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A Belügyminisztérium teljes személyi állománya vagy egyes szervei 
gyors riadókészültségbe helyezése érdekében szükséges a riadóztatás 
rendszerének jó és körültekintő kidolgozása.
A riadóztatás gyors és maradéktalan végrehajtása érdekében

a szervek vezetői és parancsnokai a riadóztatás rendszerét az alábbiak 
szerint szervezzék meg:

1. A riadó lehet harci vagy gyakorló riadó, ezen belül:
a) általános riadó,
b) részleges riadó.
Általános riadónak nevezzük azt, ha a vezető (parancsnok) vala
mennyi alárendelt szervét (egységét, alegységét) riasztja.
Részleges a riadó akkor, ha egyes alárendelt szerveket (alegysége
ket, egységeket) riasztanak.

2. A riadó elrendelésére jogosult:
a) A BM szervek teljes állományának riasztására:

— a Belügyminiszter, vagy a Belügyminiszter első Helyettese;
— a Belügyminiszter megbízásából a miniszterhelyettesek.

b) Az irányításuk alá tartozó szervek (alegységek, egységek) riasz
tására:
— a Főcsoportfőnökök, országos szervek parancsnokai,
— a Csoportfőnökök, központi főosztályok és önálló osztályok 

vezetői,
— a budapesti és megyei rendőrfőkapitányok, Járási, városi, 

kerületi rendőrkapitányok,
— karhatalmi, határőrségi, kormányőrségi és tűzoltó szervek
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c) A BM szervek vezetői (parancsnokai) általános riadót csak enge
déllyel rendelhetnek el. Ez esetben engedélyt kell kérni a köz
vetlen elöljáróktól. A riadó elrendelését előzetesen közölni kell 
a BM Főügyeleti Osztállyal. Ha több szerv (alegység, egység) 
részére rendelnek el részleges riadót, úgy azt az elöljárónak, s a 
BM Főügyeletnek, kötelesek jelenteni, illetve arról tájékoztatni.

3. A riadó jele:
A riadó jele negyedévre előre kiadott naponként változó háromjegyű 
számból áll (harmincegy számból, a hónapok megjelölése nélkül).
Az egyes napokra meghatározott riadószám 0 órától 24 óráig érvé
nyes.
A riadószámokat ,,Csak riadó esetén bontható fel!” jelzésű zárt bo
rítékban kell kiadni. A riadószámokat úgy kell kezelni, hogy szük
ség esetén azonnal rendelkezésre álljon. Az ügyeleti szolgálat meg
kezdésekor pedig az ügyelet vezetőjének (ügyeletesnek) kell átadni. 
A riadószámokat tartalmazó boríték csak riadó elrendelése esetén 
bontható fel. s a riadószám kijegyzése után azt ismét titkosítani 
kell.
Amennyiben a boríték tévedésből vagy más okból kerül felbontásra, 
vagy elveszett, azt azonnal jelenteni kell, s a kiadó szervnek kell 
visszaküldeni.

\
4. Riadószám kiadására jogosult:

a) A BM Főügyeleti Osztály: a központi szervek részére, az orszá
gos parancsnokságok, valamint a budapesti és megyei rendőrfő
kapitányságok részére.

b) Központi szervek: a Budapesten levő közvetlen alárendelt ügye
leti szolgálatot tartó szerveik részére.

e) A Határőrség Országos Parancsnoksága, a Karhatalom, a Tűz
rendészet, a Kormányőrség: az alárendelt egységek (alegységek), 
szervek részére.

d) A Budapesti Rendőrfőkapitányság: a kerületi rendőrkapitánysá
gok részére.

e) A megyei rendőrfőkapitányságok: a városi, Járási rendőrkapi
tányságok részére.

f) A városi, járási rendőrkapitányságok: az őrsök részére.
\

5. A riadó elrendelésének módja:
a) Általános riadót a miniszter vagy miniszterhelyettesek, a BM 

Főügyeleti Osztályon keresztül rendelik el.
A BM szervek riasztása láncolatszerűen, a riadószámot kiadó 
szervek útján történik.

