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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám : 10- 24/5/1983.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

5/1983. számú 
P A R A N C S A

a Belügyminisztérium  
Távbeszélő Forgalmi Szabályzatának kiadásáról

Budapest, 1983. december hó 29-én.

A Belügyminisztérium  (a továbbiakban: BM) és szerveinél az 
elm últ években jelentősen fejlődött a távbeszélő híradás. A bel
ügyi távhívó hálózat, valam int külső távbeszélő kapcsolatok 
létrehozásával szükségessé vált a BM és szervei távbeszélő h ír
adásának egységes elvek alapján történő újbóli szabályozása. 
A BM Távbeszélő Forgalmi Szabályzatát (a továbbiakban: sza
bályzat) kiadom, az abban foglaltak elsajátítása, betartása, al
kalmazása, valam int a létesítések egységes értelmezése érde
kében:

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

1. A szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell a BM és szervei 
távbeszélő híradásában. A BM Határőrség Országos Parancs
nokság a szervre vonatkozó speciális sajátosságok m egtartá
sa m ellett érvényesítse a jelen szabályzat elveit a híradó for
galmi intézkedéseiben.
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2. A BM és szerveinél üzemelő távbeszélő-központról szolgálati 
felhasználás céljára távbeszélő-mellékállomások a megyei 
rendőr-főkapitányságok vezetői és helyettesei, valam int a 
határőr kerület-parancsnokok és törzsfőnökök (BM központ
tal azonos helységben levő) lakásaiba építhető ki. H atársáv
ban -  a határőrőrsök működési területén -  az őrshálózatba 
a műszaki lehetőségek függvényében az őrs, Forgalmi Ellen
őrző Pont (a továbbiakban: FEP) parancsnokok és helyette
seik bekapcsolhatók.

Szolgálati viszony megszűnése esetén a postai városi vonal 
létesítési költsége a BM -et nem terhelheti.

BM központról szolgálati célú távbeszélő-mellékállomás la
kásba történő kiépítés költsége a m indenkori belépési díj 
20% -át nem haladhatja meg.

A belépési és szerelési költség a BM Híradástechnikai Osz
tályt, a tarifális díj az üzemeltető szervet terheli.

3. A szabályzat kiegészítésére, alkalmazására vonatkozó állás- 
foglalás kiadására a BM Híradástechnikai Osztály vezetője 
jogosult.

4. A szabályzatban foglaltakat köteles:

a) a híradó szakszolgálat parancsnoki, valam int a vezetékes 
h íradást tervező, szervező állomány teljes, a távbeszélő be
rendezések kezelésére rendszeresített végrehajtó és a nem 
híradó állományú központkezelő a részére m eghatározott 
m értékben megismerni, rendelkezéseit betartani, illetve

 betarta tn i;

b) a távbeszélő híradással rendelkező szerv, egység, alegység 
vezetője (parancsnoka) olyan m értékben megismerni, hogy 
a távbeszélő híradással szemben reális követelm ényeket 
tám aszthasson és az előírások betartását ellenőrizni tudja;

c) a teljes személyi állomány megismerni a rájuk vonatkozó 
m értékben.

5. A szabályzat oktatását az érin te tt személyi állomány részére
-  1984. évtől kezdődően a kiképzési és továbbképzési te r
vekben -  elő kell irányozni.
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6. Ez a szabályzat kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejű
leg a 1963. évben kiadott Távbeszélő Forgalmi Szabályzat, 
valam int a 003/1965. számú BM I. főcsoportfőnöki utasítás 
hatályát veszti.

DR. PÁL ANTAL s. k ,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Készült: 2000 példányban. 
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

á llam titká r elvtársnak. 
K apják: elosztó szerint.

-  3 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/5/1983 /4



I. FEJEZET

A TÁVBESZÉLŐ-HÍRADÁS RENDELTETÉSE 
ÉS TECHNIKAI ESZKÖZEI

A távbeszélő-híradás rendeltetése

1. A távbeszélő-híradás -  a belügyi hírrendszer részeként -  
az e célra biztosított híradó erők, technikai eszközök és for
galmi szolgáltatások összességét jelenti.
Rendeltetése, hogy vezetékes távbeszélő összeköttetést biz
tosítson -  esetenként vezeték nélküli híradáshoz kapcso
lódva -  a vezetők (parancsnokok) és alárendeltek, együtt
működő szervek, egységek, a feladatok végrehajtásában 
együttműködő szolgálatok és személyek között.

2. A BM távbeszélő híradásában üzemelő távbeszélő központok 
hálózatok -  a rendőri szerveknél kmb csoportokig, a ha tá r
őrségnél FEP-ig, illetve őrsökig, továbbá határőr-járőrökig 
bezárólag -  biztosítják autom atikus vagy központkezelői 
közreműködéssel a távbeszélőn való összeköttetést és más 
központokhoz való csatlakozást.

3. A BM távbeszélő-híradása országos kiterjedtséggel kiem elt 
(vezetői), általános és korlátozott szolgáltatást biztosít a fel
használók részére.

4. A BM távbeszélő-hálózata m eghatározott központokon ke
resztül csatlakozik a fegyveres erők, fegyveres testületek, 
rendészeti szervek (a továbbiakban: fegyveres szervek) és a 
posta távbeszélő-hálózatához az együttműködés, valam int a 
külső kapcsolattartás érdekében.

5. A távbeszélő-híradás eszközeit a telepített és rendszertech
nikai egységbe foglalt távbeszélő-központok, távbeszélő be
rendezések és távbeszélő-hálózatok összessége képezi.

A távbeszélő-központ, berendezés és hálózat m eghatározását 
a függelék tartalm azza.
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II. FEJEZET

A TÁVBESZÉLŐ-HÍRADÁS LÉTESÍTÉSE, 
CSATLAKOZTATÁSA ÉS A MELLÉKÁLLOMÁS 

FORGALMI KATEGÓRIÁBA SOROLÁSA

A távbeszélő-híradás létesítése, csatlakoztatása

6. A BM távbeszélő-híradásában a postai szabványoknak meg
felelő műszaki param éterekkel rendelkező vagy a postával 
egyeztetett, BM által rendszerbe vett távbeszélő központ és 
a hálózatra csatlakozó berendezés üzemeltethető.

A rendszerbevétel, megfelelő szabványok és műszaki para
m éterek országos szintű betartatása, a BM Híradástechnikai 
Osztály (a továbbiakban: BM HTO) feladata.

A híreszközökön eredeti konstrukciójában változtatást csak 
a BM HTO vezetője, a HŐR speciális hálózatán használt be
rendezéseknél a HŐR törzsfőnöke engedélyezhet.

7. A területileg illetékes híradó szolgálatvezető (parancsnok) 
jogosult intézkedni az érvényben levő parancsok, a jóváha
gyott éves pénzügyi tervek alapján a BM távbeszélő-hálóza
tában távbeszélő központ, egyéb híradástechnikai berende
zés, főnök-titkári és soros berendezés, mellékállomás, postai 
vonal fel- és leszerelésére, áthelyezésére.

8. A BM HTO vagy a BM Határőrség Országos Parancsnok
sága jogosult intézkedni -  hatáskörük szerint -  a belügy
m iniszter által engedélyezett állandó jellegű nemzetközi táv 
beszélő-összeköttetés létesítésére, megszüntetésére.

9. A BM pénzügyi-anyagi-m űszaki m iniszterhelyettes vagy a 
BM HTO vezetője -  a kölcsönös igény és együttműködés 
érdekében -  nem BM szervekhez BM távbeszélő-mellékál
lomás építését engedélyezheti:
a) több szervet és helységet érintően a pénzügyi-anyagi-m ű

szaki m iniszterhelyettes;
b) egyedi viszonylatban a BM HTO vezetője.

