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B ELÜGYM INISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

10- 23/3/1980.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAMTITKÁRÁNAK 

3/1980. számú

P A R A N C S A

a személyi állomány életvédelmének, a harckészültség 
pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és híradási 

feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról szóló szabályzat
kiadásáról

Budapest, 1980. évi június hó 2-án.

A személyi állomány életvédelmének, a harckészültség pénz
ügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és híradási feladatainak 
tervezéséről és végrehajtásáról szóló szabályzatot kiadom és

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A szabályzatot a Belügyminisztérium teljes állománya — a 
rá vonatkozó részben — köteles megismerni, rendelkezéseit 
betartani és a rendkívüli időszak során annak rendelkezései 
és szelleme szerint eljárni.

2. Az ,,M" és szervezési csoportfőnök gondoskodjon arról, hogy 
a BM Rendőrtiszti Főiskola hallgatói és a szervek vezetői kü-
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lön oktatás keretében, az állomány további tagjai pedig az is
mertetés során a rendelkezésekben írt feladatokat elsajátítsák 
és szükség szerint gyakorolják.

3. A szabályzat kiadása napján lép hatályba.

DR KAMARA JÁNOS s. k.,
r. altábornagy

belügym inisztérium i állam titkár

Készült: 750 példányban.
K apják: elosztó szerint
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S Z A B Á L Y Z A T

a személyi állomány életvédelmének, a harckészültség 

pénzügyi, anyagi-technikai, egészségügyi és híradási 

feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról
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AZ ÁLLOMÁNY ÉLETVÉDELMÉNEK BIZTOSÍTÁSA
I.

1. A 9 1980. számú belügyminiszteri utasítás (a továbbiakban: 
Ut.) 47. pontjában előírtak szerint az ellenség várható csa
pásai következményeinek csökkentésével kapcsolatos rend
szabályok keretében biztosítani kell a személyi állomány 
életvédelmét védett helyen történő elhelyezéssel (óvóhelyi 
védelem).

2. Védett elhelyezésre elsősorban a meglevő életvédelmi léte
sítményeket kell számításba venni, ezek hiánya esetén pe
dig fel kell készülni szükségóvóhelyek kialakítására.

3. Ahol kiépített életvédelmi létesítmény nem áll rendelke
zésre — szükségóvóhely építésének tervezése mellett — 
egy váratlan veszélyre való felkészülés céljából radioaktív 
kiszóródás ellen védelmet nyújtó, elzárkózásra alkalmas 
helyiségeket kell kijelölni és berendezni.

4. Az életvédelmi létesítményeknek az adott terület veszé
lyeztetettségétől függő védőképességgel kell rendelkezniük. 
Emellett biztosítaniuk kell a huzamosabb ideig való benn- 
tartózkodás, valamint meghatározott belügyi szerveknél, 
egységeknél a védett vezetés feltételeit is.

5. Az óvóhelyi védelem biztosításának feladatai az állandó 
harckészültség időszakában:
a) a meglevő életvédelmi létesítmények készenlétének biz

tosítása, a személyi állomány elhelyezésének és az üze
meltetés tervének elkészítése;

b) az életvédelmi létesítményekkel nem rendelkező, továb
bá a külső veszély esetén kitelepülő belügyi szerveknél, 
egységeknél a szükségóvóhelyek terveinek elkészítése,
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valamint a radioaktív kiszóródás ellen védő helyiségek 
kijelölése, berendezésük, felszerelésük megtervezése;

c) az életvédelmi létesítmények berendezéséhez és felsze
reléséhez szükséges anyagok, eszközök biztosítása;

d) a szükségéletvédelmi létesítmények kivitelezése és üze
meltetése személyi feltételeinek biztosítása.

6. Az óvóhelyi védelem biztosításának feladatai a fokozott 
harckészültség időszakában:
a) a meglevő életvédelmi létesítmények készenlétbe helye

zése ;
b) a szükségóvóhelyek terveinek pontosítása, megépítésük 

anyagi-technikai és személyi feltételeinek számbavétele;
c) a berendezéshez és felszereléshez szükséges egyes helyi 

beszerzésű anyagok biztosítása.

7. Az óvóhelyi védelem biztosításának feladata a háborús ve
szély harckészültség időszakában a radioaktív kiszóródás 
elleni védelemre kijelölt helyiségek berendezése és felsze
relése a békeelhelyezési körletben.

8. Az óvóhelyi védelem biztosításának feladatai a teljes harc
készültség elrendelése után:
a) a tervezett szükségóvóhelyek kivitelezésének megkezdé

se a békeelhelyezési körletben;
b) az elkészült szükségóvóhelyek berendezése és felsze

relése.

9. Az óvóhelyi védelem biztosításának feladatai a háborús 
működési hely elfoglalása után:
a) a radioaktív kiszóródás ellen védő helyiségek kijelölése, 

berendezése és felszerelése;
b) a tervezett szükségóvóhelyek kivitelezésének megkez

dése;
c) az elkészült szükségóvóhelyek berendezése és felszere

lése.
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10. Külső veszély esetén a békeelhelyezési körletben maradó 
belügyi szerveknek, egységeknek — az óvóhelyi védelem 
biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtására — ki 
kell dolgozni:
a) ha van kiépített életvédelmi létesítmény az „óvóhely 

készenlétbe helyezési terv”-et és az „óvóhely üzemel
tetési terv”-et;

b) ha nincs kiépített életvédelmi létesítmény a „radioak
tív kiszóródás elleni védelem terv”-ét, a „szükségóvó
hely kivitelezési terv”-et és a „szükségóvóhely üzemel
tetési terv”-et.

11. Külső veszély esetén kitelepülésre tervezett belügyi szer
veknek, egységeknek — az óvóhelyi védelem biztosításával 
kapcsolatos feladatok végrehajtására — ki kell dolgozni:
a) a békeelhelyezési körletben, ha van kiépített életvédel

mi létesítmény az „óvóhely készenlétbe helyezési terv”- 
et és az „óvóhely üzemeltetési terv"-et;

b) a békeelhelyezési körletben, ha nincs kiépített életvé
delmi létesítmény a „radioaktív kiszóródás elleni véde
lem terv”-ét (a teljes állom ány részére), a „szükségóvó
hely kivitelezési terv”-et (a visszamaradó állomány ré
szére) és a „szükségóvóhely üzemeltetési terv”-et;

c) a háborús működési helyen a „radioaktív kiszóródás el
leni védelem terv”-ét, a „szükségóvóhely kivitelezési 
terv”-et és a „szükségóvóhely üzemeltetési terv”-et.

12. Az „óvóhely készenlétbe helyezési terv” az elhelyezési szol
gálat (vagy gondnokság) vezetőjének (parancsnokának), il
letve az önvédelmi parancsnok okmánya, melynek tartal
maznia kell életvédelmi létesítményenként:
a) az életvédelmi létesítmény címét, védőképességét, befo

gadóképességét, felszereltségét;
b) a készenlétbe helyezéssel kapcsolatos tennivalókat;
c) az életvédelmi létesítményben elhelyezendő berendezé

seket, felszereléseket;
d) a védett vezetési pont céljára szolgáló létesítményekben 

a szükséges híradó berendezések elhelyezését.
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13. Az „óvóhely készenlétbe helyezési terv” elkészítésére vo
natkozóan a hatályos „Életvédelmi létesítmények üzemelte
tése" című szabályzatban foglaltak az irányadók.

14. A „szükségóvóhely kivitelezési terv” a belügyi szerv épí
tési előadójának, illetve az önvédelmi parancsnok okmánya, 
melynek tartalmaznia kell:

a) a műszaki leírást;

b) a kivitelezési rajzokat, vázlatokat;

c) az anyagbiztosítás és a kivitelezés megszervezésének le
írását;

d) a szükségóvóhely berendezési és felszerelési tervét.

15. A „szükségóvóhely kivitelezési terv” elkészítésére vonat
kozóan a hatályos „Szükségóvóhelyek tervezése és kivite
lezése” és a „Műszaki-vegyivédelmi kézikönyv” című ki
adványokban foglaltak az irányadók, melyeknek egy-egy 
példányát a tervekhez kell mellékelni.

16. Az „óvóhely (szükségóvóhely) üzemeltetési terv” az önvé
delmi parancsnok okmánya, melynek óvóhelyenként tar
talmaznia kell:

a) felsorolásszerűen az életvédelmi létesítmény üzemelte
tésével kapcsolatos tennivalókat, a különböző helyzetek
ben;

b) a teljes elzárkózás maximális időtartamát.

17. Az „óvóhely üzemeltetési terv”-hez üzemeltetési vázlatot 
kell mellékelni, melyen fel kell tüntetni:

a) az állomány életvédelmi létesítményen belüli elhelyezé
sét;

b) az önvédelmi eszközök, anyagok elhelyezését;

c) az önmentési irányokat;

d) szellőzési sémát.

— 10 —
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18. Az „óvóhely üzemeltetési terv” elkészítésére vonatkozóan 
a hatályos „Életvédelmi létesítmények üzemeltetése”, va
lamint a „BM szervek önvédelmi jellegű feladatai” című 
szabályzatban foglaltak az irányadók, amelynek egy-egy 
példányát a tervhez mellékelni kell.

19. A „radioaktív kiszóródás elleni védelem terve” az elhelye
zési szolgálat (vagy gondnokság) vezetőjének (parancsno
kának), illetve az önvédelmi parancsnok okmánya. A ter
vet egyrészt a személyi állomány elzárkóztatására, más
részt — ahol a védett vezetés feltételei nem biztosítot
tak — a szennyezett körülmények között is üzemelő mun
kahelyiségek védelmére vonatkozóan kell kidolgozni. A terv 
az alábbiakat tartalmazza:
a) a kijelölt helyiségek felsorolását;
b) a megerősítés módját;
c) a berendezéssel, felszereléssel kapcsolatos tennivalókat;
d) alaprajzi vázlatot.

20. A „radioaktív kiszóródás elleni védelem terve” elkészíté
sére vonatkozóan a hatályos „Műszaki-vegyivédelmi kézi
könyv” című kiadványban foglaltak az irányadók.

21. A terveket egy példányban kell elkészíteni, s azokat a vég
rehajtásért felelősök okmányai között kell elhelyezni. A 
tervekből — szükség szerint — végrehajtási tervkivonatot 
lehet készíteni.

22. Az „óvóhely készenlétbe helyezési terv”-et, a „szükségóvó
hely kivitelezési terv”-et és a „radioaktív kiszóródás elle
ni védelem terv”-ét a tervet készítő belügyi szerv anyagi 
szolgálatának vezetője (parancsnoka), az „óvóhely (szük
ségóvóhely) üzemeltetési terv”-et pedig a tervet készítő 
belügyi szerv vezetője (parancsnoka) hagyja jóvá.

23. Az óvóhelyi védelem biztosításával kapcsolatos feladato
kat a BM Határőrség egységeinél — figyelemmel a harcá
szati követelményekre — értelemszerűen kell alkalmazni.

24. A Belügyminisztérium háborús működési helyére települő 
belügyi szervek óvóhelyi védelmére vonatkozó tervei — a

—  11 —
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BM Határőrség Országos Parancsnokság kivételével — a 
BM „M" és szervezési csoportfőnök irányításával kerülnek 
kidolgozásra. A szükségóvóhelyek kivitelezési munkáinak 
megszervezéséért és irányításáért a BM I/II. Csoportfő
nökség Építési és Elhelyezési Osztály vezetője, a szüksé
ges építőanyagok, munka- és szállítóeszközök biztosításá
ért, valamint az elkészült szükségóvóhelyek berendezésé
ért a BM I/ II. Csoportfőnökség Központi Ellátó Parancs
nokság vezetője, az építés műszaki szakfeladatainak ellá
tásáért a BM Határőr Ezred parancsnoka, a védett veze
tési pontként működő szükségóvóhelyek híradásának biz
tosításáért a BM I/ 2. Osztály vezetője felelősek.

II.
A LÉGI, RADIOLÓGIAI, BIOLÓGIAI ÉS VEGYI RIASZTÁS

25. Az ország légi, valamint radiológiai, biológiai, vegyi (a to
vábbiakban: RBV) riasztását az 1. Honi Légvédelmi Had
sereg Parancsnokság és a Polgári Védelem Országos Pa
rancsnokság közösen végzi. Ennek keretében az 1. honi 
légvédelmi hadseregparancsnok — a kialakult helyzettől 
függően — rendeli el a lakosság légiriasztását, a polgári 
védelem országos törzsparancsnoka pedig végzi a lakosság 
RBV riasztását és értesítését.

26. A légi- és RBV riasztás az alábbiakra terjed ki:
a) légiriadó elrendelése;
b) légiriadó elmúlt jelzés kiadása;
c) radiológiai riadó elrendelése;
d) radiológiai riadó feloldása;
e) biológiai riadó elrendelése;
f) biológiai riadó feloldása;
g) vegyi riadó elrendelése;
h) vegyi riadó feloldása.

—  12 —
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27. A belügyi szervek, egységek objektumaiban, az ellenséges 
támadás veszélye esetén, a benntartózkodó állomány érte
sítését belső riasztással is biztosítani kell, függetlenül at
tól, hogy arról milyen módon szereztek tudomást.

28. Az ország területe légiriasztás szempontjából két részre 
(zónára) oszlik. Az első zóna a Dunántúl nyugatra, a má
sodik zóna a Dunántúl keletre eső területeket foglalja ma
gában. Budapest az első zónába tartozik.

29. A légiriasztás a légi helyzettől függően — az egyes zónák, 
vagy az ország egész területére vonatkozó érvénnyel — 
kerül elrendelésre.

30. Az ország vagy országrész légiriasztása békeidőszakban az 
alábbi esetekben kerülhet elrendelésre:
a) ha a határsértés ténye bekövetkezett és a határsértő lé

gicél jellegéből, vagy mennyiségéből légitámadásra le
het következtetni;

b) ha a szomszédos együttműködő légvédelmi rendszerek
től olyan tájékoztatás érkezik, hogy ellenük légitámadó 
tevékenység folyik és a Magyar Népköztársaság irányá
ba ellenséges légi célok közelednek;

c) ha az Egyesített Fegyveres Erők Főparancsnokságától 
jelzés érkezik.

31. Az ország vagy országrész (zóna) légiriasztása akkor kerül 
elrendelésre, ha a légi helyzet értékelése, valamint más 
tájékoztatás alapján, légitámadásra lehet következtetni.

32. Az ország vagy országrész (zóna) légiriasztása a műsorszó
ró adókon, nyílt szöveg közlésével kerül elrendelésre, elő
ször magyar, majd orosz nyelven, 15 másodperces meg
szakításokkal háromszor megismételve, mely tartalmazza:

a) kétszer a felhívás jelét:
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! FIGYELEM! 
FIGYELEM!”
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! FIGYELEM! 
FIGYELEM!”

— 13 —
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„VNYIMANYIJE! VNYIMANYIJE! PEREDACSU 
PREKRASCSAJEM!”
„VNYIMANYIJE! VNYIMANYIJE! PEREDACSU 
PREKRASCSAJEM!”

b) kétszer az országrész (zóna) vagy az egész ország meg
nevezését;

az I. zóna esetében:
„DUNÁNTÚL! DUNÁNTÚL!”
„ZADUNAJE! ZADUNAJE!” 
a II. zóna esetében:
„DUNA—TISZA KÖZE — TISZÁNTÚL!”
„DUNA—TISZA KÖZE — TISZÁNTÚL!” 
„MEZSDURECSJE DUNÁJA—TYISZI —
ZÁTYISZJE!”
„MEZSDURECSJE DUNÁJA—TYISZI —
ZÁTYISZJE!”
az egész ország esetében:
„AZ EGÉSZ ORSZÁG TERÜLETÉRE!”
„AZ EGÉSZ ORSZÁG TERÜLETÉRE!”
„NA VSZJU TYERITORIJU SZTRÁNI!”
„NA VSZJU TYERITORIJU SZTRÁNI!”

c) kétszer a légiriadó közlését:
„LÉGIRIADÓ! LÉGIRIADÓ!”
„VOZDUSNAJA! VOZDUSNAJA!”

33. A légiriadó a 32. pontban meghatározott módon kerül fel
oldásra, az alábbi szöveg közlésével:

„LÉGIRIADÓ ELMÚLT! LÉGIRIADÓ ELMÚLT!” 
„OTBOJ VOZDUSNOJ TREGOVI!
OTBOJ VOZDUSNOJ TREGOVI!”

34. Az alkalmazott fegyverfajtáktól függően radiológiai-, bio
lógiai-, vagy vegyi riadó kerül elrendelésre az ország azon 
területeire, amelyeket a fenti kategóriákba tartozó fegyve
rek bármelyikével támadás ért, vagy a támadás következ
tében veszély fenyeget.

— 14 —
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35. Biológiai-, vegyi fertőzés, szennyeződés észlelés esetén a 
területileg illetékes polgári védelmi parancsnok önállóan 
is elrendelheti az alkalmazott fegyverfajtának megfelelő 
riadót.

36. A polgári védelem országos törzsparancsnok által kiadott 
radiológiai riasztás, valamint a területileg illetékes polgári 
védelmi parancsnok által elrendelt biológiai-, vegyi riadó 
az alábbiakat tartalmazza:
a) az alkalmazott fegyverfajtát (vegyi, biológiai, radioló

giai);
b) az alkalmazás időpontját, amennyiben ismeretes;
c) a szennyezett, vagy veszélyeztetett terület kiterjedését. 

A szennyezett, vagy veszélyeztetett terület meghatáro
zása történhet körzetekre, vagy megyékre vonatkozóan.

37. A radiológiai riasztás végrehajtása a műsorszóró rádiókon, 
nyílt szöveg közlésével történhet először magyar, majd 
orosz nyelven — orosz nyelven csak a megye megnevezé
sével — 15 másodperces megszakításokkal háromszor meg
ismételve, mely tartalmazza:
a) kétszer a felhívás jelét:

„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! FIGYELEM! 
FIGYELEM!”
„ADÁSUNKAT MEGSZAKÍTJUK! FIGYELEM! 
FIGYELEM!”
VNYIMANYIJE! VNYIMANYIJE! PEREDACSU 
PREKRASCSAJEM!”
VNYIMANYIJE! VNYIMANYIJE! PEREDACSU 
PREKRASCSAJEM!”

b) kétszer a riasztott országrész (körzet, vagy megye) meg
nevezését, például:
„2-es, 3-as, 5-ös KÖRZET!”
„2-es, 3-as, 5-ös KÖRZET!”
„KOMÁROM-, FEJÉR-, TOLNA MEGYE!” — 
„KOMÁROM-, FEJÉR-, TOLNA MEGYE!” — 
„OBLASZTYI KOMÁROM-, FEJÉR-, TOLNA!” 
„OBLASZTYI KOMÁROM-, FEJÉR-, TOLNA!”
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c) kétszer a radiológiai riadó közlését:
„SUGÁRVESZÉLY! SUGÁRVESZÉLY!”
„UGROZA RÁDIÓAKTIVNOVO ZARAZSENYIJA!” 
„UGROZA RADIOAKTIVNOVO ZARAZSENYIJA!”

38. Az RBV riadó a 37. pontban meghatározott módon kerül 
feloldásra, kétszer a radiológiai riadó feloldásának közlé
sével és az érintett körzetek, megyék megnevezésével:
„SUGÁRVESZÉLY ELMÚLT!”
„SUGÁRVESZÉLY ELMÚLT!”
„OTBOJ UGROZI RÁDIÓAKTYIVNOVO 
ZARAZSENYIJA!”
„OTBOJ UGROZI RÁDIÓAKTYIVNOVO 
ZARAZSENYIJA!”

39. A lakosság — a polgári védelmi szervek által történő — 
közvetlen riasztása történhet:

a) a légi- és radiológiai riasztás a műsorszóró rádiókon le
adott szöveg közlésén túl elektromos vagy kézi üzemel
tetésű szirénákkal, szükségriasztó eszközök működteté
sével;

b) biológiai- és vegyi szennyezés esetén szükségriasztó 
eszközök alkalmazásával.

40. A légi- és RBV riasztással kapcsolatos feladatok az állan
dó harckészültség időszakában az alábbiak:

a) a riasztás végrehajtási feltételeinek biztosítása érdeké
ben el kell készíteni az objektumok riasztási terveit, 
ki kell jelölni a tervek készítéséért és a riasztás végre
hajtásáért felelős személyeket;

b) a légi- és RBV riasztás jelzéseinek, a követendő maga
tartási szabályok tájékoztatóinak elkészítése és ismerte
tése a személyi állománnyal;

c) a meglevő riasztó eszközök üzemkész állapotban tartása.

— 16 —
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41. A légi- és RBV riasztással kapcsolatos feladatok a foko
zott harckészültség időszakában az alábbiak:
a) a szükségriasztó eszközök készenlétbe helyezése;
b) a légi- és RBV veszélyről tudomásszerzés biztosítása ér

dekében a Kossuth Rádió adásainak állandó figyelése;
c) a területileg illetékes polgári védelmi szervvel állandó 

kapcsolat tartása.

42. A háborús veszély harckészültség időszakában a légi- és 
RBV riasztással kapcsolatos — a 40/b. alpont alapján el
készített — tájékoztatókat ki kell függeszteni a meghatá
rozott helyeken.

43. A légi- és RBV riadó elrendelésekor a feladatok az aláb
biak:
a) az objektumon belül a megfelelő riasztás végrehajtása;
b) a személyi állomány és az ügyeleti szolgálat levonulása 

a kijelölt életvédelmi létesítménybe.

44. A légi- és RBV riasztás végrehajtásának terve az alábbia
kat tartalmazza:
a) a légiriadó elrendelésének és feloldásának rendjét, az 

objektumon belüli riasztás módját és a meghatározott 
jelzéseket;

b) az RBV riadó elrendelésének és feloldásának rendjét az 
adott területen, valamint a belső riasztásra meghatáro
zott jelzéseket;

c) az ország területének radiológiai riasztási körzetszámait;
d) az ügyeleti szolgálat vagy a riasztás végrehajtásáért fe

lelős szerv (személy) feladatait a különböző időszakok
ban;

e) a riasztás jelzéseit, a követendő magatartási szabályokat 
tartalmazó — kifüggesztésre kerülő — tájékoztatókat.

45. A légi- és RBV riasztással kapcsolatos teendők ellátása az 
ügyeleti szolgálat feladatát képezi.
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46. Több belügyi szerv közös elhelyezési körletében a légi- és 
RBV riasztásért az objektum parancsnoka által kijelölt 
ügyelet a felelős.

47. Kitelepülő belügyi szerveknél a riasztás végrehajtását 
mind a békeidőszaki elhelyezési körletre, mind a háborús 
működési helyre meg kell tervezni. A központi belügyi 
szerveknél a háborús működési helyekre vonatkozó riasz
tási terveket a BM ,,M’’ és szervezési csoportfőnök irányí
tásával kell kidolgozni.

48. A terveket egy példányban kell elkészíteni és azt az ügye
leti szolgálat vagy a riasztás végrehajtásáért felelős bel
ügyi szerv okmányai között kell elhelyezni.

49. Az ország területének radiológiai riasztási körzetszámai az 
alábbiak:
a) Győr-Sopron megye ..................................................: 01
b) Vas megye ................................................................. : 02
c) Zala megye ................................................................. : 11
d) Somogy megye ....................................................... : 12
e) Komárom megye ......................................................: 21
f) Veszprém megye ....................................................... : 22
g) Tolna megye ............................................................. : 31
h) Baranya megye ....................................................... : 32
i) Budapest főváros .........................................................: 40
j) Pest megye ................................................................. : 41
k) Fejér megye ................................................................. : 42
l) Bács-Kiskun megye........................................................: 51
m) Csongrád megye ....................................................... : 52
n) Nógrád megye ............................................................. : 61
o) Heves megye ............................................................. : 62
p) Szolnok megye .............  : 71
r) Békés megye ................................................................. : 72
s) Szabolcs-Szatmár  megye ............................................ : 81
t) Hajdú-Bihar megye ..................................................: 82
u) Borsod-Abaúj-Zemplén megye .............................. : 91

—  18 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /18



RADIOLÓGIAI, BIOLÓGIAI ÉS VEGYI FELDERÍTÉS
III.

50. Az Ut. 63. c) alpontjában foglaltaknak megfelelően a bel
ügyi szerveknek a személyi állomány védelme és a szol
gálati feladatok ellátása érdekében fel kell készülni a tá
madófegyverek hatásainak felmérésére, vegyi, sugár és 
biológiai felderítés végrehajtására.

51. Az RBV felderítés kiterjed a vegyi és atom-, valamint 
biológiai fegyverekkel történt támadás körülményeinek, 
következményeinek tisztázására. A helyzet elemzése során 
minden olyan adatot tisztázni kell, amely biztosítja a szol
gálati feladatok ellátásának megszervezését.

52. A felderítés rendjére és a betartandó biztonsági rendsza
bályokra vonatkozóan, az érvényben levő felderítési sza
bályzatokban és szakkönyvekben foglaltak az irányadók.

53. Felderítési feladatok végrehajtására a háborús veszély 
harckészültség elrendelésétől kell készen állni. Kivételt 
képeznek a határőrség állandó harckészültség időszakában 
is működő sugárfigyelő-, jelző- és mérőállomásai.

54. A felderítési feladatok tervezéséért és végrehajtásáért az 
önvédelmi parancsnok, határőrségnél a vegyivédelmi sza
kasz parancsnoka, illetve az alegységparancsnok (őrspa
rancsnok), a központi belügyi szervek háborús működési 
helyein a BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség Mozgó
sítási Osztály vezetője a felelős.

55. A belügyi szervek felderítési feladataikat önvédelmi tevé
kenységük keretein belül, saját személyi állományból ki
jelölt felderítő járőrrel végzik. A határőrség szerveinél e 
feladatokat elsősorban a vegyivédelmi szakaszok, valamint 
a BM Sugárfigyelő és Jelzőrendszerbe bevont alegységei 
látják el.

56. A felderítést végzőket (járőrt) a határőrségnél az állandó 
harckészültség időszakában, más belügyi szervnél a légi
riadó elrendelése után az életvédelmi létesítményben tar
tózkodó állományból kell kijelölni.
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57. A felderítés végrehajtásához az érvényben levő vegyivé
delmi normák alapján biztosított felderítő eszközöket kell 
felhasználni.

58. Az RBV felderítési feladatok ellátásának biztosítása érde
kében egy példányban végrehajtási tervet kell készíteni. 
A tervhez felderítési útvonalvázlatot kell mellékelni.

59. A felderítési feladatok végrehajtását a következők szerint 
kell tervezni:
a) a központi belügyi szervek közül a nem települő bel

ügyi szervek a béke elhelyezésre önállóan, a kitelepü
lésre kötelezett belügyi szervek pedig az „M” és Szer
vezési Csoportfőnökség Mozgósítási Osztálya vezetőjé
nek irányításával tervezzenek; a háborús működési 
helyre vonatkozó felderítési feladatok végrehajtását az 
,,M” és Szervezési Csoportfőnökség Mozgósítási Osztá
lya tervezi;

b) a területi belügyi szervek közül a béke elhelyezésben 
maradók az elhelyezési körletekre, a kitelepülők a há
borús működési helyekre tervezzenek. A béke objek
tumra csak felderítési útvonal vázlatot kell készíteni;

c) a határőrség szerveinél valamennyi objektumra kell fel
derítési tervet készíteni.

60. Az 54. pontban meghatározottak részére a következő fel
adatokat kell tervbe foglalni:
a) állandó harckészültség időszakára, a felderítők felada

tának meghatározása, a felderítési útvonalvázlat elké
szítése, a felderítéshez szükséges eszközök biztosításá
nak módja, az eszközök elhelyezésére szolgáló hely ki
jelölése, a felderítés során gyűjtött minták vizsgálatát 
végző intézmények, laboratóriumok helyének, címének, 
az összeköttetés módjának meghatározása, a meteoro
lógiai felszerelés és a stabilan telepíthető jelző- és fel
derítő eszközök telepítési helyének kijelölését;

b) fokozott harckészültség időszakára, a felderítési felada
tok és az útvonalvázlat pontosítása, a felderítőeszközök 
felvételezése, ellenőrzése, előkészítése, feltöltése, elhe- 
helyzésük a kijelölt helyen;
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c) háborús veszély harckészültség időszakára, teljes ké
szenlét a felderítés végrehajtására, nem települő szer
veknél az objektumban telepíthető eszközök üzemkész 
állapotba helyezése;

d) teljes harckészültség időszakára, a kitelepülő belügyi 
szerveknél az objektumban telepíthető eszközök üzem
kész állapotba helyezését a háborús működési helyen;

e) légiriadó elrendelése utáni időszakra, az életvédelmi lé
tesítményben telepített mérőműszerek üzembehelyezé
se, a felderítőjárőr tagjainak kijelölése és eligazítása a 
feladat végrehajtására, felderítő eszközök kiosztása és 
ellenőrzése, felkészülés a felderítés megkezdésére;

f) csapás esetére, a felderítés végrehajtása, vegyicsapás 
esetén mikrometeorológiai jellemzők mérése.

IV.
A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY VEGYI- ÉS 

SUGÁRELLENŐRZÉSE

61. A személyi állomány vegyi- és sugárellenőrzése kiterjed 
a személyek testfelülete, ruházata, felszerelése vegyi- és 
sugárszennyezettségének mérésére, valamint az elszenve
dett sugáradag megállapítására és nyilvántartására.

62. A vegyi- és sugár szennyezettség mérés célja: megállapí
tani, hogy a szennyezett területen tevékenykedő szemé
lyek testfelülete, ruházata és felszerelése milyen mérték
ben szennyeződött sugárzó porokkal, illetve mérgező harc- 
anyagokkal. A mérés eredménye alapján kell eldönteni a 
vegyi- sugár mentesítés szükségességét.

63. A vegyi- és sugár szennyezettség mérését a mérgező harc- 
anyagokkal vagy sugárzó porokkal szennyezett terület el
hagyása, illetve vegyi- és sugármentesítés befejezése után 
minden esetben el kell végezni.
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64. A sugáradagmérés és nyilvántartás (a továbbiakban: su- 
gáradagellenőrzés) célja, hogy a belügyi szerv, egység (al
egység), illetve egyes személyek által sugárszennyezett te
rületen ellátott feladat, mentesítési munka közben elszen
vedett sugáradagokat és azok változását figyelemmel le
hessen kísérni.

65. A sugáradagellenőrzés magában foglalja:
a) a sugáradagmérők kezelésével, feltöltésével, kiértékelé

sével;
 b) az elszenvedett sugáradag nyilvántartásával és értéke

lésével
kapcsolatos feladatokat.

66. Az egyes személyek által elszenvedett rész- és összegezett 
sugáradagok nagyságából és a biológiailag visszamaradt 
sugáradag értékéből a nyilvántartási adatok alapján kö
vetkeztetéseket lehet — és kell — levonni a belügyi szerv 
(egység) mindenkori harcképességéről, a személyi állo
mány hadrafoghatóságáról. Az elszenvedett sugáradag ér
tékének ismeretében dönthető el, hogy az érintett szemé
lyek a továbbiakban szolgálatban tarthatók-e vagy sem.

67. A vegyi- és sugárellenőrzéssel kapcsolatos feladatok és az 
elszenvedett sugáradagokból levonható következtetések is
merete minden vezetővel (parancsnokkal) szemben köve
telmény. A személyi állomány sugárvédelmével és a szol
gálati feladatok ellátásával kapcsolatos rendszabályok meg
határozásához, értékeléséhez biztosítsa a személyek által el
szenvedett sugáradagok egyénenkénti és összesített nyil
vántartását.

68. A vegyi- és sugárellenőrzés és értékelés alapján az illeté
kes parancsnok (szolgálati elöljáró) vegye figyelembe az 
egészségügyi szolgálat véleményét.

69. A vegyi- és sugárellenőrzési feladatok mozzanatai:
a) a doziméterek méréshez való előkészítése, nyilvántar

tás felfektetése;
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b) a rendszeresített sugáradagmérők kiosztása, a háborús 
időszakra vonatkozó vegyivédelmi norma alapján;

c) a vegyi- és sugárszennyezettség ellenőrzése és az eseten
ként elszenvedett rész- és összegezett sugáradagok méré
se, számítása;

d) az ionkamrás doziméterek folyamatos feltöltöttségének 
biztosítása;

e) a rész- és összegezett sugáradagok nyilvántartása;
f) a nyilvántartási adatok értékelése alapján az egyének 

és az egész állomány (egység) sugárterhelésének meg
állapítása;

g) a szükséges egészségügyi intézkedések végrehajtása;
h) a sugárterhelés alapján a szolgálati feladatok esetleges 

módosítása.

70. A sugáradagellenőrzés a személyek részére kiadott sugár
adagmérők értékelése, illetve számítás alapján történik. 
A kiadott (átvett) sugáradagmérőket mindenki köteles ál
landóan magánál tartani.

71. A személyi állomány által elszenvedett sugáradag megál
lapítása történhet:
a) egyénileg;
b) csoportosan.

72. Egyéni sugáradagmérést abban az esetben kell végezni, 
amikor a sugárszennyezett területen tevékenykedő szemé
lyek különböző sugárszintű helyeken tartózkodnak, így 
azonos idő alatt lényegesen eltérő sugáradagot kapnak. 
Ilyen feladat lehet pl. figyelés, őrszolgálat, felderítés, fu
társzolgálat, területzárás.

73. Az egyéni sugáradagmérés a személyek részére kiadott 
rész- és összegezett sugáradagmérőkkel történik. Rész su
gáradag a személyek által egyszeri sugárhatás alkalmával 
elszenvedett sugáradag, összegezett sugáradag hosszabb 
időn át, többszöri sugárhatásra elszenvedett sugáradag, 
vagyis a rész sugáradagok összege.
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74. A mért adatok értékeléséhez az ionizáción alapuló sugár
adagmérők (pl. DKP—50) önkisülésének értékét — egyen
ként — meg kell állapítani.
A személyek részére kiadott ionkamrás dozimétereket — 
ha azokat nem érte radioaktív sugárzás — az önkisülés 
mértékétől függően, de legalább 5 naponként le kell adni 
feltöltésre.

75. Az összegezett sugáradagmérésre szolgáló sugáradagmérők 
ellenőrzése külön utasításra történik, melyre akkor kerül
het sor, ha az összegezett biológiailag hatásos sugáradag 
értéke meghaladja az 50 r-t, vagy ha a rész sugáradag 
értéke nem állapítható meg pontosan.

76. Csoportos sugáradagmérést ott kell végezni, ahol a felada
tot több személy együtt ugyanabban az időpontban azonos 
sugárszintű területen hajtja végre, így az egyének által 
kapott sugáradagok lényegesen nem térnek el. Ilyen fel
adat lehet pl. menet végrehajtása szennyezett területen, 
vizsgálat, csoportos őrzés, tűzoltás, mentés.

77. A csoportos sugáradagmérés számítással is történhet olyan 
esetben, ha a sugárszennyezett területen feladatot ellátók 
doziméterekkel nem rendelkeznek.

