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Budapest, 1966. január 20-án.

Tárgy: A BM. Sugárfigyelő és Jelző Rendszer megszervezése.

Az Országos Sugárfigyelő és Jelző Rendszer kiépítésével egyidejűleg 
intézkedés tö rtén t a Belügym inisztérium  szerveinek az Országos Sugár- 
figyelő és Jelző Rendszerbe történő bevonására.

A Sugárfigyelő és Jelző Rendszer lehetőséget biztosít a sugárszennye
ződés elkerülésére, illetve káros hatásának csökkentésére.

A Belügym inisztérium  és szervei személyi állom ányának radiológiai, 
biológiai és vegyi védelme, valam int az Országos Sugárfigyelési Főköz
pont részére -  a sugárhelyzet értékeléséhez -  adatok biztosítása érde
kében

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

1. A BM. Sugárfigyelő és Jelző Rendszer (az Országos Sugárfigyelő 
és Jelző Rendszer részeként) megszervezését, felállítását. A Rendszer 
működését 1966. július 1-től kezdje meg.

2. Az első pontban m eghatározott határidőtől állandó jelleggel sugár
helyzet értékelő és tájékoztató feladatokat kell ellátni:

a) a Belügyminisztérium  Főügyeleti Osztályán,
b) a Belügym inisztérium  Határőrség Országos Parancsnokságán,
c) a Belügym inisztérium  Határőrség kerületparancsnokságainál.

A sugárfigyelési, mérési és jelzési feladatokat:
d) a Belügym inisztérium  Határőrség kijelölt egységeinél, alegysé

geinél.
3. A Belügym inisztérium  Sugárfigyelő és Jelző Rendszerének meg

szervezésével és működésével kapcsolatban az illetékes m iniszterhelyettes 
adjon ki végrehajtási utasítást.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügym iniszter
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Kapják:

Készült:

miniszterhelyettesek,
főcsoportfőnökök,
BM. Határőrség országos parancsnoka, 
BM. Főügyeleti Osztály vezetője,
BM. „M.” Osztály vezetője 2 példányt. 
25 példányban.
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VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 1966. január 20.

Tárgy: A BM. Sugárfigyelő és Jelző Rendszerén ek megszervezése.

Általános rész

A belügym iniszter elvtárs 005/1966. számú parancsában rendelkezett 
a Belügym inisztérium  Sugárfigyelő és Jelző Rendszere (a továbbiakban: 
rendszer) szervezési, működési feltételeinek m egterem téséről és a műkö
dés 1966. július 1-vel történő megkezdéséről.

A Belügym inisztérium  szerveinél működő rendszer célja:
-  a BM. szervek, egységek személyi állománya RBV. védelm é

nek biztosítása,
-  az Országos Sugárfigyelő Főközpont részére az országos sugár

helyzet értékeléséhez adatok biztosítása.
M iniszter elvtárs parancsában foglaltak végrehajtására a következők 

szerint intézkedem.

I. fejezet

A rendszer szervezeti elvei

1. M iniszter elvtárs a rendszer feladatainak végrehajtására a BM. 
Főügyeleti Osztályát és a BM. Határőrség szerveit jelölte ki.

2. A BM. Sugárfigyelő és Jelző Rendszer működése során kétirányú
-  figyelő és jelző,
-  értékelő és tájékoztató

feladatot ha jt végre, ezért e szem pontnak a szervezeti kiépítésnél is érvé
nyesülni kell.

3. A rendszer működésével kapcsolatos feladatokat a BM. szerveknek 
megfelelő szervezettel, a létszám növelése nélkül, a szakmai tevékenység
gel egyidőben, annak kiegészítéseként kell végezni.

4. Figyelő és jelző feladatokat kell ellátni:
a) a BM. H atárőr-kerületeknél,
b) a BM. H atárőr-zászlóaljaknál,
c) a BM. H atárőr-kerületek és zászlóaljak alárendeltségébe tartozó, 

külön e célra kijelölt (1. számú m elléklet szerint) alegységeknél.
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5. Értékelő és tájékoztató feladatokat kell végrehajtani:
a) a BM. Főügyeleti O sztályán,
b) a BM. Határőrség Országos Parancsnokságán,
c) a BM. Határőr-kerületparancsnokságokon.

6. Az értékelő és tájékoztató feladatokat a fent nevezett szervek m in
denkori ügyeleti szolgálata végezze.

7. A rendszerbe bevont szervek ügyeleti szolgálati kötelm eit a végre
hajtási utasításból adódó feladatokkal ki kell egészíteni.