A területileg illetékes híradó szolgálat vezetője jogosult az 
összeköttetés megrendelésére.
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Az építési és postai tarifális költségeket a BM hálózathoz 
csatlakozó nem BM szervnek kell vállalni.

10. A BM híradó szolgálatnak a nem BM szerv részére engedé
lyezett távbeszélő-mellékállomáshoz a postán elhelyezett 
zárt rendezőig BM kábelen kell az érpárat biztosítani.

11. Belföldi távolsági postai bérlem ényű vagy BM HŐR építésű 
távbeszélő vonal létesítési és tarifális költségei a szervek 
éves pénzügyi tervében kerülnek jóváhagyásra. A távolsági 
távbeszélő-összeköttetés (áramkör) létesítésének m egrende
lésére. m egszüntetésére, áthelyezésére, módosítására (a BM 
Határőrség kivételével) kizárólagos joggal a BM HTO az il
letékes.

12. A BM HTO-val előzetesen egyeztetni kell a rendőri szervek 
és a határőrség -  BM Határőrség Országos Parancsnokság, 
kerületparancsnokságok, valam int a FEP-ek -  közötti táv
beszélő-össszeköttetésre vonatkozó terveket.

A távhívó központok mellékállomásainak 
forgalmi kategóriákba sorolása

13. A távhívó központ m ellékállom ásainak forgalmi kategóriák
ba való sorolásának célja, hogy a beosztásokhoz és szolgálati 
igényekhez igazodva differenciált távbeszélő szolgáltatást 
biztosítson mind a távhívás, m ind a helyi forgalom tekinte
tében.

A BM távhívó távbeszélő-hálózatában az alábbi kategóriák
ba sorolt mellékállomások üzemelnek:

a) vezetői A/H kategóriájú mellékállomás

az egymás közötti távbeszélő-forgalomban zárt egységet 
képez, a BM távhívásban forgalmi elsőbbséggel rendelke
zik.

Zárt jellege m iatt a központkezelő városi vagy más köz
ponton élő vonalat nem tud rákapcsolni. Az általános ka
tegóriába sorolt mellékállomás nem hívhatja.

Jogosult m inden más kategóriába sorolt mellékállomás és 
helyi postai vonal hívására;
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b) általános és korlátozott kategóriájú mellékállomások 
(B1/B, B4/B B5/ B kategóriák)
e csoportba tartozó mellékállomások m indegyike ki van 
zárva a vezetői A H kategóriás mellékállomás hívási le
hetőségéből ;

-  általános B1/B kategóriájú mellékállomás:
jogosult BM távhívásra és minden általános kategóriá
jú  mellékállomás hívására, valam int helyi postai vonal 
hívására.
Tudja fogadni a központkezelő által kapcsolt híváso
kat,

-  korlátozott B4/B kategóriájú mellékállomás:
jogosult m inden általános kategóriájú mellékállomás 
hívására.
A BM távhívásból és helyi postai vonal hívásából ki 
van zárva.
Tudja fogadni a központkezelő által kapcsolt híváso
kat,

-  korlátozott B5/B kategóriájú mellékállomás: 
jogosult BM távhívásra, m inden általános kategóriájú 
mellékállomás hívására. A helyi postai vonalak hívá
sából ki van zárva.
Tudja fogadni a központkezelő által kapcsolt híváso
kat.

14. Speciális zárt kategóriájú mellékállomás.
 Speciális szolgáltatású csoportba tartoznak a "C'’ „D” kate

góriájú mellékállomások.
A „C" és "D" kategóriák adatátvitel és képtávíró forgalom 
céljára vannak fenntartva.
M indkét kategória egymástól független, zárt egységet képez, 
BM távhívásra jogosult. Más kategóriába tartozó m ellékál
lomások nem hívhatják. Központkezelői hívásokat nem tud 
fogadni.
Létesítésének engedélyezésére a BM HTO vezetője jogosult.

15. Együttm űködő fegyveres és külső szervek a BM távhívó 
távbeszélő hálózatába az általános kategóriába sorolt B5/B 
kategóriájú mellékállomással csatlakozhatnak.
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16. A távhívó központ mellékállomásainak számkiosztását és ka
tegóriába sorolási tervét az illetékes híradó szolgálat vezető
je készíti el és terjeszti fel jóváhagyásra a BM HTO veze
tőjének.

III. FEJEZET

A BM TÁVBESZÉLŐ-HÁLÓZAT FELHASZNÁLÁSA

A felhasználás lehetősége

17. A távhívó és helyi távbeszélő-forgalom ban (a továbbiakban: 
forgalom) a mellékállomás használója a hívást közvetlen tá r
csázással maga kezdeményezi, az összeköttetés a hívótól a 
hívott mellékállomásig autom atikus gépi kapcsolással épül 
fel.
A BM távhívásba be nem kapcsolt központnál a helyi hívás 
autom atikus, a távolsági hívást a távbeszélő-központ keze
lője (a továbbiakban: kezelő) kapcsolja.

18. A BM személyi állománya szolgálati érdekből bárm ely BM 
objektum  távbeszélő-mellékállomásáról (ahová belépési en
gedéllyel rendelkezik) kezdem ényezhet beszélgetést.

A felhasználóknak törekedni kell arra, hogy a beszélgetések 
időtartam a minél rövidebb legyen.

19. Sürgős vagy azonnali intézkedést igénylő távbeszélő kap
csolást a BM távbeszélő-hálózatába bekapcsolt szervek ke
zelői közreműködéssel létesíthetnek a sürgősségi jelzések 
közlésével.

20. Sürgősségi hívásfokozatok:

a) „Levegő”, „Repülő” sürgősségi jelzések az Egyesített 
Fegyveres Erők törzse által m eghatározott esetekre harci 
és hadm űveleti jelentések, közlemények továbbítása ese
tén használhatók.

b) „Soron kívüli” jelzéssel kell kérni a kezelőtől a távbeszé
lő-kapcsolást (ha a távhívó hálózat foglalt vagy ha a hí
vott nincs bekapcsolva a távhívó hálózatba) mindazon pa
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rancs, intézkedés, jelentés továbbításához, amikor az ér
vényben levő BM rendelkezés „azonnali” távbeszélőn va
ló jelentési kötelezettséget rendel el.

c) „Sürgős” jelzésű távbeszélő-kapcsolást kérhetnek a keze
lőtől. (ha a távhívó hálózat foglalt vagy ha a hívott nincs 
bekapcsolva a távhívó hálózatba) a 19. pont a), b) alpont
jaiba nem tartozó halasztást nem tűrő  egyéb szolgálati 
eseményekről, feladatokról szóló intézkedések, jelentések 
továbbításához.

A 20. pontban felsorolt sürgősségi hívás kapcsolását -  a ke
zelő beszélgetésbe való bekapcsolódással -  jelzi, a beszélge
tést azonnal meg kell szakítani és szabaddá kell tenni a táv
beszélő mellékállomást a hívás fogadására, am ennyiben a 
jelzett sürgősségi fokozatnál magasabb jelzésű beszélgetést 
nem folytatnak.

21. A BM távbeszélő hálózata Budapesten és az egyes MRFK-k 
székhelyén központokon keresztül csatlakozik a HM és BM 
HŐR távbeszélő hálózatához, ami lehetővé teszi ezen szer
vek távbeszélő mellékállomásainak kezelői kapcsolással tö r
ténő elérhetőségét.

