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P A R A N C S A
Budapest, 1960. április hó 8-án

Tárgy: A légoltalmi hivatásos szervek 1959-ben végzett munkája 
és az 1960. év fő feladatai

A párt és a kormányhatározatok végrehajtása során, a légoltalmi hivatá
sos szervek 1959-ben számottevő eredményeket értek el az ország lég
oltalmának új, korszerű alapokra való helyezésében a hadműveleti, szer
vezési, kiképzési, műszaki és más területeken egyaránt. A tömegpusztító 
eszközök elleni védekezés elvének megismerése érdekében szélesebb 
mértékben viszonylag jobban folyt a lakosság tájékoztató oktatása.
A rendelkezésre bocsájtott hiteleken belül kezdetét vette a speciális, 
védett légoltalmi irányító létesítmények kiépítése; továbbá nagyobb 
ütemben folytatódott a légoltalmi alakulatok és szervezetek szakfelsze
relésekkel, gépekkel, műszerekkel való ellátása.
A légoltalmi hivatásos szervek személyi állománya jól ismeri az előtte 
álló feladatokat és fokozott felelősségérzettel vette ki részét azok végre
hajtásából. A tisztek és tiszthelyettesek jelentős része szorgalmasan 
fokozza általános műveltségét, emeli szaktudásának színvonalát, mind
ezek elősegítik szolgálati tevékenységük megjavítását.
A.hivatásos légoltalmi szervek munkájában a következő főbb hiányossá
gok jelentkeznek: Egyes megyei légoltalmi törzsek nem tulajdonítanak 
kellő jelentőséget a légoltalmi harckészség fokozásának, nem tanulmá
nyozzák megyéjüket annak érdekében, hogy minél célszerűbben tervez
zék és hajtsák végre a légoltalmi intézkedéseket.
A légoltalmi törzseken belül hiányzik az egyes tisztek munkájának kellő 
koordinálása, ami egyébként jellemző az Országos Légoltalmi Törzs
parancsnokság osztályainak munkájára is. Ügy országos, mint helyi vi
szonylatban a légoltalmi központok többségükben nem felelnek meg a 
biztonságos irányítás céljának harci körülmények között. De a terü
leti törzsek sem fordítanak kellő figyelmet a meglévő irányító lég
oltalmi létesítmények állandó készenlétben való tartására. Gyengén való
sulnak meg a rádióhíradás, riasztóberendezések kiépítését célzó rendel
kezések.
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Megengedhetetlenül lassan valósul meg a korszerű tömegpusztító eszkö
zökről és az ellenük való védekezés módszereiről szóló új kiképzési 
anyagok tanulmányozására való áttérés. Az Országos Légoltalmi Törzs
parancsnokság számára nagy számban rendelkezésre álló szovjet kikép
zési anyagokat mindmáig alig használják a kiképzések minőségének fo
kozása érdekében.
A légoltalom hivatásos állománya körében még mindig gyenge a fegye
lem, ami azt igazolja, hogy nem megfelelő a párt politikai és nevelő
munka színvonala.
1959- ben a tisztekre és a tiszthelyettesekre 131 fenyítés lett kiszabva, 
ebből az összes fenyítések 14 százaléka olyan — tiszthez méltatlan — 
cselekményekért történt, mint leittasodás és botrányokozás. Ezek a je
lenségek aláássák a légoltalmi szervek tekintélyét és káros hatással 
vannak a szolgálati tevékenységre.
1960- ban a párt és a kormány a légoltalom fejlesztésével kapcsolatos 
határozataiból adódóan a légoltalmi hivatásos szerveknek jelentősen na
gyobb terjedelmű munkát kell végrehajtani, mint 1959-ben.
A meglévő hibák és hiányosságok kiküszöbölése, valamint az ország lég
oltalmának további kiépítése és harckészültségének fokozása érdekében