78. A belügyi szervek (egységek, alegységek) személyi állo
mányáról személyenként — „Egyéni sugáradagnyilván- 
tartó lap"-ot kell felfektetni (8. számú melléklet), amelyet 
áthelyezéskor, illetve vezényléskor a fogadó szerv részére 
hivatalos úton meg kell küldeni. A sugáradagnyilvántartó 
lapra rá kell vezetni:
a) a személy részére kiadott rész- és összegezett sugár- 

adagmérő típusát;
b) az ionkamrás (DKP—50) doziméterek önkisülésének 

mértékét;
c) a sugáradagmérők típusát, mellyel az észlelt sugárada- 

got mérték (DKP—50, RDC—64 stb.);
d) a mérés módját (egyéni vagy csoportos);
e) a mérés időpontját;
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f) a kapott — a biológiailag hatásos — és az összegezett 
sugáradagot. Ha a sugáradagot ionkamrás doziméter
rel mérték, a leolvasott értékből le kell vonni a sugár- 
mérő önkisülésének mértékét és ezt kell a „kapott su
gáradag" rovatba írni;

g) a „megjegyzés” rovatba kell bejegyezni, hogy az illető 
személy a sugárhatás alatt sugártűrőképesség növelő 
anyagot alkalmazott, valamint az esetleges ellenőrzések 
eredményét.

79. Minden olyan személy, aki sugárszennyezett területen hajt 
végre feladatot, a sugárszint nagyságától függően — 15— 
25 r/ó között 2 óránként, 25—30 r ó között egy óránként 
— folyamatosan köteles ellenőrizni az önleolvasós dozimé
tert. Szennyezett zóna elhagyása után minden esetben el
lenőrizni kell a sugáradagot. A mért sugáradagot jelenteni 
kell a közvetlen elöljárónak és a sugáradagnyilvántartást 
vezető személynek, majd jelentkezni kell a doziméter új
bóli üzemkész állapotba hozására.

80. Abban az esetben, ha az illető személyt ismételt sugárha
tás nem éri, akkor a nyilvántartási lapon 14 naponként le 
kell írni a bekövetkezett biológiai sugáradagváltozás hatás- 
csökkenését, ami 14 nap esetén 30%. A biológiailag hatá
sos sugáradagmaradvány megállapítása a 9. számú mel
lékleten található diagram segítségével történik.

81. Ha a biológiailag hatásos sugáradag a sugárhatás idősza
kára meghatározott „megengedett értéket” meghaladja, ha
ladéktalanul jelentést kell tenni a parancsnoknak és az 
egészségügyi szolgálatnak. A háború időszakában megenge
dett sugáradagértékeket a 9. számú melléklet tartalmazza.

82. Az egységek, alegységeknél a vezetői (parancsnoki) beosz
tásokban levők — alosztályvezetőig bezárólag — egyéni 
sugáradagnyilvántartó lapjait központilag az önvédelmi 
parancsnoknak kell vezetni és a sugáradagellenőrzést vé
gezni.

83. A belügyi szerv (egység, alegység) munkaképességének, 
hadrafoghatóságának értékelése céljából az állomány su
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gárterhelését az „Összesített sugáradagjelentő lap” (10. 
számú melléklet) felhasználásával — a teljes harckészült
ség elrendelését követően — 14 naponként meg kell kül
deni az elöljáró belügyi szerv részére.

84. A csoportfőnökségek, önálló osztályok, rendőr-főkapitány
ságok, BM Határőrség Országos Parancsnokság, BM Tűz
oltóság Országos Parancsnokság az egész állományra vo
natkozó „Összesített sugáradagjelentő lap”-ot a BM Fő
ügyeleti Osztály részére kötelesek megküldeni.

85. Az elöljáró belügyi szervet (magasabb egységet) minden 
olyan esetben soronkívül kell értesíteni, amikor a szerv 
(egység, alegység) harcképességcsökkenése elérte, vagy 
meghaladta az 50%-ot.

86. Egészségügyi ellenőrzés során:

a) a 82. pontban meghatározottakra vonatkozóan vezetett 
egyéni sugáradagnyilvántartó lapokat a belügyi szerv, 
egység vezető orvosa — a központi belügyi szerveknél 
az egészségügyi ellátást végző (kijelölt) orvos — heten
ként köteles ellenőrizni és a megjegyzés rovatban alá
írni ;

b) az „Összesített sugáradagjelentő lap”-ot a vezető orvos
sal láttamoztatni kell;

c) minden olyan személyt egészségügyi ellátás alá kell 
vonni, akinek biológiailag hatásos sugáradagja eléri, 
vagy meghaladja a megengedett sugáradagértékeket. Az 
egészségügyi kezelésről, annak befejezéséről és eredmé
nyéről tájékoztatni kell a sugársérült parancsnokát;

d) amennyiben a sugáradagmérő eszközök segítségével nem 
állapítható meg, hogy a sugárhatásnak kitett személy 
50 r felett mekkora sugáradagot kapott, minden eset
ben egészségügyi vizsgálat, illetve megfigyelés alá kell 
vonni.

87. A sugáradag ellenőrzési feladatok tervezéséért és végre
hajtásáért a belügyi szerv vezetője a felelős.
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88. A sugáradag ellenőrzési feladatokat az alábbiak hajthatják 
végre:

a) a központi és területi belügyi szerveknél a sugáradag- 
mérők töltését és visszaellenőrzését a vezető (parancs
nok) által kijelölt önvédelmi parancsnok, a nyilvántar
tást és értékelést osztály, illetve alosztályonként kijelölt 
személy;

b) a BM Határőrség szerveinél az országos parancsnokság 
állományára vonatkozóan a BM Határőr ezred vegyivé
delmi szakasz parancsnoka, a kerület-törzs állományára 
vonatkozóan a vegyivédelmi szakasz parancsnoka, az 
alegységekre vonatkozóan az alegységparancsnok, vagy 
az általa kijelölt hivatásos állományú személy.

89. A Belügyminisztérium egész személyi állományára vonat
kozó sugárterhelést — szervenkénti bontásban — a köz
ponti RBV védelmi törzs tartja nyilván.

90. A vegyi- és sugárellenőrzési feladatok végrehajtásához az 
érvényben levő vegyivédelmi normák alapján biztosított 
eszközöket kell igénybe venni.

91. A vegyi- és sugárszennyezettség mérésére nem kell tervet 
készíteni.

92. A sugáradag ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítása 
érdekében a csoportfőnökségek, önálló osztályok, orszá- 
szágos parancsnokságok (kormányőrség), a rendőr-főkapi
tányságok, határőr kerület-parancsnokságok, rendőrkapi
tányságok részére egy példányban végrehajtási tervet kell 
készíteni. A felsoroltak alárendelt szervei részére végrehaj
tási tervkivonatot kell készíteni. A végrehatási tervhez 
mellékelni kell a biológiai hatás csökkenésére vonatkozó 
grafikont és a megengedett sugáradag értékeket tartalmazó 
táblázatot (9. számú melléklet).

93. A végrehajtási terveket a központi és területi belügyi szer
veknél a kijelölt beosztott, a határőr kerület-parancsnok
ságokon a vegyivédelmi szakasz parancsnoka készíti el.

— 27 —
ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980  /27



94. A felelős személy részére a következő feladatokat kell meg
határozni és tervbe foglalni:
a) állandó harckészültség időszakára a szervezeti, a szemé

lyi feltételek, a szükséges eszközök mennyiségének, tí
pusának megállapítása, biztosítása, helyiség kijelölése, 
az ionkamrás doziméterek önkisülési értékének megálla
pítása, nyilvántartásba vétele, a sugáradagnyilvántartás 
okmányainak elkészítése, az egészségügyi szolgálat el
lenőrzési feladatainak, az eszközök felvételezésével, ki
adásával kapcsolatos feladatok meghatározása, végre
hajtásáért felelősök kijelölése, név, rendfokozat, beosz
tás feltüntetésével;

b) a fokozott harckészültség időszakára az eszközök felvé
telezésének és kiosztásának végrehajtása, a kijelölt he
lyiség igénybevétele, a nyilvántartási okmányok felfek
tetése, az adatok pontosítása, a sugáradagmérők folya
matos feltöltési rendjének meghatározása;

c) a háborús veszély és a teljes harckészültség időszakára 
a sugáradagmérők folyamatos feltöltöttségének biztosí
tása, a nyilvántartás okmányainak vezetése, az egész
ségügyi ellenőrzési feladatok végrehajtása, a jelentési 
kötelezettségek;

d) a háború időszakára az egyéni sugáradagmérők rend
szeres — és soron kívüli — értékelésének végrehajtása, 
az illetékes parancsnokok, az egészségügyi szolgálat tá
jékoztatása, a nyilvántartás adatainak folyamatos érté
kelése, a sugárterhelésre vonatkozó értékelő jelentések 
elkészítése, továbbítása.

V.
VEGYI- SUGÁRMENTESÍTÉS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

95. A személyi állomány védelmének biztosítása érdekében 
valamennyi belügyi szervnél fel kell készülni a vegyi-su
gármentesítés és fertőtlenítés végrehajtására.
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96. A mentesítés magában foglalja mindazokat az intézkedé
seket, eljárásokat, amelyek a tömegpusztító fegyverek 
visszamaradó hatásainak megszüntetésére, illetve csökken
tésére irányulnak.

97. A mentesítéshez felhasználható anyagok és eszközök ki
választására, a mentesítés végrehajtására és a betartandó 
biztonsági rendszabályokra az érvényben levő szabályza
tok, szakkönyvek az irányadók.

98. Mentesítési feladatok ellátására a teljes harckészültség el
rendelésétől kell készen állni.

99. A mentesítési feladatok ellátásáért a központi belügyi szer
veknél és a megyei rendőr-főkapitányságoknál az önvé
delmi parancsnokok, csapatalakulatoknál a vegyivédelmi 
alegység parancsnokok, illetve az alegységparancsnokok, a 
központi belügyi szervek háborús működési helyein a BM 
„M” és Szervezési Csoportfőnökség Mozgósítási Osztály 
vezetője a felelősek.

100. A teljes mentesítés végrehajtására mentesítő helyeket 
(mentesítő állomásokat) kell biztosítani. A mentesítő helyek 
előzetes felmérése, kijelölése során elsősorban a felmerülő 
mentesítési igényeket kell szem előtt tartani, személy, 
anyag, eszköz, jármű stb. vonatkozásában és ezekre tekin
tettel kell meghatározni a mentesítés rendjét is.

101. Az RBV mentesítést saját erővel kell végrehajtani. Egyes 
esetekben pl. utak, épületek, gépjárművek sugármentesíté
sére az állami tűzoltó egységeket is be lehet vonni.

102. Ha valamilyen fajta mentesítési igény kielégítésére saját 
erőből nincs lehetőség, akkor az együttműködő szervek — 
elsősorban a polgári védelem — mentesítő bázisain kell 
biztosítani az ezirányú tevékenységet.

103. A saját erővel végrehajtott mentesítést a vegyivédelmi 
normában rendszeresített, illetve szükségeszközök felhasz
nálásával kell tervezni.
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104. A mentesítési feladatokra egy példányban végrehajtási 
tervet kell készíteni és a tervhez mellékelni kell a men
tesítő anyagok, oldatok normáját, a mentesítőhelyek váz
latát, működési rendjét, a szennyezettség megengedett 
maximális értékeit.

105. A mentesítési feladatok végrehajtását a következők sze
rint kell tervezni:
a) a központi belügyi szervek közül a béke elhelyezésben 

maradók teljes egészében az elhelyezési körletekre ter
vezzék a feladatokat, a háborús működési helyre a ter
veket az ,,M” és Szervezési Csoportfőnökség Mozgósítási 
Osztálya készíti el;

b) területi belügyi szervek közül a béke elhelyezésben ma
radók teljes egészében az elhelyezési körletekre tervez
zenek, a kitelepülők teljes egészében a háborús műkö
dési helyre, a béke objektumra csak a visszamaradó 
létszámra vonatkozóan készítsenek tervet;

c) a határőrség szerveinél a kerületparancsnokságok a 
mentesítési feladatok ellátására — elsősorban — a ve
gyivédelmi szakaszok állományát és eszközeit vegyék 
számításba, az alegységek (FEP, őrs) a mentesítés meg
szervezését a harcászati követelményeknek megfelelően 
tervezzék. A végrehajtásra a parancsnok jelöljön ki fe
lelős személyt.

106. A felelős személy részére a következő feladatokat kell meg
határozni és tervbe foglalni:
a) állandó harckészültség időszakára a mentesítés céljára 

alkalmas helyek (állomások) számbavétele, az esetleg 
szükséges átalakítások meghatározása, a mentesítőhely 
(állomás) vázlatának elkészítése, a mentesítés személyi 
és technikai szükségleteinek felmérése, az egyes felada
tok végrehajtásáért felelős személy(-ek) név és beosztás 
szerinti kijelölése, a szennyezettség ellenőrzéséhez szük
séges eszközök számbavétele, állami tűzoltó egységek 
bevonásával, illetve polgári védelmi bázison való men
tesítés lehetőségének felmérése, igények egyeztetése;

b) fokozott harckészültség időszakára a mentesítéshez biz
tosított eszközök, anyagok felvételezése, és a mentesítő
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kapacitás felmérése, szükségmentesítő anyagok, eszkö
zök összegyűjtése;

c) háborús veszély illetve a teljes harckészültség idősza
kára a nem települő szerveknél a mentesítő állomások 
(helyek) kialakításával kapcsolatos munkálatok elvég
zése és a szükséges létszám igénybevétele.

VI.
A BELÜGYI SZERVEK KITELEPÜLÉSE

107. Az Ut. 27. pontja alapján a Belügyminisztérium szerveit 
— harckészültségük fenntartása, a személyi állomány meg
óvása és anyagi- technikai eszközeinek az ellenség várható 
csapásai alóli kivonása, valamint a továbbműködés bizto
sítása érdekében — fel kell készíteni kitelepülés végrehaj
tására.

108. A kitelepülés befogadási körzetekbe történik, ahol a mű
ködési helyek és körletek kiválasztásánál és biztosításánál 
az alábbiakat kell figyelembe venni: 
a) az „ideiglenes működési hely” a veszélyeztetett állandó 

működési helytől ne legyen távol és ugyanazon veszély
nek ne legyen kitéve, megközelítése, hírösszeköttetése, 
valamint a személyi állomány elhelyezése, ellátása meg
oldható legyen. Az ideiglenes működési helyen belül le
vő „ideiglenes működési körlet”-eket lebiztosítani nem 
kell;

b) a „háborús működési hely” a továbbműködés feltételeit 
biztosítsa, valamint a támadófegyverek hatásai elleni vé
delem megoldható legyen. A háborús működési helyen 
belül levő „háborús működési körlet”-eket a sorolt vá
rosokban (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Szolnok, 
Pécs, Győr, Székesfehérvár, Dunaújváros) levő belügyi 
szervek részére az állandó harckészültség időszakában le 
kell biztosítani;
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c) az Ut. 16—17. számú mellékletében szereplő belügyi szer
vek részére a „tartalék háborús működési hely”-ek ki
választását a várható helyzet, valamint az illetékes bel
ügyi szerv feladatainak sajátosságai határozzák meg. A 
tartalék háborús működési helyen belül levő „tartalék 
háborús működési körlet”-et az állandó harckészültség 
időszakában le kell biztosítani; 

d) „pihenő-váltó körlet" kijelölése esetén a személyi állo
mány elhelyezéséhez szükséges objektumokat az állan
dó harckészültség időszakában le kell biztosítani.

109. Az ideiglenes és a háborús működési hely azonos nem le
het.

110. A működési helyek és körletek kijelölésének rendje:

a) Budapest területén levő belügyi szervek részére az ide
iglenes működési helyeket és körleteket, valamint a pi
henő-váltó körleteket a BM „M" és szervezési csoport
főnök jelöli ki;

b) az a) alpontban nem említett belügyi szervek ideigle
nes működési helyeit és körleteit a belügyi szervek ve
zetői (parancsnokai) jelölik ki;

c) Budapest területén levő központi belügyi szervek hábo
rús működési helyeit és körleteit — a BM Kormányőr
ség Parancsnokság és a BM III/ IV. Csoportfőnökség ki
vételével — a BM „M” és szervezési csoportfőnök ha
tározza meg;

d) a c) alpontban nem említett belügyi szervek háborús 
működési helyeit és körleteit a belügyi szervek vezetői 
(parancsnokai) az „M" és szervezési csoportfőnök egyet
értésével jelölik ki;

e) az a) alpontban nem említett belügyi szervek vonatko
zásában pihenő-váltó körleteket a belügyi szervek ve
zetői (parancsnokai) saját hatáskörükben jelölik ki.

111. A háborús működési helyek és körletek megváltoztatása 
csak a BM „M” és szervezési csoportfőnök hozzájárulásá
val történhet.
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112. Az állandó harckészültség időszakában a belügyi szervek
kitelepülésével kapcsolatos feladatok az alábbiak:
a) a működési helyek és körletek kijelölése és elosztása, 

átvételüket, előkészítésüket és berendezésüket végre
hajtó személyek és csoportok felkészítése;

b) a működési helyeken a személyi állomány ellátásának, 
a szervek folyamatos továbbműködése feltételeinek, va
lamint a támadófegyverek hatásai elleni védelem biz
tosításának megtervezése;

c) a működési helyekre a személyi állomány, valamint a 
folyamatos továbbműködéshez szükséges anyagok, esz
közök, továbbá raktári készletek, alkatrészek, felszere
lések, mobil berendezések kiszállításának tervezése;

d) az objektumok és körletek biztonságos hátrahagyásának, 
valamint a visszamaradó személyi állomány és a szol
gálatellátás céljából visszajáró személyi állomány táma
dófegyverek hatásai elleni védelmének és működési fel
tételeinek megtervezése.

113. A fokozott harckészültség időszakában a belügyi szervek
kitelepülésével kapcsolatos feladatok az alábbiak:
a) működési helyek és körletek elfoglalásának, valamint 

a továbbműködés és a támadófegyverek hatásai elleni 
védelem feltételei biztosításának ellenőrzése;

b) a folyamatos továbbműködéshez elszállítandó anyagok 
és eszközök mennyiségének és elszállításuk lehetőségé
nek pontosítása;

c) a raktárakban tárolt anyagok, valamint kiegészítő kész
letek — fontossági sorrendnek megfelelően — szállítás
ra történő előkészítése.

114. A háborús veszély harckészültség időszakában a belügyi
szervek kitelepülésével kapcsolatos feladatok az alábbiak:
a) a háborús működési helyeket, körleteket átvevő előké

szítő csoportok kiküldése és az objektumok jegyzőköny
vi átvétele;

b) a folyamatos továbbműködéshez szükséges okmányok, 
eszközök szállításra történő előkészítése;
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c) az objektumok, körletek biztonságos hátrahagyásának 
előkészítése;

d) anyagok, technikai eszközök kiszállításának megkezdé
se, amennyiben arra lehetőség van.

115. A teljes harckészültség elrendelése után a belügyi szervek 
kitelepülésével kapcsolatos feladatok az alábbiak:

a) az Ut. 16—17. számú mellékletében szereplő belügyi 
szervek meghatározott személyi állományának kivoná
sa a tartalék háborús működési helyre;

b) a népgazdaságból biztosított — a kitelepüléssel össze
függő — objektumok, technikai eszközök, szolgáltatási 
kapacitások átvétele, igénybevétele.

116. A kitelepülés elrendelésekor végrehajtandó feladatok:
a) a kijelölt személyi állomány és technikai eszközök fo

lyamatos kivonása a háborús működési helyre;
b) a továbbműködéshez szükséges okmányok, eszközök ki

szállítása a felhasználásuk helyére;
c) az objektumok, körletek elhagyása előtt a biztonságos 

hátrahagyásra előírt feladatok végrehajtása;
d) a szolgálati érdekből visszamaradó személyi állomány 

ellátásának és a támadófegyverek hatásai elleni védel
mének biztosítása;

e) a háborús működési hely elfoglalása után a személyi ál
lomány elhelyezésének, ellátásának, a támadófegyverek 
hatásai elleni védelmének, valamint a belügyi szerv to- 
vábbműködése feltételeinek biztosítása.

117. A rendkívüli helyzetben történő kitelepítés esetére a bel
ügyi szerveknek tervet készíteni nem kell. A kitelepülés
sel kapcsolatosan azonban — az érintett helyi együttmű
ködő szervekkel összehangoltan — meg kell vizsgálni, 
hogy:

a) a működési hely céljára milyen objektumok vehetők 
igénybe;
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b) a személyi állomány és az anyagi-technikai eszközök 
kivonása milyen módon történhet;

c) a működés, valamint a személyi állomány anyagi ellátá
sának biztosítására várhatóan milyen intézkedésekre 
lesz szükség.

118. A külső veszély esetén történő kitelepülés végrehajtását 
az állandó harckészültség időszakában csak a sorolt váro
sokban levő belügyi szerveknek kell megtervezni és meg
szervezni. Az elsődlegesen veszélyeztetett más megyei szék
helyek valamint a katonai támadás szempontjából kiemelt 
célpontokkal rendelkező helységek területén levő belügyi 
szerveknek — kitelepülésük előkészítéseként — csak há
borús működési helyüket kell kijelölni. A kitelepülés vég
rehajtásának megtervezése és megszervezése, háborús mű
ködési körleteik előkészítése külön utasításra történik.

119. A kitelepülés végrehajtására előkészítő csoportokat kell 
szervezni. A kitelepülést előkészítő csoportok terve — a 
szakfeladatokon túl — az alábbiakat tartalmazza:
a) feladataikat az egyes harckészültségi fokozatoknak meg

felelően ;
b) a csoportok parancsnokait és beosztottait név, rendfo

kozat, beosztási hely feltüntetésével;
c) a csoportok működési helyét, helység, objektum meg

nevezésével, pontos címével;
d) a csoportok működéséhez szükséges anyagokat, eszkö

zöket;
e) a háborús működési helyre való kivonulás módját.

120. A személyi állomány háborús működési helyen történő el
szállásolását a családtagok beszállásolását végző csoport 
hatáskörébe kell utalni.

121. A kitelepülés esetén az objektumok és körletek biztonsá
gos hátrahagyásával kapcsolatos feladatokat az objektu
mok vonatkozásában a gondnokságok (épületkezelők), a 
körletek esetében pedig a körletet használó belügyi szer
vek tervezzék meg és hajtsák végre.
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122. Az objektum, illetve a körlet elhagyása előtt az alábbi fel
adatokat kell végrehajtani:
a) a titkos iratokat, felszereléseket, el nem szállított érté

keket el kell helyezni páncél-, lemez-, vagy iratszek
rénybe, amelyeket biztonságosan le kell zárni;

b) a tűzhelyekben a tüzet ki kell oltani, el kell zárni a 
— villany, gáz, olaj — fűtőtesteket;

c) ki kell húzni az elektromos hálózati csatlakozókat, az 
elektromos, gáz és vízhálózat — objektumban, körletben 
levő — főkapcsolóját el kell zárni;

d) az ablaknyíláson levő redőnyöket le kell ereszteni;
e) be kell zárni az átjárókat, bejáratokat és azok kulcsait 

vigyék magukkal.

123. Amennyiben az objektumban a személyi állomány egy ré
sze a feladatok végrehajtására visszamarad, a biztonságos 
hátrahagyással kapcsolatos feladatokat úgy kell végrehaj
tani, hogy a továbbműködés biztosítható legyen. A felada
tok végrehajtásába — az adott lehetőség szerint — be kell 
vonni a visszamaradó személyi állományt. Szükség esetén 
vázlaton tüntessék fel az elzáró szerkezetek helyét, leírás 
formájában dolgozzák ki azokat a műveleteket, fogásokat, 
amelyek ismeretében a feladatok végrehajthatók.

VII.
A HIVATÁSOS ÉS POLGÁRI ÁLLOMÁNY 

CSALÁDTAGJAINAK KITELEPÍTÉSE ÉS BEFOGADÁSA

124. Az Ut. 36. pontja alapján a hivatásos és a polgári szemé
lyi állomány családtagjai (a továbbiakban: családtagok) a 
veszélyeztetett területekről — a polgári lakosság kitelepí
tésének elrendelésekor — kitelepítésre kerülnek. Kivételt 
képeznek azok, akik munka-, illetve szolgálati viszonyuk 
alapján — külön rendelkezések szerint — visszamaradni
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kötelesek. Családtagnak számít: a belügyi dolgozóval kö
zös háztartásban élő feleség (férj), vagy élettárs, eltartott 
vagy gondozott gyermek, szülő, nagyszülő, unoka.

125. Rendkívüli helyzetben elrendelt kitelepítés esetén a csa
ládtagok kitelepítését és befogadását — az érintett lakos
sággal együtt — a területileg illetékes hatóság hajtja végre.

126. Külső veszély esetén a családtagok kitelepítését a polgári 
lakossággal együtt az illetékes polgári védelmi szervek a 
128. pont szerinti befogadását az illetékes belügyi szervek 
végzik.

127. A családtagok kitelepítése a polgári lakosság kitelepítésére 
vonatkozó rendelkezések alapján történik az alábbiak sze
rint:
a) a lakosság kitelepítésének elrendelésekor a családtagok 

a kijelölt lakóhelyi vagy munkahelyi gyülekezési, illet
ve berakodási helyekre kötelesek menni;

b) a családtagok a kijelölt útvonalakon vagy irányokban 
hagyhatják el a veszélyeztetett területeket, a gyüleke
zési helyekről gyalog vagy birtokukban levő járműve
ken, a berakodási helyekről a polgári védelem által 
központilag biztosított járműveken;

c) a családtagok a veszélyeztetett terület elhagyása után 
a lakóhelyük vagy munkahelyük szerint kijelölt befo
gadási helyre kötelesek menni.

128. Külső veszély miatt elrendelt kitelepítés esetén a család
tagok végleges befogadását a hivatásos vagy polgári ál
lományú hozzátartozója háborús működési helyén vagy an
nak közelében kell megtervezni és megszervezni. Az át
menőállomásokon, kirakodási- és befogadási helyeken le
vő rendőri szervek a lehetőségek szerint nyújtsanak segít
séget a családtagoknak, hogy végleges befogadási helyük
re eljuthassanak.

129. A családtagok elhelyezése a befogadási helyeken — a hi
vatásos vagy polgári állományú hozzátartozójukkal közö
sen — a helyi lakossághoz történő beszállásolással, az erre 
az időszakra hatályba lépő jogszabályok, rendelkezések 
alapján történik.
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130. A családtagok saját maguk által választott helyekre — ro
konokhoz, ismerősökhöz — is települhetnek, illetve lakó
helyüket a kitelepítés elrendelése előtt is elhagyhatják. 
Külső veszély miatt történő kitelepülésük esetén az általuk 
választott hely azonban ne legyen sorolt város, és lehető
leg megyeszékhely.

131. A családtagok elhelyezésére a háborús működési helyen 
vagy annak közelében levő befogadási helyen beszálláso- 
lási csoportot (csoportokat) kell szervezni és feladataikat 
tervben kell meghatározni. A háborús működési helyen 
történő elhelyezést:

a) a Belügyminisztérium háborús működési helyére tele
pülő központi belügyi szervek vonatkozásában — a BM 
Határőrség Országos Parancsnoksága, a BM Tűzoltóság 
Országos Parancsnoksága és a Forradalmi Rendőri Ez
red kivételével — a BM I/ II. csoportfőnöknek;

b) a Belügyminisztérium háborús működési helyére tele
pülő BM Határőrség Országos Parancsnokság, a BM 
Tűzoltóság Országos Parancsnokság és a Forradalmi 
Rendőri Ezred vonatkozásában a BM „M” és szervezési 
csoportfőnökkel egyeztetve a fenti szervek vezetőinek 
(parancsnokainak);

c) az a) és b) alpontban nem említett belügyi szerveknek 
önállóan

kell megtervezni és végrehajtani.

132. A befogadás megtervezéséhez fel kell mérni a kitelepítés
re kerülő családok, illetve családtagok számát. A Belügy
minisztérium háborús működési helyére települő központi 
belügyi szervek a kitelepülő családokra, illetve családta
gokra vonatkozó számszerű adatokat a BM „M” és szer
vezési csoportfőnöknek adják meg.

133. A beszállásolási csoportok számát és létszámát a beszállá
solásra kerülő családok és személyek számának, valamint 
a befogadásukra kijelölt lakások (helyiségek) számának és 
területi tagoltságának figyelembe vételével kell meghatá
rozni.
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134. A családtagok számára a kitelepítésükkel kapcsolatos te
endőikről — az „M” és Szervezési Csoportfőnökség által 
összeállított minta alapján — írásos „Tájékoztató"-t kell 
készíteni.

135. A hivatásos és a polgári személyi állomány azon tagjai ré
szére, akik egyedül állók és legalább egy 14 éven aluli 
gyermekük, vagy magatehetetlen gondozásra szoruló, ve
lük közös háztartásban élő felnőtt hozzátartozójuk van 
lehetővé kell tenni, hogy a hozzátartozója vele együtt te
lepülhessen.

136. A BM egészségügyi intézetekben gyógykezelt járóképes 
betegeket ki kell írni, kitelepítésük a családtagokkal együtt 
történik. Az egészségügyi intézetek fekvő betegeinek ki
szállításáról az illetékes intézet gondoskodik.

137. A befogadási helyeken a családtagok támadófegyverek ha
tásai elleni védelme a helyi polgári védelmi szervek szer
vezésében történik.

138. A beszállásolással összefüggő feladatok az állandó harcké
szültség időszakában:

a) a beszállásolásra alkalmas lakások kijelölése, a beszál- 
lásolási tervek elkészítése;

b) a beszállásolást végző csoportba (csoportokba) beosztott 
személyek kijelölése.

139. A fokozott harckészültség időszakában a személyi állo
mányt tájékoztatni kell a családtagok kitelepítésével kap
csolatban, és az írásos „Tájékoztató"-t a családtagok részé
re át kell adni.

140. A háborús veszély harckészültség időszakában a beszállá- 
solási csoport (csoportok) tagjait feladataikra el kell igazí
tani, a beszállásolási tervet pontosítani kell.

141. A teljes harckészültség időszakában a beszállásolási cso
portot együtt kell tartani.
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142. A lakosság kitelepítésének elrendelés után a feladatok az
alábbiak:
a) a csoport működési körletének elfoglalása és előkészí

tése;
b) kapcsolatfelvétel az illetékes tanácsi szervekkel a be

szállásolás végrehajtása céljából;
c) a befogadási helyre érkezők fogadása és nyilvántartás

ba vétele;
d) a személyi állomány és a családtagok beszállásolása. En

nek érdekében — az illetékes tanácsi szervek közremű
ködésével — a tulajdonos vagy bérlő felszólítása a sze
mélyek befogadására, a tisztálkodási, főzési és egyéb 
életszükségleti lehetőségek biztosítására;

e) a helyi szervek rendelkezései alapján a családok tájé
koztatása az egészségügyi, élelmezési ellátás rendjéről, 
a támadófegyverek hatásai elleni védelem lehetőségéről.

143. A beszállásolási terv az alábbiakat tartalmazza:
a) a csoport parancsnokának és a beosztottaknak név, rend

fokozat, és beosztás szerinti megnevezését;
b) a beszállásolási csoport feladatait az egyes harckészült

ségi fokozatokban;
c) a csoport működési helyének pontos megnevezését és 

címét;
d) a csoport működéséhez szükséges anyagi eszközöket, 

gépjárművet, híradó eszközt stb.;
e) feladatuk ellátása idejének kezdetét és befejezését;
f) jelentési kötelezettségüket.

144. A beszállásolási terv mellékletét az alábbiak képezik:
a) a befogadó helységről készített helyszínrajz, a beszállá

solásra kijelölt lakóépületek bejelölésével (a házszám 
feltüntetése és ennek törtszámaként a beszállásolásra 
igénybevehető szobák száma);

b) a kijelölt lakásokról készített jegyzék, feltüntetve a pon
tos címet és befogadóképességet;

— 40 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /40



c) elhelyezési jegyzék készítésére alkalmas füzet;
d) nyílt parancsok.

145. A lakóépületek (lakások) kijelölésénél és a beszállásolás 
végrehajtásánál az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) a befogadás helyén azokat a lakóépületeket, illetve la

kóházakat kell beszállásolás céljából kijelölni, amelyek
ről megállapítható, hogy a bennük lakó családok egynél 
több lakószobával rendelkeznek, s így biztosítani lehet 
a kitelepülők külön helyiségbe való elhelyezését;

b) az olyan kitelepült család részére, amely négynél keve
sebb családtagból áll, egy szoba, ennél nagyobb taglét
számú család részére — ha erre lehetőség van — két 
szoba vehető igénybe. Ez az elv irányadó a befogadó 
család részére meghagyható lakrész meghatározására is;

c) egy családhoz tartozók lehetőleg azonos lakóépület he
lyiségeiben nyerjenek elhelyezést;

d) a különálló férfiakat és nőket különálló helyiségbe kell 
beszállásolni a rendelkezésre álló helyiség befogadóké
pessége szerint;

e) először az olyan kitelepült család elhelyezéséről kell 
gondoskodni, amelyben 12 éven aluli gyermek, terhes 
nő, beteg vagy testi fogyatékos személy van. Az ilyen 
család részére a lehetőséghez képest a legkedvezőbb el
helyezést kell biztosítani;

f) a lakások kijelölését a helyi tanácsok szakigazgatási szer
veinek segítségével, a polgári védelem adatainak fel- 
használásával, a helyi rendőri körzetmegbízott szolgá
lat igénybevételével a lakónyilvántartó könyv megte
kintésével, vagy helyszíni szemrevételezéssel lehet el
végezni;

g) a beszállásolás céljára kijelölt lakóépületek lebiztosítá- 
sára intézkedni nem kell.

146. A beszállásolási terveket beszállásolási csoportonként egy- 
egy példányban kell elkészíteni. A terveket az illetékes ve
zető (parancsnok) hagyja jóvá.
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VIII.

ANYAGI-TECHNIKAI ESZKÖZÖK VÉDELMÉNEK 
MEGSZERVEZÉSE, ÉS SZÁLLÍTÁS KÖZBENI VÉDELME

147. Az Ut. 63. d) alpontja alapján az anyagi-technikai eszkö
zök védelme alatt a ruházat, fegyverzet, műszaki anya
gok, hír- és biztonságtechnikai eszközök, gyógyászati esz
közök, okmányok, technikai felszerelések védelmét kell ér
teni. A védelem kiterjed az anyagok felhasználási, tárolá
si helyeire, valamint a szállításokra.

148. A védelem célja, hogy az anyagi-technikai eszközök a tö
megpusztító fegyverek alkalmazása következtében a lehe
tő legkisebb mértékben, vagy egyáltalán ne szennyeződ
jenek.

149. A szennyeződött anyagi-technikai eszközöket mentesíteni 
kell.

150. Az anyagi-technikai eszközök védelmét és a szállítások 
közbeni védelmét a háborús veszély harckészültség elren
delésétől kell biztosítani.