22. A BM távbeszélő hálózatában üzemelő ügyeleti berendezé
sek az elöljáró, együttm űködő és alárendelt szervek, vala
m int az azonos szintű ügyeletek egymás közötti gyors (ope
ratív) információcseréjét és azonnali intézkedés továbbítá
sának lehetőségét biztosítják.
Az ügyeleti berendezés alkalmas BM távhívásra, adott vég
pontok közvetlen hívására, postai vonalak és BM mellékál- 

/ lomások hívására, más távbeszélő hálózathoz való csatlakoz
tatásra (HM, HŐR. posta) és a felsorolt hívások szükség sze
rin ti továbbkapcsolására.
A berendezésről a csatlakozó vonalak, mellékállomások szol
gálati igény szerinti összekapcsolásával körözvény- és kon
ferencia-jellegű beszélgetés folytatható.
A berendezéshez hangrögzítő csatlakozik és a kezelőkészle
ten folytatott beszélgetés rögzítésre kerül.

23. Állampolgári bejelentésekre a megyeszékhelyeken és na
gyobb városokban a rendőrség és a posta között a BM há
lózat felhasználásával, a város különböző pontjai felé a pos
tai hálózat felhasználásával segélyhívó hálózat üzemel.
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24. A működési székhelyeken vagyonvédelmi jelzések fogadá
sára, a rendőrkapitányságok ügyeleti szolgálatainál bizton
ságtechnikai és vagyonvédelmi jelzőberendezés kerül tele
pítésre a rendőrség és posta között a BM hálózat, a posta és 
intézmények között a postai hálózat felhasználásával.

IV. FEJEZET

A POSTAI TÁVBESZÉLŐ-HÁLÓZAT 
FELHASZNÁLÁSA

A felhasználás lehetősége

25. A BM és a postai távbeszélő-hálózat összekapcsolása azt a 
célt szolgálja, hogy a lakossággal, intézményekkel és más 
külső, csak postai telefonnal rendelkező szervekkel a szolgá
lati igényeknek megfelelő távbeszélő-összeköttetést bizto
sítsa. *
A „K” telefonok igénylése, lemondása személyi változás ese
tén a BM HTO feladata. Létesítését a 3115/1982. MT számú 
határozat szabályozza.

26. A BM központi szerveinél, a budapesti és megyei rendőr-fő
kapitányságoknál, rendőrkapitányságoknál, Budapesten és 
megyeszékhelyeken működő rendőrőrsöknél, valam int egyes 
kmb irodáknál üzemelő szóló, nem központra kapcsolt postai 
városi vonalat a hívó oldali távhívó forgalomból ki kell 
zárni.
Az ilyen távbeszélő-vonalon a postai bejövő távhívás nem 
korlátozott (külső szervek postai távhívását tudják fogadni).

27. A 26. pont alatti postai távhívást korlátozó rendelkezés alól 
m entesülnek:
a) a kezelők;
b) azok a km b-k és önálló elhelyezésű BM szervek, am e

lyek az elöljáró szervhez csak postai telefonkapcsolattal 
rendelkeznek.

28. A postai távolsági telefonhívási igényt a BM kezelőnek kell 
bejelenteni, aki azt köteles végrehajtani, am ennyiben:
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-  a hívni kívánt szerv, intézmény, vállalat, személy csak 
postai távhívással érhető el.

29. A távolsági hívásigény bejelentésekor a BM kezelőnek az 
alábbi adatokat kell m egadni:
a) a hívást kérő nevét, a BM mellékállomás számát, amely

re a kapcsolást k é ri;
b) a hívott helység, szerv, intézmény, vállalat megnevezé

sét és postai vonalának kapcsolási számát.

A kezelő a kapcsolás teljesítését a központra kapcsolt postai 
távhívó jogos vonalon vagy postai kezelő ú tján  a bejelenté
sek sorrendjében végzi, illetve sürgős hívás esetén az 1. sz. 
m ellékletben leírt sorolást kell alkalmazni.

30. A szolgálati érdekből szükséges távolsági hívás végrehajt
ható -  ahol a műszaki lehetőség adott -  távhívó vonal 
központról mellékállomásra történő feladásával.

Ennek rendjét a szerv vezetője vagy az illetékes híradó szol
gálat vezetője engedélyezi.

M agánjellegű belföldi postai távolsági távbeszélő kapcsolás 
csak a BM kezelőtől kérhető. Hívásigény bejelentésekor a
29. pont a), b) alpontjában leírtakon kívül közölni kell a be
osztási helyét és hogy a hívó m agánbeszélgetést kíván foly
tatni.

M agánjellegű postai távolsági távbeszélő hívásigényt a BM 
kezelője a postai interkezelőtől díjközléssel kérhet.
A magánbeszélgetés költségét az illetékes BM pénzügyi 
szervének értesítése alapján a hívást kérőnek kell kiegyen
líteni akkor is, ha a kapcsolat a hívó hibájából nem valósul 
meg.

31. Nemzetközi postai távhívás kapcsolást csak a kapcsolat- 
tartásra  jogosult BM szerv kérhet a BM kezelőtől. Magán
jellegű nemzetközi távbeszélés BM szervnél üzemelő postai 
városi telefonon nem folytatható és a kezelőtől sem kérhető 
ilyen kapcsolás teljesítése.

32. A BM és szerveinek személyi állománya szolgálati érdekből 
indokolt esetben elöljáró szervének (központon, készüléken, 
főnök-titkári berendezésen végződő) postai városi vonalaira

-  12  -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/5/1983 /12



postai hálózaton "R” beszélgetést kezdeményezhet, amennyiben
 a tartózkodási helyén a BM hálózathoz csatlakozó 

áram kör (mellékállomás) nem áll rendelkezésre.

Az „R” beszélgetés kérést a hívásigény bejelentésekor a 
postai kezelővel közölni kell.

Az "R" beszélgetés olyan postai kapcsolást jelent, melynek 
költségeit a hívott állomás szervének kell fizetni, ezért a 
díjfizetés vállalására a hívott állomásnak azonnal választ 
kell adni a postai kezelőnek. A  BM kezelőnek a szolgálati 
jellegű "R" beszélgetést fogadni kell és tovább kell kap
csolni.

33. A postai kezelői szolgálat által létesíthető kapcsolás tarifális 
költségkihatását, a sürgősségi osztályba sorolásra vonatkozó 
tudnivalókat az 1. számú m elléklet tartalm azza.

34. Segélykérő beszélgetés postai telefonon.

Segélykérő hívás céljára bárm ely postai távbeszélő állomás 
igénybe vehető.

A híváskezdeményezőnek a postai kezelővel közölni kell, 
hogy „Segélykérésre” kér kapcsolást.

Az állam  biztonságát, a közrendet közvetlenül veszélyeztető 
esemény, elemi csapás, súlyos baleset, valam int az emberi 
élet oltalm a érdekében sürgős beavatkozást igénylő esetek
ben a postai kezelői szolgálattól segélykérő kapcsolás kér
hető, amely a legmagasabb postai sürgősségi hívás besoro
lási kategória.

A segélykérés céljára m eghatározott speciális kapcsolási szá
mok a terü leti postai telefonkönyvekben találhatóak.

Ahol kézi kezelésű postai központ üzemel, ott a központke
zelőtől kell a segélykérő kapcsolást kérni. A segélykérő kap
csolás díjtalan.

Ha a beszélgetés tartalm a nem segélykérés, akkor a posta az 
általános beszélgetés tízszeres d íját szám ítja fel a hívónak.
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V. FEJEZET

TÁVBESZÉLŐ-HÍRADÁS SZERVEZÉSÉNEK 
VÉGREHAJTÁSA, ELLENŐRZÉSE

A híradó szolgálat vezetőjének kötelmei

35. A híradó szolgálat vezetőjének kell tekinteni azokat (híradó 
osztály-, önálló alosztály- és alosztályvezetőket, híradó főnö
köket), akik a szerv ügyrendjében m eghatározottak szerint 
felelősek a híradás m egszervezéséért és folyamatosságának 
biztosításáért. Rendelkeznek a feladat végrehajtásához rend
szeresített vagy vezényelt híradóerőkkel, eszközökkel.