b) A riadót az elrendelésre jogosult vezető közvetlen, vagy szervé
nek ügyeletén keresztül rendeli el. Amennyiben a riadó elrende
lése a BM Főügyeleti Osztályon keresztül történik, a BM Fő
ügyelet a riadót általában az ügyeleti szerveken keresztül ren
deli el.

c) A BM megyei (járási) szervek vezetői a riadó elrendeléséről köl
csönösen tájékoztassák egymást.
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d) A riadóztatott szerv parancsnoka (vezetője) a riadó elrendelésé
ről tájékoztassa a területileg illetékes pártbizottság első titkárát.

6 . A riadó utasítás kiadásának módja:
— személyesen,
— futár útján (írásban),
— híradó eszközök alkalmazásával (riadószámmal).

7. A riadó utasítás továbbításának módja:
a) Az ügyeletes tiszt az általa riasztandó szervek ügyeletesei ré

szére a riadó utasítást, szolgálati megnevezésének közlésével az 
arra a napra érvényes riadószám megjelölésével továbbítja: pl. 
"Itt a BM Főügyelet. Intézkedjen a 383. sz. alapján”.

b) Az előző pontban foglaltakon kívül közölni kell, hogy a riasztás 
mely szervekre (alegységekre, egységekre) vonatkozik, illetve
nem vonatkozik.

c) A riasztás a központból a megyei (kerületi) szervek felé géptáví
rón vagy telefonon, a budapesti szervek felé általában telefonon 

vagy futár útján történik.
A megyei és alsóbb szervek parancsnokai a riasztást a helyi kö
rülményektől függően, a legcélszerűbb eszközökkel végezzék.

8. Személyek riasztása:
a) A lakásukon tartózkodó, telefonnal rendelkező vezetők és beosz

tottak riasztása telefonon történjék. A riasztás szövege: „Éb
resztő, szolgálati helyére azonnal vonuljon be”.

b) A lakásukon tartózkodó, telefonnal nem rendelkező vezetők és 
beosztottak riasztása szervenként, egységenként a helyi viszo
nyoknak megfelelő legalkalmasabb módon, részletesen kidolgo
zott kiértesítési terv alapján történjék. Őrsöket csak kivételes 
esetben lehet riadóztatás céljára (kiértesítésre) igénybevenni, 
általában csak harci riadó elrendelésekor.

c) A személyi állomány bevonulási ideje:
— a határőrségnél és karhatalomnál 3 óra,
— a többi BM szervnél 4 óra.
A fenti bevonulási idő a maximumot jelenti, melyet a BM szer
vek vezetői — amennyiben azt a helyi viszonyok lehetővé teszik
— kötelesek csökkenteni, kategorizálni.

d) Tekintettel a folyamatos szabadságokra, távol lakókra, gyengél
kedőkre, stb., amennyiben a riadóztatott állomány 80 százaléka 
bevonult, úgy a gyakorló riadót végrehajtottnak kell tekinteni.

9. Az ügyeletes tiszt feladata a riadóparancs vétele után:
a) Az ügyeletes tiszt a riadóparancs vétele után bontsa fel a riadó

számot tartalmazó borítékot, ellenőrizze a riadószám azonossá
gát. Telefon útján kapott riadóparancs esetén a riadószám azo
nosságának megállapítása után visszahívással győződjön meg a 
riadó elrendelésének jogosságáról.
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b) A riadóparancs ellenőrzése után az ügyeletes tiszt ügyeleti 
naplójába Jegyezze fel, hogy a riadóparancsot kitől, mikor (óra, 
perc) kapta, milyen utasítással és milyen módon (szóban, telefo
non, stb.).

c) A riadóparancs vételéről vezetőjének azonnal adjon jelentést.
d) Ezt követően a riadó, illetve kiértesítési terv alapján — a kapott 

riadóparancsnak megfelelően — hajtsa végre a riasztást.
e) Munkaidő alatt a riasztás a szervek vezetőin keresztül történik.