151. Az anyagi-technikai eszközök védettségét alapvetően a 
raktárak, tárolóhelyek védőképességének fokozásával, vé
dőcsomagolás kialakításával kell növelni.

152. A raktárak, a tároló- és felhasználó-helyek nyílászáró szer
kezeteinek tömítésére, az anyagok és eszközök burkolásá
ra a mindenkor érvényben levő utasítások, szabályzatok és 
elvek az irányadók.

153. Anyagi-technikai eszközök szállítás közbeni védelmét min
den olyan esetben biztosítani kell, amikor a mérgező harc
anyagokkal, sugárzó anyagokkal, illetve a biológiai fegy
verekkel történő szennyeződés veszélye fennáll.

154. A szállítás útvonalának kiválasztásánál, a gépjármű sebes
ségének, a szállítást végző személyek által betartandó biz
tonsági rendszabályok meghatározásánál a terep szennye-
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zettségi viszonyait és az időjárási körülményeket kell 
figyelembe venni.

155. Az anyagi-technikai eszközök szállításánál a szállító esz
közökön el kell helyezni a sugárzásmérő-műszert, a men
tesítő anyagot és eszközt. Ha a szállítás gépkocsioszlopban 
történik, akkor legalább egy gépkocsin legyen a meghatá
rozott vegyivédelmi eszközökből.

156. A szennyezett terület elhagyása után a szállított anyago
kat, a szállítóeszközt és a szállítást végző személyeket 
mentesíteni kell.

157. Az anyagi-technikai eszközök védelméért az a vezető (pa
rancsnok) felelős, aki az eszközökkel rendelkezik. A szállí
tások közbeni védelemért a szállítást irányító vezető (pa
rancsnok) a felelős.

158. Az anyagi-technikai eszközök védelmére, valamint a szál
lítások közbeni védelemre végrehajtási tervet kell készí
teni az alábbiak szerint:
a) a terveket két példányban kell elkészíteni, melyből egy 

példányt az anyagi vezető intézkedési tervéhez, egy pél
dányt pedig a végrehajtásért felelős személy okmányai
hoz kell csatolni;

b) az anyagi-technikai eszközök védelmére vonatkozó ter
veket az anyagi vezető, a szállítások RBV biztosítására 
vonatkozó tervet a szállítást elrendelő vezető (parancs
nok) hagyja jóvá;

c) a tervezett szállítást lebonyolító gépjárművel szemben 
támasztott követelményekről egy kivonatot kell készí
teni, melyet a gépjárműszolgálat végrehajtási tervéhez 
kell csatolni.

159. A végrehajtásért felelős személy részére a következő fel
adatokat kell meghatározni és tervbe foglalni:
a) állandó harckészültség időszakára a raktározó és a fel

használási helyeken történő védelemmel kapcsolatos fel
adatok felmérése, a védelem biztosításához szükséges 
anyagok, eszközök mennyiségének felmérése, biztosítá-
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si lehetőségük meghatározása, a szállításra tervezett 
anyagok és eszközök védelmi módjának meghatározása, 
a szükséges burkolóanyagok mennyiségének felmérése 
és beszerzési módjának meghatározása, a szállításhoz 
szükséges vegyivédelmi anyagok és eszközök mennyi
ségének és felvételezési helyének a meghatározása, a fel- 
vételezésért felelős személyek kijelölése;

b) fokozott harckészültség időszakára a védelemhez szük
séges anyagok felvételezése, beszerzése, a szükséges ve
gyivédelmi eszközök, anyagok felvételezése, az útbain
dítandó szállítmányok megelőző védelmének biztosítá
sa, mentesítő eszközök feltöltése, egy feltöltéshez szük
séges mentesítőanyag biztosítása;

c) a háborús veszély, illetve a teljes harckészültség idő
szakára a megelőző védelemmel kapcsolatos intézkedé
sek folyamatos végrehajtása.

160. A végrehajtási terv a 159. pontban felsoroltakon túl tar
talmazza:
a) a feladatok végrehajtására kijelölt felelős személy ne

vét;
b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
c) a feladatok végrehajtásához szükséges munkaerő és 

technikai eszközszükségletet, létszámot, a beosztottak 
nevét, rendfokozatát, a gépjármüvek darabszámát, tí
pusát;

d) az anyagok szállításával kapcsolatban a szállításra ke
rülő anyagok mennyiségét, a szállítmány útvonalát, a 
szállítmányparancsnok és a beosztottak nevét, a szállít
mány védelmére vonatkozó előírásokat.

161. Szállításnál az állandó harckészültség időszakában érvény
ben levő rendelkezésekben előírtakat kell figyelembe ven
ni. A szállításra kerülő anyagokat — anyagnemenként — a 
14. számú mellékleten kell felsorolni.

162. A tervekhez mellékelni kell:
a) a szennyezettség megengedett maximális értékeit;
b) a mentesítő anyagok, oldatok normáját.
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IX.

A HÁBORÚS id ő s z a k r a  v a l ó  f e l k é s z ü l é s s e l
KAPCSOLATOS GAZDÁLKODÁS SZABÁLYAI

163. Az Ut. 64. pontja alapján a belügyi szervek háborús idő
szakra meghatározott feladatainak végrehajtásához szük
séges anyagi-technikai, pénzügyi, egészségügyi, híradó- és 
biztonságtechnikai eszközök, felszerelések, objektumok és 
szolgáltatások (a továbbiakban: „M” szükséglet) biztosítá
sát az állandó harckészültség időszakában kell megter
vezni.

164. Az „M” szükséglet biztosítása az állandó harckészültség 
időszakára vonatkozó jogszabályok, belügyi rendelkezések, 
valamint e szabályzatban meghatározottak alapján törté
nik.

165. Az anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatok a magasabb 
harckészültségi fokozatok időszakában a béke és az elren
delt harckészültségi fokozat időszakára meghatározott bel
ügyi tartalékos állománnyal, a hadiszervezetre történő át
állás után pedig a belügyi szervek „M” állománytábláza
tában meghatározott létszámmal kerülnek végrehajtásra.

166. Az „M" szükséglet biztosítása, — az állandó harckészültség 
időszakában — az alábbiak szerint történik:
a) ,,M” készletek létrehozásával;
b) a népgazdaságnál tartalékolással;
c) a népgazdaságból igénybevétel útján.

167. Az „M” készletezésű anyagok körét és mennyiségét a BM 
I. Főcsoportfőnökség illetékes szerveinek vezetői (parancs
nokai) és a BM "M" és szervezési csoportfőnök együttesen 
határozzák meg az alábbiak szerint:
a) az ,,M" készletezésű anyagok beszerzése a BM I. Fő

csoportfőnökség illetékes szervei által az állandó harc- 
készültség időszakában végzett beszerzésekkel együtt 
központilag történik;
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b) az „M” készletezésre tervezett, illetve beszerzett anya
gok költségfedezete a Belügyminisztérium „M” költség- 
vetésében kerül jóváhagyásra;

c) a központilag beszerzett „M” anyagkészletet — kivéve 
azokat a termékeket, amelyekre külön intézkedés vo
natkozik — a belügyi szervek saját alegységeik raktá
raiban tárolják;

d) az „M” készlet felhasználása, tárolása, frissítése, cseré
je, nyilvántartása és ellenőrzése, mindenkor a vonat
kozó rendelkezések szerint történik.

168. A népgazdaságnál kerül tartalékolásra mindazon termék- 
féleség és pénzeszköz, amely a belügyi szervek részére a 
fokozott, a háborús veszély, illetve a teljes harckészültség 
elrendelésével egyidejűleg szükséges és azok biztosítása a 
népgazdaság készleteiből megoldhatók. Ezek tartalékolásá
ra az alábbiak szerint kell intézkedni:

a) a népgazdaságnál tartalékolandó „M” anyagok, eszkö
zök körét és mennyiségét a BM „M” és szervezési cso
portfőnök a BM I. Főcsoportfőnökség illetékes szervei
nek vezetőivel (parancsnokaival) egyetértésben közpon
tilag határozza meg;

b) a népgazdaságnál tartalékolandó „M” anyagok készle
tezésével és felvételezésével kapcsolatban felmerülő 
költségek térítési rendjét, a készletek ellenőrzésének 
idejét és módját az érintett minisztériumok, országos 
hatáskörű szervek álláspontjának figyelembevételével a 
BM ,,M” és szervezési csoportfőnök a BM I. Főcsoport- 
főnökség érintett szerveinek vezetőivel (parancsnokai
val) együtt szabályozzák;

c) a népgazdaságnál tartalékolt készletek raktározási, ke
zelési költségeit — az állandó és magasabb harckészült
ség időszakában — a Belügyminisztérium „M” költség- 
vetéséből központilag kell kiegyenlíteni.

169. A népgazdaságból igénybevétel útján kell biztosítani azo
kat a technikai eszközöket, objektumokat és szolgáltatási 
igényeket, amelyek a belügyi szervek részére a fokozott, 
a háborús veszély, illetve a teljes harckészültség elrende
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lésével egyidejűleg szükségesek és a népgazdaságból igény- 
bevételükre lehetőség van, az alábbiak szerint:
a) az igénybevételi szükségletek mértékét a belügyi szer

vek — igényeik alapján — közvetlenül saját maguk ha
tározzák meg;

b) a Belügyminisztérium központi szerveinek igénybevételi 
szükségleteit a BM „M” és szervezési csoportfőnök biz
tosíttatja;

c) az igénybevételre tervezett szükségletüket a belügyi 
szervek a vonatkozó belügyi rendelkezésekben megha
tározottak szerint az illetékes hadkiegészítési és terü
letvédelmi parancsnokságokkal biztosíttatják;

d) a gépjárművek és munkagépek igénybevételének meny- 
nyiségét országos szinten a Honvédelmi Bizottság hagy
ja jóvá;

e) megyei szinten az objektum, a szolgáltatás és a szolgál
tatási kapacitási igényeket az illetékes megyei Honvé
delmi Bizottságok jóváhagyásával kell biztosítani.

170. A belügyi szerveknek az „M” szükségleteik meghatározá
sánál az alábbiakat kell figyelembe venniük:

a) a magasabb harckészültségi fokozatokban és a háború 
időszakában végrehajtásra kerülő feladataikat;

b) az „M” állománytáblázatukban jóváhagyott létszámot;

c) az ,,M" anyagkészletezési és háborús ellátási normákat, 
mérőszámokat;

d) a helyi sajátosságaikat és ezen szabályzatban előírtakat.

171. A belügyi szerveknek az „M" készletezésre, valamint 
a népgazdaságnál tartalékolásra tervezett szükségleteiket
a) „M” ANYAGKÉSZLETEZÉSI TERV-ben,
b) a népgazdaságból igénybevétellel biztosítandó szükség

leteiket (a továbbiakban: Igénybevételi „M” szükséglet) 
pedig az ,,M" IGÉNYBEVÉTELI TERV-ben

kell szerepeltetni.
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172. „M” anyagkészletezési és ,,M” igénybevételi tervet — a 
tanintézetek kivételével — valamennyi önálló — és az 
érintett utalt — belügyi számadótestnek készítenie kell.

173. A BM I/II. Csoportfőnökség központi ellátó parancsnoka 
az ,,M'’ anyagkészletezési és ,,M” igénybevételi tervében 
a BM központi szervek összes igényeit szerepeltesse a hír
adótervek kivételével.

174. A tervekből:

a) egy-egy példányt — a híradó tervek kivételével — a 
számadótest anyagi-pénzügyi vezetője intézkedési tervé
hez kell csatolni;

b) egy-egy komplett példányt a BM ,,M” és Szervezési 
Csoportfőnökségnek kell megküldeni;

c) a szakszolgálatok részére reájuk vonatkozóan tervkivo
natot kell készíteni.

175. A határőr ezred és a határőr kerületparancsnokságok a 167. 
•pontban felsoroltakon túl a terv egy-egy komplett pél
dányát a BM Határőrség Országos Parancsnokság Pénz
ügyi-Anyagi főnökének is küldjék meg.

176. Az „M” szükségleteket az 1., 7., 11—13. számú melléklet
ben szereplő nyomtatványminták szerint kell összeállítani.

177. A BM ,,M’’ és szervezési csoportfőnök — a BM I. Főcso
portfőnökség illetékes szerveinek vezetőivel (parancsno
kaival) együttműködve — a belügyi szervek ,,M” készle
tezési és ,,M” igénybevételi szükségletei alapján:

a) összeállítja a Belügyminisztérium ,,M’’ anyagkészlete
zési és „M” igénybevételi tervét, gondoskodik a tervek 
jóváhagyásáról, a szükséges költségfedezet biztosításá
ról;

b) intézkedik az ,,M” készletezésre tervezett termékek 
évenként ütemezett beszerzésére, összeállítja a Belügy
minisztérium éves „M” költségvetését;
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c) intézkedéseket tesz az „M” készlet szükség szerinti át
csoportosítására, igénymódosításokra, rendelkezik a ha
diruházat békeidőszakban történő kiadására és haszná
latára;

d) szervezi és központilag irányítja a népgazdaságnál tör
ténő tartalékolást, az igénybevételre tervezett szükség
letek biztosítását;

e) gondoskodik — a Honvédelmi Minisztérium és az Or
szágos Tervhivatal illetékes szerveivel egyetértésben — 
a Belügyminisztérium „M” készletezési és háborús el
látási normáinak kidolgozásáról, meghatározza e nor
mák alkalmazásának módját.

178. A Belügyminisztérium egészére vonatkozó ,,Számítási Év” 
szükségleti tervet kell készíteni. Ez a belügyi szervek hadi
állományának ellátásához egy háborús évre szükséges 
anyagi-technikai, híradó és egészségügyi, valamint pénz
eszközök igényeit tartalmazza. Elkészítése az alábbiak sze
rint történik:

a) az Országos Tervhivatal tervezési előírásában foglaltak 
szerint a BM ,,M” és szervezési csoportfőnök a BM I. 
Főcsoportfőnökség illetékes szerveinek vezetőivel (pa
rancsnokaival) együttműködve állítja össze;

b) a BM ,.M” és szervezési csoportfőnök intézkedik a terv
ben szereplő termékek gyártáskapacitásának biztosítá
sára. Az igényeket — a Honvédelmi Minisztériummal 
történt egyeztetés után — az Országos Tervhivatalnak 
megküldi;

c) a tervben szereplő — központi beszerzés útján biztosí
tandó — anyagok megrendelésére szolgáló okmányokat 
a BM I. Főcsoportfőnökség Beszerzési és Ellátási Köz
pont és az I/2. Osztály vezetőjének az állandó harcké
szültség időszakában kell elkészítenie;

d) a megrendelések feladására a fokozott harckészültség 
elrendelése után kell intézkedni.
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„M” KÉSZLETEK TERVEZÉSE ÉS BIZTOSÍTÁSA
X.

179. „M” készletek létrehozása, kialakítása azokból a termék- 
féleségekből történik, amelyek a belügyi szervek működé
séhez a magasabb harckészültségi fokozatok elrendelésével 
egyidejűleg szükségesek és az ezen kategóriába tartozó ter
mékek azonnali biztosítására másként nincs lehetőség.

180. „M" készletezés céljából központilag kerülnek beszerzésre:

a) a fegyverzeti, pirotechnikai és optikai;

b) a vegyivédelmi, radiológiai és műszaki (hadiműszaki);

c) a híradó, a biztonság és rejtjelzéstechnikai, valamint hír
hálózatépítési;

d) a speciális gépjármű;

e) az étkezde és konyhafelszerelési;

f) a ruházati és felszerelési;

g) az orvosi műszer és egészségügyi felszerelési anyagok 
és eszközök.

181. „M” készletezésre — a 180. pontban felsoroltakon túl — más 
termékeket tervezni, illetve beszerezni kizárólag a BM „M” 
és szervezési csoportfőnök előzetes egyetértésével lehet.

182. Az „M” készletezési igény főbb termékcsoportonként — a 
költségvetési rovatrendnek megfelelően — kerül összeál
lításra. A szükségletek felmérésénél az egységes tervezési 
elvek és normák alkalmazása kötelező.

183. Az „M" készletezésre tervezett termékeket a BM I. Fő
csoportfőnökség szerveinek vezetői a BM „M” és szerve
zési csoportfőnök ütemezése szerint — a közösen kidolgo
zott eljárások betartása mellett — központilag az állandó 
harckészültség időszak szükségleteivel együtt szerzik be.
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184. A központilag biztosított „M” készleteket a BM „M" és 
szervezési csoportfőnök — híradó eszközök vonatkozásá
ban a BM I/2. Osztály vezetőjének véleményét kikérve — 
a beszerzés ütemében és fontossági sorrendben osztja el a 
belügyi szervek között, egyidejűleg intézkedik a kiadásuk
ra, illetve a felvételezésükre.

185. Az ,,M” készletezésű anyagok raktározását, tárolását úgy 
kell végrehajtani, hogy azok rövid időn belül a nap bár
mely időszakában felvételezhetők legyenek.

186. Az ,,M" anyagkészletezési tervben jóváhagyott termék 
mennyiségek megváltoztatása — csökkentése vagy növe
lése — „M” készletezésű anyagok értékesítése csak a vo
natkozó rendelkezésekben meghatározottak szerint történ
het. Ennek alapján:
a) létszám, szervezeti módosulás és rendszerből történő ki

vonás esetén a BM „M” és szervezési csoportfőnök ké
szít javaslatot és intézkedik a szükséges változtatásokra;

b) átfegyverzés, típusmódosítás, valamint a szükséges fris
sítés és csere végrehajtása esetén felmerülő hiányok pót
lására a BM „M” és szervezési csoportfőnök a BM I. 
Főcsoportfőnökség illetékes szerveinek vezetőivel együt
tesen intézkedik.

XI.
„M” SZÜKSÉGLETEK BIZTOSÍTÁSA A NÉPGAZDASÁGNÁL 

TARTALÉKOLÁSSAL

187. Az „M" anyagszükségletek népgazdaságnál történő kiala
kítása, biztosítása központilag, a BM „M” és szervezési 
csoportfőnök és a BM I. Főcsoportfőnökség illetékes szer
vei vezetőinek együttes intézkedése alapján az érintett mi
nisztériumok, országos hatáskörű szervek vezetőinek egyet
értésével történik.

188. A népgazdaságnál csak azokból a termékekből kerül sor 
,,M" tartalék biztosítására, amelyekből a nagykereskedel
mi forgókészlet oly mérvű és állandó jellegű, hogy a bel
ügyi szervek tervezett igényei mindenkor kielégíthetők.
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189. Az illetékes minisztériumokkal és országos hatáskörű szer
vekkel történt megállapodásoknak megfelelően az alábbiak 
a népgazdaságnál kerülnek tartalékolásra:
a) a gépjármű-alkatrész, valamint a hajtó- és kenőanyag;
b) az élelmezési és anyagjárandóság;
c) a gyógyszer, kötszer, gyógyászati segédeszköz;
d) a postai hírhálózati igény;
e) a háborús időszak első hónapjában szükséges készpénz

szükséglet.

190. A népgazdaságnál tartalékolandó „M” anyagszükségletek 
nagyságrendjének meghatározása a folyamatos ellátás kö
vetelményeit alapul véve történik.

191. A népgazdaságnál tartalékolás, ,,M” készlettartás az illeté
kes minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel tör
tént közös megállapodás alapján valósul meg. A tartaléko
lás minden esetben központilag történik.

192. A népgazdaságnál történő tartalékolás rendjét az érintett 
minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel a BM 
„M” és szervezési csoportfőnök és a BM I. Főcsoportfő
nökség illetékes szerveinek vezetői közösen dolgozzák ki.

193. A tartalékolandó termékeknél meg kell állapodni:

a) a termékféleségekben, típus, minőség, stb-ben;

b) a mennyiségekben;

c) a tartalékolás módjában, hely megjelöléssel;

d) a kiadás, felvételezés végrehajtásában, részletesen meg
határozva az eljárást a különböző napszakokra, munka
idő alatt, éjjel stb., továbbá meg kell határozni a kiadást 
végző személy nevét, lakását, értesítésének lehetőségeit;

e) a készletek esetenkénti ellenőrzésében;
f) a felmerülő költségekben, raktározás, forgókészlet növe

lés stb. és a térítés módjában;
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g) egyéb, a helyi sajátosságok alapján fontosnak ítélt fel
adatokban.

194. A népgazdaságnál tartalékolt készleteket és szolgáltatáso
kat a belügyi szervek a 183. pontban felsoroltak alapján 
a kidolgozott rendnek megfelelően a készletező vállalatok
tól — telephelyeikről — közvetlenül vételezzék fel. Ezen 
termékekből a készletezett mennyiség felvételezése utáni 
folyamatos szükséglet — utánpótlás — a kiadásra kerülő 
háborús gazdálkodási rendelkezésekben meghatározottak 
szerint történik.

195. A népgazdaságnál készletezett termékek „M” készletként 
kezelendők, felhasználásukra az „M” készletekre vonatko
zó előírások, rendelkezések az irányadók.

XII.
„M” SZÜKSÉGLETEK BIZTOSÍTÁSA IGÉNYBEVÉTELLEL

196. Az Ut. 66. pontja alapján a népgazdaságból igénybevételre 
kerülő ,,M” szükségletek biztosítása a Magyar Néphadse
reg Vezérkari Főnökének vonatkozó rendelkezéseiben, va
lamint e szabályzatban meghatározottak alapján történik.

197. A népgazdaságból igénybevétel útján történik a biztosítá
sa:
a) a gépjárműveknek, munkagépeknek és az üzemanyag 

edényzetnek;
b) az objektumoknak, berendezési tárgyakkal;
c) a híradástechnikai szükségleteknek, berendezések, adó

kapacitás, fenntartás, helyreállítás stb;
d) a gépjármű javítóműhelyeknek, vagy kapacitásoknak;
e) a konyháknak, étkezdéknek vagy étkeztetési kapacitá

soknak;
f) a sütödei kapacitásoknak;
g) a fürdetési és mosatási kapacitásoknak.
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198. A belügyi szervek igénybevétellel megoldható „M” szük
ségleteinek felmérése, biztosítása és azok igénybevétele a 
BM „M” és szervezési csoportfőnök által meghatározott 
rend alapján történik.

199. A központi belügyi szervek igénybevételi „M” szükségle
teinek felmérése, biztosítása és azok igénybevétele a 
BM „M” és szervezési csoportfőnök által meghatározott 
rend alapján történik.

199. A központi belügyi szervek igénybevételi „M” szükségle
teinek felmérését, biztosítását és az igénybevételüket a BM 
,,M" és szervezési csoportfőnök irányításával a BM I. Fő
csoportfőnökség illetékes szervei az alábbiak szerint vég
zik:
a) a BM I/ II. Csoportfőnökség központi ellátó parancsnoka 

részére a központi belügyi szervekre vonatkozó adato
kat, információkat a BM „M” és szervezési csoportfőnök 
adja meg;

b) a központi belügyi szervek objektum igényeivel kapcso
latos biztosítási feladatokat a BM „M’’ és szervezési cso
portfőnök végzi és a biztosított objektumokról a BM I. 
Főcsoportfőnökség illetékes szerveinek vezetőit (parancs
nokait) — a kiutaló határozatok, objektumok vázlatraj
zok egyidejű megküldésével — írásban értesíti.

200. Az igénybevételi „M” szükségletek meghatározása a bel
ügyi szervek magasabb harckészültségi időszakra tervezett 
feladatainak figyelembevételével, az állandó harckészült
ség időszakában meglevő és rendelkezésre álló technikai 
eszközök, továbbá objektumok és saját kezelésben működő 
szolgáltatási kapacitások maximális kihasználásával szá
molva történik.

201. A belügyi szerveknek az igénybevételi ,,M” szükségletei
ket:
a) a gépjármű és munkagépekre vonatkozóan a BM „M” 

és szervezési csoportfőnöknek;
b) az üzemanyagedényzet, az objektum, a gépjármű javító- 

műhely, a konyha, étkezde, a sütödei, a fürdetési és mo-
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satási kapacitásra vonatkozóan az illetékes hadkiegészí
tési és területvédelmi parancsnokságnak

kell megküldeniük.

202. A gépjármű és munkagép igények Honvédelmi Bizottság 
által történő jóváhagyásáról a BM „M” és szervezési cso
portfőnök a belügyi szerveket írásban értesíti.

203. A 202. pontban foglalt értesítés után az illetékes hadkiegé
szítési és területvédelmi parancsnokságoknál:
a) a BM Határőrség Országos Parancsnokságnak és egysé

geinek, a BM Kormányőrség Parancsnokságnak, a BM 
Forradalmi Rendőri Ezrednek és a Fővárosi Tűzoltópa
rancsnokságnak a saját „M” szükségletüket;

b) a rendőr-főkapitányságoknak a saját és a területükön 
működő állami tűzoltó, valamint a büntetésvégrehajtási 
szervek „M” szükségletét

kell biztosítaniuk;
c) a biztosítással egyidőben a belügyi szerveknek közölni

ük kell: a gépjárművek, munkagépek előállításának ide
jét, helyét és módját;

d) a biztosítást lehetőleg egy-két vállalattól, az állandó 
harckészültség időszakában meglevő gépjárműveikkel 
azonos típusból kell kérni.

204. A biztosítás végrehajtásáról a belügyi szerveket az illeté
kes hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság — a 
Honvédelmi Minisztérium által e célra rendszeresített — 
nyomtatványon értesíti.

205. A belügyi szervek részére igénybevételre biztosított gép
járművek, munkagépek előállítási parancsait az illetékes 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságok tárolják.

206. Az előállítási parancsok kézbesítését az illetékes hadkiegé
szítési és területvédelmi parancsnokságok végzik. Egyes 
esetekben a megyei hadkiegészítési és területvédelmi, fő
városi hadkiegészítő parancsnokságokkal történt megálla
podás alapján az előállítási parancsok kézbesítését — az
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átvételi idő lerövidítése céljából — az érintett szervek is 
végrehajthatják.

207. A 203. a)—b) alpontban felsorolt belügyi szervek üzem- 
anyagedényzetét lehetőleg azoktól a vállalatoktól kell biz
tosíttatni, ahonnan a gépjárművek igénybevételre kerül
nek.

208. Az objektum, gépjármű-javítóműhely, konyha és étkezde 
igénybevételi „M” szükséglet biztosítását — a BM köz
ponti szervek vonatkozásában — a BM ,,M” és szervezési 
csoportfőnök végzi. Az igénybevétel során:
a) közölni kell a kért objektum, gépjármű-javítóműhely, 

konyha, étkezde pontos címét, az üzemeltető vállalat 
megnevezését, valamint az igénybevételre vonatkozó 
meghatározást, tartós vagy ideiglenes;

b) a biztosítás tényéről a hadkiegészítési és területvédel
mi parancsnokság az érintett belügyi szerveket kiutaló 
határozat megküldésével értesíti.

209. A szolgáltatási — gépjárműjavítási, étkeztetési, kenyérsü
tési, fürdetési és mosatási — kapacitásokat a központi bel
ügyi szervek részére a BM I/ II. Csoportfőnökség központi 
ellátó parancsnoka biztosíttatja.

210. A szolgáltatások biztosítására vonatkozó átiratban közölni 
kell a kapacitást biztosító vállalat nevét, pontos címét és 
a kapacitásokra vonatkozó igényt. Étkeztetési létszámot, 
napi kenyérszükségletet, javításra tervezett gépjárművek 
mennyiségét, fürdetési létszámot, mosatási szükségletet, 
havi bontásban.

211. A szükségletek biztosítására vonatkozó határozatokat a 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságoknak az igénylő 
állami tűzoltó és büntetésvégrehajtási szerv vezetőjének 
(parancsnokának) kell megküldeni.

212. A gépjárművek, munkagépek, üzemanyagedényzetek és 
gépjárműjavító műhelyek, szolgáltatások biztosítására vo
natkozó határozatokat:
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a) a központi belügyi szerveknél a BM Központi Gépjár
műforgalmi és Javító Szertár;

b) a területi belügyi szerveknél a gépjármű alosztály (szol
gálat);

végrehajtási tervéhez kell csatolni.

XIII.
A BELÜGYI TARTALÉKOS ÁLLOMÁNY FELSZERELÉSE

213. A mozgósítást végrehajtó belügyi szerveknek a fokozott, 
a háborús veszély és a teljes harckészültség időszakában 
a tartalékos belügyi állomány felszerelésével kapcsolatos 
feladatok végrehajtására a mozgósítás különböző változa
tainak figyelembevételével kell felkészülniük.

214. A mozgósítást végrehajtó belügyi szervek a tartalékos ál
lomány felszerelési anyagait — amennyiben az megold
ható — az alegységeknél tárolják az alábbiak figyelembe
vételével:
a) a részleges-rejtett mozgósítás elrendelése esetén a fel

szerelés kizárólag belügyi objektumban történhet;
b) általános nyílt mozgósítás esetén a bevonuló tartalékos 

állomány felszerelését is lehetőleg belügyi objektumban 
kell végrehajtani;

c) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer
vek — a teljes harckészültség időszakában történő be
vonulás esetére — a felszerelési helyet a belügyi szerv 
működési helyén vagy a felszerelés céljára kiutalt ob
jektumban biztosítsák.

215. A felszerelés végrehajtására — a tartalékos belügyi állo
mány létszámának, hadiruházattal való ellátottságának 
figyelembevételével — olyan objektumot jelöljenek ki, 
amelyben a bevonuló tartalékosok felszerelése zavartala
nul megoldható, hírösszeköttetése az elöljáró szervvel biz
tosított.
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216. A tartalékosok felszerelésének helyéről vázlatot kell ké
szíteni, amely tartalmazza:
a) a felszerelési hely pontos címét, megnevezését;
b) a kijelölt objektumokban levő helyiségek számát;
c) a felszerelést végrehajtó csoportok munkahelyét.

217. A felszerelést előzze meg a tartalékos belügyi állomány 
orvos-egészségügyi vizsgálata. Az orvos-egészségügyi vizs
gálatot a vonatkozó rendelkezések szerint hajtsák végre.

218. A tartalékos állomány felszerelésének végrehajtására, az 
anyagok kiadására szakáganként csoportokat kell szervez
ni. A csoportok létszámát a végrehajtandó feladatok, vala
mint a felszerelésre előírt normaidő figyelembevételével 
határozzák meg.

219. Az orvos-egészségügyi vizsgálaton alkalmasnak minősített 
belügyi tartalékosok részére az érvényben levő normák 
szerint az alábbi anyagokat kell kiadni:
a) a szolgálati fegyvert, pisztolyt, géppisztolyt és azok

hoz egy-egy — jogcím szerinti — mennyiségű szolgá
lati és karhatalmi javadalmazású lőszert;

b) a vegyivédelmi személyi felszerelést, gázálarcot — mé
ret szerint — dózismérőt, személyi vegyimentesítő cso
magot, fegyver vegyimentesítő csomagot, összfegyver
nemi védőfelszerelést;

c) az egészségügyi személyi felszereléseket, önampullát, 
sugárzásvédő, vízfertőtlenítő tablettát, sebkötöző cso
magot;

d) a határőrségnél az étfelszerelést, evőcsészét, kulacsot, 
evőeszközkészletet;

e) a normákban személyi felszerelésként szereplő, de csak 
a személyi állomány egy részének járó anyagfélesége
ket, gumibotot, bilincset, látcsövet, tájolót, önleolvasós 
dózismérőt, álcázóruhát, járőrtáskát stb. a tartalékos ál
lomány szolgálati helyén kell kiadni. A tartalékos ál
lomány részére szükséges ágy és ágynemű anyagokat, 
munka- és védőruházatot, valamint az alegységkészle
tet képező anyagokat, lőszerkészletet, a beosztásuknak 
megfelelő szervhez kell kiszállítani.
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2 2 0 . felszerelés végrehajtása után a belügyi tartalékos az 
 anyagok átvételét a FELSZERELÉSI LAP-on (15. számú 

melléklet) aláírásával igazolni köteles. Egyidejűleg át kell 
adni részére a FELSZERELÉSI KÖNYV-et, amelyben a 
karton szerint átvett anyagokat kell szerepeltetni.

221. Meg kell szervezni a felszerelt belügyi tartalékos állomány 
szolgálati helyre történő útbaindítását, szállítását.

222. A belügyi tartalékos állomány felszerelésével kapcsolatos 
feladatok a fokozott harckészültség időszakában:
a) a belügyi tartalékos állomány orvos-egészségügyi vizs

gálata, felszerelését végző csoportok megalakítása, el
igazítása, együtt tartása;

b) a kijelölt felszerelési helyek előkészítése, kiürítése, be
rendezése. Polgári objektumban történő felszerelés ese
tén a szükséges berendezési tárgyak szállításra való elő
készítése;

c) a felszerelés alkalmával kiadásra kerülő anyagok, vala
mint a szükséges okmányok előkészítése;

d) ezen időszakban bevonuló tartalékos állomány felszere
lésének végrehajtása.

223. A belügyi tartalékos állomány felszerelésével kapcsolatos 
feladatok a háborús veszély harckészültség időszakában:
a) a tartalékos állomány orvos-egészségügyi vizsgálata, a 

felszerelést végző csoportok további együtt tartása;
b) ezen időszakban bevonuló tartalékos állomány felszere

lésének végrehajtása.

224. A belügyi tartalékos állomány felszerelésével kapcsolatos 
feladatok a teljes harckészültség időszakában:
a) polgári objektumban történő felszerelés esetén az ob

jektum átvétele, a szükséges berendezési tárgyak hely
színre történő szállítása, a felszerelési hely előkészítése, 
berendezése;

b) a felszerelés alkalmával kiadásra kerülő anyagok hely
színre való szállítása;
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c) a bevonulás sorrendjében a tartalékos állomány orvos
egészségügyi vizsgálatának és felszerelésének végrehaj
tása;

d) a felszerelt tartalékos állomány szolgálati helyre törté
nő szállítása.

225. A 222—224. pontokban felsorolt feladatokra vonatkozóan 
végrehajtási tervet kell készíteni. A tervet szakszolgála
tonként külön-külön a szakszolgálatok vezetői (előadói) a 
felszerelést végző csoportvezetők bevonásával kettő pél
dányban készítik el és az anyagi vezető (parancsnok) hagy
ja jóvá és a továbbiakban:
a) a terv egy példányát az anyagi vezető (parancsnok) in

tézkedési tervéhez kell csatolni, egy példány pedig a 
feladattal megbízott csoportvezetők végrehajtási okmá
nya;

b) a csoportvezetők okmányához csatolni kell a felszere
lési hely vázlatát, a felszerelés végrehajtására szolgáló 
helyiségek berendezési tárgyainak jegyzékét, a kiadás
ra kerülő anyagok normáját és a felszerelés ütemtervét.

A felszerelési ütemtervben szerepeljen:
a) a felszerelési hely pontos címe, megnevezése;
b) a szükséges berendezési tárgyak, technikai eszközök

mennyisége;
c) az orvos-egészségügyi vizsgálat, valamint a felszerelés 

normaideje, üteme, módja.

