ju ttatása érdekében - a 12/367/1986. 
HB számú határozat követelményeit is figyelembe véve — 
az alábbiak szerint intézkedünk:

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a fővárosi és a megyei 
(a továbbiakban: területi) honvédelmi bizottságok vezetési pont
jaira, a tartalék vezetési pontokra, a vezetési irányparancsnok
ságokra, egyéb, a területi vezetéssel összefüggő és járulékos 
objektum okra (a továbbiakban: vezetési pontok), továbbá az 
ezek készenlétbe helyezésében, m űködtetésében érin tett kato
nai, belügyi és polgári szervekre és szervezetekre, valam int 
azok személyi állományára.

2. A vezetési pontok védelmével, biztosításával, fedésével 
és álcázásával, továbbá működtetésével és a védett té r belső 
rendjével kapcsolatos feladatokat a belügym iniszter és a hon
védelmi m iniszter irányelvei, parancsai, a Honvédelmi Bi
zottság Titkársága (HBT) ajánlásai, a M agyar Néphadsereg Ve
zérkara (MNVK) követelményei és útm utatásai alapján - a 
hadrafoghatósági követelményekben és az üzemeltetési u tasí
tásban foglaltak szerint - kell tervezni, szervezni és végre
hajtani.
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3. A vezetési pontok biztonságával (védelmével, fedésével 
és álcázásával) kapcsolatos feladatok tervezéséért, szervezéséért 
és megvalósításáért az illetékes területi honvédelmi bizottság 
titkárságaival, a katonai elhárítás érin tett szerveivel és a rend
őr-főkapitányságokkal együttműködésben - jelen intézkedés 
előírásai és a területi honvédelmi bizottságok irányítása alap
ián az illetékes területi polgári védelmi törzsparancsnok a fe
lelős.

4. A vezetési pontok védelmét, azok biztonságával kapcso
latos tevékenység ellenőrzésér - az MT HTB-vel, az MNVK- 
val és a katonai elhárítással együttm űködve - országos szinten 
a polgári védelem országos törzsparancsnoka látja el.

5. A védelem, a biztonság, a titokvédelem  és a rezsimsza
bályok érvényesítése érdekében a vezetési pontok felszíni ré
szét "zárt terü let" -nek; a földbe süllyesztett védett tere t „zárt 
rész"-nek kell tekinteni. A „zárt rész" fogalmát a Polgári Véde
lem országos törzsparancsnoka - az MNVKF Hdm. h. 0015/1985. 
sz. intézkedésében foglaltak figyelembevételével - határozza 
meg.

6. A vezetési pontokkal kapcsolatos feladatok végrehajtá
sára (tervezés, szervezés, fejlesztés, működtetés, üzemeltetés, 
felkészítés, kiképzés stb.), az ezzel kapcsolatos iratok szerkesz
tésére, illetőleg az okmányokba való betekintésre csak állam 
biztonsági szempontból előzetesen jóváhagyott személyek 
- a titoktartásra vonatkozó kötelezvény aláírása után - jo
gosultak.

7. Az iratok kidolgozására, minősítésére, kezelésére és tá 
rolására a katonai szerveknél az „Általános Ügyviteli Szabály
zat", a belügyi szerveknél „Az M -iratok ügykezelési rendje”, 
a polgári szerveknél a titokvédelmi intézkedések előírásai az 
irányadók.

8. A vezetési pontokkal kapcsolatos titoksértés esetén a 
mindenkor érvényben levő katonai és belügyi előírások szerint 
kell eljárni.

9. A területi honvédelmi bizottságok vezetési pontjaival 
kapcsolatos adatok vagy erre utaló térképek, rajzok, fényké
pek stb. a sajtóban, a rádióban, és a televízióban nem közöl
hetők.

10. A vezetési pontokat kiszolgáló katonai alegységek ta r
talékos állom ányát lebiztosításuk előtt állambiztonságilag el
lenőriztetni kell. Az illetékes katonai és belügyi szerveknek
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gondoskodni kell arról, hogy a vezetési pontokhoz állambizton
sági szempontból megbízható személyek vonuljanak be.