 II. fejezet.

A rendszerben részt vevő szervek feladatai.
Az észlelési és tájékoztatási adatok továbbításának rendje

1. A sugárfigyelésre kijelölt alegységek feladatai:
a) A parancsnok által előzetesen m eghatározott három időpontban, 

04.00, 12.00, 20.00 órakor ellenőrző m éréseket végez és ezt rögzíti 
a működési okmányokon.

b) Az ellenőrző m érések végrehajtását naponta egyszer a működési 
szabályzatban m eghatározott időpontban jelenti felettes szerve 
ügyeletének.

c) Atom robbanás észlelése, vagy 0,5 r/ó rá t meghaladó sugárszint 
mérése esetén a felettes szerve ügyeletének azonnal jelent. A to
vábbiakban a m éréseket óránként két alkalommal hajtja  végre.

d) A m érések eredm ényeit és a működéssel kapcsolatos tevékeny
séget a rendszeresített okmányokon folyam atosan vezeti.

2. A sugárhelyzet értékelő és tájékoztató feladatot ellátó szervek tevé
kenysége:

a) A határőr-kerületparancsnokságok ügyelete
-  a sugárfigyelésre kijelölt alegységek jelentéseit összegyűjti, 

értékeli, a saját ellenőrző és m érési adataival együtt 05,00 óráig 
a felettes szervének jelenti,

-  atom robbanás észlelésekor, vagy 0,5 r/ó rát meghaladó sugár
szint m érését parancsnokának, valam int a halaszthatatlan 
esetben m egtett intézkedésekkel együtt az elöljáró hadm űve
let ügyeletének azonnal jelenti,

-  elöljáró hadm űveleti ügyeletétől tájékoztatásképpen kapott 
adatokat az érin te tt alegységek részére továbbítja,

-  működésével kapcsolatos tevékenységét a rendszeresített ok
mányokon folyam atosan vezeti.

b) A BM. H atárőrség Országos Parancsnoksága ügyelete
-  az alárendelt egységek jelentéseit összegyűjti, értékeli és a 

BM. Főügyeleti Osztályára 07,00 óráig jelenti,
-  atom robbanás észleléséről, vagy a 0,5 r/ó rá t meghaladó sugár

szint m éréséről kapott jelentést a m egtett intézkedésekkel 
együtt azonnal továbbítja a BM. Főügyeleti Osztályára,

-  a felettes szervtől kapott adatokról alárendelt egységeit tá jé
koztatja,

-  a rendszer működéséhez rendszeresített okm ányokat vezeti.
c) A BM. Főügyeleti Osztálya

-  a BM. szervek sugárhelyzetre vonatkozó jelentéseit összesíti.  
értékeli és naponta 09,00 óráig továbbítja a Honvédelmi Minisz
térium  Főügyeletének,

-  atom robbanásról, vagy a 0,5 r/ó rá t meghaladó sugárszennye
zettségről érkező adatokat azonnal jelenti
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a m iniszter elvtársnak.
távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesének, 
az Országos Sugárfigyelő Főközpontnak, 
a sugárveszélyes zónában elhelyezett, vagy tevékenységre 
kötelezett BM. szervek, egységek vezetőit, parancsnokait a 
rájuk  vonatkozó m értékben tájékoztatja, 
a szükséges RBV. védelmi, vagy egyéb intézkedések foga
natosítására u tasítást ad, 

-  az Országos Sugárfigyelő Főközponttól naponta két alkalom
m al -  05,00 és 17,00 óráig -  kapott magaslégköri m eteoroló
giai adatokat ny ilvántartja , illetve a rendszerben tevékenykedő 
BM. szervek, egységek felé az egyéb tájékoztató adatokkal 
együtt továbbítja,

-  a rendszeresített működési okm ányokat folyam atosan vezeti.

3. A rendszerbe bevont szerveket, egységeket és alegységeket -  jelen 
végrehajtási utasítás 1. számú m ellékletében m eghatározottak szerint -  
fedőszámmal kell jelölni.

4. Rendkívüli időszakban -  a harckészültségi tervekben rögzítettek
nek megfelelően -  az értékelő és tájékoztató szolgálati feladatokat ellátó

-  BM. Főügyeleti Szolgálatot a BM. " M.” Osztály RBV. szak
előadóival, 

-  a BM. H atárőrség Országos Parancsnokság és a határőr-kerü- 
letparancsnokságok ügyeleti szolgálatát e szervek ABV. és 
vegyivédelmi szaktisztjeivel kell kiegészíteni.

5. A rendszer működésekor -  a helyzet adatainak rögzítésére -  az 
1 : 200 000 m éretarányú térképet kell használni. A tereptárgyak, vonatko
zási pontok m eghatározása rejtjelezve és a térkép eredeti fokhálózatának 
felhasználásával történjen. A m egjelölt m éretarányú m unkatérképet a 
rendszerben részt vevő szervek a sugárhelyzet értékelő és tájékoztató 
feladatokat ellátó alegységekig bezárólag 1966. július 1-ig készítsék el (az
1. és 3. számú m elléklet alapján) és azt az egyéb ügyeleti okmányokkal 
együtt titkosan kezeljék.

6. A rendszer működésével kapcsolatos jelentések, adatok továbbítása 
a BM. szerveinél meglevő híreszközök felhasználásával történjen. Az 
ellenőrző m érések adatait nemleges esetben nyíltan, szennyezettség észle
lése esetén rejtjelezve kell küldeni az e célra rendszeresített re jtje lező esz
közök felhasználásával.