226. A végrehajtási terv a 222—224. pontokban felsorolt fel
adatokon túl tartalmazza:
a) a feladatok végrehajtására kijelölt felelős és a beosztott 

személyek nevét;
b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
c) a gépjármű szükségletet, darabszámát, típusát;
d) az anyagok szállításával kapcsolatban a szállításra ke

rülő anyagok mennyiségét (14. számú melléklet), a szál
lítmány útvonalát, a szállítmány parancsnok és a be
osztottak nevét, valamint a szállítmány védelmére vo
natkozó előírásokat.
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XIV.

ÉLELMEZÉSI ELLÁTÁS, ÉLELEM, IVÓVÍZ, TAKARMÁNY
VÉDELEM

227. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a bel
ügyi szervek hadiállománya élelmezési ellátásának meg
szervezése e szabályzat és „Az Anyagi-Technikai Szakszol
gálat tevékenységének szabályai háborús időszakban" cí
mű kiadványban foglaltak szerint történik.

228. Az élelmezési nyersanyagokat:

a) a fokozott, illetve a háborús veszély harckészültség idő
szakában az érvényben levő béke gazdálkodási rend 
alapján;

b) a teljes harckészültség időszakában az „M” készletezési 
norma alapján a népgazdaságnál tartalékolt étel és hús
konzerv felhasználásával;

c) a háborús időszakban a háborús élelmezési norma sze
rint bevezetésre kerülő jegyrendszerben, központi kiuta
lással, keretutalvány alapján helyi beszerzés útján

kell biztosítani.

229. Az állandó harckészültség időszakában a rendkívüli fel
adatok ellátására igénybe vett hivatásos, kinevezett, szer
ződéses és tartalékos személyi állományt, az erre a célra 
meghatározott külön normák alapján kell élelmezni.

A vonatkozó külön normákat a 4/ 1974. számú belügymi
niszterhelyettesi utasítással kiadott „Élelmezési Szakutasí
tás” c. szabályzat — „Élelmezési, anyagjárandósági és ál
lattáp normák a BM csapategységei és szervei részére” — 
című függeléke tartalmazza.

230. A Belügyminisztérium központi szerveinél, a BM Határ
őrség Országos Parancsnokságnál, a BM Forradalmi Ren
dőri Ezrednél, a budapesti és megyei rendőr-főkapitánysá-
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goknál és az alárendeltségükbe tartozó szerveknél munka
napokon:
a) „M” szemle, mozgósítási-összekovácsolási, illetőleg harc

készültségi gyakorlat elrendelésekor a gyakorlat ideje 
alatt együtt tartott hivatásos, kinevezett és szerződéses 
polgári személyi állomány részére az ebédet a helyi köz- 
étkeztetésben, a mindenkor érvényben levő térítési ösz- 
szeg befizetése ellenében lehet csak kiszolgáltatni. Az 
így kiszolgáltatott ebéd összadag száma után az enge
délyezett közétkeztetési hozzájárulást szabad felszámí
tani;

b) a reggelit és a vacsorát térítés nélkül kell kiszolgáltat
ni és az erre a célra meghatározott külön norma reg
geli és vacsora hányadának pénzértékét lehet a BM ter
hére felszámítani, illetve az „élelmezés” elnevezésű 
költségvetési tétel terhére elszámolni.

231. „M” szemlére, mozgósítási-összekovácsolási, illetőleg harc
készültségi gyakorlatra behívott belügyi tartalékos szemé
lyi állomány részére a teljes napi étkezést térítés nélkül 
kell kiadni.

Amennyiben a behívott belügyi tartalékosok igénybevéte
le a 4 órát meghaladja, de a 24 órát nem lépi túl, részükre 
egyszeri — lehetőleg meleg — étkezést kell biztosítani.

232. Az élelmezési ellátásról — akár meleg, vagy hideg élel
mezésről van szó — a saját közétkeztetés keretében, vagy 
a helyi Fegyveres Erők Művelődési Házában kell gondos
kodni. Ennek hiányában az élelmezést vendéglátóipari, 
vagy egyéb vállalat, intézmény igénybevétele útján kell 
megoldani.

233. Az egyszeri élelmezési ellátásra saját kezelésű közét
keztetés igénybevételekor az élelmezési nyersanyagkölt
ség 100%-a, egyéb intézmény, vagy vállalat által nyújtott 
szolgáltatás esetében az erre a célra meghatározott min
denkor érvényes Ft. összeg fordítható. A felmerülő élel
mezési költséget az illetékes belügyi szerv költségvetési 
előirányzata terhére kell biztosítani és az „élelmezés” el
nevezésű költségvetési tétel terhére elszámolni.
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234. Munkaszüneti napokon ,,M" szemlén, mozgósítási-összeko
vácsolási, illetőleg harckészültségi gyakorlaton résztvevő 
belügyi tartalékos, hivatásos, kinevezett és szerződéses 
polgári személyi állomány részére a teljes napi étkezést 
térítés nélkül kell kiadni. Ez alkalommal a munkanapokra 
megállapított összeget, az ebéd nyersanyag költségeként 
pedig az erre a célra meghatározott mindenkor érvényes 
Ft. összeget lehet felszámítani. A térítésmentesen kiszol
gáltatott élelmezés teljes önköltségét az étkezést kiszolgál
tató közétkeztetés részére a költségvetés terhére meg kell 
téríteni.

235. Tanintézeteknél a továbbképzésre behívott belügyi tarta
lékos személyi állományú hallgatók részére a vonatkozó 
alapnorma szerinti teljes napi étkezést, térítés nélkül kell 
kiszolgáltatni.

236. A fokozott, illetve a háborús veszély harckészültség idő
szakában az együtt tartásra kötelezett hivatásos, kineve
zett és szerződéses polgári, valamint a behívott belügyi 
tartalékos személyi állományt — naponta 3 alkalommal — 
meleg, illetve hideg élelemmel kell ellátni.

237. A teljes harckészültség időszakában, illetve azt követően 
a Belügyminisztérium központi és területi szervei, vala
mint a BM Kormányőrség Parancsnokság hadi személyi ál
lományát az állandó harckészültség időszakához hasonlóan 
közétkeztetési, illetve a vendéglátóipar által üzemeltetett 
éttermekben kapacitás biztosításával, a BM Határőrség 
egységeit, a BM Forradalmi Rendőri Ezred személyi állo
mányát pedig — naponta 3 alkalommal — csapatélelme
zési rendszerben kell ellátni.

238. A konyha és étkezde igénybevételi „M” szükségletet, illet
ve az étkeztetési kapacitást a hadiállomány létszámát fi- 
gyelembevéve kell meghatározni, és az alábbiak szerint 
kell eljárni:
a) a határőr egységeknél — önállóan konyhák és étkezdék 

működtetésével — csapatélelmezést kell biztosítani;
b) az a) alpontban nem említett belügyi szerveknél kony

hák és étkezdék igénybevétele akkor tervezhető, ha a
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szükséges étkeztetési kapacitás biztosítására nincsen le
hetőség;

c) a szükségletek kielégítését a meglevő, az állandó harc- 
készültség időszakában nem működő saját konyhák, ét
kezdék üzembe állításával, a polgári szervek konyhái
nak, étkezdéinek igénybevételével, a vendéglátóipar ál
tal üzemeltetett éttermekben kapacitások lekötésével 
kell biztosítani.

239. A sütödei kapacitást — az élelmezési létszám figyelembe
vételével — az élelmezési „M” norma alapján kell tervez
ni. A kenyérsütési kapacitást a csapatélelmezésben része
sülő személyi állomány és a fogvatartottak egészére, a he
lyi körülményeket és a felmerülő igényeket figyelembevé- 
ve kell biztosítani.

240. A belügyi szervek hadiállományának, valamint a személyi 
állomány nem dolgozó családtagjainak élelmezési jeggyel 
való ellátását a belügyi szervek élelmezési szolgálatának 
kell megszerveznie és végrehajtania.

241. Az étkezde és konyhafelszerelési anyag és eszközszükség
let felmérést annak figyelembevételével kell tervezni, 
hogy:
a) a hadiállomány élelmezési ellátására vonatkozó terv 

szerint hány fő részére szükséges napi három alkalom
mal központilag biztosítani az étkezést, hány fő részé
re szükséges naponta az ebédet központilag biztosítani;

b) a személyi állomány étkeztetéséhez szükséges étkezdei 
és konyhafelszerelési anyagok biztosítása — a mozgó
konyha és a bukóüst kivételével — a népgazdaságból 
a konyhák, étkezdék igénybevételével együtt történik. 
Ezért beszerzés, készletezés ezen termékekből a c) al
pontban meghatározott mennyiségen felül csak abban 
az esetben lehetséges, ha az étkeztetés másként nem 
biztosítható;

c) a megyei rendőr-főkapitányságok mozgásképességének 
biztosításához egy-egy mozgókonyha szükséges, ezért 
ezt az igényt az „M” anyagkészletezési tervben szere
peltetni kell;
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d) egységkészletként a hadiállomány 25%-ára kell evőcsé
szét, kulacsot és evőeszközkészletet tervezni. Az ,,M" 
anyagkészletezési tervben ezen eszközökből csak a meg
levőkön felül hiányzó szükséglet szerepeltethető;

e) a határőr egységeknél az evőcsészét, a kulacsot és az 
evőeszközkészletet a teljes tartalékos létszámra kell ter
vezni.

242. Az élelmiszer, ivóvíz, illetve takarmány készletek RBV vé
delmét valamennyi belügyi szervnél biztosítani kell. Az 
élelmiszer, ivóvíz, takarmány védelem magában foglalja a 
nyersanyagok, félkész- és késztermékek, valamint az ivó
víz tárolásával, raktározásával, fogyasztásával, ellenőrzé
sével, mentesítésével, megsemmisítésével kapcsolatos fel
adatokat.

243. A 242. pontban meghatározott készletek RBV védelmével 
kapcsolatos feladatok a megelőző védelem, a szennyezett
ség ellenőrzés és a mentesítés.

244. A megelőző védelem célja előzetes intézkedésekkel bizto
sítani az élelmiszerek, az ivóvíz (a ta k a rm án y ) fokozott 
védelmét az atom, a vegyi és a biológiai fegyverek hatá
saival szemben. A megelőző védelemmel kapcsolatos fel
adatokat a fokozott harckészültség időszakában kell vég
rehajtani.

245. A megelőző védelmi intézkedések az illetékes belügyi 
szerv, alegység közvetlen kezelésében levő tárolóhelyekre, 
élelmiszer-feldolgozó helyekre, konyhákra, az ott tárolt, 
feldolgozott és a gépkocsikon szállított élelmiszerek, élel
mezési anyagok, továbbá a felhasználásra kerülő ivóvíz és 
takarmány védelmének megszervezésére terjedjenek ki.

246. Az élelmiszerek, takarmányok megelőző védelme különféle 
burkoló anyagok alkalmazásával történik. A nem burkolt 
kiszerelésben levő készítmények fokozott felületi védelmét 
védőcsomagolással kell biztosítani. Erre a célra a legalkal
masabbak: műanyag fóliák, műanyag zsákok, többrétegű 
papírok stb.
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247. A személyeknél közvetlen fogyasztásra kintlevő élelmisze
rek csak olyan kiszerelésűek lehetnek, amelyek megfelel
nek a védelmi követelményeknek.

248. Élelmiszerraktárak, tárolóhelyiségek esetében a támadás 
következményeként előálló radioaktív felhő, biológiai vagy 
vegyi harcanyag elleni védelemnél fontos az összes nyílás
záró szerkezet tökéletes zárása. Az élelmiszerraktárak ese
tében az állandó igénybevételre kijelölt ajtóknál — a ren
delkezésre álló anyagok felhasználásával, ponyva, fólia, 
stb. — zsilipet, zártterű kettős ajtót kell kialakítani.

249. A vízellátás biztosítása szempontjából fontos víznyerő he
lyeket meg kell védeni az olyan szennyeződéstől, amelynek 
következtében a víz fogyasztásra alkalmatlanná válhat. En
nek biztosítása érdekében:
a) a vízforrások, víznyerő helyek fokozott védelmét tég

la, kő, stb. anyagból készített építményekkel kell biz
tosítani;

b) a szennyeződés elkerülése céljából a vízforrások, víz
nyerő helyeit le kell fedni, illetve takarni, és gondos
kodni kell biztonságos őrzésükről;

c) az ivóvízzel való ellátás biztosítása érdekében szemé
lyenként legalább 1 liter ivóvizet kell tartalékolni.
A tartalék vizet külön jól zárható edényzetben, vagy 
külön e célra biztosított tárolóeszközökben kellő védel
met nyújtó elhelyezésben, épületben, életvédelmi léte
sítményben stb. kell tárolni és folyamatos cseréjéről 
gondoskodni.

250. Az élelmiszer és ivóvíz, valamint a takarmány szennyező
dése bekövetkezhet radioaktív porokkal, a mérgező harc
anyag gőzeivel, cseppjeivel, illetve a járványok előidézé
sére alkalmas biológiai anyagokkal, ezért a szennyezett
ség ellenőrzésekor ezen anyagok jelenlétét, a veszély mér
tékének nagyságát kell vizsgálni.

251. Az élelmiszer és ivóvíz, takarmány rendszeres sugár- és 
vegyi szennyezettségének ellenőrzését a tárolási és a fel
használási helyen a teljes harckészültség elrendelésétől na
ponta, a sugárzásmérő és vegyifelderítő készülékek alkal-
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mazásával kell végezni és az alábbiakat kell figyelembe 
venni:
a) a szín, szag és állagváltozás esetén a rendszeres méré

sek időpontjától függetlenül soron kívüli ellenőrzést kell 
végrehajtani;

b) a sugár vagy vegyi szennyezettség, illetve fertőzöttség 
és annak gyanúja esetén mintát kell venni, amelyet 
vizsgálat céljából a saját, a polgári védelem, illetve a 
KÖJÁL szervek laboratóriumába kell eljuttatni;

c) a szennyezettség, fertőzöttség jellegének, pontos mér
tékének meghatározásáig a készletet — vagy annak 
szennyezett részét — felhasználásra alkalmatlannak kell 
tekinteni és zárolni kell;

d) a szennyezettség ellenőrzés eredményétől függően a 
vizsgált anyagok, készletek minősítése a következő le
het: nem szennyezett fogyasztható, szennyezett mente
sítés után fogyasztható, szennyezett megsemmisítendő.

252. A megengedett mértékig szennyezett készletek felhaszná
lására, valamint a megengedett szennyezettségi érték fe
lett szennyeződött készletekkel kapcsolatos eljárásra a vo
natkozó rendelkezések az irányadók.

253. Mentesítést vagy megsemmisítést kell végrehajtani akkor, 
ha az anyagok sugárszennyezettsége a megengedett érték
nél nagyobb, vagy ha vegyi, biológiai anyagokkal szennye
ződött.

254. A mentesítés céljára kijelölt helyeket a követelményeknek 
megfelelően ki kell építeni, alakítani. Ennek keretében biz
tosítani kell a szennyvízlevezető csatornák és a szennyező 
anyagokat tároló ciszternák stb. kialakítását.

255. A sugár vagy vegyi anyagokkal szennyezett, illetve bioló
giai anyagokkal fertőzött víz mentesítésére a vegyivédel
mi normában meghatározott berendezéseket kell igénybe 
venni.

256. Az élelmezés ellátásával kapcsolatos feladatok az állandó 
harckészültség időszakában, a szükségletek megtervezése, 
az ,,M” készletek kialakítása.

5*
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257. Az élelmezés ellátásával kapcsolatos feladatok a fokozott
harckészültség időszakában:

a) az együtt tartásra kötelezett hivatásos, kinevezett és 
szerződéses, valamint a behívott belügyi tartalékos sze
mélyi állomány élelmezésének biztosítása;

b) az üzemeltetésre tervezett konyhák, étkezdék üzembe
állításra való előkészítése;

c) az élelmezési-jegy igények összeállítása;

d) a személyi állomány riadó konzerv készlet meglétének 
vezetők (parancsnokok) által történő ellenőrzése;

e) az igénybevételre kerülő konyhák, étkezdék igénybeve
hetőségének ellenőrzése;

f) az igénybevételre biztosított konyhák, étkezdék átvéte
lét, étkeztetési és sütödei kapacitások igénybevételét 
végző csoportok (személyek) összevonása, eligazítása, 
együtt tartása.

258. Az élelmezés ellátásával kapcsolatos feladatok a háborús
veszély harckészültség időszakában:

a) a békeelhelyezésben maradó, továbbá a saját objektum
ba települő belügyi szerveknél a népgazdaságnál tarta
lékolt étel- és húskonzervek felvételezése;

b) az üzemeltetésre tervezett — jelenleg nem működő — 
konyhák, étkezdék üzembeállítása;

c) a kitelepítésre kerülő belügyi szerveknél a tervezett 
élelmiszer és állattáp, valamint a felszerelési anyagok 
szállításra való előkészítése.

259. Az élelmezés ellátásával kapcsolatos feladatok a teljes harc-
készültség időszakában:

a) a hadiállomány élelmezésének folyamatos biztosítása;

b) az igénybevétel útján biztosított konyhák, étkezdék át
vétele, az étkeztetési és sütödei kapacitások igénybevé
tele;
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c) a hadiállomány és a nem dolgozó családtagjaik élelme
zési jegyeinek felvételezése, kiosztása;

d) a háborús működési helyen biztosított étel- és húskon
zervek felvételezése;

e) a kitelepítésre kerülő belügyi szerveknél az előkészített 
élelmezési felszerelési és állattáp anyagok háborús mű
ködési helyre történő szállítása.

260. A 257—259. pontokban meghatározott feladatokra vonat
kozóan végrehajtási tervet kell készíteni. A tervet az élel
mezési szolgálat vezetője (élelmezési előadója) — vagy a 
feladatokkal megbízott személy — két példányban készíti 
el és az anyagi vezető (parancsnok) hagyja jóvá. A tervvel 
kapcsolatos további feladatok:
a) a terv egy példányát az anyagi vezető (parancsnok) in

tézkedési tervéhez kell csatolni. Egy példány az élel
mezési szolgálatvezető (élelmezési előadó) — vagy a fel
adattal megbízott személy — végrehajtási okmánya;

b) a végrehajtási tervhez csatolni kell az ,,M” anyagkész
letezési terv élelmezési anyagok, eszközökre vonatkozó 
kivonatát, az RBV védelem végrehajtásával kapcsolatos 
előírásokat, az élelmiszer és ivóvíz megengedett sugár
szennyezettség értékeit tartalmazó táblázatot, az igény- 
bevételre biztosított konyhák, étkezdék átvételével, illet
ve a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos előírá
sokat.

261. A 260. pontban szereplő végrehajtási terv a 257—259. pon
tokban meghatározott feladatokon túl tartalmazza:
a) a feladatok végrehajtására kijelölt felelős és a beosztott 

személyek nevét;
b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
c) a gépjármű szükségletet, darabszámát, típusát;
d) az anyagok szállításával kapcsolatban a szállításra ke

rülő anyagok mennyiségét (14. számú melléklet), a szál
lítmány útvonalát, a szállítmány parancsnok és a be
osztottak nevét, a szállítmány védelmére vonatkozó elő
írásokat.
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262. Szállításnál az állandó harckészültség időszakában érvény
ben, illetve hatályban levő rendelkezésekben előírtakat kell
figyelembe venni.

263. A szolgáltatások és szolgáltatási kapacitások igénybevéte
lénél az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) a szolgáltatások, szolgáltatási kapacitások igénybevéte

lét azok a szakszolgálatok hajtják végre, amelyek ha
táskörébe tartozik azok működtetése;

b) az alegységek a részükre biztosított szolgáltatások, szol
gáltatási kapacitások igénybevételét önállóan végezzék, 
ezért a kiutaló határozatot vagy azok kivonatát az al
egység vezetőjének (parancsnokának) intézkedési tervé
hez kell csatolni;

c) a szolgáltatások igénybevételekor az üzemeltetőnek min
den esetben be kell mutatni a kapacitást biztosító ha
tározatot, illetve a kiutalást igazoló ügyiratot;

d) az igénybevételről két példányban jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amely tartalmazza a szolgáltatást, szolgálta
tási kapacitást biztosító vállalat megnevezését, pontos 
címét, az igénybe vevő belügyi szerv megnevezését, cí
mét, az igénybe vett szolgáltatásra, szolgáltatási kapa
citásra vonatkozó megállapodásokat, a vonatkozó ren
deletek alapján fizetendő térítési díjat;

e) a jegyzőkönyvet az illetékes belügyi szerv anyagi ve
zetője (parancsnoka) vagy megbízottja és a kapacitást 
biztosító vállalat felelős vezetője (vagy megbízottja) va
lamint az igénybevételt végrehajtó személy írja alá;

f) a jegyzőkönyv egy példányát a kapacitást biztosító szerv 
vezetőjének, egy példányt pedig az illetékes szakszol
gálat vezetőjének (előadójának) kell átadni;

g) az igénybevételek végrehajtására csoportonként külön- 
külön tervet, vagy tervkivonatot kell készíteni;

h) magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a szol
gálati állatállomány állatorvosi ellátását, felügyletét, 
táp- és erőállapotának biztosítását a polgári állategész
ségügyi szervek útján kell biztosítani az állandó harc- 
készültség rendszabályainak megfelelően. Az összevont 
(pl. iskola) állatállomány egészségügyi ellátását a BM 
állategészségügyi szakszolgálatának kell biztosítani.
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XV.
RUHÁZATI ELLÁTÁS

264. Az Ut. 64. pontja alapján a hadiruházati és felszerelési 
anyagokat a belügyi szervek „M” állománytáblázatában 
jóváhagyott — egyen-, vegyes- és polgári ruhás — hiva
tásos és tartalékos személyi állomány létszámát figyelem- 
bevéve kell megtervezni és ennek során:
a) az igényt — differenciáltan — a ruházati normák al

kalmazásával kell meghatározni;
b) munka- és védőruházat csak a tartalékos belügyi állo

mány részére tervezhető, a munka- és védőruha nor
mában felsorolt igényjogosultak részére;

c) a takaró, lepedő szükséglet felmérésénél a meglevő bé
kekészlettel is számolni kell;

d) a hivatásos állomány egyenruházati alapellátását a ter
vezésnél készletként nem kell szerepeltetni.

265. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a hadi
állomány ruházati és ágyfelszerelési anyagszükségletét — 
a normákban meghatározottak szerint — a belügyi szám
adótestek raktáraiban tárolt béke- és „M” készletekből kell 
kielégíteni, illetve kiegészíteni.

266. A hivatásos, valamint a tartalékos belügyi állomány hadi
ruházattal való ellátása — az állandó harckészültség idő
szakában — a vonatkozó miniszteri rendelkezésben foglal
tak szerint történik.

267. A kiadott hadiruházatot:
a) a hivatásos belügyi személyi állomány a szolgálati he

lyén, vagy a lakásán tárolja és — a teljes harckészült
ség időszakától eltekintve — a hatályos miniszteri uta
sításban meghatározott esetekben viselheti;

b) a tartalékos belügyi személyi állomány a lakásán — az 
előírt karbantartási és tárolási szabályok betartásával 
— köteles tárolni és behívás esetén az évszaknak meg
felelően öltözve viselni.
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263. „M” szemlén, mozgósítási-összekovácsolási, illetőleg harc
készültségi gyakorlatokon résztvevő, illetve a — 10 napig 
tartó — továbbképzésre behívott belügyi tartalékosok kö
telesek otthonukban az igénybe vett fehérneműt kimos
ni, — szükség esetén a felsőruházatot — kitisztítani, ki
vasalni és így karbahelyezve, károsodástól megóvni. Mo
sószer költség térítésére a gyakorlat, illetve a továbbkép
zés befejezése után részükre 15,—Ft-ot kell kézhez fizetni, 
amelyet a mosatási költségvetési tételen kell felszámítani 
és elszámolni.

269. Az ellátás megszervezése során a belügyi számadótestek 
feladata biztosítani, hogy a magasabb harckészültség idő
szakában szükséges — addig még ki nem adott — anyagok 
az elrendelést követően a legrövidebb időn belül a felhasz
nálás helyén a belügyi hadiállomány rendelkezésére áll
janak.

270. A mosatási, fürdetési igény kielégítése — a szükségletnek 
megfelelően — kapacitások igénybevételével történik.

271. A fürdetési, mosatási kapacitás felmérését és azok bizto
sítását a belügyi szervek sajátosságainak, elhelyezési kö
rülményeinek és a rendelkezésre álló, illetve igénybevétel
re kerülő objektumokban biztosítható tisztálkodási, fürde
tési, mosatási lehetőségek figyelembevételével kell meg
oldani az alábbiak szerint:

a) a laktanyaszerű elhelyezésben lévők részére heti két al
kalommal kell fürdetési lehetőséget biztosítani;

b) a beszállásolt vagy a családjukkal együtt elhelyezett 
személyi állomány részére fürdetési kapacitást a konk
rétan felmerülő igények figyelembevételével kell ter
vezni;

c) a mosatást elsősorban az IM Büntetésvégrehajtás szer
veinél kell végeztetni. Ez esetben a belügyi szervek a 
büntetésvégrehajtási szervekkel közvetlenül állapodja
nak meg a végrehajtást illetően.
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972. Az igénybevételi ,,M" szükségletek, szolgáltatások és szol
gáltatási kapacitások felmérése, tervezése az alábbiak sze
rint történjen:
a) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok a saját és 

a területükön működő állami tűzoltóság, valamint az 
IM büntetésvégrehajtási szervek személyi állományára;

b) a BM I/ II. Csoportfőnökség Központi Ellátó Parancs
nokság a központi belügyi szervek személyi állományá
ra és az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnok
ságéra;

c) a megyei (budapesti) állami tűzoltó és IM büntetésvég
rehajtási szervek, igényeiket az illetékes rendőrfőkapi
tányságoknak, az IM Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnokság pedig a BM I/II. Csoportfőnökség Központi 
Ellátó Parancsnokságnak küldjék meg.

273. Az anyagellátással kapcsolatos feladatok a fokozott harc-
készültség időszakában:

a) az alegységek részére a belügyi számadótest raktárá
ban tárolt ruházati, ágyfelszerelési anyagok — ahol 
azok nem a felhasználás helyén vannak tárolva — hely
színre történő kiszállítása;

b) a hadiruházattal el nem látott hivatásos belügyi sze
mélyi állomány részére a vonatkozó normákban meg
határozott felszerelések kiadása;

c) az együtt tartásra kötelezett személyi állomány pihen
tetéséhez szükséges ágyfelszerelések a pihenőkörletek
be való kiszállítása;

d) a tartalékos belügyi állomány pihenőkörleteinek beren
dezése, ágyfelszereléssel történő ellátása;

e) a tervezett helyi beszerzések végrehajtása;

f) a hadiruházattal el nem látott tartalékos belügyi állo
mány felszerelési anyagainak kiszállításra, kiadásra való 
előkészítése.
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274. Az anyagellátással kapcsolatos feladatok a háborús veszély 
harckészültség időszakában:
a) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer

veknél a raktári tartalék készletek szállításra történő 
előkészítése;

b) a hiányzó ruházati anyagok BM Központi Anyagszer
tárból történő felvételezése.

275. Az anyagellátással kapcsolatos feladatok a teljes harcké
szültség időszakában:
a) a hadiruházattal el nem látott tartalékos belügyi állo

mány felszerelésének a jelen szabályzatban előírtak sze
rinti végrehajtása;

b) az ágyfelszerelések pihenőkörletbe való kiszállítása;
c) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer

veknél a raktári tartalék készletek háborús működési 
helyre történő kiszállításának megkezdése. A szállítást 
mindaddig folytatni kell, amíg arra lehetőség van, illet
ve amíg a tevezett ruházati anyagot ki nem szállították;

d) a mosatási, fürdetési kapacitások igénybevételének vég
rehajtása;

e) támadás esetén az RBV mentesítéssel kapcsolatos fel
adatok végrehajtása;

f) a használhatatlanná vált ruházati anyagok — a meglevő 
készletekből történő — pótlása.

276. A 273—275. pontokban meghatározott feladatokra vonat
kozóan végrehajtási tervet kell készíteni. A tervet a ru
házati szolgálat vezetője (előadója) — vagy a feladattal 
megbízott személy — két példányban készíti el és az anya
gi vezető (parancsnok) hagyja jóvá, majd a továbbiakban:
a) a terv egy példányát az anyagi vezető (parancsnok) in

tézkedési tervéhez kell csatolni, egy példány a ruházati 
szolgálat vezető — vagy a feladattal megbízott személy 
— végrehajtási okmánya marad;

b) a végrehajtási okmányhoz csatolni kell: az „M” anyag
készletezési terv ruházati anyagokra vonatkozó kivona
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tát; a mosatási és fürdetési kapacitások biztosításáról 
szóló kiutaló határozatokat; az RBV védelem végrehaj
tásával kapcsolatos előírásokat.

977. A 276. pontban szereplő végrehajtási terv a 273—275.
pontokban meghatározott feladatokon túl tartalmazza:
a) a feladatok végrehajtására kijelölt felelős és a beosz

tott személyek nevét;
b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
c) a gépjármű szükségletet, darabszámát, típusát;
d) az anyagok szállításával kapcsolatban: a szállításra ke

rülő anyagok mennyiségét (14. számú melléklet), a szál
lítmány útvonalát; a szállítmány parancsnok és a be
osztottak nevét; a szállítmány védelmére vonatkozó elő
írásokat.

278. Szállításnál az állandó harckészültség időszakában hatályos
rendelkezésekben előírtakat kell figyelembe venni.

279. A szolgáltatások és szolgáltatási kapacitások igénybevéte
lénél az alábbiakat kell figyelembe venni:
a) a szolgáltatások, szolgáltatási kapacitások igénybevéte

lét azok a szakszolgálatok hajtják végre, amelyek hatás
körébe tartozik azok működtetése;

b) az alegységek a részükre biztosított szolgáltatásokat, 
szolgáltatási kapacitásokat önállóan vegyék igénybe. A 
kiutaló határozatot, vagy azok kivonatát az alegység ve
zetőjének (parancsnokának) intézkedési tervéhez kell 
csatolni;

e) a szolgáltatások igénybevételénél az üzemeltetőnek min
den esetben be kell mutatni a kapacitást biztosító ha
tározatot, illetve a kiutalást igazoló ügyiratot;

d) az igénybevételről két példányban jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amely tartalmazza: a szolgáltatást, szolgálta
tási kapacitást biztosító vállalat megnevezését, pontos 
címét; az igénybe vevő belügyi szerv megnevezését, cí
mét; az igénybe vett szolgáltatásra, szolgáltatási kapa
citásra vonatkozó megállapodásokat; a vonatkozó ren
deletek alapján fizetendő térítési díjat;
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e) a jegyzőkönyvet az illetékes belügyi szerv anyagi ve
zetője (parancsnoka), vagy megbízottja, és a kapacitást 
biztosító vállalat felelős vezetője (vagy megbízottja), va
lamint az igénybevételt végrehajtó személy írja alá;

f) a jegyzőkönyv egy példányát a kapacitást biztosító 
szerv vezetőjének, egy példányt pedig az illetékes szak- 
szolgálat vezetőjének (előadójának) kell átadni;

g) az igénybevételek végrehajtására csoportonként külön- 
külön tervet, vagy tervkivonatot kell készíteni.

XVI.
ELHELYEZÉS BIZTOSÍTÁSA, ÉPÜLETEK ELSÖTÉTÍTÉSE,

TŰZVÉDELEM

280. Az Ut. 66. pontja alapján azoknak a belügyi szerveknek, 
amelyek — magasabb harckészültségi fokozatok időszaká
ban — a meglevő objektumok maximális kihasználtsága 
mellett sem tudják a zavartalan működést biztosítani, to
vábbi szükségletük kielégítését polgári objektumok igény- 
bevételével kell megoldani.

281. Az objektum igénybevételi „M” szükségletet a belügyi 
szervek sajátos igényeinek figyelembevételével az alábbiak 
szerint kell meghatározni:

a) igénybevételre olyan objektumok tervezhetők, amelyek 
alkalmasak a rendeltetésszerű működéssel, a tervezett 
hadiállomány elhelyezésével, az anyagraktározással és 
az életvédelemmel kapcsolatos követelmények kielégíté
sére;

b) a határőrség állományának elhelyezését — a BM Ha
tárőrség Országos Parancsnokság kivételével — lakta- 
nyaszerűen kell biztosítani.
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282. Az objektum igénybevétele lehet tartós vagy ideiglenes, 
az alábbiak szerint:
a) a belügyi szervek részére szükséges háborús működési 

életvédelmi és pihenő-váltó helyül szolgáló objektumo
kat tartós igénybevételre kell tervezni. A tartós igény- 
bevétel a rendkívüli időszak megszűnéséig — a háború 
befejezéséig — tart;

b) a belügyi tartalékosok fogadására, felszerelésére, vala
mint a gyülekezési hely céljára és az operatív feladatok 
végrehajtására időlegesen szükséges objektumokat ideig
lenes igénybevételre kell tervezni. Az ideiglenes igény- 
bevétel a tervezett feladatok végrehajtásáig tart.

283. Napközi otthonokat, óvodákat és szociális otthonokat igény- 
bevételre tervezni nem lehet.

284. Az igénybevételre tervezett, illetve biztosított objektumok 
berendezési tárgyakkal és postai híradó eszközökkel együtt 
kerülnek átvételre. Csak külön berendezési tárgyakat 
igénybevétel útján biztosítani nem lehet.

285. A hadiállomány elhelyezése történhet: beszállásolással, 
vagy az e célra biztosított polgári objektum igénybevéte
lével.

286. A biztosításban levő objektumok átvételére átvételi bizott
ságokat kell létrehozni, akik feladatukat az alábbiak sze
rint végzik:
a) az átvételre kerülő objektumok mennyiségének, terü

leti elhelyezésének figyelembevételével az átvételi bi
zottság összetételét úgy kell kialakítani, hogy az átvétel 
minél rövidebb időn belül végrehajtható legyen;

b) azok az alegységek, melyek részére objektumok kerül
nek biztosításra, az átvételt önállóan hajtsák végre;

c) az operatív célokra biztosított objektumok átvételét az 
abban működő belügyi szerv hajtja végre.

287. Az objektumok üzemeltetéséhez szükséges fogyó- és kar
bantartó anyagok részben a meglevő készletekből, részben 
pedig helyi beszerzés útján biztosíthatók.
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288. Az objektumokban — a vonatkozó rendelkezéseknek meg
felelően — gondoskodni kell a fényálcázásról és ennek 
során:
a) csökkentett világításról, melyet központi intézkedésre 

kell bevezetni;
b) teljes elsötétítésről, melyet a támadás közvetlen veszé

lyekor, a légiriadó elrendelésekor kell alkalmazni.

289. Az objektumokban az ellenséges csapások következtében 
tüzek keletkezésének lehetőségeit minimálisra kell korlá
tozni, illetve meg kell akadályozni terjedésüket. Ennek ér
dekében az állandó harckészültség időszakában érvényes 
tűzvédelmi követelményeken túlmenően fokozott védelmi 
intézkedéseket kell tenni a megelőzés és az egyedi tüzek 
önvédelmi erővel történő gyors felszámolására, illetve lo
kalizálására. Az objektumok fényálcázásával, illetve elsö
tétítésével, valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok 
megtervezésére és végrehajtására ,,A BM szervek önvédel
mi jellegű feladatai” című kiadványban foglaltak az irány
adók.