36. A távbeszélő-híradást m indenkor a szolgálati követelmények 
és a szakirányítást ellátó híradó szolgálat vezetőjének intéz
kedése szerint a feladat végrehajtásához rendelkezésre álló 
híradóerőkkel, eszközökkel kell megszervezni és biztosítani. 
Gondoskodni kell a hírberendezéseket kezelők kiképzéséről 
és rendszeres ellenőrzéséről.

37. A híradó szolgálat vezetője felelős a felügyelete alá tartozó 
távbeszélő-híradás időben történő m egtervezéséért, megszer
vezéséért, a berendezések telepítéséért és azok folyamatos 
működésének biztosításáért, az előírt szabványok és műsza
ki param éterek betartásáért.
A híradó szolgálat vezetője a távbeszélő-forgalm at a jelen 
szabályzattal összhangban, hatáskörén belül saját működési 
területén  indokolt esetben szabályozhatja.

38. A válto tt szolgálati rendben dolgozó távbeszélő forgalmi és 
műszaki szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy az a for
galmas időszakhoz igazodjon és a szolgálat átadás-átvételre 
megfelelő átfedési idő álljon rendelkezésre.

39. A híradó szolgálat vezetője a vezetékes híradásban előállt 
rendkívüli eseményről köteles azonnal jelentést tenni a 
szerv vezetőjének (parancsnokának) és a BM HTO-nak.
Rendkívüli eseménynek kell tekinteni a szerv működését
-  távbeszélő-híradását -  alapvetően befolyásoló tényező
ket, (az elöljáró és alárendelt szervek között a távbeszélő
összeköttetések nagy tömegű meghibásodását).
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40. A híradó szolgálat vezetője ellenőrizze:

a) az irányítása alá tartozó távbeszélő-híradás megfelel-e a 
vele szemben tám asztott követelm ényeknek;

b) rendszeres időközönként a távbeszélő híradástechnikai 
eszközök műszaki állapotát, a karbantartás előírások sze
rinti végrehajtását. Gondoskodjon a szükséges felújítások, 
nagyjavítások, cserék időben történő tervezéséről;

c) a kezelői szolgálat leterhelését, .a  szolgálati m unka folya
matosságát, a forgalmi szabályok, előírások m aradéktalan 
betartását, az előírt kezelői és forgalmi okmányok pontos 
vezetését;

d) a távbeszélő-összeköttetések minőségét, mennyiségét, ki
használtságát;

e) a tűzvédelm i eszközök meglétét, a tűzvédelmi szabályok 
hírkörletekre vonatkozó betartását, a híradó helyiségek 
rendeltetésszerű használatát;

f) az élet- és m unkavédelm i szabályok betartását;

g) a 40. pont alpontjaiban m eghatározottakon felül m ind
azt, am it a vonatkozó parancsok, utasítások előírnak.

A BM távhívó és helyi telefonkönyv kiadása 
és postai telefonkönyvben BM szervek telefonszámainak 

közlése

41. Országos jellegű BM vezetői távhívó telefonkönyv kiadására 
a BM Titkárság vezetőjének egyetértésével a BM HTO veze
tője jogosult.

42. Távhívó távbeszélő-központtal rendelkező BM szerv vezető
je jogosult a szerv alárendeltségében működő személyi ál
lomány m unkájához szükséges korlátozott adatokat ta rta l
mazó távhívó telefonkönyv kiadására. A telefonkönyv ada
tainak összeállításánál, kiadásánál köteles a titokvédelm i kö
vetelm ényeket betartani.

43. A távhívó távbeszélő-központtal nem rendelkező szerv veze
tője jogosult a szerv működési területére vonatkozó helyi 
telefonkönyv kiadására.
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44. A telefonkönyvbe felvett adatok helyességéért a mindenkori 
kiadmányozó szerv felelős. Ennek érdekében a kapcsolási 
számban, kategória besorolásban és egyéb szolgáltatásban 
bekövetkezett változást a kiadmányozó szerv híradó szak- 
szolgálatának nyilván kell tartan i (élőntartás) és időközön
ként a változásokat tartalm azó kiegészítéssel a felhasználó
kat el kell látni.
Elhasználódott vagy hatályon kívül helyezett telefonkönyvet 
a vonatkozó szabályok szerint kell megsemmisíteni.

45. A telefonkönyvet úgy kell készíteni, hogy az a felhasználás 
m ódjáról és a telefonhálózaton biztosítható szolgáltatásokról 
is tájékoztatást nyújtson a felhasználóknak, kiem elten ta r
talmazza a leggyakrabban keresett kapcsolási számok és 
szervek névsorát.

46. A postai telefonkönyvben szerepeltethető kapcsolási számo
kat és szervi megnevezéseket a BM központi szervek vonat
kozásában a BM Titkárság, a rendőr-főkapitányságok, illet
ve BM HŐR illetékességi területére a szervek vezetői ha tá
rozzák meg.

Az új kiadású postai telefonkönyvhöz a névsorszerkesztő 
postaszervvel közölni kell:
a) a telefonkönyvben szerepeltetni k ívánt BM szerv meg

nevezését és címét;
b) a szerv telefonközpontján és készüléken üzem eltetett 

postai városi telefonvonal kapcsolási számát.

VI. FEJEZET

T I T O K V É D E L E M

A hírkörletek helyiségeibe való belépés, tartózkodás, 
munkavégzés szabályai

A távbeszélő-áramkörökön folyó beszélgetésekre vonatkozó
titokvédelem

47. A titok tartási kötelezettséget a távbeszélő-híradásban is ér
vényesíteni kell, m ind a felhasználó, m ind a kezelői állo
m ány körében.
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A BM távhívó és helyi távbeszélő-hálózata (áramkörei) kü
lönböző módon védett (azonos az országos „K” hálózattal), 
de nem titkosíto tt ezért állam titkot, szolgálati titko t ta rta l
mazó beszélgetés nem  folytatható.

A titokvédelem  betartása érdekében:

a) a hírkörletekhez tartozó helyiségeket állandóan zárva kell 
ta r ta n i;

b) a műszaki helyiségekben az elöljárókon és az oda beosz
tottakon kívül -  a c) alpontban foglaltak kivételével 
más személy nem tartózkodhat;
a forgalmi helyiségekben az elöljárókon és az oda beosz
tottakon kívül -  a)- c) alpontban foglaltak kivételével
-  csak szolgálati érdekből más személyek is tartózkod
hatnak;

c) postai, szakipari munkavégzés csak előzetes engedélyezés 
után, ellenőrzött személyekkel, felügyelet biztosítása mel
lett végezhető;

d) a híradó szolgálat vezetője gondoskodjon róla, hogy a 
postai karbantartású  berendezések javítási- és szerviz 
m unkáit állandóra kijelölt ellenőrzött személyek végez
zék;

e) a hírkörletbe ellenőrzés vagy más célból belépő személy 
nevét, rendfokozatát, a belépés okát, idejét RFK-ok- és 
HŐR Kerületparancsnokságokig bezárólag az esem ény
naplóban kell vezetni;

f) a távbeszélő-áramkörökön mind a felhasználó, mind a ke
zelő részéről csak olyan közlemény folytatható, mely a 
titoktartás szabályait nem sérti;

g) a távbeszélő-hálózaton folyó beszélgetés lehallgatása ti
los!