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

1. Meg kell kezdeni és 1960. év végéig be kell fejezni a megyei és 
városi légoltalmi hadműveleti tervek kidolgozását. Az Országos 
Légoltalmi Törzsparancsnokság legkésőbb 1960. április 15-ig állítsa 
össze és küldje szét az összes megyei és városi légoltalmi törzsek 
számára a légoltalmi hadműveleti tervek kidolgozásával kapcsola
tos utasítást. A légoltalmi hadműveleti tervek kidolgozásával egy
idejűleg biztosítani kell a kitelepítési tervek kidolgozását is az ille
tékes kitelepítési bizottságok által. Ennél a munkánál a légoltalmi 
törzsek nem csak a kitelepítési tervek kidolgozásának szervezői, 
hanem ezen munka fő végrehajtói is legyenek.

2. 1960. július 1-ig elő kell készíteni és jóváhagyás céljából felter
jeszteni a légoltalmi híradó, riasztó hálózatának fejlesztési tervét. 
Ebben a tervben légoltalmi célok használatára főképpen az ország
ban jelenleg meglévő vezetékes és vezetéknélküli hírhálózattal kell 
számolni, kiegészítve azt a legújabb speciális rádió és jelzőkészü
lékkel.
1960-ban be kell fejezni a szirénák hangos próbáját a lakott hely
ségekben, kivéve Budapestet, amelynek szirénapróbája külön enge
dély tárgyát képezi.

3 . 1960/61. kiképzési évtől biztosítani kell, hogy a légoltalom egész 
parancsnoki és személyi állománya a korszerű kiképzési anyagokat 
tanulmányozza, sajátítsa el a tömegpusztító eszközökről, az ellenük 
való védekezés módszereiről és a kárfelszámolás módjairól szóló 
ismereteket.
Ennek érdekében:
a) 1960. március 15-ig meg kell határozni a légoltalmi kiképzési 

csoportokat,
b) Augusztus 15-ig ki kell dolgozni és szétküldeni a területekre a 

részletes programot minden oktatási forma számára.
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Ezekben a programokban elő kell irányozni gyakorlati foglal
kozásokat, törzsgyakorlatokat és nagygyakorlatokat.

c) 1960. március 31-ig meg kell állapítani, hogy milyen kiképzési 
segédeszközök szükségesek a rendszeres kiképzés biztosítása ér
dekében, figyelembevéve főképpen a Szovjetunió és a többi szo
cialista országok meglévő kiképzési anyagainak fordítását. A ki
képzési év kezdetéig a szükséges példányszámban ki kell adni 
ezeket a tansegédleteket.

d) Szinkronizálni kell a Szovjetunióból kapott következő oktató fil
meket: „A lakosság atomvédelme”, „A lakosság vegyvédelme” 
,,A lakosság biológiai védelme” , „Városi légoltalom működése 
készenléti állapot, légiriadó és kárfelszámolás alatt”, ,,A dnye- 

propetrovszki megye légoltalmi nagygyakorlata”. Ezeket 
a filmeket a szükséges mennyiségben sokszorosítani kell és szé
les mértékben fel kell használni a légoltalmi személyi állomány 
kiképzésében, az első három filmet, pedig a lakosság tájékoztató 
oktatásában is.

e) 1960-ban két bemutató nagygyakorlatot kell végrehajtani: egyet 
hatósági és egyet üzemi vonalon.

f) Tartalmilag meg kell javítani a Magyar Légoltalom c. újságban 
és a Légoltalmi Szemlében közlendő anyagokat, tekintettel arra, 
hogy a megjelenő cikkeket széles mértékben fel kell használni 
nemcsak mint a légoltalmi intézkedések propaganda eszközét, 
hanem mint a korszerű kiképzés eszközeit is.