290. A tervező belügyi szerveknek az objektum, gépjárműjaví
tóműhely, konyha és étkezde igénybevételi „M” szükséglet 
biztosítására az alábbiak szerint kell eljárni:
a) a BM Határőrség Országos Parancsnokság és egységei, 

a BM Kormányőrség Parancsnokság, a BM Forradalmi 
Rendőri Ezred és a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a 
saját szükségleteiket;

b) a BM I/ II. Csoportfőnökség Központi Ellátó Parancs
nokság a központi belügyi szervek szükségletét;

e) a rendőr-főkapitányságok a saját és a területükön mű
ködő állami tűzoltó, valamint az IM büntetésvégrehaj
tási szervek szükségletét biztosítsák;

d) az objektum igénylésekor az illetékes hadkiegészítési 
és területvédelmi parancsnoksággal közölni kell a kért 
objektum, gépjárműjavító-műhely, konyha, étkezde pon
tos címét, az üzemeltető vállalat megnevezését, vala
mint az igénybevételre vonatkozó meghatározást, tar
tós vagy ideiglenes jellegét.
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291. A 290. a) és c) alpontok vonatkozásában az illetékes had
kiegészítési és területvédelmi parancsnokságnál a tervező 
szervek járnak el, a 290. b) alpont esetében a BM „M” és 
szervezési csoportfőnök intézkedik. A biztosítás tényéről 
a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság az érin
tett tervező, illetve eljáró belügyi szerv részére a kiutaló 
határozatot megküldi.

292. Az elhelyezés biztosításával kapcsolatos feladatok a foko
zott harckészültség időszakában:
a) az átvételi bizottságok összevonása, eligazítása, terveik 

pontosítása, együtt tartása;
b) az együtt tartott hivatásos állomány pihenőkörleteinek, 

a bevonuló belügyi tartalékos állomány elhelyezéséhez 
szükséges helyiségek kijelölése, berendezése;

c) a belügyi tartalékos állomány felszereléséhez szükséges 
helyiségek előkészítése;

d) az együtt tartott és a bevonult belügyi tartalékos állo
mány pihenési és tisztálkodási lehetőségeinek biztosí
tása;

e) az átvételre kerülő objektumok üzemeltetőivel a kap
csolat felvétele az átvétel gyors lebonyolítása érdekében;

f) a tervezett helyi beszerzések végrehajtása;
g) a fényálcázáshoz szükséges anyagok, eszközök előkészí

tése;
h) a megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végre

hajtása.

293. Az elhelyezés biztosításával kapcsolatos feladatok a hábo
rús veszély harckészültség időszakában:
a) az objektumokat átvevő bizottságok kiküldése és az ob

jektumok jegyzőkönyvileg történő átvétele. A gyakor
lati használatbavételre csak a teljes harckészültség idő
szakában kerülhet sor;

b) az együtt tartott hivatásos állomány pihenőkörleteinek 
szükség szerinti üzemeltetése, a bevonuló belügyi tar
talékos állomány elhelyezéséhez szükséges objektumok 
biztosítása.
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294. Az elhelyezés biztosításával kapcsolatos feladatok a teljes 
harckészültség időszakában:

a) a jegyzőkönyvileg átvett objektumok használatbavétele, 
tervek szerinti berendezése;

b) az objektumok üzemeltetésével, karbantartásával kap
csolatos feladatok végrehajtása;

c) az objektumok elsötétítésének terv szerinti végrehajtása;
d) a megelőző tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok végre

hajtása.

295. A 292—294. pontokban meghatározott feladatokra végre
hajtási tervet kell készíteni. A tervet az elhelyezési szol
gálat vezetője (előadója) — vagy a feladattal megbízott 
személy — két példányban készíti el és az anyagi vezető 
(parancsnok) hagyja jóvá.
A terv egy példányát az anyagi vezető (parancsnok) intéz
kedési tervéhez kell csatolni, egy példány pedig az elhe
lyezési szolgálat vezető (előadó) vagy a feladattal megbí
zott személy végrehajtási okmánya.

296. Az igénybevétel útján biztosított objektumokról két pél
dányban vázlatot kell készíteni, amely az alábbiakat tar
talmazza:

a) a biztosított objektum, háborús működési hely pontos 
címét, megnevezését;

b) az objektumban levő helyiségek számát;

e) a helyiségek belügyi szervek közötti elosztását.

297. A 295. pontban szereplő végrehajtási tervhez — tervkivo
nathoz — csatolni kell:

a) a háborús működési hely, valamint az átvételre kerülő 
objektumok vázlatát;

b) a helyi beszerzésre tervezett anyagokról készített kimu
tatást.
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298. A 295. pontban szereplő végrehajtási terv a 292—294. pon
tokban felsorolt feladatokon túl tartalmazza:
a) a feladatok végrehajtására kijelölt felelős és a beosztott 

személyek nevét;
b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
c) a gépjármű szükségletet, darabszámát, típusát.

299. Az anyagok szállítására készült tervnek tartalmaznia kell:
a) a szállításra kerülő anyagok mennyiségét (14. számú 

melléklet);
b) a szállítmány útvonalát;
c) a szállítmány parancsnok és a beosztottak nevét;
d) a szállítmány védelmére vonatkozó előírásokat.

300. Szállításnál az állandó hackészültség időszakában hatályos 
rendelkezésekben előírtakat kell figyelembe venni.

301. Az igénybevételre biztosított objektumok átvétele alkalmá
val az objektum kiutalására vonatkozó honvédelmi bizott
sági kiutaló határozatot az átadó szerv (vállalat) megbízott
jának minden esetben be kell mutatni.

302. Az objektumok átvételéről három példányban jegyzőköny
vet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) az objektum tulajdonosának, üzemeltetőjének megneve

zését;
b) az objektum pontos címét;
c) az átvételre kerülő objektum állagát, minősítve a fon

tosabb műszaki paraméterek megjelölésével;
d) az objektummal együtt átvételre kerülő berendezési, 

felszerelési tárgyakat, leltár szerint;
e) a vonatkozó rendelet alapján fizetendő bérleti díjat ha

vi bontásban.

303. Az objektum átadást-átvételt, illetőleg visszaadást, vissza
vételt minden esetben a helyi tanács végrehajtó bizottsá
ga és az átadó, valamint az átvevő belügyi szerv megbí
zottja jelenlétében jegyzőkönyvileg kell végrehajtani.
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304. Az objektum átadás-átvételi jegyzőkönyv egy példányát 
az átadó szerv megbízottjának a helyszínen, egy példányt 
az illetékes hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok
ságnak, egy példányt pedig a belügyi szerv elhelyezési 
szolgálat vezetőjéhez kell eljuttatni.

XVII.
FEGYVERZETI ANYAGELLÁTÁS

305. Az Ut. 64. pontja alapján a magasabb harckészültségi fo
kozatok időszakában a belügyi szervek működéséhez, va
lamint a hadiállomány szolgálati feladatainak végrehajtá
sához szükséges fegyvereket, lőszereket, robbantó és piro
technikai, javító és karbantartó anyagokat (továbbiakban: 
fegyverzeti anyagok) — az egységes norma szerinti meny- 
nyiségben — kell biztosítani.

306. A fegyverzeti anyagok megtervezésénél az alábbiakat kell 
figyelembe venni:

a) az „M” anyagkészletezési tervben csak a belügyi tarta
lékosok ellátására szolgáló igény és az „M” és szerve
zési csoportfőnök által jóváhagyott objektumvédelmi 
fegyverzet szerepelhet. A fegyverzeti anyagokat az ér
vényben levő egységes normák alapján kell tervezni;

b) a határőrségnél meglevő újonckiképzési fegyverzetet 
„M” készletként kell számításba venni;

c) épületvédelmi fegyverzet csak a tartós igénybevételre 
jóváhagyott objektumokra tervezhető.

307. Az ellátás megtervezése során a belügyi számadótestek fel
adata biztosítani, hogy a szükséges fegyverzeti anyagok a 
fokozott harckészültség elrendelése után a legrövidebb időn 
belül a felhasználás helyén, az alegységeknél rendelkezésre 
álljanak.
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308. Azok a belügyi szervek, amelyek a mozgósítást decentrali
záltan hajtják végre, a belügyi tartalékos állomány felsze
relését önállóan végezzék.

309. A fegyverzeti anyagellátással kapcsolatos feladatok a fo
kozott harckészültség időszakában:
a) a belügyi szervek központi raktáraiban tárolt fegyverzeti 

anyagok alegységek részére történő kiszállítása;

b) a fegyverzeti anyagok kiosztásra történő előkészítése;
c) a hivatásos és a bevonuló belügyi tartalékos állomány 

részére a norma szerint járó fegyverzeti anyagok, vala
mint az egység felszerelést képező fegyverekhez jogcím 
szerint járó szolgálati és karhatalmi lőszer kiadása, ok
mányolása;

d) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer
veknél a raktáraikban tárolt valamennyi fegyverzeti 
anyag szállításra történő előkészítése;

e) az alegységekhez történő szállítások végrehajtása után 
a hiányzó fegyverzeti anyagok és a BM Központi Fegy
verzeti Fotó Vegyivédelmi és Műszaki Szertárnál kész
letezett ellátási tartalék lőszerek felvételezése, helyszín
re való szállítása.

310. A fegyverzeti anyagellátással kapcsolatos feladatok a há
borús veszély harckészültség időszakában:

a) a bevonuló belügyi tartalékos állomány részére a nor
ma szerint járó fegyverzeti anyagok kiadása;

b) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer
veknél a raktáraikban szállításra előkészített fegyver
zeti anyag — ahol arra lehetőség van — tengelyre ra
kása.

311. A fegyverzeti anyagellátással kapcsolatos feladatok a tel
jes harckészültség időszakában:

a) a bevonuló belügyi tartalékos állomány részére a nor
ma szerint járó fegyverzeti anyagok kiadása;
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b) a belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén a 
szervek raktári készleteinek háborús működési helyre 
való kiszállítása. A fegyverzeti anyagok kiszállítása az 
első lépcsőben történjen.

312. A 309—311. pontokban meghatározott feladatokra vonat
kozóan végrehajtási tervet kell készíteni. A tervet a fegy
verzeti szolgálat vezetője (előadója) — vagy a feladattal 
megbízott személy — két példányban készíti el és az anya
gi vezető (parancsnok) hagyja jóvá. A terv egy példányát 
az anyagi vezető (parancsnok) intézkedési tervéhez kell 
csatolni, egy példány pedig a fegyverzeti szolgálat vezető 
(előadó) vagy a feladattal megbízott személy végrehajtási 
okmányát képezi.

313. A 312. pontban szereplő végrehajtási tervhez csatolni kell 
a BM Központi Fegyverzeti Fotó Vegyivédelmi és Mű
szaki Szertárból felvételezendő fegyverzeti anyagokról ké
szített kimutatást.

314. A 312. pontban szereplő végrehajtási terv a 309—311. pon
tokban meghatározott feladatokon túl tartalmazza:

a) a feladat végrehajtására kijelölt felelős és beosztott sze
mélyek nevét;

b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;

c) a gépjármű szükségletet, darabszámát, típusát.

315. Az anyagok szállítására készült tervnek tartalmaznia kell:
a) a szállításra kerülő anyagok mennyiségét (14. számú 

mellékleten);

b) a szállítmány útvonalát;

c) a szállítmány parancsnok és a beosztottak nevét;

d) a szállítmány védelmére vonatkozó előírásokat.

316. Szállításnál az állandó harckészültség időszakában hatá
lyos rendelkezésekben előírtakat kell figyelembe venni.
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XVIII.
VEGYIVÉDELMI ANYAGELLÁTÁS

317. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a bel
ügyi szervek hadiállománya RBV védelméhez szükséges 
személyi és egység felszereléseket, radiológiai műszereket, 
mentesítő eszközöket, vegyszereket, javító alkatrészeket 
(a továbbiakban: vegyivédelmi felszerelések) a számadótest 
raktárában tárolt béke- és „M” készletekből — az egysé
ges norma szerinti mennyiségben — kell biztosítani.

318. A karbantartáshoz szükséges anyagok biztosítását helyi be
szerzés útján kell megoldani.

319. Vegyivédelmi felszerelésekből a szükséglet a belügyi szer
vek hadiállományára az alábbiak szerint kerül meghatá
rozásra :
a) az igényt mind az egység, mind a személyi felszerelé

sekből az egységesített béke- és ,,M” készletezési nor
mák alkalmazásával kell tervezni;

b) a hivatásos állomány szükséglete békeszerzés keretében 
kerül biztosításra, ezért az ,,M” anyagkészletezési terv
ben csak a békeszükségleten felül felmerülő személyi 
és egység felszerelések szerepeltethetők.

320. Az ellátással kapcsolatban az illetékes belügyi számadótest 
vezetőjének (parancsnokának) feladata biztosítani, hogy a 
szükséges vegyivédelmi felszerelések a harckészültségi fo
kozatok elrendelése után a legrövidebb időn belül a fel- 
használás helyén a hadiállomány rendelkezésére álljanak.

321. Az anyagellátással kapcsolatos feladatok a fokozott harc- 
készültség időszakában:
a) az alegységek részére a belügyi szervek központi raktá

raiban tárolt vegyivédelmi felszerelések helyszínre tör
ténő kiszállítása;

b) a hivatásos állomány részére norma szerint járó — ed
dig még ki nem adott — egyéni felszerelések kiadása;
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c) az önvédelmi parancsnokoknak — vegyivédelmi alegy
ségek esetén azok parancsnokainak — az egység felsze
relések, kéziszerszámok kiosztása;

d) a gépjármű, az élelmezési és az egészségügyi szolgálat 
részére az előírt anyagok, műszerek, felszerelések ki
adása;

e) az objektumok fényálcázásához, az életvédelmi létesít
mények készenlétbe helyezéséhez szükséges anyagok 
kiadása;

f) a tartalékos belügyi állomány felszereléséhez szüksé
ges vegyivédelmi felszerelések kiadásra való előkészí
tése;

g) ahol a felszerelés nem a békeelhelyezési körletben tör
ténik, a vegyivédelmi felszerelések szállításra való elő
készítése;

h) a bevonuló belügyi tartalékos állomány felszerelésének 
végrehajtása;

i) a 324. pontban szereplő végrehajtási tervben felsorolt 
karbantartó anyagok helyi beszerzésének lebonyolítása;

j) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer
vek raktári készleteinek szállításra való előkészítése;

k) a hiányzó vegyivédelmi felszerelések — a BM Beszer
zési és Ellátási Központtól — felvételezése helyszínre 
való szállítása.

322. Az anyagellátással kapcsolatos feladatok a háborús veszély
harckészültség időszakában:
a) a bevonuló belügyi tartalékos állomány felszerelésének 

végrehajtása;
b) a kitelepítésre kerülő belügyi szervek raktáraiban szállí

tásra előkészített anyagainak tengelyre rakása.

323. Az anyagellátással kapcsolatos feladatok a teljes harcké
szültség időszakában:
a) a bevonuló belügyi tartalékos állomány felszerelésének 

végrehajtása;
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b) a belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén 
a szervek raktári készleteinek háborús működési helyre 
való kiszállítása. A vegyivédelmi felszerelések kiszállí
tása lehetőleg az első lépcsőben történjen.

324. A 321—323. pontokban meghatározott feladatokra vonat
kozóan végrehajtási tervet kell készíteni. A tervet a vegyi
védelmi szolgálat vezetője (előadója) — vagy a feladattal 
megbízott személy — két példányban készíti el és az anya
gi vezető (parancsnok) hagyja jóvá, és:

a) a terv egy példányát az anyagi vezető (parancsnok) in
tézkedési tervéhez kell csatolni, egy példány pedig a ve
gyivédelmi szolgálatvezető — vagy a feladattal megbí
zott személy — végrehajtási okmánya;

b) a végrehajtási tervhez csatolni kell az „M” anyagkész
letezési terv vegyivédelmi felszerelésekre vonatkozó ki
vonatát.

325. A 324. pontban szereplő terv a 321—323. pontokban meg
határozott feladatokon túl tartalmazza:

a) a feladatok végrehajtására kijelölt felelős és a beosztott 
személyek nevét;

b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;

c) a gépjármű szükségletet, darabszámát, típusát.

326. Az anyagok szállítására készült tervnek tartalmaznia kell:

a) a szállításra kerülő anyagok mennyiségét 
(14. számú mellékleten);

b) a szállítmány útvonalát;

c) a szállítmány parancsnok és a beosztottak nevét;

d) a szállítmány védelmére vonatkozó előírásokat.

327. Szállításnál az állandó harckészültség időszakában hatályos 
rendelkezésekben előírtakat kell figyelembe venni.

— 87 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /87



XIX.
GÉPJÁRMŰ t e c h n ik a i ELLÁTÁS

328. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a bel
ügyi szervek működéséhez szükséges gépjárművek, munka
gépek, üzemanyagedényzetek (a továbbiakban: technikai 
eszközök) részben a meglevők átcsoportosításával, részben 
a népgazdaságból való igénybevétellel (a továbbiakban: 
igénybevétel) a hajtó- és kenőanyagok a Nehézipari Mi
nisztériummal kötött megállapodás alapján kerülnek biz
tosításra.

329. A belügyi szervek részére speciális gépjármű és vízijármű 
rendszeresítésére az esetben kerül sor, ha a rendkívüli idő
szakra meghatározott feladataik végrehajtása a népgazda
ságból igénybe vehető gépjárművekkel nem biztosítható. 
Speciális gépjármű beszerzéssel csak azok a belügyi szer
vek számolhatnak, amelyek részére ilyen jellegű gépjár
művet az „M” állománytáblázatban rendszeresítettek.
Speciális gépjárművek rendszeresítéséhez a BM ,,M" és 
szervezési csoportfőnök egyetértése szükséges.

330. A technikai eszköz szükségletek kielégítését a mozgáské
pességgel kapcsolatos igények, a tervezett személyi és 
anyagszállítások és egyéb váratlanul bekövetkezhető fel
adatok figyelembevételével decentralizáltan kell tervezni 
és szervezni. Az igénybevételt elsősorban a belügyi szer
veknél rendszeresített típusú technikai eszközökből, ennek 
hiányában az azok helyettesítésére alkalmas technikai esz
közökkel kell tervezni az alábbiak szerint:

a) az állandó jellegű — ismétlődő — feladatok végrehaj
tásához személyek, valamint élelmezési és egyéb anya
gok folyamatos szállításához stb. a gépjárműveket ve
zető nélkül tartós igénybevételre kell tervezni. Az át
vett gépjárművek vezetőit a hadiállományból kell biz
tosítani. A tartós igénybevétel a rendkívüli időszak meg
szűnéséig — a háború befejezéséig — tart;

b) egyes konkrét — nem ismétlődő — feladatok végrehaj
tásához a gépjárműveket, vezetőivel együtt ideiglenes
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igénybevételre kell tervezni. Az ideiglenes igénybevé
tel a tervezett feladat végrehajtásáig — legfeljebb 48 
óráig — tart.

331. A gépjármű javítóműhely szükségletet, illetve a gépjármű 
javítási kapacitást a gépjármű „M" állománytáblázatban 
jóváhagyott jármű mennyiség figyelembevételével kell 
meghatározni. A felmérésnél számolni kell azzal, hogy a 
technikai eszközök fokozott igénybevételére kerül sor, ezért 
az átlagosnál nagyobb mérvű lesz a meghibásodás, ezért:

a) a technikai eszköz javítását saját javítóműhelyek maxi
mális kihasználásával, valamint népgazdasági javítóbá
zisok és javítási részkapacitások igénybevételével kell 
biztosítani;

b) a tervező belügyi szervek igényét az illetékes hadkiegé
szítési és területvédelmi parancsnokságnak kell megkül
deni;

c) az igénybevételre kerülő gépjármű javítóbázis munka
erő szükségletének, valamint a javításhoz szükséges al
katrészek biztosítása az igénybevevő belügyi szerv fel
adata.

332. A gépjármű-alkatrészekből a szükségletet az „M” állomány
táblázatban szereplő gépjárművekre számolva kell megha
tározni. A technikai eszközök rendkívüli időszakban tör
ténő kis- és középjavításához szükséges alkatrészigények 
kielégítése a népgazdaság tartalékából, központilag kiadott 
keretutalványokkal történik. Az igény összeállításánál fi
gyelembe kell venni:
a) a meglevő és az igénybevételre kerülő gépjárművek tí

pusainak összetételét és műszaki állapotát;
b) a várható fokozott igénybevételt.

333. A hajtó- és kenőanyag „M” szükségletek tervezése az „M” 
készletezési norma alapján a gépjármű „M” állománytáb
lázatban jóváhagyott gépjárművekre egy hónapi forgalma
zással számolva történik.

— 89 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /89



334. Az üzemanyagedényzetet a gépjármű „M” állománytáblá
zatban jóváhagyott technikai eszközök figyelembevételével 
kell meghatározni az alábbiak szerint:
a) teher- és különleges gépjárművenként egy-egy 200 li

teres vashordót;
b) személygépkocsinként és aggregátoronként egy-egy 20 li

teres marmonkannát;
c) minden 5 db motorkerékpár után egy 20 literes mar

monkannát.

335. A kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer
veknek a beépített üzemanyagtárolóik kiürítésével is szá
molni kell.

336. A hajtó- és kenőanyag folyamatos biztosítása érdekében az 
állandó harckészültség időszakában a mennyiségre, az át
adás-átvétel ütemezésére, helyére, a szállítás módjára, a 
területileg kijelölt ÁFOR tájegységi telepeknél a belügyi 
szerveknek minden évben — március 31-ig — szerződést 
kell kötniük. Ha a biztosított üzemanyagkeretekben, az át
adás-átvétel feltételeiben a tárgyévben változás nincs, úgy 
a szerződést az ÁFOR illetékes tájegységének vezetőjével 
csak érvényesíttetni kell. Az igényt minőségi bontásban 
kell összeállítani, szuper, normál benzin, gázolaj, kenőola
jok stb.

337. A megkötött vagy érvényesített szerződések egy példányát 
minden évben a BM „M” és szervezési csoportfőnöknek 
április 30-ig meg kell küldeni.

338. A BM I/ II. Csoportfőnökség Gépjárműforgalmi és Javító 
Szertár, a BM Kormányőrség, a Határőr Ezred és a határ
őr kerületparancsnokságok, a BM Forradalmi Rendőri Ez
red, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányság a szerző
déseiket a területileg illetékes megyei rendőr-főkapitány
sággal egyidőben készítsék el.

339. A BM I/ II. Csoportfőnökség Gépjárműforgalmi és Javító 
Szertár az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnok
ság, a budapesti- és megyei rendőr-főkapitányságok a Bu
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dapesten, illetve a megyében működő büntetésvégrehajtási 
intézetek, valamint az Állami Tűzoltóság egységeinek szük
ségleteit is figyelembevéve kössenek szerződést.

340. A hajtó- és kenőanyag vételezést, illetve szállítását a bün
tetésvégrehajtási és az állami tűzoltó szervek közvetlenül 
végezzék. Az átvétel történhet az ÁFOR valamennyi te
lephelyén, vagy az illetékes belügyi szervnél. Elszállítása 
végrehajtható a szerv üzemanyagszállító gépkocsijával, az 
ÁFOR szállítóeszközével, közvetlen tankolással a kijelölt 
kutaknál.

341. A belügyi szervek kötelesek folyamatosan figyelemmel kí
sérni a lekötött hajtó- és kenőanyag keretek felhasználását 
és nyilvántartani a mindenkori készletet. Az átvett hajtó- 
és kenőanyagok térítési árát a Nehézipari Minisztérium 
hatályos rendelete szerint kell elszámolni.

342. A hajtó- és kenőanyag folyamatos biztosítása a fokozott- 
és a háborús veszély harckészültség időszakában az állan
dó harckészültségi időszak rendjének megfelelően, a teljes 
harckészültség elrendelése után a kijelölt ÁFOR telepek
ről — üzemanyagkutakból — felvételezés útján történik.

343. A teljes harckészültség elrendelésével a hajtó- és kenő
anyag igények kielégítésére a BM „M” és szervezési cso
portfőnök intézkedik. Ezt követően 72 óra eltelte után a 
belügyi szervek a kijelölt tájegységeknél — 10 naponkénti 
vételezéssel — vehetik át a részükre meghatározott üzem
anyagot.

344. A háború időszakára vonatkozó üzemanyagjegyekkel való 
ellátás rendjét a Nehézipari Minisztérium szabályozza.

345. Az igénybevételre biztosított technikai eszközök műszaki 
állapotát rendszeresen, évenként legalább egy alkalommal 
— a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság által 
szervezett — technikai szemlén az alábbiak szerint kell 
ellenőrizni:
a) a technikai szemlén a belügyi szerv gépjármű szolgála

tának vezetője vagy megbízottja vegyen részt;
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b) a biztosításban csak a műszaki és közlekedésrendészeti 
szempontoknak megfelelő, üzembiztos technikai esz
közök tarthatók;

c) a szemlén alkalmatlannak minősített technikai eszközök 
lecserélésére — a belügyi szerv javaslata alapján — a 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság intéz
kedik.

346. A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság útján 
biztosított technikai eszközök — a harckészültségi fokoza
tok időszakában történő — átvételét belügyi szakemberek
ből (szerelők, gépjárművezetők stb.) szervezett átvételi bi
zottság végezze. Ennek létszámát az átvételre kerülő tech
nikai eszközök mennyisége, valamint az átvételi helyek te
rületi elhelyezésének tagoltsága alapján kell meghatározni. 
Azok a belügyi szervek, amelyek a területükön működő ál
lami tűzoltóság és IM Büntetésvégrehajtási parancsnoksá
gok részére is vesznek át technikai eszközöket, az átvételi 
bizottságokba ezeket a szerveket is vonják be.

347. A használhatatlanná vált technikai eszközök magasabb 
harckészültségi fokozatok időszakában történő utánpótlá
sát a belügyi szerv igénybejelentését követően a megyei 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokság biztosítja. 
Ezen időszakban — a speciális gépjárművek kivételével, 
híradó, tűzoltó, darus stb. — nagyjavítással számolni nem 
lehet.

348. A belügyi szervek gépjárműszolgálata jelölje ki azokat a 
gépjárműveket, amelyek a vegyivédelmi norma alapján 
sugármérő és mentesítő eszközökkel lesznek ellátva.

349. A felkészülés keretében a belügyi szerveknél, egységeknél 
gondoskodni kell a gépjárművek fényálcázásának megol
dásáról, fényszórók fénykibocsátó felületének lefestésével 
vagy eltakarásával, meghatározott méretű rés szabadon ha
gyásával stb.

350. A gépjármüvek fényálcázásának végrehajtására, megoldá
si módjaira „A BM szervek önvédelmi jellegű feladatai” 
című kiadványban foglaltak az irányadók.
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351. A technikai ellátással kapcsolatos feladatok a fokozott
harckészültség időszakában:
a) az átvételi bizottságok összevonása, eligazítása, együtt 

tartása, terveik pontosítása;
b) az előállított technikai eszközök átvételének végrehaj

tása;

c) a gépjárművek ezen időszakra tervezett belső átcsopor
tosításának végrehajtása;

d) a gépjárművek üzemképes állapotba hozása, javítási 
munkák meggyorsítása;

e) az igénybevétel gyors végrehajtása érdekében a tech
nikai eszközöket üzemeltető, továbbá a javítóműhelyek, 
illetve javítási kapacitások igénybevétele végett a vál
lalatokkal a kapcsolat felvétele, a biztosított járművek 
technikai szemléjének soron kívüli végrehajtása;

f) a meghatározott forgalmi korlátozások bevezetése;

g) a sugármérő és mentesítő eszközök felvételezése, a kije
lölt gépjárművek ezen eszközökkel történő ellátása;

h) a gépjárművek fényálcázásához biztosított anyagok, fel
szerelések felvételezése, előkészítése;

i) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer
vek műhelyeiben levő gépjárművek, valamint a raktárai
ban tárolt gépjármű-alkatrészek, javító anyagok, kisebb 
gépek, kéziszerszámok szállításra való előkészítése, az 
üzemanyagoknak a tárolókból hordókba történő áttöl
tése.

352. A technikai ellátással kapcsolatos feladatok a háborús ve
szély harckészültség időszakában:

a) az előállított technikai eszközök átvételének végrehaj
tása;

b) a gépjárművek ezen időszakra tervezett belső átcsopor
tosításának végrehajtása;

c) a meghatározott forgalmi korlátozások bevezetése;
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d) a fényálcázás végrehajtása azoknál a gépjárműveknél, 
amelyek a teljes harckészültség elrendelésekor azonnal 
útba indulnak;

e) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer
vek kiszállításra előkészített anyagainak, eszközeinek — 
ahol erre lehetőség van — tengelyre rakása.

353. A technikai ellátással kapcsolatos feladatok a teljes harc- 
készültség időszakában:
a) az előállított gépjárművek átvételének végrehajtása;

b) a gépjárművek ezen időszakra tervezett belső átcsopor
tosításának végrehajtása, a meghatározott forgalmi rend
bevezetése;

c) az igénybevételre biztosított javítóműhelyek átvétele és 
a javítási kapacitásokra az igény bejelentése;

d) a gépjárművek fényálcázásának az előírtak szerinti vég
rehajtása;

e) a BM Beszerzési és Ellátási Központnál tartalékolt al
katrészek felvételezésének megkezdése;

f) az ideiglenes igénybevételre átvett gépjárművek — a 
feladatok végrehajtása után — az átadó szerv részére 
történő visszaadása.

354. A belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén az 
előkészített anyagok háborús működési helyre történő szál
lításának megkezdése. A szállítást szükség szerint egy vagy 
több lépcsőben kell végrehajtani.

355. A 351—353. pontokban meghatározott feladatokra vonat
kozóan végrehajtási tervet kell készíteni. A tervet a gép
jármű alosztály (szolgálat) vezetője vagy a feladattal meg
bízott személy két példányban készíti el és az anyagi ve
zető (parancsnok) hagyja jóvá. A terv egy példányát az 
anyagi vezető (parancsnok) intézkedési tervéhez kell csa
tolni, egy példány pedig az alosztály (szolgálat) vezető vég
rehajtási okmánya.
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356. A 355. pontban szereplő végrehajtási tervhez — tervkivo
nathoz — csatolni kell:
a) a gépjármű „M” állománytáblázat kivonatát;
b) az „M” anyagkészletezési terv kivonatát;
c) az üzemanyagra vonatkozó szerződés egy példányát;
d) a gépjárművek átvételére vonatkozó okmányokat;
e) az RBV védelem végrehajtásával kapcsolatos terveket.

357. A 355. pontban szereplő végrehajtási terv a 351—353. pon
tokban meghatározott feladatokon túl tartalmazza:
a) a feladatok végrehajtására kijelölt vezető és beosztott 

személy nevét, rendfokozatát;
b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
c) a gépjármű szükségletet, darabszámát, típusát.

358. Az anyagok szállítására készült tervnek tartalmaznia kell:
a) a szállításra kerülő anyagok mennyiségét (14. számú 

mellékleten);
b) a szállítmány útvonalát;
c) a szállítmány parancsnok és a beosztottak nevét;
d) a szállítmány védelmére vonatkozó előírásokat.

359. Szállításnál az állandó harckészültség időszakában hatá
lyos rendelkezésekben meghatározottakat kell figyelembe 
venni.

360. Az igénybevétel útján biztosított technikai eszközök átvé
tele az alábbiak szerint történhet:
a) az igénybe vevő belügyi szerv objektumában (háborús 

működési helyén);
b) a technikai eszközöket biztosító — átadó — vállalat te

lephelyén;
c) a technikai eszköz kijelölt átvételi helyén.
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361. A fokozott-, illetve a háborús veszély harckészültség idő
szakában elrendelt részleges-rejtett mozgósítás esetén az 
átvétel csak belügyi objektumban történhet. A technikai 
eszközök átvételét teljes harckészültség időszakában is le
hetőleg belügyi objektumban kell végrehajtani.

362. Átadó vállalat telephelyén történő átvételt kell tervezni:

a) ha nagyobb mennyiségű technikai eszköz átvétele egy 
vállalattól történik és az átvétel ezzel meggyorsítható;

b) ha az átvételre kerülő technikai eszköz felhasználása 
területileg egybeesik az üzemeltető telephelyével, vagy 
annak közelében van és ezzel a technikai eszközök fe- 
lesleges mozgását ki lehet küszöbölni. Ez esetben az illeté
kes belügyi szervek biztosítsák az átvételt végzők és a 
gépjárművezetők vállalat telephelyére történő szállítá
sát.

363. Kijelölt helyen történő átvételt lehet tervezni a kitelepí
tésre kerülő városokban működő belügyi szerveknél a há
borús működési helyen vagy annak közelében, békeelhe
lyezési körletben maradó belügyi szerveknél, ha megfelelő 
BM objektum nem áll rendelkezésre, valamint akkor, ha a 
technikai eszközöket több vállalat biztosítja.

364. A technikai eszközök átvételét az alábbiak szerint kell vég
rehajtani:

a) az előállított technikai eszközök közül csak a műszaki
lag és közlekedésrendészetileg üzembiztos állapotban le
vőket lehet átvenni. Az üzemképtelen technikai eszkö
zök pótlását az igénybevételt biztosító hadkiegészítési 
és területvédelmi parancsnokságoktól kell kérni;

b) a technikai eszközökkel együtt átvételre kerülő egyedi 
és együttes tartalék készletek, felszerelések, sátorvas, 
ponyva, pad stb. átvétele leltárilag történjen;

c) az átvett technikai eszközök okmányaiban, forgalmi en
gedély, törzskönyv stb. be kell jegyezni az átvétel ide
jét és az átvevő, forgalmazó belügyi szerv megnevezését;
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d) az átvétel alkalmával GÉPJÁRMŰ ÁTVÉTELI ELIS
MERVÉNY-t kell három példányban kiállítani, melyek
ből egy példányt az átadó szervnek (vállalat megbízott
jának), egy példányt az illetékes hadkiegészítési és te
rületvédelmi parancsnokságnak, egy példányt pedig az 
átvevő belügyi szerv gépjárműszolgálat vezetőjének kell 
átadni.

365. Az igénybe vett gépjárműveket az érvényben levő rendel
kezések szerint kell a gépjárművezetők részére átadni és 
a tervek alapján a szervek között elosztani.

366. Az ideiglenes igénybevételre biztosított technikai eszközök 
vezetőivel együtt kerülnek átvételre. Ezen technikai esz
közök átvételére az okmányokat kiállítani nem kell.

367. A fokozott- és a háborús veszély harckészültség időszaká
ban a részleges-rejtett mozgósítást végrehajtó belügyi szer
veknél az ezen időszakra biztosított technikai eszközök át
vételét a 361. és 364. pontokban meghatározottak szerint 
kell végrehajtani.