A hozzáférhetőség megakadályozása érdekében:

-  a postai objektum okban (központ, erősítő, vonalfel
ügyelet) a BM kábelt (áramkört) -  ahol a műszaki 
lehetőségek biztosítottak -  lezárt szekrényben vagy 
zárt kábelkötés alatt kell végződtetni. A legközelebbi 
rendőri szerv központkezelőjénél nyitásjelzőt kell el
helyezni, nyitás esetén jelzésadás céljából;
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-  a postaszerv a lezárt szekrényt javítás vagy vizsgálat 
céljából csak a területileg illetékes híradó szolgálat 
engedélyével ny ithatja  fel. A nyitás idejéről, okáról 
m ind a postaszervnek, mind az engedélyező rendőri 
szervnek nyilvántartást kell vezetni;

-  ha a kezelőnek a folyó beszélgetésbe szolgálati érdek
ből -  sürgősségi és elsőbbségi beszélgetés felajánlása 
m iatt -  be kell lépni, a belépéssel egyidőben szagga
to tt figyelmeztető hangjelzés kapcsolódik a vonalra, 
m elyet a beszélgető felek hallanak. A figyelmeztető 
hangjelzés akkor szűnik meg, amikor a kezelő kilép a 
vonalból;

h) a hírforgalmi, műszaki és kezelő személyi állomány a te
vékenysége során tudom ására ju to tt adatot, esem ényt 
szolgálati titokként köteles kezelni!

VII. FEJEZET

A TÁVBESZÉLŐ-KÖZPONTKEZELŐ 
ÉS -ÜGYELETEK FELADATA

A kezelő kötelmei

43. A szabályzat rendelkezéseinek alkalm azását illetően távbe
szélő-központ kezelőnek kell tekinteni m inden olyan sze
m élyt, akit az elöljáró utasítása alapján távbeszélő-központ 
forgalmi, szolgálati teendőinek ellátásával állandó vagy 
ideiglenes jelleggel megbíztak, az adott központ kezelésére 
és a forgalom rendjére vonatkozóan a szabályzatban m egha
tározottak szerint kiképeztek, illetve tájékoztattak, azokat 
m egism erte és alkalmazni tudja.

49. A BM távbeszélő-forgalom folyamatossága érdekében a táv
beszélő-központ kezelését szolgálati időben a 80 vonalkapa
citást elérő helyeken távbeszélő-forgalom ra kiképzett kezelő 
állom ánnyal kell biztosítani.

A 80 vonal alatti kapacitás esetén a távbeszélő-központ ke
zelését titkársági, segédhivatali vagy ügyeleti beosztott is 
elláthatja.
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50. A kezelő szolgálati ideje a la tt közvetlenül felelős a szolgálati 
előírások betartásáért, a központra kapcsolt távbeszélő-vonal
on érkező és a kért híváskapcsolás folyamatos, gyors, pon

tos végrehajtásáért.

A magasabb szervezeti egységhez tartozó kezelőnek a forga
lommal kapcsolatos közleményét, intézkedését az alárendelt 
szerv kezelője köteles betartani.

Intézkedése nem lehet ellentétes a jelen szabályzatban elő
írtakkal.

51. A központkezelő feladatai:

a) tanúsítson előzékeny, udvarias m agatartást a hívófelek
kel szemben. A kezeléssel kapcsolatos kérdései, válaszai 
legyenek rövidek, érthetőek;

b) a központra kapcsolt vonalon érkező és a mellékállomás 
által kért hívás kapcsolását minél rövidebb időn belül tel
jesítse. A központra érkező hívást a kezelőnek az érkezés 
sorrendjében kell teljesíteni. K ivételt képeznek a külön 
megjelölt sürgősségi és elsőbbségi kapcsolásra jogosultak 
hívásai;

c) ism erje a központra kapcsolt vonalak által biztosítható 
fő- és kerülő irányokon elérhető kapcsolási lehetőségeket, 
folyam atosan fejlessze helység, név- és kapcsolási szám 
segédletek nélküli ism ereteit;

d) vezesse pontosan a kezelői tevékenységgel összefüggő, 2. 
sz. mellékletben m eghatározott okm ányokat;

e) ha a kezelői szolgálat hivatali m unkaidő után az ügyelet
re kerül átkapcsolásra (külső objektumok, rendőrkapi
tányságok), győződjön meg arról, hogy az ügyeleti szol
gálat a kezelési feladatokat zavartalanul át tudta-e venni.

52. A kezelő jelentkezése a központra érkező hívásokra az aláb
biak szerint történik:

a) Budapesten a BM központi és Mogyoródi úti objektum ai
ban

"Belügym inisztérium ” 
szóval;
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az egyéb objektumok központjánál a szerv vezetője (pa
rancsnoka) határozza meg;

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál
„budapesti főkapitányság” ;

c) budapesti kerületi kapitányságoknál
.............  kerületi kapitányság” ;

d) megyei rendőr-főkapitányságoknál a szerv rövidített 
megnevezésével pl.:

„Zala megyei főkapitányság” ;

e) rendőrkapitányságoknál pl.:
„Rendőrkapitányság Nagykanizsa” ;

f) azokban a BM objektum okban, ahol a BM szerv megne
vezése a távbeszélő-központra érkező hívás fogadásakor 
nem közölhető, ott az adott szerv vezetője határozza meg 
a kezelő részére a jelentkezés m ódját;

g) a központon belül helyi hívásra (tudakozódás, interhívás 
bejelentés stb.)

„központ jelentkezem ” 
szavakkal kell a kezelőnek bejelentkezni;

h) a központ éjszakai állásba kapcsolt kezelőhelyén az ügye
letnek a szerv rövidített megnevezésével kell jelentkezni 
pl.:

,,...........  kerületi kapitányság”.

53. A kezelő köteles a postai városi vonalon érkező hívást tov
ábbkapcsolni, ha a hívó a h ívottat:

a) kapcsolási szám szerint;
b) név szerint (ha a hívott a BM tudakozói névsorkönyvben 

vagy a kezelőnél levő telefonkönyvben szerepel);
c) a szerv megnevezésével (kivételt képeznek az állambiz

tonsági szervek)
kéri;

d) külföldről érkező hívást, am ennyiben az m egállapítható
-  és eltér az 53. pont a), b), c) alpontokban foglaltak

-  20  -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/5/1983 /20



tól -  a BM központi szerveinél a BM Főügyeletre, más 
központnál a területileg illetékes szerv ügyeletére kell 
kapcsolni jelezve, hogy a hívás külföldről érkezett.
Nem vonatkozik a kapcsolási korlátozás a szocialista or
szágok közötti, a határm enti BM szervek együttm űködé
sét szolgáló távbeszélő vonalon érkező hívásokra.

54. A központ kezelőjének hívás fogadásakor a hívó félnek, 
am ennyiben a kapcsolás teljesíthető:

„kapcsoltam ”
szóval kell válaszolni. A mellékállomás foglaltsága esetén: 

„foglalt, kérem  várn i” 
szavakat kell közölni.
Amikor a mellékállomás szám át keresni kell:

„kérem várn i” 
m ajd a szám vagy a név ism eretében a 

„kapcsoltam ” 
szóval kell a kapcsolást teljesíteni.

55. A hívott mellékállomás foglaltsága vagy nem jelentkezése 
esetén a kezelőnek 1,5 percen belül be kell figyelni az összeköttetésbe

 és meg kell kérdezni a hívótól, hogy vár-e to
vább vagy más mellékállomás kapcsolását kéri a foglalt 
mellékállomás helyett. A hívó válaszának m egvárása nélkül 
az áram körből kilépni nem szabad.

56. A kezelő a kapcsolás végzése közben a hívó féllel a hívottra, 
szervre vagy azok m unkakörére, elhelyezésére vonatkozó 
adatot nem közölhet.