4. A LOT. 0101. sz. alakulat állományának kiképzését úgy kell foly
tatni a kiadott kiképzési tervek alapján, hogy a kiképzési év végén 
az alakulat záró nagy gyakorlatot tarthasson, bemutatva az egységek 
összműködését kárterületen, ugyanakkor a tűzszerészek tevékeny
ségét fokozni kell annak érdekében, hogy az ország területéről be
jelentett hatástalanításra váró lőszerek megsemmisítése a legrövi
debb időn belül megtörténjen. Érje el a 0101. sz. alakulat azt, hogy 
a lőszerek mentesítése terén a bejelentések ütemében a mentesíté
sek is végre legyenek hajtva.

5. A rendelkezésre álló hitelek keretén belül kell megvalósítani főkép
pen az irányító légoltalmi létesítmények tervezését, építését és re
konstrukcióját. A Légoltalom Országos Törzsparancsnoksága 1960. 
október 1-ig készítsen javaslatot és terjessze fel hozzám jóváha
gyásra, hogyan lehet a légoltalmi létesítményeket legcélszerűb
ben elhelyezni úgy, hogy az összkiadások csökkenjenek, a tö
mör belső tervezés, a védőképesség csökkentése, a leggazdaságo
sabb építőanyagok és korszerű építési módszerek hatékony alkal
mazása segítségével.
1960. július 1-ig utasítást kell kidolgozni a meglévő légoltalmi léte
sítmények használatának, karbantartásának békebeli rendjéről.
Rendezni kell a földalatti terek nyilvántartásának kérdését és vég
legesen szabályozni kell bérbeadásukat.

6. Gondosan tanulmányozni kell a lakosság védelmére szolgáló óvó
helyek állapotát és számát a városokban és az üzemekben. Az óvó
helyek számadatainak elemzése alapján minden lakott helyiségben, 
(üzemben) figyelemmel azok sorolására, az összlakosság számára
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(legnagyobb műszakra) és az óvóhelyek összbefogadóképességére, 
elő kell készíteni és legkésőbb 1960. július 1-ig a következő meg
indokolt javaslatokat kell felterjeszteni: mely városokban és milyen 
üzemekben nem célszerű 1961-től kezdve óvóhelyeket építeni az 
újonnan épülő lakó, ipari és egyéb épületek alá. A javaslat előké
szítésénél tanulmányozni kell a Szovjetunió tapasztalatát e kér
désben.

7. Utasítást kell kidolgozni és 1960. év végéig kiadni a speciális gé
pek, erőgépek és készülékek, műszerek karbantartására (megőrzé
sére) kihasználására és harci felhasználására vonatkozólag.

8. Az év folyamán el kell készíteni a vegyi és egészségügyi stabil és 
mobil intézmények fejlesztési tervét.

9. Kötelezni kell minden parancsnokot, hogy rendszeresen és céltuda
tosan foglalkozzon beosztottaival, segítse azok munkáját, ismerje 
magánéletét, magatartását, követelje meg tőlük az általános művelt
ség és a szakképzettség színvonalának a fokozását.
A minősítési anyagok, valamint a káderfejlesztési terv gondos elké
szítésével biztosítani kell a tisztek és a tiszthelyettesek politikai és 
szakmai felkészültségének jelentős növekedését, a katonai fegyelem 
megszilárdítását. Ezen feladatok végrehajtásánál a pártszervezetek 
segítségét vegyék igénybe.

10. Az Országos Légoltalmi Törzsparancsnokság javítsa meg ellenőrző 
munkáját elsősorban a minisztériumok légoltalmi szervei, valamint 
a megyei és városi légoltalmi hivatásos szervek felé és nyújtson 
számukra kellő gyakorlati segítséget az előttük álló feladatok meg
oldása érdekében. Az ellenőrzést tervszerűen és céltudatosan kell 
megvalósítani.
Megkövetelem a légoltalmi hivatásos szervek egész parancsnoki és 
beosztott állományától a megfeszített munkát, hazánk véderőké
pességének megszilárdítása, a párt és a kormány által elénk tűzött 
feladatok megvalósítása érdekében.

Jelen parancsomat a hivatásos légoltalmi szervek teljes személyi állo
mánya előtt ismertetni kell.
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