368. A gépjármű javítási szolgáltatások és szolgáltatási kapaci
tások igénybevételénél az alábbiakat kell figyelembe ven
ni:
a) a szolgáltatások, szolgáltatási kapacitások igénybevéte

lét azok a szakszolgálatok hajtják végre, amelyek mű
ködtetési hatáskörébe tartoznak;

b) az alegységek a részükre biztosított szolgáltatások, szol
gáltatási kapacitások igénybevételét önállóan végezzék, 
ezért a vonatkozó kiutaló határozatot, vagy azok kivo
natát az alegység vezetőjének (parancsnokának) intéz
kedési tervéhez kell csatolni;

c) a szolgáltatások igénybevételénél az üzemeltetőnek min
den esetben be kell mutatni a vonatkozó kapacitást biz
tosító határozatot, illetve a kiutalást igazoló ügyiratot;

d) az igénybevételről két példányban jegyzőkönyvet kell 
készíteni, amely tartalmazza: a szolgáltatást, szolgál
tatási kapacitást biztosító vállalat megnevezését, pon
tos címét, az igénybe vevő belügyi szerv megnevezé-
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sét, címét, az igénybe vett szolgáltatásra, szolgáltatási 
kapacitásra vonatkozó megállapodásokat, a vonatkozó 
rendeletek alapján fizetendő térítési díjat;

e) a  jegyzőkönyvet a belügyi szerv anyagi vezetője (pa
rancsnoka) vagy megbízottja és a kapacitást biztosító 
vállalat felelős vezetője (vagy megbízottja), valamint az 
igénybevételt végrehajtó személy írja alá. A jegyző
könyv egy példányát a kapacitást biztosító szerv veze
tőjének, egy példányt pedig az illetékes szakszolgálat 
vezetőjének (előadójának) kell átadni.

369. Az igénybevételek végrehajtására csoportonként külön- 
külön tervet, vagy tervkivonatot kell készíteni.

XX.
p é n z e l l á t á s

370. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a bel
ügyi szervek, egységek működéséhez és a hadiállomány el
látásához szükséges pénzügyi szükségletek megtervezése e 
szabályzat és a kiadásra kerülő „Háborús időszaki pénzellá
tási szakutasítás”-ban foglaltak szerint történik. A pénz
szükségletet a teljes harckészültség elrendelésétől számí
tott első hónapra kell megtervezni az alábbiak szerint:
a) az igény összeállítása a hadilétszám alapul vételével, 

a vonatkozó mérőszámok alkalmazásával történik a min
denkor érvényben levő költségvetési rovat és tételrend 
szerint;

b) a pénzszükséglet felmérésénél figyelemmel kell lenni 
minden olyan költségre, amely a rendkívüli időszakkal 
kapcsolatos feladatok végrehajtása során felmerülhet;

c) az egy hónapra tervezett készpénz tartalékolására a BM 
I. főcsoportfőnök-helyettes a BM ,,M’’ és szervezési cso
portfőnökkel együttműködve intézkedik.
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371. A belügyi személyi állomány a magasabb harckészültségi 
fokozatok időszakában is jogosult mindazon illetmények
re és pótlékokra, amelyeket rendfokozata, beosztása és szol
gálati ideje alapján korábban élvezett, ha a jogosultság 
feltételeiben változás nem következett be.
A bevonuló belügyi tartalékosok illetményét az érvényes 
belügyi előírásokat figyelembevéve kell megállapítani és 
folyósítani.

372. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában felme
rülő költségfedezet biztosítása:
a) a fokozott-, illetve a háborús veszély harckészültség idő

szakában a békeidőszaki pénzügyi gazdálkodást szabá
lyozó jogszabályok és belügyi rendelkezések szerint;

b) a teljes harckészültség időszakában a Magyar Nemzeti 
Bank fiókoknál tartalékolt egyhavi készpénz készletből;

történik.

373. A pénzellátással kapcsolatos feladatok az állandó harcké
szültség időszakában az alábbiak:
a) „M” szemlére, mozgósítási-összekovácsolási, illetőleg 

harckészültségi gyakorlatokra, továbbképzésre behívott 
belügyi tartalékos utazási költségének fedezése;

b) a hadkötelezettséggel összefüggő utazási költségek fe
dezéséről az illetékes hadkiegészítési és területvédelmi 
parancsnokságnak, valamint a tartalékost fogadó belügyi 
szervnek kell gondoskodnia úgy, hogy a honvédelmi kö
telezettségét teljesítő személyt utazási utalvánnyal lát
ja el;

c) a katonai díjszabás alkalmazására jogosító okmányok a 
hadkiegészítési és területvédelmi parancsnokságnál, a 
katonai utazási utalvány „Felhíváshoz”, a behívópa
rancs, a bevonulási parancs, a belügyi szerveknél az áta- 
lányozott utazási utalvány;

d) az átalányozott utazási utalványt a BM I/I. Csoportfő
nökségtől kell igényelni az éves behívási program figye
lembevételével. Az átalányozott utazási utalványt csak 
a belügyi tartalékos lakóhelyére történő utazása esetén 
lehet felhasználni.
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374. A pénzellátással kapcsolatos feladatok a fokozott harcké
szültség időszakában:

a) a helyi Magyar Nemzeti Bank fióktól a belügyi szervek 
részére tartalékolt egyhavi készpénz felvételezése;

b) a katonai elhárításhoz átcsoportosításra kerülő belügyi 
állomány útiokmányokkal, utazási előleggel, valamint az 
esedékes egyhavi illetménnyel való ellátása;

c) a mozgósítást végrehajtó belügyi szerveknél a bevonult 
belügyi tartalékos állomány illetmény számfejtő lapjai
nak felfektetése, az illetmény folyamatos számfejtése és 
kifizetése;

d) az utalt, illetve az alárendelt belügyi alegységek pénz
ellátásának — az érvényben levő szabályok szerinti — 
folyamatos biztosítása.

375. A pénzellátással kapcsolatos feladatok a háborús veszély
harckészültség időszakában:

a) a katonai elhárításhoz és tartósan más belügyi szervhez 
átcsoportosításra kerülő belügyi állomány útiokmányok- 
kal, utazási előleggel, valamint az esedékes egyhavi illet
ménnyel való ellátása;

b) a tanintézetektől kibocsátásra — avatásra, visszavezény- 
lésre — kerülő belügyi állomány útiokmányokkal, uta
zási költséggel, valamint az esedékes egyhavi illetmény
nyel való ellátása. Az illetmény át jelentést — az állan
dó harckészültség időszakában rendszeresített nyomtat
vány felhasználásával — az átcsoportosított, visszavezé
nyelt új szolgálati helyére meg kell küldeni;

c) a hadiállomány egyhavi illetményének kifizetése, ha a 
háborús veszély harckészültség elrendelésére a hónap 
második felében (15-e után) kerül sor;

d) a kitelepítésre kerülő városokban működő belügyi szer
veknél a pénztárban levő készpénz, értékletét és szigorú 
számadás alá vont nyomtatvány, utalvány, csekk, stb. 
kiszállításra való előkészítése.
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376. A pénzellátással kapcsolatos feladatok a teljes harckészült
ség időszakában:
a) a háborús időszak beálltával a Belügyminisztérium va

lamennyi költségvetés készítésére kötelezett szerve a be
vételi számlájának egyenlegét, a megszűnő belügyi szer
vek pedig a kiadási bankszámlájuk egyenlegét is 24 órán 
belül kötelesek átutalni a bevételek tekintetében a BM 
I I. Csoportfőnökség (a továbbiakban: csoportfőnökség) 
235—90100—9339 számú, kiadások vonatkozásában a cso
portfőnökség 232—90034—0004 számú számlájára.

b) a továbbműködő belügyi szervek, bevételeiket — átfutó 
kezelésben — negyedévenként az a) alpontban megjelölt 
bevételi számlára tartoznak befizetni. A belügyi szervek 
kiadási bankszámlái megmaradnak, a felfüggesztett költ
ségvetés kiadási maradványai nem kerülnek elvonásra;

c) a megszűnő belügyi szervek bankszámláinak megszün
tetéséről a csoportfőnökség központilag intézkedik. A 
költségvetési folyószámlás szervek nettó gazdálkodási 
rendje megszűnik. E szervek a továbbiakban bruttó mó
don, csak költségvetési támogatásból fedezhetik kiadá
saikat;

d) a rendőr-főkapitányságok gyermekintézményeinek ön
álló gazdálkodását, klubjainak működését fel kell füg
geszteni. A gyermekintézmények ellátásáról a továbbiak
ban az illetékes rendőr-főkapitányság köteles gondos
kodni;

e) a háborús időszak beállta és a továbbműködő belügyi 
szervet megillető javadalom megnyitása közötti időszak
ban a helyileg illetékes bankszervek a bérek, bérpótlé
kok, családi pótlék, egyéb személyi kiadás jellegű költ
ségek kifizetését megelőlegezik. A megelőlegezett össze
geket a kiadási számlán megnyitott javadalomból a 
bankszerv részére vissza kell téríteni;

f) a továbbműködő belügyi szervek a rendelkezésükre bo- 
csájtott javadalmat csak a belügyi szerv háborús idő
szaki feladataival kapcsolatos kiadások fedezésére hasz
nálhatják fel;

g) a bevonult és bevonuló belügyi tartalékos állomány nyil
vántartásba vétele és az ezen időszakban bevonulok ré
szére az illetmény folyamatos számfejtése;
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h) a belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén 
a pénz és az okmányok háborús működési helyre törté
nő kiszállításának biztonságos végrehajtása. A szállítást 
a pénzügyi osztály — szolgálat — önállóan végezze.

377. A háborús időszaki jogszabályok hatályba léptetése, illetve 
kihirdetése után:
a) a béke időszakban vezetett ellátmány és javadalom 

számlák lezárása, a szükséges elszámolások elkészítése;
b) a háborús időszaki számlarend megnyitása;
c) a háborús időszaki pénzforgalmi rendre való áttérés 

végrehajtása.

378. A 375—377. pontokban meghatározott feladatokra vonat
kozóan végrehajtási tervet kell készíteni. A tervet a pénz
ügyi osztály (alosztály, szolgálat) vezetője — a BM Határ
őrség kivételével — egy példányban készíti el és az elöl
járó vezető (parancsnok) hagyja jóvá.

379. A határőrségnél a tervet a pénzügyi osztály (szolgálat) ve
zető két példányban készíti el és a pénzügyi-anyagi főnök 
hagyja jóvá. A terv egy példányát a pénzügyi-anyagi fő
nök intézkedési tervéhez kell csatolni, egy példány pedig 
a pénzügyi osztály (szolgálat) vezető végrehajtási okmánya.

380. A végrehajtási okmányhoz csatolni kell az egyhavi pénz
szükségleti terv egy példányát.

381. A 379. pontban szereplő végrehajtási terv a 375—377. pon
tokban meghatározott feladatokon túl tartalmazza:
a) a feladatok végrehajtására kijelölt felelős és a beosztott 

személyek nevét, rendfokozatát;
b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
c) a gépjármű szükséglet, darabszámát, típusát;
d) az anyagok szállításával kapcsolatban a szállításra ke

rülő anyagok mennyiségét, (14. számú mellékleten) a 
szállítmány útvonalát, a szállítmány parancsnok és a 
beosztottak nevét, a szállítmány védelmére vonatkozó 
előírásokat.

382. Szállításnál az állandó harckészültség időszakában hatályos 
rendelkezésekben előírtakat kell figyelembe venni.
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XXI.
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

383. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakában a Bel
ügyminisztérium és az ellátási körébe utalt egyéb szervek, 
Állami Tűzoltóság, IM Büntetésvégrehajtás hadiállomá
nyának, továbbá közvetlen családtagjainak egészségügyi 
ellátását, a „Háborús Működési Szabályzat” alapján a hát
országvédelem egészségügyi biztosításának rendszerében 
kell megszervezni és végrehajtani.

384. A belügyi szerveknél működő egészségügyi szolgálat tevé
kenységét a BM I/III. csoportfőnök szervezi és irányítja.

385. Az egészségügyi ellátás az állandó harckészültség idősza
kának feladatain túl az alábbiakkal egészül ki:
a) az ön- és elvtársi segély;
b) az orvos előtti segély;
c) az első orvosi, szakorvosi segély;
d) az RBV védelemmel kapcsolatos egészségügyi tevékeny

ség;
e) az önvédelmi tevékenység orvos-egészségügyi biztosítá

sa;
f) a háborús sérültek kórházi kezelésének, utókezelésének 

szervezése és végrehajtása.

386. Kórházi, szakorvosi és utókezelői ellátás során:
a) a Belügyminisztérium háborús működési helyére, illet

ve annak körzetébe települő központi, valamint az ott 
működő egyéb belügyi szervek hadiállományának és más 
igényjogosultaknak egészségügyi ellátásával kapcsolatos 
tevékenységét a BM Korvin Ottó Kórház és Intézmé
nyei Parancsnokság odatelepülő részlege látja el;

b) a belügyi állomány és egyéb igényjogosultak utókeze
lői ellátását a BM dobogókői és galyatetői üdülőiben 
kell megszervezni;
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c) a Belügyminisztérium háborús működési helyétől távol 
működő, valamint a területi belügyi szervek igényjo
gosultjainak kórházi, intézeti, szakorvosi ellátása a te
rületileg illetékes katonai, vagy polgári egészségügyi in
tézetben történik. Ennek érdekében a területi belügyi 
szervek vezető orvosai, a tervezés időszakában vegyék 
fel a kapcsolatot az illetékes egészségügyi intézmény 
vezetőivel és a megállapodást „M" terveikben rögzítsék.

387. Egészségügyi alapellátás során:
a) azon központi belügyi szervek részére, amelyek nem a 

Belügyminisztérium háborús működési helyére települ
ve végzik rendkívüli időszaki feladataikat, az állandó 
harckészültség időszakában működő alapellátási orvosi 
egységeken túl új körzeti, üzemorvosi rendelőket, — 
alapellátási egységeket — kell felállítani;

b) az alapellátással kapcsolatos feladatokat a BM Határ
őrség Országos Parancsnokság, ezred és kerületparancs
nokságoknál, a BM Kormányőrség Parancsnokságnál, a 
BM Forradalmi Rendőri Ezred Parancsnokságnál, a me
gyei (budapesti) rendőr-főkapitányságoknál az ott mű
ködő egészségügyi szolgálatok látják el;

c) a központi belügyi szerveknél, valamint a megyei (bu
dapesti) rendőr-főkapitányságoknál jelenleg működő, 
továbbá az újonnan felállításra kerülő alapellátási egy
ségekben biztosítani kell valamennyi igényjogosult 
egészségügyi ellátását.

388. Az újonnan felállításra kerülő intézetek, alapellátási orvosi 
egységek működéséhez szükséges orvosokat, egészségügyi 
középkádereket, a BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei 
Parancsnokság az állandó harckészültség időszakának sze
mélyi állományából átcsoportosítás útján biztosítsa.

389. A központi belügyi szervek területi elhelyezkedésű kisebb 
alegységeinél, városi, járási rendőrkapitányságoknál, a ha
tárőrség kihelyezett egységeinél, tartalék századainál az 
állomány elvtársi és orvos előtti elsősegélyével kapcsolatos 
teendőket a belügyi tartalékos állományból biztosított és 
az „M” állománytáblázatban rendszeresített egészségügyi 
tiszthelyettesek, a határőrség őrseinél pedig egészségügyi 
őrök látják el.
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Ezen személyi állomány, továbbá a rendőrőrsök, kihelye
zett körzeti megbízottak egészségügyi alapellátását a te
rületileg illetékes körzeti orvosok végzik. A határőr kerü- 
letparancsnokságok illetékességi területein a Magyar Nép
hadsereg egységei által telepített segélyhelyeken történő 
első orvosi ellátás lehetőségeit is figyelembe kell venni.

390. A közegészségügyi-járványügyi feladatokat — ellenőrzést, 
gócfelderítést, elkülönítést, védőoltások adását — a terüle
tileg illetékes polgári védelmi és KÖJÁL szervekkel közö
sen, azokkal szorosan együttműködve kell tervezni, szer
vezni és végrehajtani.

A magasabb harckészültségi fokozatokban a zavartalan 
együttműködés megszerzése a vonatkozó tervek elkészíté
se érdekében az illetékes belügyi vezető orvosok a tervké
szítés időszakában vegyék fel a kapcsolatot ezen szervek
kel és a megállapodást ,,M" terveikben rögzítsék.

391. Egészségügyi anyagi szükségletek biztosítása az alábbiak
szerint történik:

a) a magasabb harckészültségi fokozatok időszakában az 
egészségügyi szolgálattal szemben támasztott követel
mények, a betegek és a tömeges háborús sérültek ellá
tásához a központi egészségügyi intézetek részére 200 
és 400 ágyas szükségkórház felszerelés, a területi alap- 
ellátási egységek részére Orvosi Segélyhely Egység fel
szerelés, az orvosok és egészségügyi szakkáderek részé
re egészségügyi táska, az életvédelmi létesítményekhez 
mentőláda, a személyi állomány önsegélyére önampul
la, sugárvédő, vízfertőtlenítő tabletta, valamint sebkö
töző csomag van rendszeresítve, illetve ,,M” készletként 
tárolva;

b) az a) alpontban felsorolt anyagok tervezése, beszerzése, 
elosztása a BM I/ III. csoportfőnök feladata;

c) a belügyi szervek egészségügyi szolgálatának „M” anyag
készletezési és a háborús szükségletét tartalmazó „Szá
mítási Év Terv"-et a BM I /III. csoportfőnök a belügyi 
szervek szükségleteinek felmérése és a központilag ki
adott tervezési előírás alapján állítja össze;

— 105 —
ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /105



d) a gyógyszer-kötszer, gyógyászati segédeszköz, valamint 
a központi egészségügyi intézetek vér-vérpótszer szük
séglete háborús időszakban az Egészségügyi Miniszté
rium egységes háborús ellátási rendszerében kerül biz
tosításra;

e) a meglevő és a belügyi szerveknél tárolt „M” készlete
zésű egészségügyi anyagok, felszerelések karbantartása, 
hadihasználhatóságának biztosítása, az ezekben levő 
gyógyszerek, kötszerek, gyógyászati segédeszközök sza
vatossági idejének figyelemmel kísérése, a szükséges 
cserék végrehajtása — a csak központilag beszerezhető 
anyagok kivételével — a belügyi szerveknél működő 
egészségügyi szolgálat feladata.

392. Az egészségügyi ellátás feladatai a fokozott harckészültség
időszakában:
a) a hivatásos, kinevezett és a bevonuló belügyi tartalékos 

személyi állomány részére a rendszeresített egészségügyi 
személyi felszerelések kiadása;

b) a bevonuló belügyi tartalékos állomány orvos-egészség
ügyi vizsgálata;

c) magasabb harckészültségi fokozatokban bevonuló bel
ügyi tartalékos állomány részére készletezett egészség- 
ügyi személyi felszerelések kiadásra való előkészítése;

d) az Orvosi Segélyhely Egységek használatra való előké
szítése, az esetleg még hiányzó szakanyagok pótlása;

e) a készletezett gyógyszerek, kötszerek, egészségügyi fel
szerelések mennyiségének, szavatossági idejének felül
vizsgálása, a szükséges cserék végrehajtása;

f) felkészülés a védőoltások végrehajtására, az elrendelt 
védőoltások végrehajtása;

g) a közös tartózkodási helyek, konyhák, étkezdék, szigo
rított közegészségügyi- és járványügyi ellenőrzése;

h) a belügyi központi egészségügyi intézetekben a kezelt 
betegek számbavétele, a szolgálatra alkalmasak szolgá
lati helyükre való visszairányítása, kezelést igénylő, já
róképtelen betegek további kezelése.
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393. Az egészségügyi ellátás feladatai a háborús veszély harc-
készültség időszakában:
a) a bevonuló belügyi tartalékos állomány orvos-egészség

ügyi vizsgálata és az előkészített egészségügyi személyi 
felszerelések kiadása;

b) az elrendelt védőoltások végrehajtása;
c) felkészülés a hadiállomány sugáradag ellenőrzésére, az 

élelmiszer és ivóvíz sugárszennyezettség mérésének el
lenőrzése;

d) a kitelepítésre kerülő belügyi szerveknél az egészség- 
ügyi felszerelések, gyógyszer és kötszerkészletek kiszál
lításra való előkészítése;

e) a rendkívüli időszakra készletezett gyógyszerek, kötsze
rek, egészségügyi felszerelések felvételezésének és szál
lításának előkészítése;

f) a központi egészségügyi intézetekben a kezelt betegek 
felülvizsgálata, a szolgálatra alkalmas betegek szolgálati 
helyükre történő visszairányítása, a hosszabb szállításra 
alkalmatlan betegek átcsoportosításának előkészítése a 
BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei Parancsnokság 
Budakeszi úti intézetébe, a továbbműködéshez szüksé
ges berendezések és felszerelések átcsoportosításának és 
szállításának előkészítése.

394. Az egészségügyi ellátás feladatai a teljes harckészültség
időszakában:
a) a bevonuló belügyi tartalékos állomány orvos-egészség

ügyi vizsgálatának végrehajtása, az egészségügyi sze
mélyi felszerelésük kiadása;

b) a hadiállomány sugáradag nyilvántartásának folyama
tos ellenőrzése;

c) a kiadásra kerülő élelmiszer és ivóvíz sugárszennyezett
ség ellenőrzésének folyamatos végzése;

d) a kitelepülésre kerülő belügyi szerveknél az előkészített 
egészségügyi felszerelések, gyógyszerek és kötszerek 
háborús működési helyre való kiszállítása, külön elren
delés esetén;

— 107 —
ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /107



e) a rendkívüli időszakra készletezett és előkészített gyógy
szerek, kötszerek és egészségügyi felszerelések felvéte
lezése és a háborús működési helyre történő kiszállítása;

f) a belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén a
393. f) alpontban foglaltak végrehajtása;

g) támadás utáni időszakban az önvédelmi tevékenység 
egészségügyi biztosításának irányítása, a tömegpusztító 
fegyverek okozta sérültek azonnali elsősegélyben való 
részesítése, a sérültek első orvosi segélyben való részesí
tése, a további kezelésre szoruló sérültek kórházba szál
lítása.

395. A 392—394. pontokban meghatározott feladatokra végre
hajtási tervet kell készíteni. A tervet a belügyi szerv ve
zető orvosa — vagy a feladattal megbízott személy — két 
példányban készíti el és azt az elöljáró vezető (parancsnok) 
hagyja jóvá. A terv egy példányát a vezető orvos intézke
dési tervéhez kell csatolni, egy példány pedig a feladattal 
megbízott személy végrehajtási okmánya.

396. A 395. pontban szereplő végrehajtási terv a 392—394. pon
tokban meghatározott feladatokon túl tartalmazza:
a) a szállítandó betegek számát;
b) a nem települő belügyi központi szervek orvos-egész

ségügyi ellátásával kapcsolatban az egészségügyi szol
gálat megszervezéséért felelős nevét, rendfokozatát, a 
Honvédelmi és Egészségügyi Minisztérium illetékes te
rületi szerveivel való kapcsolattartás módját, az elhe
lyezésből, a belügyi szerv feladataiból eredő speciális 
orvos-egészségügyi intézkedéseket;

c) a feladatok végrehajtására kijelölt felelős és a beosztott 
személyek nevét;

d) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
e) a gépjármű szükséglet darabszámát, típusát;
f) az anyagok szállításával kapcsolatban a szállításra kerü

lő anyagok mennyiségét (14. sz. mellékleten), a szállít
mány útvonalát, a szállítmány parancsnok és beosztot
tak nevét, a szállítmány védelmére vonatkozó előíráso
kat.
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397. A 395. pontban szereplő végrehajtási tervhez csatolni kell 
az egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályzatot.

398. Szállításnál a békeidőszakban érvényben, illetve hatályban 
levő rendelkezésekben előírtakat kell figyelembe venni.

XXII.
A GYÜLEKEZÉSI HELYEK KIJELÖLÉSE

399. Az Ut. 48. a) és b) alpontjaiban meghatározottak szerint 
a belügyi szervek személyi állománya részére azokra az 
esetekre, amikor a kialakuló veszélyhelyzetek miatt nem 
tud állandó szolgálati helyére bevonulni, gyülekezési he
lyet (helyeket) kell kijelölni.

400. Gyülekezési helynek olyan, a veszélyeztetett területeken 
kívül eső településeket kell kijelölni, amelyek:
a) közlekedési eszközökkel megközelíthetők, valamint 3-4 

órán belül gyalog is elérhetők;
b) a háborús működési hely, illetve az ideiglenes műkö

dési hely irányában vannak.

401. A gyülekezési helyen belül gyülekezési körleteket kell ki
jelölni, melyek elsősorban saját, ennek hiányában — ideig
lenes igénybevétel útján — polgári objektumok lehetnek. 
Gyülekezési körlet céljára olyan objektumokat kell kivá
lasztani, amelyek:
a) alkalmasak minden évszakban az oda érkező személyi 

állomány átmenetileg — 1-2 napig — történő elhelye
zésére;

b) a hírösszeköttetés az objektumokból vagy azok közelé
ből biztosítható;

c) a környéken mód van az élelmezési szükséglet kielégí
tésére, ivóvíz ellátásra, orvosi segélynyújtásra, és leg
alább minimális lehetőség a támadó fegyverek hatása 
elleni védelemre.

— 109 —
ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /109



402. A gyülekezési helyek, illetve körletek előkészítésével, mű
ködtetésével, valamint a személyi állomány szállításával 
kapcsolatos feladatokat:
a) a Belügyminisztérium központi szerveinek vonatkozá

sában a BM I/ II. csoportfőnöknek;
b) az a) alpontban nem említett belügyi szerveknek önál

lóan kell megtervezni és végrehajtani.

403. A gyülekezési hely (körlet) parancsnoka az előkészítő cso
port vezetője vagy az erre kijelölt személy.

404. A gyülekezési körletek előkészítésével, a személyi állo
mány fogadásával és elszállításával összefüggő feladatok 
az állandó harckészültség időszakában:
a) a gyülekezési helyek és körletek kijelölése és lebiztosí-

tása;
b) a gyülekezési körletek kialakítására, működésére vonat

kozó tervek elkészítése;
c) a gyülekezési körletet előkészítő csoport vagy személy 

kijelölése;
d) a személyi állomány tájékoztatása a részükre kijelölt 

gyülekezési helyről és körletről, valamint az ott tanú
sítandó magatartás szabályairól;

e) a személyi állomány elszállításához szükséges gépjármű
vek biztosítása.

405. A gyülekezési körletek előkészítésével, a személyi állo
mány fogadásával és elszállításával összefüggő feladatok 
a fokozott harckészültség időszakában:
a) a gyülekezési helyek és körletek elfoglalása feltételei

nek ellenőrzése;
b) a személyi állomány ismételt tájékoztatása.

406. A gyülekezési körletek előkészítésével, a személyi állomány 
fogadásával és elszállításával összefüggő feladatok a há
borús veszély harckészültség időszakában:
a) a gyülekezési körletek igénybevehetőségének ellenőrzé

se;

— 110 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /110



b) a saját objektumban kijelölt gyülekezési körlet előké
szítése.

407. A gyülekezési körletek előkészítésével, a személyi állo
mány fogadásával és elszállításával összefüggő feladatok 
a teljes harckészültség időszakában:
a) a polgári objektumban kijelölt gyülekezési körlet előké

szítése;
b) a személyi állomány gyülekezési helyre történő kivo

nulása esetén fogadásával, tájékoztatásával, elhelyezésé
vel, ellátásával és elszállításával kapcsolatos feladatok 
végrehajtása.

408. A 402. pontban meghatározott feladatokra személyt, vagy 
csoportot kell kijelölni és feladataikat tervben kell meg
határozni, melynek tartalmaznia kell:
a) az előkészítő csoport összetételét (név, rendfokozat, be

osztási hely);
b) a gyülekezési hely és körlet pontos címét;
c) a gyülekezési körlet előkészítésével és működtetésével 

összefüggő feladatokat;
d) a hírösszeköttetés és kapcsolattartás biztosításának mód

ját;
e) a személyi állomány egészségügyi ellátásának módját;
f) a támadó fegyverek hatása elleni védelem lehetőségeit;
g) a személyi állomány elszállításához szükséges gépjármű

vek mennyiségét, biztosításának módját, valamint a szál
lítás közbeni RBV védelem megoldását;

h) utasítást a jelentési kötelezettségre.

409. A 402. pontban szereplő tervhez csatolni kell:
a) az objektum kiutaló határozatát;
b) a csoport tagjai részére nyíltparancsot.

410. A tervet egy példányban kell elkészíteni, amely az előké
szítő csoport parancsnokának okmánya.
A tervet az illetékes belügyi szerv vezetője (parancsnoka) 
hagyja jóvá.
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XXIII.
SUGÁR- ÉS VEGYIHELYZET ÉRTÉKELÉS

411. A sugár- és vegyihelyzet értékelés (továbbiakban: helyzet- 
értékelés) a parancsnok értékelő tevékenysége, amely biz
tosítja a magasabb harckészültségi fokozatokban várható, 
vagy a már kialakult viszonyok jellemzéséhez szükséges 
adatokat. A helyzetértékelés célja, hogy valamennyi mér
hető, vagy számítható adat összevetésével minél pontosabb 
adatok legyenek biztosíthatók a szolgálati feladatok ered
ményes végrehajtásához, illetve a személyi állomány vé
delméhez szükséges intézkedések meghatározásához.

412. A személyi állomány védelme, valamint a vegyi- és sugár
sérülés csökkentése érdekében biztosítani kell:
a) a vegyi- és sugárszennyezett területek várható és való

ságos elhelyezkedésének, kiterjedésének, valamint a 
mérgező és sugárzó anyagok jelenlétének gyors meg
állapítását;

b) a szolgálati feladatok szennyezett területen való ellá
tásával, a személyi állomány védelmével összefüggő 
rendszabályokat, a szolgálati rend meghatározását, mó
dosítását vagy korlátozását.

413. A helyzetértékelés végrehajtásával a szennyezett területen 
jelentkező szolgálati feladatok ellátásának elsődlegességét 
kell biztosítani. Ennek érdekében a rendelkezésre álló és 
feldolgozott adatok, a várható következmények gondos 
elemzésével arra kell törekedni, hogy a parancsnok olyan 
optimális elhatározásra jusson, amely a feladatok végre
hajtását és a személyi állomány munkaképességének lehe
tő legteljesebb megőrzését biztosítja.

414. A helyzetértékelés során levont következtetések alapján az 
alábbi feladatokat kell végrehajtani:
a) intézkedni kell a veszélyeztetett alegységek, alárendel

tek riasztására, értesítésére;
b) értékelni kell a személyi állomány harcképességének

helyzetét;

— 112 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /112



c) intézkedni kell a személyi állomány védelmére irányuló 
rendszabályok bevezetésére, önvédelmi jellegű feladatok 
ellátására;

d) meg kell határozni a szolgálati feladatok ellátásának 
rendjét és a személyi állomány védőeszközökben való 
tartózkodásának idejét.

415. A helyzet értékelésével összefüggő feladatok ismerete, a 
döntéshez szükséges szinteknek megfelelően minden veze
tővel (parancsnokkal) szemben követelmény.

416. A helyzetértékelés eredményéről, az értékeléssel össze- 
függő tudnivalókról a szükséges mértékben tájékoztatni 
kell a belügyi szerv (egység) vezetői (parancsnoki) állo
mányát.

417. A helyzetértékelés időben és módszerében elkülönülő két 
része a következő:

a) a várható helyzet értékelése, előrejelzése;

b) a tényleges (valóságos) helyzet értékelése.

418. Az atom- és a vegyicsapások körülményeinek figyelembe
vételével, a pusztító tényezőkre vonatkozó törvényszerűsé
gek ismeretében az értékeléshez szükséges adatok alapján, 
számítástechnikai eszközök, módszerek segítségével végre
hajtott értékelést nevezzük várható helyzet értékelésnek 
(előrejelzés, prognózis).

Az előrejelzés célja a radioaktív, illetve a mérgező harc- 
anyagfelhő várható haladási irányának, sebességének, a ki
alakuló (vagy kialakult, de fel nem derített) szennyezett 
terület várható elhelyezkedésének, jellemzőinek védelmi 
célból történő meghatározása. Előrejelzésnek kell a hely
zetet tekinteni addig, amíg az adatok pontosítása felderí
téssel meg nem történik.

419. Az előrejelzett szennyezett területek vegyi-, illetve sugár
felderítéssel pontosított jellemzői alapján végzett értéke
lés a tényleges vagy valóságos helyzet értékelése.
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420. A sugárszint-, sugárszennyezettségmérők, a sugáradagmé- 
rők által mért és értékelt adatok alapján a ténylegesen ki
alakult helyzet és a várható helyzet (előrejelzés) adatainak 
eltérésétől függően módosítani kell a térképen ábrázolt vi
szonyokat, az egyes feladatok végrehajtására, illetve a sze
mélyi állomány védelmére hozott elhatározásokat, előzetes 
intézkedéseket. A változás mértékéről tájékoztatni kell az 
érintett belügyi szerveket is.

421. A helyzetértékelési feladatok ellátásához szükséges adatok 
biztosíthatók:

a) az elöljáró szervtől;

b) az együttműködő szervtől (szervektől);
c) az alárendelt szervtől (szervektől);
d) saját észlelés, felderítés útján.

422. A sugárhelyzetértékelés munkasorrendje a következő:
a) az értékeléshez szükséges alapadatok vétele és rögzíté

se munkafüzetben és térképen. Ezek: a magaslégköri me
teorológiai adatok (a közepes szélirány és szélsebesség, 
amennyiben nem a közepes értékek állnak rendelkezés
re, akkor azokat a megadott magaslégköri meteorológiai 
adatokból kell kiszámítani) és a nukleáris csapásra vo
natkozó adatok (a robbanás helye, ideje, hatóereje, mód
ja.) A csapás helyét a mindenkor érvényben levő terep
tani elveknek megfelelően, koordinátákban kell megadni 
és térképen rögzíteni. A csapás idejét év, hó, nap, óra, 
perc pontossággal, a hatóerőt pedig kilotonnában (kt) 
kell megadni;

b) a csapásterületen, közvetlen kárterületen a várható 
helyzet értékelése a kárzónák méreteinek meghatározá
sa, térképen való rögzítése, a szervek, objektumok hely
zetének meghatározása a zónákban, veszteségszámítás, 
a mentési- és mentesítési munkálatokkal kapcsolatos 
feladatok végrehajtásában részt vevő személyi állomány 
védelmével összefüggő intézkedések meghatározása;

c) a hatásterületen, (másodlagos kárterületen) a várható 
helyzet értékelése, a közepes szél irányának felszerkesz
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tése a munkatérképre a sugárszennyezett zónák mére
teinek megállapítása, térképre szerkesztése — a zóna
határokat egyezményes színekkel jelölve — a felhő 
megérkezési idejének számítása, a várhatóan szennye
zett zónába eső egységek, alegységek, objektumok ve
szélyeztetettségének tisztázása, a szolgálat viszonyaitól 
és a zónába való elhelyezkedéstől függően intézkedés 
kidolgozása a személyi állomány védelmére;

d) a tényleges helyzet értékelése, a kialakult helyzetnek 
megfelelően a zónahatárok térképre rajzolása, veszélyez
tetett szervek megállapítása és javaslatok a személyi ál
lomány védelmére, a személyi állomány által elszenve
dett sugáradagok rendszeres feldolgozása.

