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Tárgy: Az 1963. évi 0030 . számú miniszteri parancs végrehajtási 
utasítása a BM II. Főcsoportfőnökség központi szem élyi 
állományának riadóztatásáról

A Belügyminisztérium egységes riadóztatási rendszerét -  az 1957. 
évi 40. számú miniszteri parancs hatályon kívül helyezésével -  az 
1963. évi 0030. számú miniszteri parancs szabályozza.

A parancsban elrendeltek  alapján a BM II. Főcsoportfőnökség központi 
személyi állománya riadóztatását ezen utasításban foglaltak határozzák 
meg.

A riadó gyors és m aradéktalan  végrehajtása  érdekében a lá rende lt  s z e r
veim vezetőit az a lábbiakra

U T A S Í T O M :

I.

A RIADÓK MEGHATÁROZÁSA

1. A Belügyminisztérium személyi állománya, szervei részére e lren
delt riadó lehet HARCI vagy GYAKORLÓ riadó, ezen belül:

a) általános riadó: ha a vezető (parancsnok) valamennyi alárendelt 
szervét (egységét, alegységét) riasztja;

b) részleges riadó: ha  egyes alárendelt szerveket (egységeket, a l
egységeket) riasztanak.

II.

A RIADÓ ELRENDELÉSÉRE JOGOSULTAK

2. A BM II. Főcsoportfőnökség személyi állománya, illetve szervei 
r iasztására  jogosultak:

1. A teljes szem élyi állomány riasztására:

— a belügyminiszter, vagy a belügyminiszter I. helyettese,

— a belügyminiszter megbízásából a miniszterhelyettesek,

— megbízásomból a BM II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei.
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2. Az irányításuk alá tartozó szervek szem élyi állományának 
riasztására:

— a BM II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
— a BM II. Főcsoportfőnökség osztályvezetői, titkárságvezető.

III.

A RIADÓ JELE, KÖZLÉSE

3. A riadó jelét az 1963. évi 0030. számú miniszteri parancs 
rendelkezései alapján kiadott szöveg képezi. A riadó-jel közlése egy
idejűleg parancs a riadó elrendelésére.

4. A BM II. Főcsoportfőnökség személyi állományát a következő szö
veg közlésével kell riadóztatni:

"Ébresztő! Szolgálati helyére azonnal vonuljon b e !"

Telefonon történő riadóztatás esetében: a parancsot adó, vagy azt 
továbbító  a nevét és rendfokozatát is közölje, míg a parancsvevő 
a kapott riadóparancs elrendelésének jogosságáról -  kétség ese
tén -  visszahívás útján győződhet meg.

IV.

A RIADÓ ELRENDELÉSÉNEK MÓDJA

5. A BM II. Főcsoportfőnökség központi személyi állományának, 
szerveinek a riadóztatása láncolat szerűen -  a riadó m eghatározá
sától függően:

a) a  BM Főügyeleti Osztály,

b) a BM II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,

c) a BM II. Főcsoportfőnökség osztályvezetői 
útján

d) a riadó (kiértesítési) terv  szerint történik.

A BM Főügyeleti Osztály, vagy a riadó elrendelésére jogosult 
elöljáró közli a riasztandó szerv vezetőjével (távollétében helyette
sével) a riadóparancs szövegét és a riadó m eghatározását (gyakorló, 
vagy harci riadó). Ezt követően a riadóztato tt egység parancsnoka
-  az előre e lkész íte tt  és napra  kész állapotban tar to tt  -  riadó 
(kiértesítési) tervében m eghatározottak szerint riadóztatja  személyi 
állományát.

A BM FŐÜGYELETI OSZTÁLY Ú TJÁ N TÖRTÉNŐ 
RIADÓZTA TÁ S

6. A BM Főügyeleti Osztály -  a rendelkezésére álló riadónévsor 
alapján -

1. Általános riadó elrendelésekor:

a) a BM II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökeit; az 1963. évi
0030. számú miniszteri parancsban elrendeltek  szerint:

b) a BM II. Főcsoportfőnökség Titkársága és a Központi Ön
álló Osztályok vezetőjét (távollétükben helyettesüket) a 
meghatározott riadóparancs szövegének közlésével;
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2. Részleges riadó elrendelésekor:

a BM II. Főcsoportfőnökség érintett szerveinek vezetőit (távol
létükben helyettesüket)

a  fenti 6/1. a), b) pontokban m eghatározottak  szerint 

riadóztatja .

