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Szám: 10-24/1/1983.

A Magyar Népköztársaság 

belügyminiszter-helyettesének 

1/1983. számú 
PARANCSA

a belügyi operatív rövidhullámú rádiószolgálatnál, 
magasabb harckészültségi fokozatokban bevezetésre 
kerülő rendszabályokról szóló szabályzat kiadásáról

Budapest, 1983. március 1-én.

A Magyar Népköztársaság belügyminisztériumi államtitká
rának 3/1980. számú parancsával kiadott szabályzat 474. pont
jában kapott felhatalmazás alapján kiadom a belügyi operatív 
rövidhullámú rádiószolgálat magasabb harckészültségi fokoza
tokban bevezetésre kerülő rendszabályairól szóló szabályzatot 
(a továbbiakban: szabályzat).

A szabályzatban foglaltak egységes értelmezése, elsajátítá
sa, betartása és végrehajtása érdekében

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

1. A BM központi szervei részére az operatív rövidhullámú 
rádiószolgálati feladatok végrehajtását magasabb harckészültségi 
fokozatokban a BM III/6. Osztály alegységei az állandó harc- 
készültség időszakában érvényben levő forgalmi rendelkezések 
és a szabályzatban meghatározottak együttes alkalmazásával 
biztosítsák.
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2. A szabályzatot az érintett személyi állomány ismerje meg, 
rendelkezéseit tartsa be.

3. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba.

F Ö L D E S I  J E N Ő  s. k.
hőr. vezérőrnagy, 
miniszterhelyettes

Készült: 60 példányban.
Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,

Államtitkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

BM III. főcsoportfőnök-helyettesek,
BM III/V. csoportfőnök,
BM „M” és Szervezési csoportfőnök,
BM Kormányőrség parancsnoka,
BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztály vezetője,
BM III. Főcsoportfőnökség Operatív Koordináló, Ellenőrző 

és Titkársági Osztály vezetője,
BM III/5., 6., 7. Osztály vezetője,
BM FRE parancsnoka,
BM I/2. Osztály vezetője.
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A magasabb harckészültségi fokozatokban -  azok elren
delésének fedése céljából -  az operatív rövidhullámú rádió- 
rendszerek forgalmi rendjének meg kell egyeznie az állandó 
harckészültség időszakában alkalmazottakkal.

2. A 9/1980. számú belügyminiszteri utasítás 17. sz. mellék
letének 4. pontja alapján a rádióforgalmat az alábbi rendszabá
lyok betartásával kell biztosítani:

a) a háborús veszély harckészültség időszakának elren
delésétől az adóberendezések kisugárzási idejét lehető
leg az információ időtartamára kell korlátozni;

b) az adók lehangolását műantennákra terhelve kell vé
gezni, az üzemi antennára történő illesztést közvetlenül 
az adás megkezdése előtt kell végrehajtani;

c) a rádióadások sugárzási teljesítményét és irányát a le
hetőségek számításbavételével a célterületekre kell biz
tosítani;

d) kiemelt figyelmet kell fordítani a rádióforgalmi szol
gálat szabályainak és az üzemfegyelemnek szigorú be
tartására, a rádióadások pontos időben történő leadá
sára, a rádiótávírászok munkájára utaló, esetleges jel
lemző sajátosságok megszüntetésére.

3. A BM III/6. Osztály (a továbbiakban: Osztály) alegységei 
a belügyi operatív rövidhullámú rádiószolgálati feladatokat a 
magasabb harckészültségi fokozatokban az alábbi eszközökkel 
látják el:

I.
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a) az operatív rövidhullámú adóközpont nagy- és közepes 
teljesítményű adóberendezéseivel, antennarendszereivel 
és segédberendezéseivel, az adóközponthoz átviteltech
nikai rendszeren csatlakozó rádióirodák berendezései
vel, azok üzemképességéig;

b) az operatív rövidhullámú adóközpont és kapcsolódó 
rádióirodák üzemképtelenné válása esetén:
-  a rendelkezésre álló 2 db R-110 M2 típusú közepes 

teljesítményű mobil rádióállomással,
-  a népgazdaságból igénybevétel útján biztosított -  

naponta 04,00 -  08,00 óráig a BM rendelkezésére 
álló - , 1 db nagyteljesítményű rövidhullámú adó
berendezéssel.