423. A vegyihelyzetértékelés munkasorrendje a következő:
a) az értékeléshez szükséges adatok összegyűjtése, a ve

gyicsapás helye, időpontja, a mérgező harcanyag alkal
mazásának eszköze, a mérgező harcanyag típusa, meny- 
nyisége, csapáskörzet mikrometeorológiai adatai (talaj
hőmérséklet, szélsebesség 1 m-re a földfelszíntől, leve
gőhőmérséklet 50 és 200 cm-re a földfelszíntől, felhőta
karó a csapás időpontjában, a földfelszíni meteorológiai 
adatok feldolgozásával a termodinamikai kritérium és 
a levegő függőleges stabilitásának megállapítása) topográ
fiai jellemzők a csapás környezetében, a személyi állo
mány védettsége, elhelyezkedése a csapás területén;

b) a szennyezett terület méreteinek meghatározása;

c) az elsődleges mérgező harcanyagfelhő terjedési mélysé
gének megállapítása;

d) a szennyezett területen tartózkodó személyi állomány 
veszélyeztetettségének, védettségének megállapítása, 
veszteségszámítás;

e) a mérgező harcanyagfelhő kérdéses helyre történő be
érkezési idejének számítása;

f) az alkalmazott mérgező harcanyagfelhő terjedési mély
ségének számítása;

h) a védelem rendszabályainak kidolgozása. 
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424. A térképen végzett munka során a mindenkor érvényben 
levő egyezményes jeleket kell használni.

425. A helyzetértékelési feladatok végrehajtásáért:

a) a központi belügyi szervek háborús működési helyén a 
BM „M” és Szervezési Csoportfőnökség Mozgósítási 
Osztály vezetője, a béke elhelyezésben maradók eseté
ben az adott belügyi szerv vezetője (parancsnoka);

b) a BM Kormányőrségnél, a megyei (budapesti) rendőr
főkapitányságoknál és alárendeltjeiknél az érintett veze
tők (parancsnokok), az RBV védelemszervező előadó be
vonásával;

c) a BM Határőrség szerveinél az egység, illetve alegység
parancsnokok

a felelősek.

426. A helyzetértékelési feladatokat az alábbiak látják el:

a) a központi belügyi szervek háborús működési helyein 
az „RBV védelmi törzs”, a béke elhelyezésben maradó 
szerveknél a személyi állományból kijelölt önvédelmi 
parancsnok;

b) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságoknál és a BM 
Kormányőrség Parancsnokságán a helyzetértékelő mun
kacsoport;

c) a BM Forradalmi Rendőri Ezrednél, a rendőrkapitány
ságoknál és rendőr őrsöknél az önvédelmi parancsno
kok, illetve helyetteseik;

d) a BM Határőrség szerveinél a BM Sugárfigyelő és Jel
zőrendszer részeként, az érvényben levő BM SUFI Mű
ködési Szabályzatban meghatározott személyek.

427. Az „RBV védelmi törzs” tagjait a BM „M” és Szervezési 
Csoportfőnökség, a BM Főügyeleti Osztály és a BM To
vábbképző Tanfolyam-parancsnokság személyi állományá
ból az érintett vezetők (parancsnokok) jelölik ki.
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428. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságoknál létreho
zott helyzetértékelő munkacsoport feladatát a karhatalmi 
operatív törzzsel szoros együttműködésben látja el. A hely
zetértékelő munkacsoport vezetője (az RBV védelemszer
vező tiszt) a kialakult helyzetről, valamint a bevezetendő 
biztonsági rendszabályokról minden esetben a belügyi szerv 
vezetőjének (parancsnokának) köteles jelentést tenni. A 
létrehozott munkacsoport létszáma 4 fő.

429. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokon működő 
helyzetértékelő munkacsoportok az egész megye területé
re kötelesek az előzetes helyzetértékelést elvégezni. A ha
tékonyabb védekezés érdekében az alárendelt belügyi 
szervek, rendőrkapitányságok és rendőrőrsök, valamint a 
megyei (fővárosi) tűzoltóparancsnokságok részére a mun
kacsoport az előzetes helyzetértékelés alapján meghatá
rozott védelmi rendszabályokat utasításként közölje. Az 
alárendelt belügyi szerveknél, valamint az állami tűzoltó
ság szerveinél csak a valóságos helyzetértékelési feladato
kat és ténylegesen kialakult helyzet térképes ábrázolását 
kell végrehajtani.

430. Az értékelési feladatok végrehajtására olyan személyeket 
kell kijelölni, akik képesek a vegyi- és atomcsapás ada
tainak feldolgozására, a várható és a kialakult helyzet tér
képen való rögzítésére, a szennyezett körülmények között 
végzendő belügyi tevékenység megszervezéséhez szükséges 
javaslattételre, a védelmi feladatok és a betartandó bizton
sági rendszabályok megjelölésére.

431. A helyzetértékelési feladatok ellátásához az anyagi szer
veknek, illetve híradó szolgálatoknak az alábbiakat kell 
biztosítaniuk:
a) a munkacsoport részére 1 db 1 : 500 000 méretarányú 

(MNK), 1 klt. 1 : 100 000 méretarányú (működési terü
let), az önvédelmi parancsnokok részére 1 klt. 1 : 100 000 
méretarányú (működési terület) munkatérképet;

b) rajzeszközöket, körzőt, szögmérőt, vonalzót stb.;
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c) okmányokat, jelentőtömböket, füzeteket;

d) híradóeszközöket, rádió, telefon stb.;

e) lehetőleg különálló helyiséget.

432. A helyzetértékeléssel összefüggő feladatok ellátásának biz
tosítása érdekében a 426. pontban meghatározottaknak egy 
példányban végrehajtási tervet kell készíteni. A tervhez 
mellékelni kell a 431. a)—c) alpontokban meghatározotta
kat.

433. A végrehajtásért felelős személyek részére a következő fel
adatokat kell meghatározni és tervbe foglalni:
a) állandó harckészültség időszakára a munkacsoport tag

jainak kijelölését (név, rendfokozat, beosztás), felkészí
tését, az adatvétel, feldolgozás, továbbítás és a tájékoz
tatás rendszerének meghatározását, az értékelés techni
kai feltételeinek megteremtése érdekében a 431. pont
ban meghatározottak biztosítását (rendőr-főkapitánysá
gok, Hőr. kerületparancsnokságok tartalék vezetési pont
jaira is), az értékelés vonatkozásában érintett együtt
működő szervek körének felmérését, a kapcsolattartás 
módjának meghatározását;

b) fokozott harckészültség időszakára a munkacsoportba 
kijelölt személyek névsorának pontosítását, a feladatok
ról való tájékoztatásukat, az értékeléshez szükséges 
anyagok, eszközök meglétének ellenőrzését, a hiányok 
pótlását, a munkatérképek előkészítését;

e) háborús veszély harckészültség időszakára a munkacso
port tagjainak együtt tartását, a helyben maradó bel
ügyi szerveknél az együttműködő — helyzetértékelést 
végző — szervekkel a kapcsolat felvételét;

d) teljes harckészültség időszakára az értékelést végzők ál
landó készenlétének biztosítását, az értékeléshez szüksé
ges eszközök, szabályzatok stb. előkészítését, a belügyi 
szervek részére elrendelt kitelepülés esetén az együtt
működő — helyzetértékelést végző — szervekkel a kap
csolat felvételét.
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XXIV.

A TOVÁBBMŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK ÉS 
ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

434. A kitelepülő belügyi szerveknek a háborús működési he
lyen szükséges okmányokat, eszközöket (a továbbiakban: 
anyagokat) az alábbiak szerint kell biztosítani:
a) az állandó harckészültség időszakában történő kiszállí

tással és tárolással. A központi belügyi szerveket a há
borús működési helyen történő anyagtárolás lehetőségé
ről a BM „M" és szervezési csoportfőnök értesíti;

b) az anyagok egy részének a háborús veszély harckészült
ség elrendelése után történő kiszállításával, illetve a 
szállítás megkezdésével;

c) az anyagok egyszeri kiszállításával a kitelepülés elren
delését követően;

d) az a), c) alpontokban felsorolt módozatok szerint még 
ki nem szállított anyagoknak a háború időszakában tör
ténő kiszállítása útján.

435. A folyamatos működéshez szükséges anyagok között nem 
lehetnek:

a) archív anyagok;

b) irodaberendezési tárgyak;

c) kényelmi és élvezeti célokat szolgáló felszerelések.

436. Azokat az anyagokat, amelyek egy adott belügyi szerv to- 
vábbműködéséhez szükségesek, a szerv vezetője (parancs
noka) jelölje ki az alábbiak figyelembevételével:

a) azok a jogszabályok, belügyi rendelkezések és iránymu
tatások jelölhetők, amelyek alapvetően szabályozzák a 
belügyi szerv tevékenységét, meghatározzák a munka 
vitelének rendjét, illetve fontos segédeszköz szerepét töl
tik be a napi munka során;
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b) nyomtatványok, űrlapok közül jelölhetők olyanok, ame
lyek használatát jogszabályok írják elő és a belügyi szerv 
működéséhez nélkülözhetetlenek: pl. határozat, igazol
vány, engedély, bizonyítvány, csekk, utalvány, térkép 
stb.;

c) eszközök közül jelölhetők azok, amelyek elengedhetet
len feltételei a működésnek pl. bélyegző, operatív tech
nikai, rádiótechnikai, rejtjeltechnikai, fotó, álcázó esz
köz, szer, anyag, alkatrész, áramforrás, irodagép stb.

437. A működéshez kijelölt anyagokat jegyzékben kell felsorol
ni és tárolását az állandó harckészültség időszakában úgy 
kell kialakítani, hogy a szállításra való előkészítés rövid 
idő alatt végrehajtható legyen.

438. A működéshez kijelölt anyagok jegyzéke minden esetben 
tartalmazza:

a) a 434. a) alpont szerint kiszállított anyagok felsorolását 
és azok tárolásának helyét;

b) a 434. b), c), d) alpontoknak megfelelően kiszállítandó 
anyagok felsorolását, a csomagolásért felelős személy ne
vét és a csomagleadás helyét;

439. A működéshez kijelölt anyagok jegyzékén fel kell tüntetni 
az anyag megnevezését, darabszámát, súlyát, terjedelmét, 
tárolásának helyét és a csomagolás módját.

440. A jegyzékben a 434. pont alapján meghatározott és szállí
tásra tervezett anyagok csomagolásához szükséges göngyö
leget az állandó harckészültség időszakában kell biztosítani.

441. A csomagokon tartalmuktól függően azokat a jelzéseket 
kell alkalmazni, amelyeket az érvényben levő vonatkozó 
rendelkezés előír.

442. A csomagokat a bennük elhelyezett anyagok titkossági fo
kának megfelelően kell lezárni.
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443. Csak olyan súlyú csomag állítható össze, amelynek mozga
tására elegendő erő áll rendelkezésre és balesetmentesen 
szállítható.

444. A 434. c) alpontban meghatározott időszakban végrehaj
tandó szállítást az állandó harckészültség időszakában meg 
kell tervezni:
a) a szállítás végrehajtására ideiglenes jelleggel szállító 

csoportot kell létrehozni;
b) a szállító csoportba beosztottakat a háborús veszély 

harckészültség elrendelése után azonnal be kell rendel
ni és a továbbiakban együtt kell tartani;

c) a szállítási feladatokhoz elsősorban a belügyi szerv gép
jármüveit kell felhasználni;

d) a rakodás szabályaira a vonatkozó rendelkezések az 
irányadók.

445. A szállító csoport részére a következő feladatokat kell meg
határozni és tervbe foglalni:
a) a fokozott harckészültség elrendelése utáni időszakra 

pontosítsák a folyamatos továbbműködéshez elszállítan
dó anyagok és eszközök mennyiségét és az elszállítás le
hetőségét;

b) a háborús veszély harckészültség elrendelése utáni idő
szakra a csomagolandó anyagokról szóló jegyzékek ki
osztását, a csomagolt anyagok átvételének és őrzésének 
rendjét;

c) a belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés esetén az 
útbaindulást, az anyagok kiszállítását és átadását;

d) a tervet a szállító csoport vezetője (parancsnoka) illet
ve a feladattal megbízott személy készíti el egy példány
ban és az elöljáró vezető (parancsnok) hagyja jóvá.

446. A szállító csoport terve a 445. pontban meghatározottakon 
túl tartalmazza:
a) a csoportba beosztottak névsorát;
b) a személyi állomány együtt tartásának, a csomagok át

vételének, őrzésének helyét, illetve rendjét;
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c) a rendelkezésre álló szállító jármű darabszámát, típusát;
d) a rakodás során és menetközben betartandó biztonsági 

rendszabályokat;
e) a szállítás során igénybevehető útvonalat és annak tar

talékát;
f) a szennyezett terep leküzdésének módozatait;
g) a kirakodás helyét és az anyag átadás rendjét;
h) a kiürült szállító eszközök további felhasználására vo

natkozó utasítást;
i) a szállítás és átadás után a csoportba beosztottak további 

feladatait.
447. A szállításra előkészített anyagok jegyzékét — az okmá

nyokat és eszközöket leadó belügyi szerveknek — két pél
dányban kell elkészíteni. Az elkészített jegyzékekből egy 
példány — az átvétel igazolásával — a leadó belügyi szerv
nél marad, egy példányt a szállító csoport terve mellett 
kell tárolni.

448. A 434. b) alpont alapján történő szállítási terv tartalmára, 
raktári részletek, országos nyilvántartási anyagok kiszállí
tásának tervezésére, végrehajtására a szabályzatban fog
laltak értelemszerűen vonatkoznak.

449. A 434. a) és d) alpontokban meghatározott szállítás végre
hajtását adott időpontban szükség szerint kell megtervezni 
és biztosítani.

XXV.
HÍRADÓ SZOLGALAT

450. Az Ut. 67. pontja alapján a magasabb harckészültségi fo
kozatok időszakában a belügyi szervek működéséhez, szol
gálati feladataik ellátásához szükséges vezetékes és veze
ték nélküli híradó, valamint a — BM I/2. Osztály hatás
körébe utalt — biztonságtechnikai tevékenységet az állan
dó harckészültség időszakában kidolgozott tervek szerint 
a rendelkezésre álló, illetőleg visszaigazolt:
a) híradástechnikai rendszerek, eszközök, összeköttetések 

és anyagok felhasználásával;
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b) beszerzésre és legyártásra kerülő eszközök, anyagok tá
rolásával és üzembehelyezésével;

c) a népgazdaságnál tartalékolt összeköttetésekkel, a nép
gazdaságból tartós igénybevétellel biztosított forgalmi, 
fenntartási és javító szolgáltatásokkal;

d) a „Számítási Év” tervben biztosított híradó- és bizton
ságtechnikai eszközök, berendezések, felszerelések, há
lózatok, javítókészletek, anyagok és szolgáltatások szá
mításba vételével

kell biztosítani.

451. A népgazdaságnál tartalékolt számjeles, jelszavas helyi- és 
távolsági összeköttetések műszaki állapotát, a tervek reali
zálhatóságát rendszeresen, kétévenként legalább egy alka
lommal a belügyi szervek híradó szolgálatainak ellenőrizni 
kell a kiadott gyakorló terv végrehajtásával az alábbiak 
szerint:
a) az ellenőrzésen a híradó szolgálat vezetője (parancsno

ka) vagy megbízottja vegyen részt, valamint a terüle
tükön működő állami tűzoltóság és büntetésvégrehajtási 
parancsnokságok képviselői, ha az aktivizált összekötte
tések ezen szerveket is érintik;

b) az ellenőrzés során alkalmatlannak minősített hírössze
köttetések, vagy tervek módosítására a híradó szolgálat 
vezetőjének (parancsnokának) jelentése alapján a BM 
I/2. Osztály vezetője intézkedik;

c) a híradó szolgálat vezetője (parancsnoka) az ellenőrzés 
időpontját — a tervezett ellenőrzések összehangolása ér
dekében — a tárgyév január 15-ig a BM I/2. Osztály 
vezetőjének írásban jelentse;

d) a híradó szolgálat vezetője (parancsnoka) vagy megbí
zottja az ellenőrzésen túlmenően évenként az érintett 
postai objektumokban elhelyezett — hatáskörébe tarto
zó — jelszavas tervet külön kiadásra kerülő intézkedés 
alapján ellenőrizze.

452. A párt- és a kormányvezetés, a Belügyminisztérium és alá
rendelt szerveinek URH rádió- és rádiórelé híradását a ma
gasabb harckészültségi fokozatokra az állandó harckészült
ség időszakára megszervezett rendszerekben és rendelkezé
sek szerint kell tervezni.
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453. Az ellátás megszervezése során a belügyi szervek illetékes 
vezetőinek (parancsnokainak) közös feladata, hogy a ren
delkezésre álló rádióberendezéseket az igénybevétellel biz
tosított szolgálati gépjárművekbe — a legrövidebb időn 
belül — beszereljék. A híradó szolgálat vezetője (parancs
noka) a terveknek megfelelően gondoskodjon, hogy a rá
diókészülékek a felhasználás helyén időben az érintett 
személyi állomány rendelkezésére álljanak.

454. A belügyi szervek részére átvételre kerülő objektumok 
átvételi csoportjaiban a híradó szolgálat képviselője is ve
gyen részt. Tevékenysége terjedjen ki az objektumban 
működő postai berendezések, fővonalak és belső hálóza
tok műszaki állapotának ellenőrzésére. Hiányosság meg
állapítása esetén intézkedni kell az objektumot használó 
szerv illetékes vezetője felé azok soron kívüli megszünte
tésére.

455. A háborús működési helyek és tartalék vezetési pontok 
híradását szolgáló rádióállomások telepítési helyeinek ki
jelölésénél figyelembe kell venni az optimális besugár
zást és a rádióállomások telepítésére vonatkozó rendelke
zéseket.

456. A BM I/2. Osztály vezetője a magasabb harckészültségi 
fokozatban a híradó szolgálattal szemben támasztott for

galmi követelmények biztosítása érdekében:
a) a belügyi szervek hírrendszereire korlátozásokat, so

ron kívüli és elsőbbségi kapcsolásokat elrendelő forgal
mi rendszabályokat vezessen be;

b) valamennyi belügyi szerv híradásának forgalmi szol
gáltatásait szükség szerint igénybe veheti;

c) az alkalmazható híradó forgalmi adatokat biztosítsa.

457. Híradó terv, valamint „M" híradás- és biztonságtechnikai 
szükségleti terv készítésére kötelezett mindazon belügyi 
szervnek a vezetője (parancsnoka), ahol híradó szol
gálat szervezetszerűen működik. Azon központi belügyi 
szervek vezetőinek (parancsnokainak) ahol híradószolgálat 
nincs és magasabb harckészültségi fokozatokban feladata

— 124 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /124



ik ellátásában az állandó harckészültség időszakától elté
rő híradó- és biztonságtechnikai igényük van, a BM I/2. 
Osztály vezetőjének részletes igénybejelentést kell tenniök. 
Az igénybejelentés összeállítása előtt a BM I/2. Osztály 
illetékes szakterületével egyeztetést kell végezni. A ter
vek elkészítésébe csak a feladatban érintett beosztottak 
vonhatók be.

458. A főváros közigazgatási határán kívül működő központi 
belügyi szervek békeelhelyezési körletében, háborús és 
tartalék háborús működési helyeivel a belügyi szervek 
hírrendszereiben a Belügyminisztérium I. és II. vezetési 
pontjaival összeköttetést kell tervezni.

459. A magasabb harckészültségi időszakokra szükséges a — 
450. b), c) és d) alpontokban felsorolt — híradó szak
anyag igényeket — amelyek az állandó harckészültség 
időszakában nem állnak rendelkezésre — az alábbiak sze
rint kell tervezni:

a) „M” készletek létrehozásával a hírhálózat építési esz
köz- és anyagigényt AE, A, B és C kategória szerint, 
vezetékes és vezeték nélküli, valamint biztonságtechni
kai bontásban, külön munkalapokon (1. számú mellék
let), hírhálózat létesítés igényt, postai építési-szerelési 
terv szerint (2. számú melléklet);

b) népgazdaságnál tartalékolással a számjeles és jelszavas 
hálózati igényt — helyi és helyközi közvetlen távol
sági távbeszélő és távgépíró összeköttetéseket — (3. szá
mú melléklet), a polgári objektumokban telepített pos
tai hírközlő eszköz — távbeszélő központ és tartozé
kai, távbeszélő előfizetői állomás, telex állomás igényt
— (4. számú melléklet), a jelszavas postai előfizetői 
távbeszélő és telex állomás igényt (5. számú melléklet), 
a postahivatalokban állandó éjjel-nappali távbeszélő 
központkezelői szolgáltatás igényt (6. számú melléklet);

c) népgazdaságból igénybevétellel a postai híradástechni
kai eszközöket, fenntartási, javítási, felújítási szolgál
tatásokat (7. számú melléklet), az ipari szolgáltatásokra
— fenntartás, felújítás, javítás — vonatkozó igényeket 
(7. számú melléklet).
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460. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára a veze
tékes távbeszélő és távgépíró híradás terve a részletes
műszaki adatok feltüntetésével szöveges leírásban tartal
mazza :
a) a végpontokon üzemelő berendezések feltüntetésével 

a távolsági összeköttetések kezdő- és végpontjait váz
lattal;

b) a távolsági összeköttetések áramköri számait, számje
les és jelszavas összeköttetések áramköri számai előtt 
piros színnel „J” betűt kell alkalmazni;

c) az életvédelmi körletbe, óvóhelyre átváltható összeköt
tetéseket;

d) a kitelepülő belügyi szerveknél a háborús működési 
helyeken, illetve nem belügyi objektumokban levő 
tartalék vezetési pontokon a távbeszélő központtól mel
lékállomásokig a helyi és felszálló kábelhálózatot, a 
meglevő és a teljes harckészültség időszakában kiépí
tendő hálózatot külön színekkel kell jelölni;

e) a távbeszélő híradásban rendszeresített fedőnév és fe
dőszám táblázatokat;

f) a felhasználásra kerülő meglevő és igénybevétellel biz
tosított postai fővonalak kimutatását, a felhasználó bel
ügyi szerv megnevezésével, helyével, kapcsolási szá
mával és a felhasználók beosztásával, a visszaigazolt 
fővonalat aláhúzással kell jelölni;

g) a háborús működési helyeken, valamint a nem belügyi 
objektumban levő tartalék vezetési pontokon telepített 
távbeszélő alközpontok beültetéséről készített kimuta
tást, a bekapcsolt távolsági összeköttetések, postai fő
vonalak és beültetett mellékállomások kapcsolási szá
ma szerint a felhasználók beosztásával;

h) a bérelt, valamint igénybevétellel biztosított postai te
l exállomás hívószámát aláhúzással kell jelölni.
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461. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára a rádió
híradás terve részletes műszaki adatokkal szöveges leírás- 
ban tartalmazza:
a) az alkalmazásra kerülő forgalmi rendszereket, rendel

tetésének és helyének feltüntetésével, forgalmi vázlat
tal is;

b) mindazon forgalmi rendszereket, amelyekben tagállo
másként vesz részt;

c) a forgalmi rendszerekben üzemelő berendezések típu
sát, az életvédelmi körletből, óvóhelyről távvezérléssel 
működtethető készülékek megjelölésével;

d) a rádióhálók és irányok táblázatát a fejrész szerinti 
adatokkal.

462. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára a biz
tonságtechnikai eszközök alkalmazási terve tartalmazza:
a) a biztonságtechnikai eszközökkel védett objektumok 

megnevezését;
b) objektumonként az alkalmazott berendezések típusát, 

felhasználási jellegét (külső vagy belső téri) és telepí
tési adatait.

463. A magasabb harckészültségi fokozatok időszakára híradó 
erő és eszköz kimutatást kell készíteni:
a) a rendszeresített belügyi híradó állomány elosztásáról;
b) a híradó terv végrehajtásához szükséges többlet létszám 

szükségletről, forrás, elosztás és szakképesítés szerint;
c) a híradó terv végrehajtásához rendelkezésre álló esz

közökről és azok elosztásáról.

464. A híradó tervek összeállításánál a 450—463. pontokban 
meghatározott követelményeken túl figyelembe kell ven
ni, hogy:
a) a belügyi szervek részére a vezetéshez, együttműkö

déshez szükséges vezetékes és vezeték nélküli össze
köttetéseket kitelepülés esetén a háborús működési
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helyről, továbbá a tartalék vezetési pontról is biztosí
tani kell;

b) a felhasználásra kerülő technikai eszközök mennyisé
gének növekedéséből, a háborús működési helyek, tar
talék vezetési pontok híradásának megszervezéséből és 
a hírrendszerek forgalmának növekedéséből adódó fel
adatok ellátásához kellő számú és képzettségű személyi 
állomány álljon rendelkezésre.

465. A kitelepülő belügyi szerveknél a rendszeresített vezeté
kes, vezeték nélküli híradóeszközök és hálózatok telepí
tési tervét el kell készíteni, a telepítési hely kijelölésénél 
figyelembe kell venni a magasabb harckészültségi foko
zatok időszakában történő telepítés lehetőségét.

466. A kitelepülő belügyi szerveknél a rendszeresített vezeté
kes és vezeték nélküli híradóeszközök telepítésére, akti
vizálásuk előkészítésére és üzemkészségük rendszeres el
lenőrzésére a háborús működési helyre előkészítő csoport 
működését kell tervezni az előírt magasabb harckészült
ségi fokozatban.

467. A BM Tűzoltóság országos parancsnoka az állami tűzoltó
ság területi szerveinek rendkívüli időszaki híradásának 
megtervezésére a jelen fejezetben foglalt rendszabályok 
értelemszerű alkalmazásával — a BM I/2. Osztály veze
tőjének egyetértésével — intézkedjen.

468. A fokozott harckészültség időszakára tervezni kell:
a) az állandó harckészültség időszakában üzemelő bel

ügyi közvetlen és postai előfizetői vonalak felhasználá
sával az elöljáró és alárendelt, az együttműködő bel
ügyi és társ-fegyveres szervek, valamint a belügyi 
szervek hírrendszerébe bekapcsolt egyéb szervek kö
zötti távbeszélő és távgépíró összeköttetéseket;

b) a párt- és kormányvezetés rádiótelefon összekötteté
seit;

c) a Belügyminisztérium országos vezetési- és együttmű
ködési rádiórendszerében a Belügyminisztérium és meg
határozott alárendelt szervei közötti rádió-összekötteté
seket;
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d) a megyei rendőr-főkapitányságok ügyeleti- és mozgó- 
szolgálati, valamint a járőr- és körzeti megbízotti rá
diórendszerekben a rendőr-főkapitányságok, a rendőr- 
kapitányságok és alárendeltjeik, valamint a területileg 
illetékes Hőr. kerület-parancsnokságok közötti össze
köttetéseket;

e) a BM Határőrség Országos Parancsnokság és aláren
deltjei közötti URH rádió-összeköttetéseket;

f) a BM Kormányőrség Parancsnokság URH rádió-össze
köttetéseit;

g) a BM Forradalmi Rendőri Ezred URH rádió-összeköt
tetéseit;

h) a belügyi és társ-fegyveres szervek, rendőr-főkapitány
ságok, a BM Határőrség Országos Parancsnokság és 
kerület-parancsnokságok, valamint a BM Forradalmi 
Rendőri Ezred együttműködési rádió híradását;

i) a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság, a megyei 
(fővárosi) állami tűzoltóparancsnokságok és alárendelt 
egységeik vezetési és együttműködési rádió híradását;

j) az állami tűzoltóság rendszerében a rendőr-főkapitány
ságok és a területileg illetékes megyei tűzoltóparancs
nokságok közötti rádió-összeköttetéseket;

k) a BM Határőrség Országos Parancsnokság, a BM For
radalmi Rendőri Ezred az alárendeltekkel és az együtt
működésre kijelölt szervekkel szervezett hálókban és 
irányokban üzemeltetett rövidhullámú rádió-összekötte
téseit ;

l) a BM Kormányőrség Parancsnokság által üzemeltetett 
rövidhullámú rádió-összeköttetést;

m) az állandó harckészültség időszakában telepített biz
tonságtechnikai rendszerekkel, eszközökkel az objek
tumőrzési feladatokat;

n) a belügyi objektumokba kitelepülő belügyi szervek ré
szére előírt biztonságtechnikai berendezések telepíté
sét;
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o) az állandó harckészültség időszakában üzemeltetett 
híradó- és biztonságtechnikai berendezésekre, valamint 
összeköttetésekre — a forgalmi terhelés alapján meg
határozott — fokozott karbantartási és funkcionális 
vizsgálatot az érvényes karbantartási utasítások sze
rint;

p) a zárolt raktári „M” híradó- és biztonságtechnikai esz
közök és segédberendezéseik ellenőrzését, bevizsgálá
sát, üzemkész állapotba helyezését;

r) a tartalék áramforrások üzemszerű vizsgálatát, üzem
anyag utánpótlásának módját;

s) a speciális híradó gépkocsik menetkész állapotba he
lyezését, forgalmi okmányokkal, összeköttetési vázlat
tervekkel, RBV műszerrel, mentesítő anyagokkal való 
ellátását;

t) a postai karbantartásba utalt híradó berendezések mű
szaki állapotának — fontossági sorrend szerinti — el
lenőrző vizsgálatát;

u) a számjeles és jelszavas összeköttetésekhez zárolt helyi 
kábel-érpárok és az összeköttetéseket fogadó áramkö
rök, végberendezések műszaki állapotának ellenőrzé
sét;

v) az ipari és belső javítások meggyorsítására a szükséges 
intézkedéseket.

469. A háborús veszély harckészültség időszakára tervezni
kell:
a) a távbeszélő, távgépíróközpontok és összeköttetések 

üzemeltetését a fokozott harckészültség időszakára 
meghatározott szervekhez;

b) a belügyi objektumokban a fokozott harckészültség idő
szakában telepített vezetékes híradóeszközök folyama
tos üzemben tartását;

c) a népgazdaságból biztosított objektumok híradótechni
kai eszközeinek a postával történő közös ellenőrzését;

d) a határőr kerületeknek a kijelölt vasúti és közúti tár
gyak őrzésével kapcsolatos összeköttetéseit;
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e) a fokozott harckészültség időszakára megszervezett 
rendszerekben 468. b)—j) alpontok alatti összekötteté
seket;

f) menet alatt és az érintett belügyi szerv működési he
lyén — annak rádiórendszerében — a háborús műkö
dési helyet előkészítő csoportok híradását;

g) a BM Határőrség Országos Parancsnokság, a BM Kor
mányőrség Parancsnokság, a BM Forradalmi Rendőri 
Ezred a fokozott harckészültség időszakára meghatáro
zott követelmények szerinti vezetési és együttműkö
dési rövidhullámú rádió-összeköttetéseit;

h) a BM Határőrség Országos Parancsnokság és a BM 
Forradalmi Rendőri Ezred háborús működési helyeire a 
mobil rövidhullámú rádióállomások telepítését;

i) az állandó harckészültség időszakában működő, vala
mint a háborús működési helyekre telepítésre kerülő 
eszközök felhasználásával a kijelölt belügyi objektu
mok biztonságtechnikai védelmét;

j) a fokozott harckészültség időszakára meghatározott 
üzemeltetési feladatok folyamatos teljesítését, kiegé
szítve a háborús működési helyeken és tartalék veze
tési pontokon telepített eszközökkel a 468. s) alpont 
kivételével.

470. A teljes harckészültség időszakára tervezni kell:

a) a fokozott harckészültség időszakára meghatározott 
szervekhez a háborús veszély harckészültségi fokozat 
időszakára előírt összeköttetéseket a belügyi szervek 
közvetlen vonalaival, postai bérlemények, postai táv
beszélő és távgépíró vonalak, számjeles és jelszavas há
lózatok, postaforgalmi szolgáltatások és berendezések 
alkalmazásával;

b) a háborús működési helyekre és a tartalék vezetési 
pontokra tervezett, de az alacsonyabb harckészültségi 
fokozatokban nem telepíthető távbeszélő és távgépíró 
berendezések telepítését, aktivizálását és teljes helyi 
hálózatának kiépítését;
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c) az életvédelmi körletekben a legfontosabb távbeszélő 
és távgépíró összeköttetések átkapcsolását (az adott 
műszaki lehetőségeken belül);

d) általános minimális követelmény — a Belügyminisz
térium közvetlen és postai előfizetői rendszerén — az 
elöljáró az alárendelt, valamint az együttműködő és 
a külső szervek közötti összeköttetés biztosítása;

e) a párt- és kormányvezetés rádiótelefon összekötteté
seit a fokozott harckészültség időszakára meghatáro
zottak szerint, továbbá a mobil tartalékközpont üzem
behelyezésével létesítendő összeköttetéseket;

f) a fokozott- és háborús veszély harckészültségi fokoza
tok időszakára megszervezett rendszerekben a vezetési 
pontok között a 468. c)—h) alpontok alatti összekötte
téseket;

g) az állami tűzoltóság rendszerében — a tervezett kitele
pülés és működés követelményeinek megfelelően — a 
BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság, a megyei (fő
városi) tűzoltó parancsnokságok és alárendelt egysége
ik, valamint a vonuló egységek összeköttetéseit;

h) a kitelepülő belügyi szerveknél az áttelepülés idősza
kára meghatározott összeköttetések biztosítását, menet
oszlopban történő elvonulás esetére a szerv vezetőjé
hez (parancsnokához), illetve ügyeletéhez és a menet
oszlopon belüli híradást;

i) a Belügyminisztérium II. számú vezetési pontja, az or
szágos (kormányőrség) parancsnokságok, a BM Forra
dalmi Rendőri Ezred tartalék vezetési pontjainak URH 
rádió-összeköttetéseit az elöljáró és az alárendeltek kö
zött;

j) az életvédelmi körletben, óvóhelyen tartózkodás idejé
re az elöljáró, az alárendeltek és együttműködők között 
megszervezett összeköttetés biztosítását;

k) a háborús működési helyekre és tartalék vezetési pon
tokra tervezett, de az alacsonyabb harckészültségi fo
kozatokban nem telepíthető rádiótechnikai berendezé
sek telepítését és üzembe helyezését;
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l) a BM Határőrség Országos Parancsnokság, a BM For
radalmi Rendőri Ezred az alárendeltekkel és az együtt
működésre kijelölt szervekkel a parancsnokok híradó 
követelménye alapján előírt rövidhullámú rádió-össze
köttetéseket;

m) a vezetékes összeköttetések tartós megszakadása eseté
re a BM Határőrség Országos Parancsnokság kerületpa
rancsnokságainál a rövidhullámú rádióállomások fel- 
használásával a területileg illetékes megyei rendőr-fő
kapitányságok részére a rejtjeles táviratozást. A megyei 
rendőr-főkapitányságok ebben az esetben az elöljáróhoz 
címzett távirataikat rejtjelzetten a területileg illetékes 
határőr kerület-parancsnoksághoz juttassák el továbbí
tásra;

n) a BM Kormányőrség Parancsnokság szolgálati követel
ményei szerinti rövidhullámú rádió-összeköttetését;

o) a belügyi szervek tartalék vezetési pontjainak rövid- 
hullámú rádió-összeköttetését az i) alpontban foglalt vi
szonylatokban;

p) a 469. i) alpontban meghatározott működő és műkö
désre előkészített biztonságtechnikai védelmet;

r) a háborús működési helyekre tervezett és alacsonyabb 
harckészültségi fokozatokban nem telepíthető biztonság- 
technikai berendezések telepítését és üzembehelyezését;

s) az üzemelő összeköttetések, híradó- és biztonságtechni
kai berendezések, valamint segédberendezéseik műszaki 
fenntartását és ellenőrzését a háborús veszély harcké
szültség időszakában előírtak szerint;

t) a számjeles és jelszavas összeköttetések aktivizálásával 
az átvételt, üzembehelyezést és műszaki vizsgálatot a 
rendelkezésre álló tervkivonatok alapján.

471. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) a magasabb harc- 
készültségi fokozatok időszakára — a BM I/2. Osztály ve
zetőjével előzetesen egyeztetve — az egyes híradószolgálati 
ágazatokban tervezhetik az előírt híradás módosítását.

472. A háborús működési helyekre és tartalék vezetési pontokra 
a magasabb harckészültségi fokozatok időszakára tervezett 
híradó feladatok előkészítésére és végrehajtására —
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amennyiben szükséges — csoport vagy személy kiküldését 
kell tervezni.

473. Minden rádióforgalom szervezésénél figyelembe kell ven
ni a magasabb harckészültségi fokozatokban elrendelésre 
kerülő részleges vagy teljes rádiótilalmat.

474. Jelen szabályzatban nem érintett belügyi rövidhullámú rá
diószolgálatok magasabb harckészültségi fokozatokban 
végrehajtandó feladataira — a BM „M" és szervezési cso
portfőnök egyetértésével — a BM III. Főcsoportfőnökség 
illetékes szervei adnak ki rendelkezést.

475. A megszervezett híradás- és biztonságtechnikai feladatok 
előkészítésére, létesítésére, üzemeltetésére és szakanyagi 
ellátására a fokozott harckészültség időszakára végrehaj
tási tervet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a híradótervek pontosításával;
b) a kitelepülő belügyi szervek háborús működési helyei

nek híradását előkészítő csoportok tevékenységével, el- 
vonulási rendjével;

c) az életvédelmi körletekbe, óvóhelyekre előkészített hír
adás aktivizálásával;

d) az üzemelő híradó- és biztonságtechnikai rendszerek fo
kozott műszaki ellenőrzésével és javításával;

e) az előírt forgalmi korlátozások bevezetésével;
f) a raktáron tárolt szakanyagok bevizsgálásával, — kite

lepülő szerveknél — kiszállításával;

g) a belügyi szerv költségvetése terhére helyileg beszerez
hető szakanyagok soronkívüli beszerzésével, továbbá a 
központilag biztosított szakanyagok átvételével;

h) a számjeles és jelszavas összeköttetések fogadására ter
vezett áramkörök helyi előkészítésével és ellenőrzésével;

i) a híradóállomány megerősítésére a belügyi szerven be
lül átcsoportosított vagy a belügyi tartalékos állomány 
fogadásával és munkába állításával

kapcsolatos feladatokat.
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476. A megszervezett híradás- és biztonságtechnikai feladatok 
előkészítésére, létesítésére, üzemeltetésére és szakanyagi 
ellátására a háborús veszély harckészültség időszakára 
végrehajtási tervet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a tartalék vezetési pontokon, valamint a kitelepülő bel

ügyi szerveknél a háborús működési helyeken a híradó- 
és biztonságtechnikai rendszerek létesítésével és ellen
őrzésével;

b) a raktáron tárolt és a híradó szolgálat folyamatos mű
ködéséhez szükséges szakanyagok kiszállításával, a köz
pontilag biztosított anyagok átvételével;

c) az üzemelő hírrendszerek fokozott műszaki ellenőrzésé
vel;

d) a hírrendszerek forgalmával kapcsolatos rendszabályok 
életbeléptetésével

kapcsolatos feladatokat.

477. A megszervezett híradás- és biztonságtechnikai feladatok 
előkészítésére, létesítésére, üzemeltetésére és szakanyagi 
ellátására a teljes harckészültség időszakára végrehajtási 
tervet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a tartalék vezetési pontokon, valamint a kitelepülő bel

ügyi szerveknél a háborús működési hely híradó- és 
biztonságtechnikai rendszerek létesítésével és ellenőrzé
sével;

b) a raktáron tárolt és a híradó szolgálat folyamatos mű
ködéséhez szükséges szakanyagok kiszállításával, a köz
pontilag biztosított szakanyagok átvételével;

c) az üzemelő hírrendszerek fokozott műszaki ellenőrzésé
vel;

d) a híradóforgalmi és technikai szolgálat ellátásának, 
szakanyag utánpótlásának rendjével;

e) a hírforgalommal kapcsolatos további rendszabályok 
életbeléptetésével;

f) a számjeles és jelszavas összeköttetések átvételével és 
üzembehelyezésével;
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g) a népgazdaságnál, az iparban és a postánál tartalékolt 
és igénybevétel útján biztosított rendszerek, eszközök, 
szolgáltatások átvételével és felhasználásával

kapcsolatos feladatokat.

478. A végrehajtási terv a 475—477. pontokban felsorolt fel
adatokon túl tartalmazza:
a) a feladatok végrehajtására kijelölt felelősök nevét, 

rendfokozatát és a beosztottak névsorát;
b) a feladatok végrehajtásának módját és időnormáját;
c) a híradó- és biztonságtechnikai rendszerek létesítéséhez 

szükséges — helyileg biztosítandó — ideiglenes és tartós 
gépjármű szükségletet (típus és darabszám szerint).

479. Az anyagszállítási terv tartalmazza:

a) a szállítandó anyagok mennyiségét (14. számú mellék
let);

b) a szállítmányok útvonalát;

c) a szállítmány parancsnok nevét, rendfokozatát és a be
osztottak névsorát;

d) a szállítmányok védelmére vonatkozó előírásokat.

480. A szállításoknál az állandó harckészültség időszakában ér
vényes rendelkezések előírásait is figyelembe kell venni.

481. A híradó tervet a híradó szolgálat vezetője 5 példányban 
készíti el és a belügyi szerv vezetője (parancsnoka) hagy
ja jóvá a BM I/2. Osztály vezetőjének előzetes egyetértésé
vel. A híradó terv 1. számú példányát a híradó szolgálat 
közvetlen elöljárójának tervéhez kell csatolni. A 2. és a 3. 
számú példányokat a BM I/2. Osztály vezetőjének kell 
megküldeni. A 4. számú példány a belügyi szerv híradó 
szolgálat vezetőjének okmánya. Az 5. számú példányt pe
dig a tartalék vezetési pont híradó szolgálat vezetőjének 
kell átadni. A végrehajtási tervből a szükséges kivonatokat 
el kell készíteni a felelősök részére.
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482. Az „M” híradó- és biztonságtechnikai szükségleti tervet a 
híradó szolgálat vezetője 5 példányban készíti el és a bel
ügyi szerv vezetője (parancsnoka) hagyja jóvá a BM I/2. 
Osztály vezetőjének előzetes egyetértésével. A szükségleti 
terv 5 példányát a 481. a) alpontban leírtaknak megfele
lően kell elosztani.

XXVI.
AZ ORSZÁGOS ÉS MEGYEI FUTÁRSZOLGÁLAT 

MŰKÖDÉSE

483. A futárszolgálat a magasabb harckészültségi fokozatok, va
lamint a háború időszakában a béke-, illetve a háborús 
ügyrendjében meghatározott feladatokat látja el. Aláren
deltségi viszonya, a szakirányítás módja — az állandó 
harckészültségi időszakhoz viszonyítva — változatlan ma
rad.

484. A futárszolgálat feladata a fokozott- és a háborús veszély 
harckészültség elrendelése után:
a) a feladat és útvonal tervek pontosítása;
b) erők és eszközök számbavétele, a hiányok pótlása;
c) a teljes személyi állomány azonnali berendelése;
d) munkaidő után és munkaszüneti napokon az állomány 

és eszközök együtt tartása;
e) a béke állomáshelyén maradva, onnan kiindulva végzi 

feladatát az állandó harckészültségi futárjárat útvonal 
terv betartásával.

485. A futárszolgálat feladata a teljes harckészültség elrendelé
se után:
a) a 72. órától a háborús időszaki futárjárat útvonal terv 

szerint az MN igényének megfelelően érintse a katonai 
szerveket;
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b) a személyi állomány és a járművek részére ki kell osz
tani a Varsói Szerződés tagállamai által rendszeresített 
futárigazolványokat és a megkülönböztető jelzéseket.

486. A belügyi szervek részére elrendelt kitelepülés után a 
párt, állami, belügyi és gazdasági szervek vonatkozásában 
a futárszolgálatot a háborús időszaki futárjárat útvonal 
terv alapján kell ellátni.

487. A háborús időszaki futárjárat útvonal terv elkészítéséhez 
szükséges ,,Címjegyzék”-et a BM „M” és szervezési cso
portfőnök küldi meg a BM Országos Futárszolgálatnak, 
ahonnan a vonatkozó feladatokat a területi belügyi szervek 
részére továbbítják.

488. A futárszolgálat megerősítése a belügyi szervek „M” ál
lománytáblázatában — illetve az Ut. mellékletében — 
meghatározottak szerint a BM központi tartalékából ve
zénylés útján, továbbá a tartalékosokkal van biztosítva.

489. A futárszolgálatra vonatkozó konkrét feladatokat végre
hajtási tervben kell rögzíteni. A tervet egy példányban 
elkészíteni és azt a belügyi szerv parancsnoka hagyja jóvá.

490. A futárszolgálat terve a fokozott harckészültség időszakára 
az alábbi intézkedéseket tartalmazza:
a) a feladattervek és a szükséges eszközök pontosítását;
b) az állomány berendelését;
c) a teljes harckészültségben érvénybelépő háborús idő

szaki futárjárat útvonal terv pontosítását;
d) a munka továbbfolytatását az állandó harckészültség 

időszakában érvényes futárjárati útvonal terv alapján;
e) a munkaidőn túl és munkaszüneti napokon megvalósí

tandó együtt tartás rendjét.

491. A futárszolgálat terve a teljes harckészültség időszakára 
tartalmazza, a szolgálat megerősítésével és a más szervtől 
átcsoportosított állomány szolgálatba állításával kapcso
latos feladatokat.
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492. A belügyi szerv kitelepülésének elrendelése esetére a fu
társzolgálat terve tartalmazza:
a) a belügyi szervek kitelepülésének elrendelése után a ki

település végrehajtásával;
b) a háborús működési helyre történő kiérkezés végrehaj

tásának rendjével, megjelölve a háborús működési hely 
címét és az elfoglalandó körletet;

c) a párt, állami, belügyi és gazdasági szervek háborús 
időszaki futárjárati útvonal terv szerinti munkával

kapcsolatos feladatokat.

493. A végrehajtási tervhez csatolni kell a háborús időszaki fu
tárjárati útvonal tervet.

494. A futárszolgálat személyi állománya és járművei más jel
legű feladatokra nem vehetők igénybe.
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1. sz. m elléklet
...........................................................  SZIGORÚAN TITKOS!

szerv (Kitöltés után.)

Szám: M—............... 19....... ...............sz. példány

K I M U T A T Á S

az M -készletezésű ...................................  szükségletről

Sor
szám Anyag megnevezése M. e. M

szükséglet
Meglevő
készlet Hiány

1 2 3 4 5 6
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A kim utatást anyagnem enként külön-külön (fegyver, lőszer, vegyivédel
mi, h íradó- és biztonságtechnikai, ruházati, élelmezési stb. anyagok) az
alábbiak szerint kell elkészíteni:

a) az 1., 2. és 3. rovatot értelem szerűen kell kitölteni;

b) a 4. rovatba a vonatkozó norm a alapján  tervezett szükségletet kell be
írn i ;

c) a műszaki, híradó- és biztonságtechnikai anyagok megnevezésénél a 
specifikációt (típus, rajzszám, csatorna beültetés stb.) is meg kell ad 
ni;

d) a híradó- és biztonságtechnikai anyagszükségletet egy éves felhasz
nálásra kell tervezni;

e) a 6. rovatba a 4. és 5. rovat különbözetét kell beírni;

f) az 5. és 6. rovatokat mindaddig, amíg a 4. és 5. rovatok között kü 
lönbség m utatkozik grafit ironnal kell k itölteni;

g) a k im utatást az anyagi osztály, híradó- és biztonságtechnikai eszközök 
és szolgáltatások esetében a híradó szolgálat vezetője ír ja  alá.
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2. sz. m elléklet

Szám: M—.............. /19........ ...............  sz. példány

............................................................ SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés u tán .)

K I M U T A T Á S
az „M” készletezési h írhálózat létesítési szükségletről

So
rs

zá
m

V iszonylat (pontos cím)

Tervezett
kábelhossz

Kábel A kábelépítés 
nagybani 

költségelő
irányzata 

e/F t

Megjegyzés
A B típus

kereszt- 
metszet, 
átm érő

1 2 3 4 5 6 7 8
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a) A 2. és 3. rovatba helység, utca, házszám megnevezését kell szerepel
tetni.

b) Minden egyéb különleges igényt a „Megjegyzés" rovatban kell sze
repeltetni.

c) Ezen nyom tatvány kitöltéséhez szükséges adatokat az illetékes posta
szervtől előzetesen be kell kérni.

d) A kim utatást a híradó szolgálat vezetője írja  alá.
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3. sz. melléklet

Szám: M—............... /19.......  ............... sz. példány

K I M U T A T Á S
a tartalékolandó számjeles, jelszavas, helyi és távolsági közvetlen

............................................................ SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés u tán .)
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a) A 2. 3. rovatokban helység, utca, házszám, objektum  megnevezését kell 
szerepeltetni.

b) A 4. rovatban távbeszélő összeköttetés esetén tb. távgépíró összekötte
tés esetén tg. jelölést kell írni.

Am ennyiben a távbeszélő összeköttetés rendeltetésszerű felhasználá
sához négyhuzalos összeköttetés szükséges, ezt 4 h-val kell jelölni. A 
nem 50 Baudos tg. összeköttetés igény esetén a konkrét Baudszám fel
tüntetése szükséges.

Am ennyiben egy teljes postai kábel, vagy egy részének igénybevétele 
m erül fel, akkor a kábel megnevezését, keresztm etszetét, vagy érpár- 
szám át az 5. rovatban kell feltüntetni, a 4. rovatba a „helyi kábel” 
megnevezés kerül.

c) Az 5. rovatban az ideiglenes céllal igénybevételre tervezett összeköt
tetést „ID” jellel kell megjelölni a tervezett napok, vagy hónapok szá
m ának feltüntetésével.

d) M inden egyéb különleges követelm ényt a „Megjegyzés” rovatban kell 
szerepeltetni.

e) A kim utatást a híradó szolgálat vezetője ír ja  alá.

— 148 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /146



4. sz. m elléklet

..................................  SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés u tán .)

Szám: M—..............j  19

K I M U T A T Á S

sz. példány

az igénybevételre tervezett objektum okba tartalékolandó postai hírközlő 
eszközökről, berendezésekről és előfizetői állom ásokról

So
rs

zá
m

Igénybevevő szerv

Tartalékolandó
O bjektum  

pontos meg
nevezése, 

címe
Megjegyzés

eszköz, be
rendezés 

megnevezése 
és típusa

bekapcsolt 
m ellékállo

mások száma

előfizetői állomások

távbeszélő telex

1 2 3 4 5 6 7 8
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a) A rovatokat értelem szerűen kell kitölteni.

b) A megjegyzés rovatban kell feltüntetn i a tartalékolás módját, vég
leges vagy ideiglenes, ideiglenes tartalékolásnál az időtartam ot.

c) A kim utatást a híradószolgálat vezetője írja  alá.

— 150 —
ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/3/1980 /148



5. sz. melléklet

Szám: M—.............../19.......  ............... sz. példány

K I M U T A T Á S
a tartalékolandó postai jelszavas előfizetői távbeszélő és telex 

állomásokról

............................................................ SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés után .)

s
N

1

Az objektum Az igényelt

Megjegyzés
rendeltetése pontos címe 

és megnevezése
előfizetői tb. 
állomások 

mennyisége

telex
állomás

mennyisége

2 3 4 5 6
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a) Ezen nyom tatványon azon igényeket kell szerepeltetni, am elyek a há
borús működési hely(ek)en, valam int ta rta lék  vezetési ponton levő 
BM objektum (ok)ban meglevő összeköttetéseken felül szükségesek. 
Az igénybevételre tervezett objektum okba tartalékolandó — m ár ott 
üzemelő — előfizetői állom ásokra vonatkozó igényt a 4. sz. m ellékle
ten kell szerepeltetni.

b) A 2. rovatban az objektum  felhasználási jellegétől függően „HMH” 
vagy „TVP” jelölést kell alkalm azni.

c) A 3. rovatban az objektum ot jelenleg használó szervet kell fe ltün te t
ni (pl.: kapitányság, őrs, stb.).

d) A 4., 5. rovatokban a békeidőszakban üzemelő állomásokon felül 
szükséges m ennyiségeket kell csak beírni darabszám  szerint.

e) Amennyiben a tervezett új előfizetői állomások bevezetéséhez a ki
épített kábel kapacitása m ár nem elegendő, azt a 6. rovatban jelezni 
kell és a szükséges kábelépítési igényt a 2. sz. m ellékleten kell sze
repeltetni.

f) A kim utatást a híradó szolgálat vezetője írja  alá.
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6. sz. m elléklet

szerv
SZIGORÚAN TITKOS!

(Kitöltés után.)

Szám : M—.............. /19........ ............... sz. példány

K I M U T A T Á S
az állandó (éjjel-nappali) postai távbeszélőközpont kezelői szolgáltatás

igényekről

Sorszám Helység megnevezése Sorszám Helység megnevezése
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A 2. rovatba a helyiség megnevezése alatt azon postahivatal székhe
lyét kell beírni, ahonnan az állandó kezelésre kért tb. állomás él.

Azoknál a távbeszélő összeköttetéseknél, melyek egy, vagy több köz
ponton keresztül kerülnek átvezetésre — felfűzős rendszer — ott va
lam ennyi helységet külön-külön fel kell tüntetni.

A kim utatást a híradó szolgálat vezetője írja  alá.
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7. sz. m ellék le t

Szám: M—.............../  19........ ............... sz. példány

...........................................................  SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés u tán.)

K I M U T A T Á S
az igénybevételre biztosított szolgáltatásokról

So
rs

zá
m

 
|

A szolgáltatást 
igénybevevő 
szerv, egység 
megnevezése

Az igénybevételre 
tervezett szolgáltatás 

megnevezése

A szolgáltatás biztosítására 
tervezett üzem, m űhely 

megnevezése és pontos címe

Az igénybevétel 
biztosítására illeté- 
kes hadkiegészíté
si- és terü letvédel
mi parancsnokság

Az igénybevétel 
biztosítására 

vonatkozó határozat 
száma.

Az igénybevétel 
m eghatározása

1 2 3 4 5 6

-
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a) Az 1., 2., 4., 5. és 6. rovatot értelem szerűen kell kitölteni.

b) Itt kell tervezni az olyan postai és vállalati fenntartási igényeket is, 
m elyekre az ÁHKSZ időszakában nincs szerződés, továbbá azokat a 
szolgáltatásokat, melyek az átvett objektum ok hírközlő eszközeinek 
fenntartásához szükségesek.

c) A híradó- és biztonságtechnikai szolgáltatásokat egy évre kell tervez
ni.

d) A 3. rovatban a szolgáltatás megnevezését és mennyiségét kell beírni
(pl.: fürdetés heti két alkalom m al egy-egy óra, m osatás havi ............
kg, gépjárm ű kis- és középjavítás ............... db, stb.).

e) A k im utatást az anyagi osztály, híradó és biztonságtechnikai eszkö
zök, szolgáltatások esetén a híradó szolgálat vezetője írja  alá.
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8. sz. m ellék le t
szerv

Szám: M—.............../19
SZIGORÚAN TITKOS!

(Kitöltés után.)

EGYÉNI SUGÁRADAGNYILVÁNTARTÓ LAP

Összegezett sugáradagm érő Név: .............
típusa: .......................................  Rendfokozat:
száma: .......................................  A nyja neve:

Rész sugáradagm érő Szül. éve: ..
típusa: .......................................
szám a: .......................................

Önkisülés értéke

So
rs

zá
m Sugáradag

mérő
típusa

Mérési
mód

Mérés
időpont

ja

Kapott
Bioló

giailag
hatásos

Összeg
zett

Meg
jegy

zés
sugáradag

1 2 3 4 5 6 | 7 8

(A nyom tatvány hátoldala megegyezik az előoldallal — fejrész nélkül)!
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A
 b
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ló

gi
ai
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vi
ss

za
m

ar
ad

t 
su

gá
ra

da
g

9. sz. m ellék le t

BIOLÓGIAI HATÁSCSÖKKENÉS DIAGRAMJA

A sugáradag elszenvedése óta eltelt idő

Háború időszakában megengedett m axim ális sugáradag értékek

Folyamatos sugárhatásra, egyszeri alkalom m al (4 napon belül) 50 r 

Többszöri besugárzásra 10 nap a latt 100 r

1,5—2 hónap a la tt 200 r

1 év a la tt 300 r
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10. sz. melléklet

Szám: M—.............../19.......

...........................................................  SZIGORÚAN TITKOS!
szerv (Kitöltés után.)

ÖSSZESÍTETT SUGÁRADAG JELENTŐLAP 

.............  év ...........................................  hó ....... nap.

So
rs

zá
m

Szerv megnevezése
A szem. áll. összesített sugáradagja

0—l 0r
fő %

11—50 r
fő %

51—99r
fő %

100—
150r
fő %

151—
300r
fő %

300r 
felett 
fő %

egészségügyi szolgálat parancsnok
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11. sz. m elléklet

szerv
SZIGORÚAN TITKOS!

(Kitöltés után.)

Szám: M—............../19........  ............... sz. példány

K I M U T A T Á S

a jelenleg meglevő és igénybevétellel biztosításra kerülő gépjárm ű 
és üzemanyagedényzetről

x  G é p já r m ű  
\  m e g n e -  

\  v e zé -  
se

\

Á llo m á n y  \  
m e g o s z lá sa  

S Z G K T G K E g y é b  g ép j K ü lö n le g e s  g é p já r m ű V jm ü . Ljmü. E g y éb Ü a. ed .
Ig é n y b e v é te l
le l b iz to s íto tt  

g é p já r m ű  
á tv é te lé n e k  

h e ly e  é s  id e je

na
gy

te
lj

.
kö

zé
pt

el
j.

ki
st

el
j.

fu
rg

on
te

re
p

j.
ös

sz
es

en
0,

8 
t.

-i
g

2 
t.

-i
g 

2 
t.

-t
ó

l
ös

sz
es

en
m

.b
us

z
au

tó
b

u
sz

 
j 

m
kp

.

c

N
73

üa
. 

sz
ál

l. 
ví

zs
zá

ll
.

rá
di

ós
m

en
tő

73

m
űh

el
y

d
ar

u
s

m
un

. 
gé

p. |
i

 ö
ss

ze
se

n 
m

.c
só

na
k 

ki
sh

aj
ó

 
eg

yé
b 

|

he
li

ko
p.

 
|

pó
tk

oc
si

 
u

tá
n

fu
tó

20
0 

l k
an

.
ta

rt
ál

y
k

ú
t

M eg lév ő

I g. ú t j .  b iz t.

Ö s s z e s e n :

Id . ig é n y b e v .
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a) A szerv megnevezése rovatban fel kell sorolni azokat a szervhez ta r 
tozó alegységeket, am elyek gépjárm űvel rendelkeznek, illetve „M” 
esetén igénybe vett gépjárm űvet kapnak.

b) A szervhez tartozó alegységek felsorolása u tán a bejegyzett adatokat 
összesíteni kell.

c) A kim utatást az anyagi szolgálat vezetője írja  alá.
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12. sz. m ellék le t

..................................  SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés után .)

Szám: M—............... /19........ ............... sz. példány

K I M U T A T Á S  
az igénybevételre tervezett objektum okról

So
rs

zá
m

Szerv, egység 
az igénybevétel 

történik  
mely részére

Az igénybevétel 
célja

Az igénybevételre 
tervezett 

objektum  
megnevezése 

és pontos címe

Az objektum ban 
levő helyiségek

Az ig én y b e
vétel b iztosí
tá s á ra  ille té
kes h a d k i
egészítő  és 
te rü le tv é 
delm i p a 

ran csnokság

Az igénybevétel 
biztosítására 

vonatkozó h a tá
rozat száma. Az 

igénybevétel 
m eghatározásaszáma ter. ossz. 

m2-ben

1 2 3 4 5 6 7 8
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a) Az 1., 2., 4, és 7. rovatokat értelem szerűen kell kitölteni.

b) A 3. rovatba az igénybevétel célját (pl.: háborús működési hely, pi
henőkörlet, gyülekezési hely, ta rta lék  vezetési pont, gépjárm ű-jav í
tóm űhely stb.).

c) Az 5. rovatba az objektum ban levő összes helyiségek számát.

d) A 6. rovatba az összes helyiségek alapterületét.

e) A 8. rovatba a biztosításra vonatkozó határozat szám át és az igénybe
vétel m ódját — „tartós” vagy „ideiglenes” — megjegyzést
kell beírni.

f) A kim utatást az anyagi osztály (szolgálat) vezetője írja  alá.
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13. sz. m elléklet

Szám : M—.............../19........ ............... sz. példány

...........................................................  SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés u tán .)

PÉNZSZÜKSÉGLETI TERV

Rovat, tétel, altétel Mérőszám 
fő, darab, eset, 

stb.

Egy mérőegy
ségre 

kiszabat 
Ft

Tétel
összesen

Ft

Egy hónapi pénzszükséglet 
rovatonként összesen 

Ftszáma megnevezése

1 2 3 4 5 6
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a) A rovatokat értelem szerűen kell kitölteni.

b) A tervet a pénzügyi osztály (alosztály, szolgálat) vezetője írja  alá.
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14. sz. melléklet

Szám : M—.............. /19........  ............... sz. példány
K I M U T A T Á S

............................................................ SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés után .)

a harckészültségi fokozatok időszakában elosztásra, kiszállításra 
kerülő ...........................................................  anyagokról

So
rs

zá
m

|

Anyag
megnevezése

M
. e

. Meglevő
össz

készlet
A kiszál

lítás 
ideje

Ebből kiadásra, illetve kiszáll. kerül R aktárban
m aradó
készlet

Működési 
helyre ki

szállítandó 
menny.

T art.
állom .

fe lszere 
léséhez

alegység részére

1 2 3 4 5 6 7 8
FHKSZ
HVHKSZ
THKSZ
FHKSZ
HVHKSZ
THKSZ
FHKSZ
HVHKSZ
THKSZ
FHKSZ
HVHKSZ  

THKSZ
FHKSZ
HVHKSZ
THKSZ
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a) Az 1., 2., és 3. rovatot értelem szerűen kell kitölteni.

b) A 4. rovatba a szervnél meglevő és kiszállításra tervezett összmeny- 
nyiséget (Béke és „M”).

c) Az 5. rovatba a felszerelési helyre kiszállítandó mennyiséget.

d) A 6. rovatba az alegységek részére kiadásra kerülő mennyiséget.

e) A 7. rovatba a szerv m egm aradó központi rak tári készletét.

f) A 8. rovatba a sorolt városokban m űködő szerv kiszállításra kerülő 
m ennyiségét
kell beírni.

g) A 4—8. rovatokat grafitironnal kell kitölteni a változások folyamatos 
vezetése végett.

h) A k im utatást anyagnem enként külön-külön az illetékes szolgálat ve
zetője vagy a feladattal megbízott személy készíti el és az anyagi osz
tály (szolgálat) vezetője írja  alá.
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E
lső k

iad
ás

19.......................h
ó

.............n.

 
M

ennyiségi egység 
j

 
A

 cik
k

 
 

m
egnevezése

A
 változás 

id
ő

p
o

n
tja 

és indok
o

lás 

b

M
arad


v

án
y

K
iadva

B
evonva

db | S áv o ly  g y a k . s a p k a
db | T é li s a p k a , m ű s z ő rm é s
db | T é li z u b b o n y , övvel
db T é li z u b b o n y  b é lés
db  T é li n a d rá g  b é lés
db | S áv o ly  z u b b o n y
db S áv o ly  p a n ta l ló
db  E ső k ö p e n y , s á to r la p
pár | K ö tö tt  k e s z ty ű

db | In g , m o lin ó
db | In g . té li
db | L egs. h á ló in g
db | A tlé ta  tr ik ó
db | A lsó n a d rá g
db A lsó n a d rá g , té li
pár  Z o k n i (k a p c a ) , té li
pár Z o k n i (k a p c a ) , n y á r i
db T ö rü lk ö z ő
db | N y a k s á l

pár | V u lk . ta lp ú  lá b b e li
pár | C s izm a  b ok . cs. sz.
pár | G u m ic s iz m a

db | D e ré k sz íj
db | D e ré k sz íj,  v á lls z íja s
db | N a d rá g sz íj
db | K ö p en y sz íj 1 c s a to s
db | K ö p e n y sz íj 2 c s a to s
db | T é rk é p tá s k a
db | J á r ő r tá s k a

— db | H á tiz s á k —M á lh a z sá k
db | J e ls íp ,  z s in ó r ra l
db | R o h a m s is a k
db  Á lcázó  r u h a
db | H ó lep e l
db | S z a lv e tta , PVC
db i D n á tro n z s á k
db 

A k ia d á s , v a g y  b e v o n á s  
e lism e ré s e



...........nap

M
ennyiségi egység

A
 cikk 

m
egnevezése

válto
zás 

\
őp

o
n

tja
indokolás

M
arad

vány

 K
iadva 

B
evonva

____________

db T a k a ró
db L ep ed ő
db S z a lm a z s á k
db S z a lm a  fejv á n k o s
db F e jv á n k o s  h u z a t

db Ő rb u n d a
p á r Ő rb o to s , h a lin a c s iz m a
db S z e re lő ru h a
db M o to rk e ré k p á rv e z . e s ő k ö p e n y
p á r M o to rk e ré k p á rv e z . k e s z ty ű
db M o to rk e ré k p á rv e z . v. sz em ü v .
db O v era ll 

db E v ő csésze
db K u la c s
db E v ő eszk ö z  k é s z le t

db P isz to ly  (szám a)
db G é p p is z to ly  (szám a)
db G u m ib o t
db B ilin cs
db L á tc ső
db T á jo ló
db 43. M. eg y ség es  lő sz e r
db 7,62 m m -e s  p isz to ly , g p i. tö lt .
db 9  m m -e s  p isz to ly  tö lté n y

db N em  ö n le o lv a s ó s  d ó z is m é rő
db Ö n le o lv a s ó s  d ó z is m é rő
db F o ly a d é k o s  s u g .-m é rő , eg y én i
db G á z á la rc
k lt Ös s z fe g y v e rn e m i v éd ő fe lsz .
k l t G ázv é d ő  r u h a
db SZV CS
db FVCS
db Ö n a m p u lla
db I x e c u r  ta b le t ta
db S eb k ö tö ző  c so m ag
db CO s z ű rő b e té t

A
eli

k ia d á s ,  v a g y  b e v o n á s  
s m e ré s e
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16. sz. melléklet

..................................  SZIGORÚAN TITKOS!
szerv  (K itö ltés u tán .)

Szám: M— ........../19 sz. példány

K I M U T A T Á S

a meglevő és igénybevétel ú tján  biztosított gépjárm űvek 
hajtó - és kenőanyagának egy havi szükségletéről

G épjárm űvek
megnevezése

M. e. 
db

Hajtóanyagok (liter/kp) Kenőanyagok (liter/kp)

Eg
yé

b

B
en

zi
n

86
-o

s

B
en

zi
n

92
-e

s
 

 

B
en

zi
n

98
-a

s

G
áz

ol
aj

B
en

zi
n 

üz
em

ű
gé

pj
ár

m
űv

ek
he

z
m

ot
or

ol
aj

D
ie

se
l ü

ze
m

ű
gé

pj
ár

m
űv

ek
he

z
m

ot
or

ol
aj

H
aj

tó
m

űo
la

j

K
en

őz
sí

r

Összesen:
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"M” készletezési norm a

GÉPJÁRM Ű ÜZEMANYAG

G épjárm űvek
megnevezése

Üzemanyag
megnevezése

Sz
em

él
yg

ép
ko

cs
i 

(k
öz

ül
et

i, 
te

re
pj

ár
ó,

 
kü

lö
nl

eg
es

)
T

eh
er

gé
pk

oc
si

 
(k

öz
ül

et
i, 

te
re

pj
ár

ó,
 

kü
lö

nl
eg

es
, a

ut
ób

us
z)

O
ld

al
ko

cs
is

 
m

ot
or

ke
ré

kp
ár

 

Sz
ól

ó
m

ot
or

ke
ré

kp
ár

H
aj

tó
an

y
ag

o
k

Benzin lit. 450 600 100 50

Gázolaj Üt. — 700 —

K
en

őa
ny

ag
ok

Benzin üzemelésű
gépjárm űvekhez m otorolaj kp; 10 15 6 2

Diesel üzemelésű
gépjárm űvekhez m otorolaj kp — 20 — —

Hajtóm űolaj kp 5 10 — —

Zsír kp 0,2 1 0,1 0,1

M egjegyzés:

1. A fenti üzem anyagnorm a 1 gépjárm ű 1 havi szükséglete.

2. A vízijárm űvek, valam int az aggregátorok, m unkagépek üzem 
anyag szükségletét a várható  feladatok végrehajtásához szükséges 
üzem órák alapján, az érvényben levő norm a szerint kell tervezni.

3. A tehergépjárm űvek üzemanyag szükségletének tervezéséhez csak 
a já rm ű  üzem eltetésének megfelelő (benzin vagy gázolaj) norm át 
lehet alkalm azni.
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17. sz. melléklet

Szám: M—.............../19 SZIGORÚAN TITKOS!

sz. példány

J ó v á h a g y o m :

, 19....... év ........... hó .......-n.

szerv vezetője, parancsnoka

szerv

„M” ANYAGKÉSZLETEZÉSI ÉS IGÉNYBEVÉTELI 
TERVEI
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Az anyagkészletezési és igénybevételi terv-nyom tatványokat a kitöltés 
után borítólappal kell összefűzni.

A tervet a belügyi szerv vezetője, parancsnoka hagyja jóvá.
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