A BM II. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG CSOPORTFŐNÖKEI 
Á LTAL TÖRTÉNŐ RIADÓZTATÁ S

7. A BM II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei a riadó elrendeléséről 
általános vagy részleges riadó elrendelésekor:

— a BM. II. Főcsoportfőnökség riasztandó egységeinek veze
tőit ( távollétükben helyettesüket)

ezen utasítás 6. pontjában szabályozottak figyelembe vételével -  
a BM Főügyeleti Osztály ú t já n  vagy személyesen -  értesítik , 
illetve riadóztatják.

A BM II. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG OSZTÁLYVEZETŐI 
Ú TJÁ N TÖRTÉNŐ RIADÓZTATÁ S

8. A BM II. Főcsoportfőnökség osztályvezetői, a titkárságvezetője  az 
irányításuk  a lá  tartozó egység személyi állományát:

— a kapott  r iadóparancsban elrendeltek  szerint (gyakorló, vagy 
harci riadó figyelembe vételével),

— riadó (kiértesítési) tervükben m eghatározottak a lap ján ,

— a riadóparancs e lrendelt szövegének közlésével r iadóztatják.

9. A BM II. Főcsoportfőnökség valamennyi osztályvezetője és a t i t
kárságvezetője személyi állományuk riadóztatását a  következők 
szerint szervezzék meg:

 1. GYAKORLÓ RIADÓ ESETÉRE:

a) Bevonulásra kötelezettek:

— az összes katonai és irodai rendfokozatú,

— valamennyi gépkocsivezető (szerződéses is),

— a  szakértői, repülőgépszerelői, repülőgéptechnikusi 
m unkakörben foglalkoztatott valamennyi szerződéses 
polgári alkalmazású

dolgozó.

b) M entesíthetők a bevonulási kötelezettség alól:

— azok az anyák, akiknek gondozást igénylő kiskorú gye r
meke az anya bevonulása esetén gondozó nélkül maradna,

— a szolgálatilag távol lévők,

— a  rendkívül távol (vidéken) lakók.

— 3 —

ÁBTL-4.2.-10-24/5/1964/3



c) Nem kell bevonulniuk:

— az orvosilag igazolt előrehaladt terhes állapotban levő 
nőknek,

— az üdülési, tanulmányi, rendkívüli vagy betegszabadsá
gon tartózkodóknak,

— a polgári szerződéses alkalmazottaknak (a 9/1. " a ” pon t
ban soroltak kivételével).

2. HARCI RIADÓ ESETÉRE:

Az egység, alegység teljes személyi állományának (valamennyi 
hivatásos és szerződéses po lgár i  alkalmazott) r iadóztatása és be
vonultatása.

Mentesek a bevonulás alól: 

— az orvosilag igazolt e lőrehaladt terhes állapotban levő nők. 
és

— a betegszabadságon tartózkodók.   

 

V.

GYAKORLÓ RIADÓ ELRENDELÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE

10. A BM II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei és osztályvezetői saját 
kezdeményezésükből -  az irányításuk alá tartozó egység(ek) sze
mélyi állománya részére -  gyakorló riadót csak közvetlen e lö ljáró
juk engedélyével rendelhetnek el.

Az engedélyezett gyakorló riadó elrendelését még a riasztás m eg
kezdése előtt — ha az nem a BM Főügyeleti Osztály ú tján  történik
— a BM Főügyeleti Osztály részére közölni, illetve jelenteni kell.

VI.

SZEMÉLYEK RIASZTÁ SÁ NAK MÓDJA

11. A BM II. Főcsoportfőnökség személyi állománya riadóztatását 
láncolat szerűen, előre elkészített és napra  kész adatokat tartalmazó 
riadó (kiértesítési) terv  alapján, a kiértesítés leggyorsabb és legcél
szerűbb útján kell végrehajtani.