11. A zárt részben feladatokat ellátó személyek a m un
kavégzés időtartam a alatt és annak befejezésétől szám ított 
kettő éven belül nem szocialista országba magáncélból általá
ban nem, csak kiem elten indokolt esetben utazhatnak.

12. A vezetési pontok zárt területére és zárt részére a be
lépés:

a) az arra jogosult és előzetesen jóváhagyott személyek 
részére állandó vagy ideiglenes engedéllyel,

b) a hibaelhárítás, az anyagszállítások, a munkavégzések, 
a kiképzések, a továbbképzések és a m ódszertani foglalkozások, 
tűzoltás, elemi csapás, valam int az egyéb feladatok stb. vég
zése céljából ideiglenes engedéllyel történik.

13. A vezetési pont zárt területére, illetve zárt részébe való 
ideiglenes belépés engedélyezésére jogosultak:

a) a honvédelmi m iniszter;
b) a honvédelmi m inisztériumi állam titkár;
c) a vezérkari főnök;
d) az MT Honvédelmi Bizottságának titkára és illetékes 

főosztályvezetői;
e) a fővárosi és a megyei honvédelmi bizottságok elnökei;
f) a fővárosi és a megyei tanácsok elnökei:
g) a vezérkari főnök hadműveleti helyettese és a hadm ű

veleti csoportfőnök első helyettese;
h) a polgári védelem országos törzsparancsnoka, a PVO 

Tpk. első helyettese és a PVOP Vezetést Biztosító Osztály ve
zetője;

i) a fővárosi és a megyei honvédelmi bizottságok titkárai;
j) a fővárosi és a megyei polgári védelmi törzsparancsno

kok és helyetteseik.

14. A külföldi delegációk részére a zárt területet, illetve 
a zárt részt a honvédelmi miniszter, a honvédelmi miniszté
riumi állam titkár, a vezérkari főnök, az MT HB titkára, vagy 
a vezérkari főnök hadm űveleti helyettese engedélyével lehet 
bem utatni.
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15. A fővárosi és a megyei honvédelmi bizottságok vezetési 
pontjaira (zárt terület, zárt rész), igazoltatás és előzetes enge
dély nélkül léphetnek be:

a) az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai és a Központi 
Bizottság titkárai:

b) a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke és 
elnökhelyettesei;

c) a M inisztertanács elnöke, elnökhelyettesei és tagjai;
d) a Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium  

állam titkárai és m iniszterhelyettesei, az MT Honvédelmi Bi
zottságának titkára, az MT HBT főosztályvezetői; 

e) a M agyar Néphadsereg vezérkari főnöke, az M N V K F 
első helyettese, az MNVKF hadm űveleti helyettese és a had
műveleti csoportfőnök első helyettese;

f) a fővárosi és a megyei honvédelmi bizottság elnökei, 
titkárai és azok helyettesei, valam int a honvédelmi bizottságok 
tagjai:

g) a belügym iniszter állambiztonsági helyettese, a BM 
III/ II., a BM III/ IV. Csoportfőnöke és azok helyettesei, vala
mint a BM „M” és Szervezési Csoportfőnök, a Csoportfőnök
ség ,,M” osztályvezetője;

h) a M unkásőrség országos parancsnoka és helyettesei;
i) a polgári védelem országos törzsparancsnoka , annak első 

helyettese, a PVOP Vezetést Biztosító Osztály és a Hadm űve
leti Osztály vezetői:

j) a fővárosi és a megyei polgári védelmi törzsparancsno
kok. a vezetési pont felügyeletével és operatív biztosításával 
megbízott tisztek, továbbá

k) a)—i) alpontban felsorolt személyek kíséretében levők.

16. A „fedő legenda'’ és az álcázás hitelessége érdekében 
a fegyveres erők és testületek tagjainak a vezetési pontra lehe
tőleg polgári ruhában kell belépni, a katonai és belügyi gép
járm űveknél - lehetőség szerint - fedőrendszámot kell hasz
nálni.