7. A sugárhelyzetre vonatkozó jelentések, értékelő és tájékoztató ada
tok továbbítására rendkívüli helyzetben ,,SUFI” jelszó bemondása esetén 
a BM. Hírszolgálat soron kívüli kapcsolást köteles biztosítani a hívó és a 
h ívott szervek között.

III. fejezet

A megszervezésért és a működési feltételek biztosításáért 
felelős szervek feladatai

1. BM. „M.” Osztály
a) A m iniszteri parancs és jelen végrehajtási utasításban foglaltak 

végrehajtásának szakmai irányítása, ellenőrzése.
b) Az Országos Sugárfigyelő Főközponttal a rendszer zavartalan 

működése érdekében állandó kapcsolat tartása.
c) A rendszer működéséhez szükséges szakism eretek elsajátítását 

biztosító kiképzési tervek  elkészítése.
d) A rendszer működési szabályzatának kidolgozása.
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e) A BM. Főügyeleti Osztály személyi állománya, a BM. Határőrség 
Országos Parancsnoksága szervei RBV. szaktisztjeinek, szakegység 
parancsnokainak kiképzése.

f) A BM. Főügyeleti Osztály részére az adatok értékeléséhez szak
mai segítségnyújtás.

2. BM. I. Főcsoportfőnökség
A rendszer eredm ényes működése érdekében a BM. I. főcsoportfőnök 

gondoskodjon:
-  a rendszeresített szakfelszerelések,  anyagok (7. számú m ellék

let szerint) biztosításáról -  beszerzés, elosztás, szükség esetén 
átcsoportosítás ú tján  -  a BM: "M.” Osztály igényeinek meg
felelően,

-  a működéshez szükséges okmányok, nyom tatványok biztosítá
sáról.

3. BM. Határőrség Országos Parancsnoksága
a) A rendszer kiépítését biztosító parancs intézkedési terv  kidolgo

zása, a BM. „M.” Osztály egyetértésével történő kiadása.
b) A határőr-szervek vezetőinek a rendszer működésével kapcsola

tos eligazítása.
c) A rendszerben működő személyi állomány kiképzéséhez a harc

kiképzési utasításban szükséges óraszám biztosítása
alapképzésre 16- 20 óra
továbbképzésre évi 12- 16 óra

4. BM. Főügyeleti Osztály
a) A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének megszer

vezése.
b) A működéshez szükséges okmányok felfektetése és felszerelések

kel való ellátása.
c) Az adatok továbbítási rendszerének kidolgozása, az ügyeleti kö

telm ekbe történő beépítése.
d) Állandó kapcsolattartás a m iniszter elvtárs parancsában meg

nevezett HM. és BM. szervekkel.

IV. fejezet 

Egyéb rendelkezések

1. Jelen  végrehajtási utasításban foglaltakat teljes egészében ismernie
kell

-  a rendszerbe bevont BM. szervek parancsnokainak,
-  az illetékes ellenőrző és felügyeleti szervek szakközegeinek, 

s a rájuk  vonatkozó m értékben
-  a rendszerbe bevont hivatásos és sortisztes állománynak.

2. A rendszer biztonságos működése érdekében olyan személyt, aki a 
végrehajtandó tevékenység rendjét, a rendszeresített felszerelések és ok
mányok kezelésének m ódját nem ismeri, sugárfigyelő és jelző, értékelő 
feladatok ellátására kijelölni nem lehet.

A rendszer kiépítéséért, rendelkezés szerinti m űködéséért az érin tett 
BM. szervek, egységek vezetői, parancsnokai szem élyükben felelősek.

3. A rendszer megszervezéséért felelős BM. szervek vezetői, parancs
nokai úgy intézkedjenek, hogy az utasításban foglalt személyi, tárgyi és 
egyéb működési feltételek 1966. július 1-ig biztosítva legyenek.
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4. A BM. H atárőrség országos parancsnoka és a BM. „M.” Osztály 
vezetője a rendszer működésével kapcsolatos feladatok és ism eretek elsajá
tításának biztosítására 1966. m árcius 1-ig adjanak ki kiképzési tervet és 
gondoskodjanak a rendszerbe bevont személyi állomány kiképzéséről, fel
készítéséről.

Mellékletek

1. A rendszerben részt vevő szervek fedőtáblázata.
2. Sugárfigyelő napló az értékelő és tájékoztató szolgálat részére.
3. Sugárfigyelő napló a sugárfigyelésre kijelölt alegységek részére.
4. A megyék területének körzetbeosztása.
5. Magaslégköri meteorológiai adatok fedőtáblázata.
6. M agaslégköri adatok nyilvántartási naplója.
7. A rendszernél rendszeresített szakfelszerelések norm atáblázata.
8. Sugárhelyzet nyilvántartási napló nemleges jelentések vételére.

NÉMETI JÓZSEF s. k.
rendőr vezérőrnagy 
m iniszterhelyettes
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