57. A kezelők által teljesíte tt postai távhívásról, magánbeszél
getésről, nemzetközi kapcsolásról, valam int „R” beszélgetés
ről a kezelőnek nyilvántartást kell vezetni.
A postai távolsági hívásokról vezetett nyilvántartótöm böt a 
kezelőnek a hónap utolsó napján le kell zárni és az eredeti 
példányt az elöljárója ú tján  a területileg illetékes BM szerv 
pénzügyi osztályának a következő hó 5-ig meg kell küldeni. 
A nyilvántartó-töm bök másolati példányait egy évig meg 
kell őrizni.
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58. A sürgősségi jelzésű és elsőbbségi kapcsolások módja és sor
rendje:

a) „Levegő” jelzésű hívásra a kapcsolást m inden más hívás
kapcsolást megelőzve kell teljesíteni. A hívott m ellékál
lomás foglaltsága esetén a kezelőnek a folyó beszélgetés
be be k ell lépni és közölni kell a hívottal, hogy részére 
sürgősségi jelzésű hívást kapcsol:
(pl.: jelentem, hogy a 15-855 m ellékállomásnak „Levegő” 
sürgősségi jelzésű hívást kapcsolok);

b) "Repülő” jelzésű hívás kapcsolását csak a „Levegő” jel
zésű sürgősségi kapcsolás előzheti meg.
A hívott mellékállomás foglaltsága esetén a kezelőnek a 
a folyó beszélgetésbe be kell lépni és közölni kell a h í
vottal, hogy részére „Repülő” sürgősségi jelzésű hívást 
kapcsol:
(pl.: jelentem, hogy a 15-855 mellékállom ásnak „Repülő” 
sürgősségi jelzésű hívást kapcsolok);

c) „Soron kívüli” jelzésű hívások kapcsolását az előző [a),
b)] alpontokban leírt jelzésűek megelőzik.
A hívott mellékállomás foglaltsága esetén a kezelőnek a 
folyó beszélgetésbe be kell lépni és közölni kell a hívot
tal, hogy részére „Soron kívüli” sürgősségi jelzésű hívást 
kapcsol:
(pl.: jelentem, hogy a 15-855 mellékállomásnak „Sürgős” 
sürgősségi jelzésű hívást kapcsolok);

/ d) „Sürgős” jelzésű hívások kapcsolását az a), b), c) alpon
tokban leírt jelzésűek megelőzik. A hívott mellékállomás 
foglaltsága esetén a kezelőnek a folyó beszélgetésbe be 
kell lépni és közölni kell a hívottal, hogy részére „sür
gős” sürgősségi jelzésű hívást kapcsol;
(pl.: jelentem, hogy a 15-855 m ellékállomásnak „Sürgős” 
sürgősségi jelzésű hívást kapcsolok);

e) az elsőbbségi kapcsolások esetén -  am ennyiben sürgős
ségi jelzésű beszélgetést nem folytatnak -  a hívott m el
lékállomás foglaltsága esetén a kezelőnek a folyó beszél
getésbe be kell lépni és közölni kell a hívottal, hogy ré 
szére elsőbbségi hívást kapcsol:
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(pl.: jelentem , hogy a 15-855 mellékállomásnak elsőbb
ségi hívást kapcsolok);

f) a sürgősségi jelzésű és elsőbbségi kapcsolásokat a kezelő 
a leírtak szerint végponttól -  végpontig felépítve telje
síti;

g) elsőbbségi kapcsolásokat kezelői közreműködés esetén az 
alábbi sorrend szerint kell teljesíteni:
-  miniszter,
-  állam titkár,
-  m iniszterhelyettesek (főcsoportfőnökök),
-  főcsoportfőnök-helyettesek,

országos (Kormányőrség) parancsnokok,
-  csoportfőnökök, rendőr-főkapitányok, BM Forradalm i 

Rendőri Ezred parancsnoka, önálló osztályvezetők, 
HŐR kerületparancsnokok,

-  BM Forradalm i Rendőri Ezred 4. zászlóalj parancsno
ka,

az alábbi ügyeletek m indenkori szolgálat vezetői:
-  BM Főügyeleti Osztály,
-  H írközpont II.,
-  Operatív hírközpont,
-  BM országos (Kormányőrség) parancsnokságok ügye

letei,
-  MRFK, HŐR kerületparancsnokságok ügyeletei;

h) postai távolsági vonalon érkező sürgősségi jelzésű és el
sőbbségi hívás esetén, am ennyiben továbbkapcsolást igé
nyel, azt az előző a), b), c), d), e), f), g) alpontokban le
írtak szerint kell teljesíteni azzal a különbséggel, hogy a 
kezelőnek a kapcsolás teljesítésekor a hívottal közölni 
kell, hogy a hívás postai távolsági vonalon érkezett;

i) a sürgősségi jelzésű és elsőbbségi kapcsolásokat név, hí
vószám és időpont szerint az ügyeleti naplóban rögzíteni 
kell.

59. A sürgősségi jelzés nélküli hívásokat a kezelőnek a kért 
szerv központjáig, illetve (ügyeleti központkezelés esetén) 
ügyeletéig kell kapcsolni.
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60. A központok hívásjelző csengőit be kell kapcsolni:

a) éjszakai szolgálat ideje alatt;

b) kisforgalm ú időben;

c) ha a kezelő más híradó feladatot végez (pl.: távgépírót 
kezel, postai dolgozók felügyeletét végzi stb.);

d) ha valam ilyen ok m iatt közvetlen felügyeletet a kezelői 
m unkahelyen nem tud biztosítani.

61. A kezelő szolgálati ideje a la tt m unkahelyét csak vezetőjé
nek engedélyével hagyhatja el, m iután megfelelő helyette
sítésről gondoskodott.

Időszakos vagy ügyeleti időre történő átkapcsoláskor a köz
pontkezelő az ügyeleti készülék kezelőjét köteles értesíteni 
az átkapcsolás és visszakapcsolás időpontjáról.

62. A kezelő szolgálati ideje a la tt a postai objektum  dolgozói 
részére engedélyt ad a postai objektum okban elhelyezett le
zárt szekrények nyitására. Megbízás hiányában a posta ké
rését továbbítja a szolgálatilag illetékes híradó szakszolgálat 
felé.

A szekrények nyitásáról, zárásáról nap, óra, perc és a nyi
tást kérő nevének, a nyitás okának megjelölésével a 3. sz. 
m elléklet szerint ny ilvántartást kell vezetni.

A kezelő a nyitva tartás és a vonaljavitás ideje alatt a táv
beszélő kapcsolásokat a kerülő irányon végezze, ha ez nem 
lehetséges, figyelmeztesse a hívót, hogy a vonalon a posta 
dolgozik.

63. A kezelő kísérje figyelemmel a kezelésére bízott távolsági 
és helyi összeköttetések állapotát. B ejelentett vagy észlelt 
meghibásodás esetén értesítse a javítás elvégzésére kijelölt 
szervet.

A BM karbantartású  központoknál a távolsági összeköttetés 
m eghibásodását a vonalfelügyeleti hibanaplóba, a helyi vo
nal- és kezelőegység-hibákat az esem ény-hibanaplóba postai 
karbantartású  központ és mellékállomási, illetve vonalhibá
kat a posta által rendszeresített hibakönyvben kell vezetni.
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64. A kezelőkkel szemben tám asztott forgalmi ism ereti követel
m ények :
a) a híradó beosztású forgalmi állomány ism erje:

-  a BM Távbeszélő Forgalm i Szabályzatot a rá vonat
kozó m értékben;

-  a kezelésére bízott berendezést olyan m értékben, hogy 
annak szolgáltatásait a kezelői m unkában alkalmazni 
tud ja;

-  a különböző híváskapcsolások módszerét, sorrendjét 
és a m egkülönböztetett híváskapcsolásra vonatkozó 
előírásokat;

-  a kezelőegység és vonalmeghibásodás esetére m egha
tározott feladatokat;

-  a távhívó és helyi távbeszélő hálózat fő- és kerülő 
irányait, kapcsolási lehetőségeit. Rendelkezzen a m un
kájához szükséges földrajzi ism erettel;

-  az előírt okmányok vezetését;
-  a távbeszélő-hívásra vonatkozó korlátozásokat, a keze

lők részére előírt szolgálati titokvédelem  előírásait;
b) a nem híradó beosztású állomány (titkárság, ügyelet stb.):

-  távbeszélő-központ kezeléssel csak olyan dolgozó bíz
ható meg, akit előzetesen a kezelőre vonatkozó Táv
beszélő Forgalmi Szabályzatból, műszaki ismeretből, a 
kapcsolási lehetőségek gyakorlati végrehajtásából ki
képeztek;

-  a rá  vonatkozó m értékben ism erje a körzeten belüli és 
helyi híváskapcsolási lehetőségeket;

-  tudjon intézkedni központ és vonalhibák esetén;
-  vezesse az előírt nyilvántartásokat, okm ányokat;
-  tartsa  be a kezelői m unkára vonatkozó titoktartási 

előírásokat.