4. Az operatív rövidhullámú adóközpont nagyteljesítményű 
adóberendezései a hírszerzés és az elhárítás operatív rövidhul
lámú rádiótávközlési igényeinek, valamint magasabb harcké
szültségi fokozatokban a Magyar Népköztársaság Kormánya 
részére külön utasításra biztosítandó adásoknak a kielégítését 
szolgálják.

5. Az operatív rövidhullámú adóközpont közepes teljesít
ményű adóberendezéseivel kell biztosítani a párt- és kormány
vezetés nemzetközi titkosított híradásához szükséges rövid- 
hullámú rádióösszeköttetési csatornákat, a belügyi szerveknek 
a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályán keresztül jelentkező 
kétoldalú rádiótávközlési igényeit és a rádióelhárító szolgálattal 
jelentkező rádióadásokat, valamint a HB 7/251/1974. számú 
határozata alapján a Honvédelmi Minisztérium részére a hidro
meteorológiai rádióadásokat.

6. Szükség esetén a népgazdaságból a meghatározott időtar
tamra igénybevétellel biztosított 1 db rövidhullámú nagytelje
sítményű adóberendezés a hírszerzés és elhárítás operatív rádió
távközlési igényeinek kielégítését szolgálja. A rövidhullámú 
adóberendezés, valamint modulációs és szolgálati összekötteté
seinek aktivizálása a „Vipera-7” fedőnevű jelszavas távközlési 
hálózat tervében meghatározottak szerint kerül biztosításra.

7. A teljes harckészültség időszakában a háborús működési 
helyre, illetve körzetébe települő 2 db R-110 M2 mobil RH rádió- 
állomás -  az operatív rövidhullámú adóközpont üzemképte-
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lenné válása esetén -  a párt- és kormányvezetés nemzetközi 
titkosított hírrendszerének rövidhullámú rádióösszeköttetési 
csatornáit, a BM szerveinek nemzetközi együttműködését bizto
sító kétoldalú rövidhullámú távközlési igényeit, valamint a rádió
elhárító szolgálattal kapcsolatos rádióadások végrehajtását szol
gálja, csökkentett mértékben.

8. Az operatív rövidhullámú rádiószolgálat magasabb harc
készültségi fokozatokban végrehajtandó feladataihoz szükséges 
vezetékes összeköttetéseket és az azokkal kapcsolatos szolgálta
tásokat, valamint a kiegészítő berendezéseket külön igények 
alapján a BM I/2. Osztály biztosítja.

9. A BM III/6. Osztály Rádióiroda csoportja magasabb harc
készültségi fokozatokban a Végrehajtási tervében meghatáro
zottak szerint a békeelhelyezési körletében végzi feladatait.

10. A Rádióiroda csoport államközi rejtjelző szolgálata -  a 
BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának kitelepüléséig -  a 
békeelhelyezési körletében végzi feladatait.

11. Az államközi rejtjelző szolgálat a kitelepülés elrendelése
kor -  a mindenkor érvényben levő rendszabályok betartásá
val -  rejtjelző eszközeiket málházva a BM Nemzetközi Kap
csolatok Osztályához vezényelve, közösen hajtják végre a kite
lepülést és továbbiakban a BM Nemzetközi Kapcsolatok Osztá
lyának háborús működési körletében látják el rejtjelzői felada
tukat.

12. Magasabb harckészültségi fokozat elrendelése után a 
belügyi operatív rövidhullámú rádióösszeköttetések távirati for
galmával kapcsolatban jelentkező rejtjelzői feladatokat a min
denkor érvényben levő, a rejtjelzői munkát szabályozó osztály- 
vezetői Intézkedés szerint kell végrehajtani.

