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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 24/8/1982.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

8/1982. számú 
P A R A N C S A

a Belügyminisztérium Rádióforgalmi Szabályzatának 
kiadásáról 

Budapest, 1982. évi november hó 8-án.

A Belügyminisztériumban és szerveinél az elmúlt években a 
rádióhíradás jelentősen fejlődött. Szükségessé vált a Belügymi
nisztérium és szervei rádióhíradásának egységes elvek alapján 
történő szabályozása.

A Belügyminisztérium Rádióforgalmi Szabályzatát (a további
akban: szabályzat) kiadom, az abban foglaltak elsajátítása, be
tartása és alkalmazása érdekében

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

1. A szabályzatot alkalmazni kell a Belügyminisztérium köz
ponti és területi szervei belföldi, illetve a BM Határőrség
nek más belügyi szervvel létesített távbeszélő üzemű rá
dió- és rádiórelé híradásában.
A rádiótávíró (géptávíró, képtávíró) forgalom rendjét, va
lamint a BM Határőrség belső rádióhíradását a vonatkozó 
hatályos katonai szakutasítások szerint kell biztosítani.
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2. A Belügyminisztérium és szervei részére üzemelő rádió- 
hálózatok részletes forgalmi rendjét a szabályzat rendel
kezéseinek betartásával, -  a speciális rendeltetésű zárt 
rádióhíradásra vonatkozólag a forgalmazás rendjét a sza
bályzat rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával -  a 
szolgálati követelményekkel összhangban a híradás felett 
közvetlen felügyeletet gyakorló szerv vezetője szabályozza.

3. A Magyar Népköztársaság fegyveres erői, fegyveres tes
tületei, rendészeti szervei, illetve polgári szervek által szer
vezett rádióhírrendszerben történő belépés esetén a rádió
híradást létesítő belügyi rádióállomás az adott szerv rádió- 
hírrendszerében érvényes rendelkezések szerint köteles a 
rádióhíradást biztosítani.

4. A szabályzatban foglaltakat köteles:
a) a híradószolgálat parancsnoki, a rádióhíradást tervező, 

szervező és rádióforgalmat végrehajtó állománya teljes, 
nem híradó állományú rádióállomás kezelő a részére 
meghatározott mértékben megismerni, rendelkezéseit 
betartani, illetve betartatni,

b) a rádióállomással rendelkező szerv, egység, alegység pa
rancsnoka olyan mértékben megismerni, hogy a rádió
híradással szemben reális követelményeket tudjon tá
masztani és az előírások betartását ellenőrizni tudja.

5. A Belügyminisztérium és szervei felügyelete alatt működő 
rádióhálózatokban a rádióállomások telepítésének, illetve 
ezen rádióforgalmi rendszerekbe a belépés engedélyezésé
re jogosult:

a) a Belügyminisztérium országos vezetési és együttmű
ködési rádióhíradását biztosító URH rádióhálózatra, va
lamint a Belügyminisztérium központi szerveinél, az 
országos (Kormányőrség) parancsnokságoknál, a rendőr- 
főkapitányságoknál működő rádióhálózatokra vonatko
zóan az adott rádióhálózat felett felügyeletet gyakorló 
szerv vezetőjének értesítése mellett a BM Híradástech
nikai Osztály (a továbbiakban: BM HTO) vezetője,

b) valamely belügyi szerv szolgálati feladatainak végre
hajtására szervezett rádióhíradásra vonatkozóan a köz
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vetlen felügyeletet gyakorló szerv vezetője (parancsno
ka), a BM HTO vezetőjének értesítése mellett.

6. A rádióösszeköttetések biztonságát érintő (forgalmi okmá
nyok, készülékek elvesztése, eltulajdonítása) eseményekről 
a BM Főügyeleti Osztálynak azonnal jelentést kell tenni.