12. A riadóztatáskori kiértesítéseket a gyakorló, illetve a  harci riadó 
esetére figyelemmel kell megszervezni és végrehajtani.

A lakásukon tartózkodó, telefonnal rendelkező vezetők és beosztot
tak kiértesítése elsősorban telefonon történjék.

A lakásukon telefonnal nem rendelkező vezetők és beosztottak 
riadóztatását (kiértesítését) az ado tt  körülm ényeknek és a helyi 
viszonyoknak megfelelő legalkalm asabb módon kell megszervezni.

13. A kiértesítéskor a riadóztato tt elvtárssal a riadó elrendelésére vo
natkozó parancs szövegét (" Ébresztő! Szolgálati helyére azonnal 
vonuljon be!” ) kell közölni.
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14. A legkevesebbre kell csökkenteni a szolgálati gépkocsikkal (gép
kocsivezetők útján  történő) kiértesítéseket. Gyakorló riadó esetén 
mellőzni kell a rendkívül távol (vidéken) Jakok szolgálati gépko
csikkal történő kiértesítését, illetve e gépkocsikkal szolgálati he
lyükre való szállítását.

15. Rendőrkapitányságokat, rendőrőrsöket még harci r iadó elrendelése
kor is csak rendkívül indokolt és kivételes esetben -  Budapesten 
ekkor is csak a perem kerületekben -  lehet r iadóztatás céljára (ki
értesítésre) igénybe venni.

Gyakorló riadó esetén a rendőrkapitányságok, rendőrőrsök riadó 
kiértesítéseket nem foganatosíthatnak.

VII.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGE 
A RIADÓPARANCS VÉTELEKOR

16. A riadó elrendelésének tudomásul vételét követően a riadóztatott 
vezető és beosztott a legrövidebb időn belül köteles:

a) a riadó elrendeléséről a részére kijelölt elv társat a m eghatáro
zott módon (telefonon, vagy személyesen) értesíteni,

b) szolgálati beosztásának és az időjárásnak megfelelő öltözetben, 
szolgálati fegyverével (1. sz. melléklet), és az előírt riadó-felsze
reléssel (2. sz. melléklet) a szolgálati helyére bevonulni, és ott 
közvetlen elöljárójánál jelentkezni.

17. A bevonuláshoz elsősorban a szolgálati (bevonulási) helyét legrövi
debb időn belül elérő -  m enetrendszerint közlekedő -  járm űvet 
kell igénybe venni. M agánjárm ű vezetőjét (tulajdonosát) nem lehet 
kötelezni a r ra ,  hogy a riadóztato tta t bevonulási helyére szállítsa. 
Bérgépkocsi, magán járm ű igénybe vétele esetén a riadóztato tt ú ti
költség (benzin költség) m egtérítésére  igényt nem tarthat.

18. Azok a  távol lakó (tartózkodó) vezetők és beosztottak, akik a r iadó
parancs tudomásul vételét követő 4 órán belül -  a közlekedés 
szünetelése, vagy egyéb indokolt ok miatt -  a szolgálati helyükre 
bevonulni nem tudnak, kötelesek:

a tartózkodási helyükhöz legközelebb levő BM szervhez (elsősorban 
rendőrkapitányságra , rendőrőrsre) bevonulni, és telefon útján  ta r

tózkodási helyüket vezetőjüknek jelenteni.

19. A vezetők kötelesek beosztottaik bevonulását ellenőrizni, létszámu
kat megállapítani, tartózkodási helyüket kijelölni és feladatukat 
m eghatározni.

20. A bevonult beosztottak kijelölt tartózkodási helyüket csak vezetőjük 
engedélyével hagyhatják  el.

VIII.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY BEVONULÁSI IDEJE 

21. A riadóztatott személyi állomány bevonultatását a riadóparancs k i
adását követő legrövidebb időn belül, de maximálisan 4 óra alatt 
kell végrehajtani.
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A helyi viszonyoktól, a körülm ényektől és a r iadóztatottak létszá
mától függően ezt az időtartamot az osztályvezetők a minimális 
időre csökkenteni kötelesek.