13. Magasabb harckészültségi fokozatokban az ország terü
letére vonatkozóan részleges, vagy teljes rádiótilalom kerülhet 
elrendelésre. Valamennyi belügyi szervre vonatkozóan részle
ges, vagy teljes rádiótilalom elrendelésére, illetve feloldására az 
alábbi vezetők jogosultak:

a) a belügyminiszter;
b) a belügyminisztériumi államtitkár;
c) a belügyminiszter-helyettesek.
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A BM III/6. Osztály feladatkörébe tartozó operatív rövid- 
hullámú rádiórendszerekre vonatkozó részleges vagy teljes rá
diótilalom elrendelésére vagy feloldására az állambiztonsági 
miniszterhelyettes utasítása alapján a BM III/6. Osztály veze
tője intézkedik.

14. A teljes harckészültség elrendelését követően a háborús 
működési hely és a vezetési pont körzetében telepített rövid- 
hullámú rádióállomásokra a teljes rádiótilalom lép érvénybe. 
A rádióállomások üzemeltetése az előre kidolgozott és jóvá
hagyott tervek szerint történik.

15. Magasabb harckészültségi fokozatokban kiemelt figyel
met kell fordítani az egyes viszonylatokra érvényes forgalmi 
intézkedésben meghatározott előírások betartására, továbbá a 
rádiórendszerek és berendezések üzemkészségének védelmére.

II.
FOKOZOTT HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁNAK 

FELADATAI

16. Fokozott harckészültség időszakában a belügyi operatív 
rövidhullámú rádiórendszerek üzemeltetését az állandó harc- 
készültség időszakában meghatározottak szerint kell végezni. 
Az összeköttetési viszonylatok, azok forgalmi adatai megegyez
nek az állandó harckészültség időszakában használtakkal.

17. Az R-110 M2 típusú mobil rövidhullámú rádióállomá
sokra teljes rádiótilalmat kell bevezetni, az Osztály „A” alosz
tályának Végrehajtási tervében meghatározottak szerint.

III.
HÁBORÚS VESZÉLY HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁNAK

FELADATAI

18. Háborús veszély harckészültség bevezetése esetén a bel
ügyi operatív rövidhullámú adóobjektum rádiórendszereit a 
fokozott harckészültség időszakára meghatározottaknak megfe
lelően változatlanul kell üzemeltetni, a 3. pontban meghatáro
zott rendszabályok betartásával.

19. Az R-110 M2 típusú mobil rövidhullámú rádióállomá
sokra a teljes rádiótilalom továbbra is érvényben van.

10

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/1/1983 /9



TELJES HARCKÉSZÜLTSÉG IDŐSZAKÁNAK 
FELADATAI

20. Teljes harckészültség időszakában az Osztály személyi 
állománya az „M” állománytáblázatban jóváhagyott létszám
mal, az összesített harckészültségbe helyezési tervében, valamint 
az alegységek végrehajtási terveiben meghatározottak szerinti 
szolgálati rendben végzi feladatát.

21. Teljes harckészültség elrendelését követően az Osztály 
végrehajtja a háborús működési helyén kijelölt objektum igény- 
bevételét, az abba történő kitelepülését. A továbbiakban folya
matosan ott végzi a jóváhagyott tervek szerinti szakmai tevé
kenységét. A háborús működési helyről, váltásos szolgálati rend
ben biztosítja az Osztály személyi állománya a békeelhelyezési 
körletében működő rádiórendszerek üzemviteli és üzemfenntar
tási feladatainak ellátását.

22. A békeelhelyezésben működő rádiórendszerek forgalmi, 
üzemeltetési és szolgáltatási rendje megegyezik az állandó harc- 
készültség időszakában meghatározottakkal.

23. Az Osztály államközi rejtjelző szolgálata feladatait a 11.,
12. pontban meghatározottak szerint végzi.

24. A 2 db R-110 M2 mobil rövidhullámú rádióállomást az 
Osztály háborús működési helyének körzetében kell telepíteni. 
A kitelepült rádióállomásoknak, a részükre elrendelt teljes 
rádiótilalom betartásával, folyamatos készenléti szolgálattal kell 
az állandó üzemkészséget biztosítani.

A békeelhelyezésben üzemelő rádiórendszerek üzemképte
lenné válása esetén a mobil rádióállomások felhasználását az 
osztályvezető utasításának megfelelően kell végrehajtani.

IV.
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