7. A szabályzat kiegészítésére, alkalmazására vonatkozó állás- 
foglalás kiadására a BM HTO vezetője jogosult.

8. A szabályzat a 001/1966. számú belügyminiszter-helyette
si parancsban foglaltakat, azok végrehajtását, illetve az ed
digi eljárás rendjét nem módosítja.

9. A szabályzat oktatását az érintett személyi állomány ré
szére a kiképzési és továbbképzési tervekben elő kell irá
nyozni.

10. Ez a szabályzat kiadása napján lép hatályba.

DR. PÁL ANTAL s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Készült: 800 példányban. 
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak. 
K apják: elosztó szerint.
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A RÁDIÓHÍRADÁS RENDELTETÉSE, FAJTÁI, 
TECHNIKAI ESZKÖZEI ÉS FORGALMI RENDSZEREI

A rádióhíradás rendeltetése

1. A rádióhíradás -  a belügyi hírrendszer részeként -  a 
rádióhíradást biztosító erők, technikai eszközök és forgalmi 
rendszerek összességét jelenti.
Rendeltetése, hogy összeköttetést biztosítson, vezeték nél
küli -  esetenként vezetékes híradáshoz kapcsolódva -  a 
vezetők (parancsnokok) és alárendeltek, törzsek, együttmű
ködő szervek, egységek, a feladatok végrehajtásában 
együttműködő szolgálatok és személyek között.

2. A rádióhíradás fajtái:
-  vezetési (parancsnoksági),
-  együttműködési,
-  riasztási (értesítési, tájékoztatási),
-  speciális rendeltetésű rádióhíradás.

3. A vezetési (parancsnoksági) rádióhíradás alatt az elöljáró 
és alárendeltek, a vezetési pontok, valamint az elöljárók 
és a kikülönített szolgálati csoportok között létesített rá
dióhíradást értjük.

4. Együttműködési rádióhíradás alatt valamely feladat vég
rehajtásában együttműködő szervek, csapatok, szolgálatok 
egymás közötti rádióhíradását értjük, amely létesülhet 
belügyi szervek, egységek, alegységek között, továbbá 
együttműködésre utalt társ fegyveres erők, fegyveres tes
tületek, rendészeti és meghatározott polgári szervek veze
tési pontjai, egységei között.

5. Riasztási (értesítési, tájékoztatási) rádióhíradás alatt olyan 
készenléti jelleggel megszervezett rádióhíradás értendő, 
amely csak szükség esetén működik és valamely megha
tározott tevékenységgel, feladattal kapcsolatos utasításo
kat, adatszolgáltatásokat tartalmazó közlemények továbbí
tására szolgál.

I . F e j e z e t
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6. Speciális rendeltetésű rádióhíradás alatt valamely belügyi 
szolgálat feladatainak ellátásához szervezett, zárt rádióhír
adást értünk. A rádióhíradás zárt, ha a rádióhálózatban 
más szolgálat rádióállomásának belépése, illetőleg a rádió- 
hálózatból történő kilépés kizárt.

A rádióhíradás technikai eszközei és forgalmi rendszerei

7. A rádióhíradásban működő és rendszertechnikai egységbe 
foglalt berendezések, eszközök összessége képezi a rádió
híradás technikai eszközeit.

8. Rádióforgalmi rendszert képeznek az azonos rádióforgal
mi adatokkal ellátott és egymással hírváltásra rendelt rá
dióállomások.

9. A rádióközpont szervezetileg és rendszertechnikailag egy
ségbe foglalt és egy szerv (egység) rádióhíradásának biz
tosítására a szolgálati követelményekben meghatározottak 
alapján kijelölt helyen telepített rádiós erők és eszközök 
összességét jelenti.

10. A rádióközpontok településük jellege szerint lehetnek:
-  állandó helyű,
-  mozgó,
-  kihelyezett (ideiglenesen telepített) 
rádióközpontok.