Figyelemmel a folyamatos szabadságokra, a nagy távolságra 
lakókra, a betegszabadságon levőkre, stb. amennyiben a riadóztatott 
személyi állomány 80 százaléka bevonult, úgy a gyakorló riadót 
végrehajto ttnak  kell tekinteni.

IX. 
A RIADÓ ALATTI ÖSSZEKÖTTETÉS, JELENTÉS

22. A riadó alatti jelentések rendjét, idejét és az összeköttetés módját 
a r iadót elrendelő vezető határozza meg.

A riadó a la t t  a r iadóztatott szerv (egység, alegység) vezetője kö
teles:

a) a r iadót elrendelő vezetővel, illetve közvetlen elöljárójával az. 
állandó összeköttetést (személyesen, futár útján, vagy híreszkö
zök alkalmazásával) fenntartani, /

b) a riadó végrehajtásával kapcsolatos, valam int a  riadó alatt tö r
tént eseményeket, illetve te tt  intézkedéseit közvetlen e lö ljáró já
nak jelenteni,

c) minden, a riadóval kapcsolatos parancsot, eseményt, jelentést és 
te t t  intézkedését az e célra felfektetett " Esemény Napló”-ban 
rögzíteni. (3. sz. melléklet).

X.

A RIADÓ BESZÜNTETÉSE

23. A riadót beszüntetni a riadót elrendelő vezetőnek, illetve e lö ljáró já
nak van joga.

A riadó beszüntetésére vonatkozó parancs kiadása ezen V ég reh a j
tási U tasítás IV. fejezetében szabályozottak szerint történik.

24. A BM II. Főcsoportfőnökség személyi állománya részére elrendelt 
riadó beszüntetése:

"Ébresztőre vonatkozó intézkedés megszűnt!”

szövegű parancs közlésével történik.

Fedőszámmal történő intézkedés esetén a riadó beszüntetése a vo
natkozó miniszteri parancsban elrendeltek szerint kerül vég reha j
tásra.

Amennyiben a  riadó beszüntetését elrendelő parancs telefon útján 
érkezett, úgy visszahívással ellenőrizni kell annak hitelességét.

XI.
RIADÓ (KIÉRTESÍTÉSI) TERV

25. Riadó esetére a kiértesítések rendjét, módját -  az előre elkészített 
és napra  kész érvényességű, helyes adatokat tartalmazó -  riadó 
(kiértesítési) tervben kell meghatározni, és a kiértesítéseket az így 
rögzítettek  szerint kell végrehajtani.
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26. A BM II. Főcsoportfőnökség valamennyi osztályvezetőjének riadó 
(kiértesítési) tervvel kell rendelkezni.

27. A kiértesítés rendszerének felülvizsgálása mellett, a fenti te rvok
mány egységes szempontok alapján történő kidolgozása érdekében 
a BM II. Főcsoportfőnökség valamennyi osztályvezetője 1964. 
március hó 10-ig készítse el osztálya dolgozói k iértesítését m egha
tározó riadó (kiértesítési) tervét a  következők figyelembe vételével:

a) A  riadó (kiértesítési) tervben fel kell tüntetni az osztály teljes 
személyi állománya (hivatásos és polgári szerződéses alkalma
zott) alábbi -  a kiértesítéshez szükséges -  adatait:
(Név, rendfokozat, pontos lakcím, lakásának telefonszáma.)
(Azoknál akik harci riadó esetén csak rendőrőrs ú tján  é rtes íthe
tők: a felsoroltakon kívül a k iértesítő  rendőrőrs pontos helyét és 
telefonszámát is).

b) A riadó (kiértesítési) tervben meg kell határozni az egyes elv tá r
sak kiértesítésének rendszerét (melyik elvtárs kit, vagy kiket 
értesít), valamint a k iértesítések módját (telefonon, személyesen, 
szomszéd útján, stb.).
Az erre  vonatkozó ada toka t a  gyakorló-, illetve a harci riadó el
rendelésének eseteire külön-külön csoportosítva kell a tervben  

meghatározni, illetve feltüntetni.