A riasztás módja és az elvégzendő feladatok az ügyelet útján 
történő riasztással azonosak.

10. A személyi állomány kötelessége a riadóparancs vételekor:
a) Riadóparancs vétele után a riadóztatott vezető és beosztott köte

les a. legrövidebb időn belül — szolgálati beosztásának és az 
időjárásnak megfelelő öltözetben szolgálati fegyverével és az 
előírt riadó-felszereléssel szolgálati helyére bevonulni és ott köz
vetlen vezetőjénél jelentkezni.
A riadó-felszerelést a központi szervek vezetői, országos parancs
nokok, a feladatnak megfelelően szabják meg.

b) A riadó elrendelése után az objektum őrzésre kivezényelt őrsze
meket a szükségnek megfelelően kell megerősíteni. A körzet
megbízottakat be kell vonultatni az őrsre.

c) A vezetők kötelesek beosztottaik bevonulását ellenőrizni, létszá
mukat megállapítani, tartózkodási helyüket kijelölni, s a felada
tukat meghatározni.
A beosztottak körletüket (tartózkodási helyüket) vezetőjük enge
délyével hagyhatják el.

d) Azok a távol lakó vezetők és beosztottak, akik 4 órán belül köz
úti közlekedés szünetelése vagy egyéb okok miatt szervükhöz 
bevonulni nem tudnak, a lakóhelyükhöz legközelebb eső BM 
szervnél kötelesek jelentkezni és telefon útján Jelenteni vezető
jüknek tartózkodási helyüket.

11. Jelentés, összeköttetés:
a) A jelentések rendjét, idejét a riadót elrendelő szerv vezetője (pa

rancsnoka) határozza meg, a riadó elrendelésével egyidejűleg.
b) A hírszervek vezetői riadó elrendelésétől kötelesek biztosítani  

a lehető legrövidebb időn belül a híreszközök folyamatos és za
vartalan működését.
A riadó ideje alatt forgalmazás tekintetében a BM Főügyeletnek 
elsőbbségi joga van.

c) A riadó elrendelésétől a Főügyeleti Osztály rendelkezik a BM 
tartalék gépjármű állománya felett.

12. A riadó beszüntetése:
a) A riadót beszüntetni, a riadót elrendelő vezetőnek van joga. A 

riadó beszüntetésére vonatkozó utasítás kiadása az adott időpont
ban érvényben levő riadószám felhasználásával az ügyeleti szer
veken keresztül történik. (Pl.: ...Itt a Budapesti Főkapitányság 
ügyeletes tisztje. A 383. sz. alapján kiadott intézkedés meg
szűnt.”)
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b) Ha az ügyeletes tiszt a riadó beszüntetésére vonatkozó utasítást 
telefonon kapta, visszahívás útján ellenőrizze annak hitelességét.

A központi szervek és az Országos Parancsnokságok vezetői Jelen 
parancsom alapján 1964. február 1-ig vizsgálják felül a saját és az alárendelt 
szervekre vonatkozó riadó-utasítást és a szükséges intézkedést tegyék 
meg.
A laktanyák, szolgálati épületek védelmi tervét a szervek vezetői készít
sék el és a riadó-utasítás mellékleteként kezeljék. Gondoskodjanak a 
riadótervek naprakész állapotban tartásáról, a személyi állomány eliga
zításáról.
Parancsom maradéktalan végrehajtásáért a Vezető Elvtársakat teszem 
felelőssé. A parancs végrehajtásának ellenőrzésével a BM Titkárság Ve
zetőjét bízom meg.
Jelen parancsom 1964. február 1-én lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 
1957. évi 40. számú miniszteri parancsot hatályon kívül helyezem.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok 2-2 pld.. 
Csoportfőnökök,
Központi fő- és önálló osztályvezetők, 
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok. 

Készült: 90 példányban.
Tartalmaz: 5 lapoldalt.
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