17. A vezetési pont zárt részébe személyi és szolgálati 
fegyvert, lőszert, mérgező és robbanóanyagot, továbbá szemé
lyi tulajdonban levő fényképezésre, filmezésre, hangfelvétel 
rögzítésére alkalmas eszközt, valam int rádió adó-vevő készülé
ket bevinni és ott tárolni tilos.
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18. A vezetési pont zárt részében szükségessé váló épület-  
és épületgépészeti karbantartást, illetve a fenntartási m unkákat 
lehetőleg saját állománnyal kell elvégeztetni. Azokat a m un
kákat, am elyeket saját munkaerővel nem lehet végrehajtani, 
a kijelölt vállalat állambiztonságilag előzetesen jóváhagyott 
részlegével (állományával) kell elvégeztetni.

19. A vezetési pontok körzetét légi felvételek készítésére 
tilto tt területnek kell tekinteni, azokról légi, film - és fénykép- 
felvételek nem készíthetők. A légi, film- és fényképfelvételek 
készítésénél a rezsimkövetelményeket meghatározó utasítás 
előírásait kell irányadónak tekinteni, illetve azok szerint kell 
eljárni.

20. A vezetési pontoknál az MNVK követelményei és az 
illetékes belügyi szervekkel egyeztetett elgondolás figyelembe
vételével olyan fedő- és álcázási rendszabályokat kell alkalmaz
ni, amelyek megfelelő biztonságot nyújtanak a vizuális, a légi 
és a földi felderítés ellen.

21. A vezetési pontokon levő (zárt terület, zárt rész) létesítmények 
 (helyiségek) biztonságáért személyes felelősséget kell 

megállapítani. A vezetési pontok őrzés-védelmét a Polgári 
Fegyveres Őrség Működési és Szolgálati Szabályzatában és a 
polgári védelem országos törzsparancsnoka által kiadott intéz
kedésekben foglaltak figyelembevételével kell tervezni és szer
vezni.

22. A vezetési pontok őrzés-védelmét ellátó polgári fegy
veres őrség m egtévesztésére irányuló cselekményeket és a be
lépési engedélyekkel való visszaéléseket „különleges esemény
nek” kell tekinteni. Az ilyen és ezzel összefüggő eseményeket 
soron kívül kell jelenteni a fővárosi és a megyei polgári védel
mi törzsparancsnoknak és tájékoztatni az illetékes együttm ű
ködő BM ÁB szervet.

23. A vezetési pontok készenlétbe helyezésének, működ
tetésének, üzemeltetésének, karbantartásának és kezelésének 
felügyelete és ellenőrzése a polgári védelem országos törzspa
rancsnok hatáskörébe tartozik, amelyet a PVOP Vezetést Biz
tosító Osztály ú tján  lát el. A vezetési pontok parancsnoki teen
dőit az érin tett területi polgári védelmi törzsparancsnok látja 
el; ezzel kapcsolatos feladatait - a helyi sajátosságok érvénye
sítésével - külön parancsban kell szabályozni.
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24. A vezetési pontok parancsnokai - a területileg illetékes 
belügyi szervekkel együttműködve - rendszeresen ellenőrizzék 
és biztosítsák az együttes intézkedésben m eghatározott szabá
lyok m aradéktalan érvényesítését.

25. Felhatalm azást kap a polgári védelem országos törzs
parancsnoka, hogy a jelen intézkedésben foglaltak végrehajtá
sára intézkedjen.

26. A belügym iniszter állambiztonsági helyettese az együt
tes intézkedés alapján szabályozza a belügyi feladatok végre
hajtását.

27. Ez az intézkedés - a végrehajtást szabályozó egyéb 
előírásokkal együtt - 1987. július hó 1. napján lép hatályba.

Kérjük a területi honvédelmi bizottságok elnökeit és a 
végrehajtásban é rin tett párt- és állami vezetőket, hogy segít
sék elő az intézkedésben foglaltak végrehajtását, és rendszere
sen számoltassák be az érin tett katonai, belügyi és polgári szer
vek illetékes vezetőit a jelen intézkedésben m eghatározott fel
adatok végrehajtásáról.

Budapest. 1987. január 21.

Pacsek József altábornagy s. k. 

Földesi Jenő r. altábornagy s. k. 

Trombitás Dezső vezérőrnagy s. k.
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Készült: 2 példányban 
Sokszorosítva: 130 példányban 
Egy példány: 4 lap 
Itsz .: 0601 
Snsz.: 879/84.
Kapják: Külön elosztó szerint
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