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UTASÍTÁSA

a személyi állomány riadóztatásáról

Budapest, 1981. évi március hó 9-én.

A Belügyminisztérium és szervei harckészültségének biztosításá
ban bekövetkezett változásokkal összhangban a személyi állomány 
riadóztatásának megszervezése és végrehajtása érdekében kiadom 
az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium és szervei (a továbbiakban: belügyi 
szervek) riadóztatását úgy kell megszervezni, hogy az rend
kívüli helyzetben vagy külső veszély esetén, továbbá a riadóz- 
tatás gyakoroltatásának ellenőrzése során biztosítsa a szemé
lyi állomány szolgálati helyére — normaidőn belül — történő 
bevonulását.

2. A személyi állomány riadóztatása lehet részleges, vagy teljes:
a) részleges, ha meghatározott belügyi szervet, vagy a sze

mélyi állomány kijelölt részét érinti;
b) teljes, ha valamennyi belügyi szervre, vagy meghatározott 

szervnél — a felmentettek kivételével — a személyi állo
mány egészére kiterjed.

3. A teljes személyi állomány riadóztatására a belügyminiszter, 
vagy a belügyminisztériumi államtitkár, illetőleg belügymi
niszter-helyettesek a BM Főügyeleti Osztály útján intézked
nek.

4. Rendkívüli helyzetben, amennyiben az utasítás késedelmes 
kiadásából különösen jelentős hátrány — életveszély, anyagi 
kár — származna, az érintett belügyi szerv vezetője (parancs-
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noka) riadóztathatja teljes személyi állományát. Az elrendelés 
tényét és a tett intézkedéseket azonban — lehetőség szerint — 
haladéktalanul jelentenie kell az elöljáró vezetőnek (parancs
noknak), valamint az illetékes megyei (fővárosi) honvédelmi 
bizottság elnökének.

5. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) az alárendelt, irá
nyításuk alá tartozó szerv(ek) személyi állománya részére ria
dógyakorlatot csak elöljárójuk előzetes engedélyével rendel
hetnek el.

6. A riadó elrendelése történhet szóban vagy írásban, a 3—4. 
pontban elrendelésre jogosultak által személyesen, továbbá 
azok által aláírt nyílt paranccsal rendelkező személyek útján 
az alábbi módon:
a) rendkívüli helyzetben nyílt szövegű utasítással és a bekö

vetkezett esemény megjelölésével;
b) külső veszélyhelyzetben a magasabb harckészültségi foko

zatok rendszabályaként, illetve egyes különleges intézke
dések részeként.

7. A riadó beszüntetésére a 3—4. pontban meghatározott veze-
• tők (parancsnokok) jogosultak.

8. Ahol ügyeleti szolgálat működik, ott a riadóra vonatkozó be
rendelő utasítást az ügyeleti szolgálat adja ki az alárendelt 
belügyi szervek vezetőinek (parancsnokainak) vagy helyette
seinek. Ahol ügyeleti szolgálat nem működik, ott a riadóra 
vonatkozó berendelő utasítást az alárendelt belügyi szerv ve
zetője (parancsnoka) vagy helyettese adja ki a továbbrendelő 
személyeknek.

9. A személyi állomány riadóztatását a riadótervek alapján kell 
végrehajtani, az alábbi szöveg közlésével:
a) váratlan eseményekből adódó szolgálati feladatok, valamint 

riadó gyakorlatok végrehajtása esetén „SZOLGÁLATI 
HELYÉRE VONULJON BE”;

b) rendkívüli helyzetben vagy külső veszély esetén, továbbá 
a harckészültségi és mozgósítási gyakorlatok során történő 
riasztáskor „ÉBRESZTŐ”.

10. A berendelésről történő értesítést a helyi sajátos körülmé
nyeknek megfelelően a legcélszerűbb módon kell megtervez
ni és megszervezni. Az értesítés riadóterveinek elkészítésénél 
figyelembe kell venni, hogy a rendőrkapitányságokat, rendőr
őrsöket, körzeti megbízottakat csak saját személyi állományuk 
értesítésével lehet megbízni.

11. A riadóterv tartalmazza:
a) az elrendelésre jogosultak beosztásának megnevezését;
b) az elrendelés módjait;
c) a berendelés különböző esetekben alkalmazható szövegét;
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d) a lakáson való kiértesítés rendszerét, módját és a végre
hajtáshoz szükséges adatokat (név, lakcím, telefonszám 
stb.).

12. Bevonulásra kötelezettek a hivatásos, sorozott és kinevezett 
polgári állomány, továbbá a szerződéses polgári alkalmazottak 
közül mindazok (gépkocsivezetők, szerelők, technikusok, szak
értők, raktárosok, stb.), akikre a szolgálati feladatok végre
hajtása esetén szükség van. A bevonulásra kötelezetteket 
erről a riadótervek ismertetésével értesíteni kell.

13. A személyi állomány kötelessége a riadóra vonatkozó beren
delő utasítás vétele után:
a) a „SZOLGÁLATI HELYÉRE VONULJON BE” szöveg 

közlésével riadóztatott személy — szolgálati beosztásának 
és az évszaknak megfelelő öltözetben — köteles szolgálati 
helyére bevonulni és elöljárójánál jelentkezni;

b) az „ÉBRESZTŐ” szöveg közlésével riadóztatott hivatásos 
— egyen- és vegyesruhás — állomány az évszaknak meg
felelő egyenruhában, a polgári ruhás állomány pedig pol
gári ruhában, a lakáson tartott riadófelszerelésével köteles 
szolgálati helyére bevonulni és elöljárójánál jelentkezni;

c) váratlan ellenséges csapás bekövetkezésekor, vagy ameny- 
nyiben szolgálati helyre — valamilyen ok miatt — nem le
het bevonulni, a parancsnok által kijelölt gyülekezési he
lyen kell gyülekezni;

d) bevonuláskor a szolgálati (gyülekezési) helyet a legrövidebb 
időn belül megközelítő tömegközlekedési eszközt, vagy a 
személyi tulajdonban levő gépjárművet lehet igénybe ven
ni. Saját gépjármű, illetve taxi igénybevétele esetén azon
ban a berendelt személy részére útiköltség nem téríthető.