c) Riadó esetére elsősorban a lakásukon telefonnal rendelkező ve
zetők és beosztottak -  telefon ú tján  történő -  kiértesítését 
kell megszervezni és a  tervben rögzíteni.
A lakásukon telefonnal nem rendelkezők kiértesítését -  a  helyi 
viszonyoknak legmegfelelőbben -  elsősorban a közelükben lakó 
m unkatársaik, telefonnal  rendelkező BM, HM dolgozók, vagy 
más (arra alkalmas) szomszédok által kell biztosítani.

d) A riadó (kiértesítési) tervben fel kell tüntetni minden k iér tes í
téssel megbízott személy helyettesét (annak a 27/a) pontban je l
zett adatait), valam int az általa  kiértesítendőkre vonatkozó ada
tokat, azért, hogy egyes elv társak akadályoztatása (betegség, 
stb.) esetén a kiértesítés láncolata ne szakadjon meg.
Figyelemmel a fentiekre a kiértesítés rendszerét és ú tjá t  leg
alább két változatban -  először a k iértesítésekkel elsődlegesen 
megbízottakra, másodszor a kiértesítők helyettesére alapozva -  
kell megszervezni és a  tervben feltüntetni.

28. A riadó (kiértesítési) tervet minden esetben 3 példányban kell e lké
szíteni és azt jóváhagyásra  a követlen elöljáróhoz kell felterjeszteni.

A jóváhagyott r ia d ó  (kiértesítési) terv  egy példányát a készítő 
osztályvezető (helyettese) őrizze. A további két példányt pedig -  
a BM Főügyeleti Osztályhoz való továbbítás, illetve a BM II. Főcso
portfőnökség riadó okmányai közötti kezelés végett  -  minden eset
ben a BM II. Főcsoportfőnökség " M ” tisztjének (első ízben 1964. 
március hó 15-ig) kell megküldeni.

Az osztályvezetők havonta rendszeresen vizsgálják át a riadó (kiér
tesítési) tervüket, azon a szükséges változásokat vezessék át (szük
ség esetén új terve t  készítsenek), úgy, hogy az okmány állandóan 
napra  kész, helyes adatokat tartalmazzon.

A BM Főügyeleti Osztályon elhelyezett riadó (kiértesítési) tervek 
cseréje, illetőleg a tervek adataiban történő változások eszközlése 
az " M ” tiszt bevonásával történhet. 



XII.

EGYÉB RE N D E LK EZ ÉSEK

29. Riadó elrendelésének esetére a BM II/ II. Csoportfőnök elvtárs te 
gyen intézkedést az irányítása a lá  tartozó szervek elhelyezésére 
szolgáló objektumok fokozott védelmére.

30. A BM II. Főcsoportfőnökség szerveinek vezetői ezen rendelkezésem 
végreha jtására  a szükséges intézkedéseket tegyék meg, egyidejűleg 
e Végrehajtási Utasításban elrendelteket személyi állományukkal 
ismertessék. 

31. Ezen V égrehajtási Utasításomban m eghatározottak 1964. évi m ár
cius hó 1-én lépnek hatályba.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k.,
r. vezé rő rn ag y  - 

m iniszterhelyettes
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Felterjesztve: M iniszter elvtársnak.
K apják : M iniszterhelyettesek.

• Főcsoportfőnökök.
II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, osztályvezetői. 

K észült: 40 példányban.
Tarta lm az: 11 nyom ott lapoldalt.



1. sz. melléklet.