65. A kezelő személyesen felelős a kiadott okmányok, nyilván
tartások m eglétéért és naprakész vezetéséért.

Az ügyelet kötelmei

66. A belügyi szervek ügyeletein a vezetékes eszközök kezelése 
és a forgalmi szolgálat biztosítása az ügyeleti szolgálatot el
látó személyek feladata.
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67. Az ügyeleti szolgálatoknál működő berendezéseken a keze
lés m ódját a működési leírások tartalmazzák.

68. Az ügyeleti berendezésen a forgalom rendjét, az egyes táv
beszélő vonalak továbbkapcsolásának eseteit, a m agnetofon
szalagok tárolási idejét az ügyeleti előírásokban kell szabá
lyozni.

69. A segélyhívó-központon beérkezett hívást az ügyelet fogad
ja, igény esetén -  ahol a műszaki lehetőség biztosított -  a 
m entők és a tűzoltó szervek felé továbbkapcsolja.

70. A biztonságtechnikai és vagyonvédelmi jelzőberendezésen 
érkező riasztásra történő intézkedést a szerv vezetőjének 
rendelkezése szerint az ügyelet ha jtja  végre.

71. Az ügyeleti szolgálattal szemben tám asztott távbeszélő-for
galmi ism ereti követelm ényeket a 64. pont b) alpontja ta r
talmazza.

A kezelői szolgálat átadás-átvétele

72. Folyamatos kezelői szolgálat esetén a kezelőnek úgy kell 
m egjelenni szolgálati helyén, hogy a kezelői okmányok, a 
folyam atban levő kapcsolások (előjegyzések, postai hívások) 
átvételére elegendő idő álljon rendelkezésére. A hívások 
kapcsolását az átadás-átvétel ideje alatt is folyam atosan biz
tosítani kell.

A szolgálatba lépő kezelő tájékozódjon az összeköttetések ál
lapotáról, a javítás a la tt álló vonalakról, a kötelezően előírt 
okmányok meglétéről és a nyilvántartások naprakész veze
téséről.
A szolgálatot átadó kezelő közvetlen szolgálati elöljárójának 
jelentse a szolgálati ideje a la tt tö rtén t fontosabb eseménye
ket (pl.: sürgős jelzésű hívások, átlagnál nagyobb forgalom, 
külföldi hívások, eredm énytelen fontosabb híváskapcsolás, 
csatlakozó központ bejelentkezések késedelme, zavaró hívá
sok, tömegzavar és m inden más eseményt, ami a forgalom 
folyam atosságát zavarta).

A szolgálat átadás-átvétel m egtörténtét az ügyeleti könyv
ben kell rögzíteni.
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73. Hivatali m unkaidőben teljesíte tt kezelői szolgálat esetén a 
központkezelő m unkahelyén olyan időpontban köteles meg
jelenni, hogy a hívásokat a szerv részére a m unkaidő kez
detétől folyam atosan tud ja fogadni és kapcsolni. (Ügyeleti 
kapcsolás esetén kapcsolja vissza a vonalakat a központ 
kezelőegységére, tájékozódjon, hogy az ügyeleti idő alatt 
volt-e forgalm at zavaró esemény.)

Győződjön meg a központ és a csatlakozó vonalak üzemké
pességéről.

A szolgálat befejezésekor gondoskodjon a kezelési m unká
hoz használt okmányok, eszközök, a központ és kezelőhelyi
ség lezárásáról, azok kulcsainak a m eghatározott ügyeletre 
történő leadásáról.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/5/1983 H l

-  27  -



1. számú melléklet

Ú T M U T A T Ó

A POSTAI TÁVOLSÁGI HÍVÁSOK NYILVÁNTARTÁSÁRA 
ÉS SOROLÁSÁRA

A postai távolsági hívásról a távbeszélő-központ kezelőnek a 902 056 1227 
rsz. „N yilvántartás a postai távbeszélő vonalakon folytatott helyközi be
szélgetésekről” megnevezésű ny ilvántartó  töm böt kell vezetni.

A nyilvántartó  töm b rovatainak (8., 9., 12.) megnevezését a  m ellékletnek 
megfelelően m ódosítani kell.

A ny ilvántartó  töm b rovatának kitöltését az alábbiak szerint kell vég
reha jtan i:

a) a fejrészt értelem  szerin t kell k itölteni;

b) 1. rovatba
minden hónapban a ny ilván tartást 1-es sorszám m al kell kezdeni és 
folyam atosan vezetn i;

c) 2. rovatba
a postai távolsági áram körön a beszélgetést igénylő nevét, rendfoko
zatát, szolgálati helyének pontos m egjelölését és m ellékállom ási szá
m át (szükség esetén két sor is felhasználható);

d) 3., 4. rovatba
a h ívott helység (ország) megnevezését, postai távbeszélő állomások 
szám át, szükség esetén a személy nevét;

e) 5., 6., 7. rovatba
a kapcsolás időpontját;

f) 8., 9. rovatba
távolsági beszélgetés d íja  (csak magánbeszélgetés esetében kell kitöl
teni a  postai visszajelzés a lap ján );

g) 10. rovatba
a kapcsolások sorrendjének megfelelő rövidítésekkel -  általános (Ált.) 
sürgős (S) igen sürgős (IS) azonnali (AZ) -  sürgősségi osztályt, illetve 
„R” beszélgetést (R).
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Postai távolsági hívás sorolása

Általános beszélgetés az a beszélgetés, am elyet sorrendi elsőbbség nem 
illet meg.
Térítési d íja : a díjöv és a beszélgetés időtartam ának függvénye.

Sürgős beszélgetés az a beszélgetés, amely az általános beszélgetéseket 
sorrendben megelőzi.
Térítési d íja : az általános beszélgetés d íjának  kétszerese.

Igen sürgős az a beszélgetés, am ely az általános és a sürgős beszélgeté
seket sorrendben megelőzi. Az ilyen beszélgetéseket a  posta 15 percen 
belül kapcsolja.
Térítési d íja : az általános beszélgetés d íjának háromszorosa.

Azonnali beszélgetés az a beszélgetés, am ely az általános, a  sürgős és az 
igen sürgős beszélgetéseket sorrendben megelőzi.
Az ilyen beszélgetést a posta 6 percen belül kapcsolja.
Térítési d íja : az általános beszélgetés d íjának  tízszerese.

A hívó a k é r t beszélgetés bejelentésekor vagy később -  de még a kap
csolás előtt -  kérheti, hogy a kapcsolást

-  az á lta la  m egjelölt időpont után létesítsék, vagy töröljék (pl.: 14.30 
u tán  vagy 16.00 óráig);

-  az á lta la  m egjelölt időpontok között ne létesítsék (pl.: 12.00- 13.00 
óra között).