14. Rendkívüli helyzetben vagy riadógyakorlat során a szolgálati 
elöljáró mentesítheti a szolgálati helyre történő bevonulás alól:
a) az előrehaladott terhes állapotban levő nőket;
b) azokat a nőket, illetve gyermeküket egyedül nevelő férfia

kat, akiknek 16 éven aluli gyermekük vagy magatehetet
len illetve önálló életvitelre képtelen gondozásra szoruló 
hozzátartozójuk van;

c) a fekvő betegeket;
d) a járó betegeket;
e) a szolgálatilag távollevőket;
f) a távol, vagy vidéken lakókat;
g) a szabadságon levőket.

15. Külső veszély esetén a szolgálati elöljáró mentesítheti a szol
gálati helyre történő bevonulás alól a 14. a), b), c) alpontokban 
felsoroltakat.
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16. Munkaidőn túli, pihenő és ünnepnapon riadóval történő be
rendelés esetén a bevonulás normaideje:
a) a riadót végrehajtó belügyi szerv elhelyezésének közigaz

gatási területén lakók részére 3 óra;
b) a riadót végrehajtó belügyi szerv elhelyezésének közigaz

gatási területén kívül lakók részére — egyéni elbírálás 
alapján — a berendelési és a bevonulási időszükséglet.

17. A 16. a) alpontban meghatározott időnorma a maximumot 
jelenti, azt a belügyi szervek vezetői (parancsnokai) — a helyi 
viszonyoknak és a beszállítás megszervezésének megfelelően 
— csökkenthetik.

18. Az időnormák a riadóra vonatkozó első utasítás kiadásának 
időpontjától számítandók.

19. A hivatásos állomány tagjai riadófelszerelésének az alábbia
kat kell tartalmaznia:
a) a norma szerinti fegyvereket, lőszert, fegyverzeti anyago

kat, az egyéni vegyivédelmi — világítástechnikai (zseb
lámpa) — eszközöket;

b) a norma szerinti gyakorló (hadi) ruházatot, egy váltás alsó 
ruházatot és egyéb felszereléseket (málhazsákot, rohamsi
sakot, sebkötöző csomagot, stb.);

c) a kétnapi étkezésre elegendő hideg és melegíthető kon- 
zervet;

d) étkezési eszközöket;
e) az egyéni tisztálkodási és tisztítószereket;
f) a varrófelszerelést;
g) az íróeszközöket.

20. A kinevezett polgári alkalmazottak riadófelszerelésének — a 
fegyver, lőszer, fegyverzeti anyagok, világítástechnikai (zseb
lámpa) eszközök, a gyakorló (hadi) ruházat és egyéb felszere
lések (málhazsák, rohamsisak, sebkötözőcsomag stb.) kivéte
lével — azonosnak kell lennie a 19. pontban felsoroltakkal.

21. A szervek vezetői (parancsnokai) a riadófelszerelések kiegészí
tésére a helyi körülményeknek megfelelően intézkedjenek.

22. A 19. a)—b) alpontokban meghatározott felszereléseket a bel
ügyi szervek illetékes szakszolgálata biztosítsa, a c)—g) al
pontokban meghatározott felszerelések beszerzéséről a szemé
lyi állomány köteles gondoskodni.

23. A személyi állomány riadófelszerelését a szolgálati helyén, 
vagy lakásán köteles tárolni.

24. A riadófelszerelések meglétét és állapotát a vezetők (parancs
nokok) alárendeltjeiknél szükség szerint, de legalább évenként 
egy alkalommal ellenőrizzék.
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25. A BM Határőrség Országos parancsnoka a sorozott állomány
ra vonatkozóan saját hatáskörében szabályozza a riadófel
szerelés összetételét.

26. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) 1981. április 30-ig az 
utasításban foglaltaknak megfelelően pontosítsák riadótervü
ket és azt tartsák állandóan naprakész állapotban. A riadóter
vek naprakészségéért a vezetők (parancsnokok) és az általuk 
kijelölt személyek felelősek.

27. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) a szükségnek megfe
lelően, de legalább évente egy alkalommal, gyakorlás céljából 
munkaidőn túl, az elöljáró vezető (parancsnok) engedélyével 
riadóztassák az alárendelt személyi állományt. Végrehajtott 
riadóztatásnak kell tekinteni a harckészültségi, mozgósítási 
gyakorlatok során elrendelt riadóztatást is.

28. A BM Tűzoltóság Országos parancsnoka az állami tűzoltóság 
területi szervei személyi állományának riadóztatásáról jelen 
utasítás elveinek figyelembevételével külön intézkedjen.

29. Ez az utasítás kiadásának napján lép hatályba. Ezzel egyide
jűleg a 06/1974. számú belügyminiszteri parancs hatályát 
veszti. Az utasítást a személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. HORVÁ TH ISTVÁN s. k.,
belügym iniszter

Készült: 1100 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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