Ruházat, fegyverzet

1. Katonai rendfokozatú egyenruhás, vegyesruhás férfiak és nők ruházata:

Nyári időszakban Téli időszakban
(Á ltalában okt. 15- ápr. 15. között)(Á ltalában ápr. 15.—okt. 15. között)

T ányérsapka 
Esőköpeny 
Fésűs zubbony*
Fésűs lovagló nadrág*

T ányérsapka
Szőrm esapka (+ 4  C alatt)
Posztóköpeny
Fésűs zubbony •
Fésűs lovagló nadrág(nőknek fésűs szoknya) 

Box csizma*
Szürke ing* 
K ék nyakkendő

(nőknek fésűs szoknya) 
Box csizma 
Szürke ing 
K ék nyakkendő 
Szürke sál
Szür ke bélelt bőrkesztyű

K ülön parancs esetén a *-gal m egjelöltek helyett:

S zü rk e  ingblúz 
Kék nyakkendő 
Fésűs pantalló  
Fekete  félcipő.

Fegyverzet:

géppisztoly, pisztoly, lőszer, pisztolytáska, derékszíj.

2. Katonai rendfokozatú polgári ruhás férfiak és nők 
ruházata:

az időszaknak megfelelő polgári öltözet.

Fegyverzet:

géppisztoly, pisztoly, lőszer, pisztolytáska.

3. Irodai rendfokozatú, és polgári szerződéses férfiak és nők 
ruházata:

az időszaknak m egfelelő polgári öltözet.

Fegyverzet:

nincs rendszeresítve.

9
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2. számú melléklet.

Riadófelszerelés

1. A te ljes személyi (hivatásos és szerződéses) állom ány részére -  egységesen 
férfiaknak  és nőknek is:

Szem élyenként:

1 db gázálarc (kom plett),

1 db sebkötöző-csomag,

1 váltás fehérnem ű

Személyi tisztálkodó eszközök 
(szappan, törölköző, borotva, stb.)

Tisztító eszközök ruházathoz, 
felszerelésekhez

K özpontilag b izt.-va 

K özpontilag b izt.-va 

S ajá t beszerzés 

S ajá t beszerzés 

Saját beszerzés

Szolgálati helyen 
tárolandó

Szolgálati helyen 
táro landó

O tthon is táro lható  

O tthon is tá ro lható  

O tthon is táro lható

2. Kizárólag katonai rendfokozatú férfiak és nők részére:

Szem élyenként:

az 1. pon tban  felsoroltakon k ívül:

1 db jegyzettöm b, ironnal S a já t beszerzés

2 db telefonérm e S a já t beszerzés

1 db zseblám pa K özpontilag b izt.-va Szolgálati helyen 
tárolandó

Megjegyzés:

Zseblám pa a csoportvezetőknél m agasabb beosztásúak részére b iztosíto tt központilag.

—  10 —
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3. számú melléklet.

Esenyénynapló

A BM II. Főcsoportfőnökség valam ennyi osztályán " Esem ény napló”-t kell fel
fek tetn i, m elybe be kell jegyezni m inden -  a riadóval kapcsolatos -  p a ran
csot, u tasítást, esem ényt, je len tést és te tt intézkedést.

Az "Esem ény napló” a szerv h ivatali m egnevezésén k ívül a következő ro v a to
k at ta rta lm azza:

1. Folyószám:

Az "Esem ény napló” felfektetésétő l kezdődőleg 1-től fo lyam atosan em elkedő 
sorszám ozás szerint. R iadókor a folyószám ot csak a riadó elrendelésekor kell 
bejegyezni. A n ap tá ri év végén a naplót le kell zárni és az új n ap tá ri év 
kezdetekor ú jból kell kezdeni a sorszámozást.

2. Dátum (év, hó, nap, óra, perc):

Az érkezett parancsok vételének, továbbításának , a jelentések, intézkedé
sek pontos idejének bejegyzésére.

3. A parancs, jelentés, esemény, intézkedés tárgya:

Értelem szerűen töltendő ki.

4. A parancsot, jelentést adó, illetve azt vevő, valamint az intézkedő neve, 
rendfokozata, beosztása:

É rtelem szerűen töltendő ki.

5. Megjegyzés:

A riadó beszüntetését követően az osztályvezetők az "Esem ény nap ló”-ba be
jegyzetteket vizsgálják át. a még szükséges in tézkedéseket foganatosítsák, m ajd  
a bejegyzetteket a lá írásukkal zárják  le.
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