Az ilyen kérés teljesítése díjtalan.

h) 11. rovatba
postai kezelő által lé tesített távolsági hívás esetén a postai távbeszélő- 
központ kezelőjének nevét, esetleges azonosító szám át;

i) 12. rovatba
magán, szolgálati, illetve nem zetközi;

j) 13. rovatba
a postai távolsági beszélgetéssel kapcsolatos m egjegyzéseket (pl.: tö 
rölve, nem  jelentkezett a  hívó).
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A TÁVBESZÉLŐ FORGALOMMAL KAPCSOLATBAN 
VEZETENDŐ OKMÁNYOK, NYILVÁNTARTÁSOK

A Belügyminisztériumban és központi szerveinél a rendőr-főkapitánysá
gokon

1. Ügyeleti könyv (903 022 1015)

2. Esemény hibanapló (913 058 4101)

3. Vonalfelügyeleti hibanapló (903 058 4028)

4. BM Távbeszélő Forgalmi Szabályzat

5. BM Távhívó Telefonkönyv, Rendőr-főkapitánysági távhívó telefon
könyv, helyi telefonkönyv vagy kim utatás.

6. Tudakozói névsorkönyv (csak a BM távbeszélő-központban)

7. N yilvántartás a postai távbeszélő vonalakon folytatott helyközi beszél
getésekről (902 056 1227)

8. Lezárt szekrény nyitási füzet, valam int k im utatás a postai bérlem ényű 
távolsági távbeszélő áram körökről és postai áram köri számáról.

A rendőrkapitányságokon
(rendőrőrs)

1. Hibakönyv (894 500 9430)

2. BM Távbeszélő Forgalmi Szabályzat

3. Rendőr-főkapitánysági távhívó telefonkönyv, helyi telefonkönyv vagy 
kim utatás.

4. N yilvántartások a postai távbeszélő vonalakon fo ly tato tt helyközi be
szélgetésekről (902 056 1227)

5. L ezárt szekrény nyitási füzet, k im utatás a  postai bérlem ényű távolsági 
távbeszélő áram körökről és postai áram köri számáról.

2. számú melléklet
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1. N agy László Cegléd 352 20 11 40 - - ált. -
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r. fhdgy. É p ítő ip ari Sz.

II/I- 1. Oszt. 
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2. N agy László D u n aú jv áro s

r. fhdgy.

II/I- 1. Oszt. 
142 m ell. D unai V asm ű 445 20 12 30 32,10 - s 28-as m ag án
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r. százados M oszkva 220
1205 20 11 10 -

_ s 28-as n em zet
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III/II. Oszt. 
245 m ell.
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F Ü G G E L É K

A 10- 24/5/1983. számú Távbeszélő Forgalmi Szabályzathoz.

A távbeszélő-központok, berendezések és hálózatok 
meghatározásai

1. A távbeszélő-központ olyan kapcsoló berendezés, am elynek rendeltetése, 
hogy a bekapcsolt távbeszélő-állom ások (a továbbiakban: m ellékállo
mások) között és a különböző helyeken üzemelő központok között au
tom atikus vagy kézi kapcsolású összeköttetést biztosítson.

Az alkalm azott távbeszélő-központok jellemzői:

a) üzem eltetési mód szerint:

-  központi teleptáplálásúak (CB rendszerű);

-  helyi te leptáplálásúak (LB rendszerű);

-  vegyes teleptáplálásúak (LB- CB rendszerű);

b) kapcsolási mód szerint:

-  gépi kapcsolásúak (autom atikus);

-  kézi kapcso lásúak (m anuális);

c) telepítési mód szerint

-  helyhez kötöttek (stabil);

-  tábori m álházott vagy
gépkocsiba te lepített (m obil);

d) befogadó képességük (mellékállomás kapacitása szerin t):

-  kis kapacitásúak (6- 100 m ellékállom ás);

-  közepes kapacitásúak (100- 800 m ellékállom ás);

-  nagy kapacitásúak (800 m ellékállom ás felett).

2. Távbeszélő berendezések, készülékek.

Távbeszélő berendezésnek vagy készüléknek nevezzük azokat a híradó 
eszközöket, am elyek a távbeszélő-hálózaton létesíte tt áram körök, m el
lékállomási vonalak végpontjaihoz csatlakozva kézibeszélőn vagy han-
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gosított üzem m ódban biztosítják az állomások egymás közötti beszél
getését:

a) távbeszélő-készülék, egy távbeszélő-áram kör vagy mellékállom ási 
vonal fogadására alkalm as, üzem eltetési m ódjától függően LB vagy 
CB rendszerű lehet;

b) soros készülék, hívásfogadó központi egységből és több (1- 6 db) 
készülékből áll. A készülékre 2 db CB rendszerű távbeszélő-m ellék
állomási vonal csatlakozhat. A beérkező hívás bárm elyik készülékre 
átkapcsolható. K imenő híváskezdeményezés m inden készülékről au
tomatikus. A készülékek használói egymás közötti beszélgetést foly
ta thatnak  ;

c) főnök-titkári berendezés (kulcsos, nyomógombos), a műszaki k i
építettségétől függően több áram kör és m ellékállom ási vonal foga
dására. alkalm as. Egy titkári és két főnöki készülék kapcsolható 
össze. A készülékeken egymással titkárh ívó  vonalakon lehet beszél
getést folytatni.

A berendezésre kapcsolt áram kör és m ellékállom ási vonal m indhárom  
készülékre átkapcsolható, de kívánság szerint m eghatározott készülékre 
korlátozható. A vonalfogadó szerelvénye alkalm as pont-pont közötti 
személyhívó távbeszélő-áram kör létesítésére.

Jelző (hívó) áram köre m inden készülékre kiterjeszthető, de egy készü
lék re is korlátozható.

Az egyes készülékeken folyó beszélgetést, a vonal foglaltságot a többi 
készülék felé vizuális (lámpa) jelzés biztosítja.
A berendezéshez magnetofon, üzenetrögzítő csatlakoztatható.

3. Távbeszélő-hálózatok.

Ebbe a fogalom körbe tartoznak m indazok a híradástechnikai eszközök 
(távkábelek, körzetkábelek, helyi kábelek, felszállókábelek, légvezeté
kek, vivőfrekvenciás berendezések stb.), am elyeken a távbeszélő összeköttetések

 létesülnek.

A távbeszélő-hálózatok az alábbi csoportokba sorolhatók:
a) távolsági távbeszélő-hálózat különböző helységek távbeszélő-köz

pontjainak, távbeszélő-berendezéseinek egy vagy több távbeszélő-vo
nallal történő összekapcsolására szolgál. Technikai megoldás te
kintetében lehetnek fizikai vagy vivőfrekvenciás, sa já t építésű vagy 
postai bérlem ényűek. Végződhetnek központon, távbeszélő-készülé
ken, vagy berendezésen. Ettől függően továbbkapcsolható, vagy pont
pont közötti összeköttetésű;
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b) helyi távbeszélő-hálózat (D kábelhálózat), egy helységen (városon) 
belül a különböző BM objektum ok, központok, fegyveres szervek, 
postai központ, objektum ok kábelrendezői között lé tesített BM k á 
belek összessége. A helyi távbeszélő-hálózat a  postai objektum ok
ban csatlakozhat a posta helyi hálózatához, valam int az „a” alpont
ban le írt távolsági távbeszélő-hálózathoz.

Felhasználás szerint ezen a hálózaton létesül a helységen belüli 
távbeszélő-összeköttetés és ezen történik a távolsági távbeszélő-vo
nalak BM objektum ba való bevezetése;

c) felszálló helyi távbeszélő-hálózaton, az adott objektum ban (épületen 
belüli) a  távbeszélő-összeköttetés és m e llé k á llo m á s  belső vezeté
keinek és kábeleinek összességét értjük , az objektum  távbeszélő
rendezőjétől a távbeszélő-készülékig (végpontig);

d) a zá rt rendszerű távbeszélő és jelzőhálózat speciális célokat szolgál, 
létesítése külön engedélyhez kötött.

A szolgálati igényektől és a m űszaki lehetőségektől függően csatla
kozhat más híradó rendszerhez vagy más távbeszélő-hálózathoz. 
Felhasználás tekintetében lehet távbeszélő, jelző és riasztó jellegű.
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