11. Rádióközpont települhet a vezetés közvetlen távközlési, 
vagy hírközlési követelményeinek biztosítására (vezetés ér
dekű rádióközpont), vagy a vezetéshez, együttműködéshez, 
a szolgálatok működéséhez szükséges rádióhíradás biztosí
tása érdekében (híradás érdekű rádióközpont).

12. A rádióközpont külön adóközpontra és vevőközpontra is 
tagozódhat, amelyen belül több rádiókészülék üzemel. A 
rádió vevőközpontok a rádióvételi feladatok mellett a gya
korlatban legtöbbször az adóközpontok tevékenységének 
irányítását és távvezérlését is ellátják.
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13. A rádióállomás (rádióreléállomás) a rádiókészülékből és a 
rádiókészüléket kezelő személyzetből áll. A rádiókészülé
kek magukban foglalják a működéshez szükséges áramfor
rásokat, antennákat és egyéb kisegítő technikai eszközöket
is.
A rádiókészülék rendeltetése szerint lehet:
-  rádió adókészülék,
-  rádió vevőkészülék,
-  rádió adó-vevőkészülék.

14. Rádióállomásokból (rádiórelé állomásokból) épülnek fel a 
rádióközpontok és a rádióforgalmi rendszerek.
A rádióállomásokat kivitelezésük, technikai tulajdonságaik, 
telepítésük és forgalmi helyzetük szerint különböztetjük 
meg.

15. Kivitelezésük szerint a rádióállomásokat felosztjuk:
-  katonai és
-  belügyi
típusú rádióállomásokra.
a) a katonai típusú rádióállomások katonai szabványok 

szerint gyártott, nagy mechanikai igénybevételeket 
elviselő, szélsőséges éghajlati viszonyok között is mű
ködő, a magasabb egységek, csapatok, alegységek rádió
összeköttetéseire szolgáló rádióállomások.
A Belügyminisztériumban hasonló rendeltetéssel, illet
ve a társ-fegyveres szervekkel biztosítandó együttmű
ködési rádióhíradás céljára kerülnek alkalmazásra.
Kezelésük híradó szakkiképzést igényel.

b) A belügyi típusú rádióállomások a Belügyminisztérium 
szervei, szolgálatai számára rendszeresített rádióállomá
sok, melyek alkalmasak a különböző szintű vezetés és a 
belügyi szolgálatok működéséhez szükséges rádióössze
köttetések biztosítására.

16. Teljesítményük szerint a rádióállomásokat felosztjuk:
-  kis teljesítményű (10 W-ig),
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-  közepes teljesítményű (10 W- 1 kW-ig),
-  nagy teljesítményű (1 kW felett) 
rádióállomásokra.

17. Működési frekvenciájuk szerint:
-  hosszúhullámú (30 kHz- 300 kHz),
-  középhullámú (300 kHz- 3 MHz),
-  rövidhullámú (3 MHz- 30 MHz),
-  ultrarövidhullámú (30 MHz- 500 MHz),
-  mikrohullámú (500 MHz felett) 
rádióállomásokat különböztetünk meg.
A Belügyminisztériumban rendszeresített rádióállomások 
a rövid-, ultrarövid- és mikrohullámú frekvenciatartomá
nyokban működnek.
Működési frekvenciájuk szerint a rádióállomások lehet
nek még folyamatos hangolású, vagy fix (egy, vagy több) 
csatornás rádióállomások.

18. Telepítésük szerint megkülönböztetünk:
-  állandó helyű (épületben állandó jelleggel beépített),
-  mozgó (gépjárműbe, vízi, vasúti vagy légi járműben te

lepített,
-  hordozható, személyi 
rádióállomásokat.

19. Forgalmi helyzetük szerint a rádióállomások lehetnek:
-  vezetőállomások,
-  tagállomások,
-  közvetítő állomások,
-  átjátszó (bázis) állomások.
a) A vezetőállomások feladata az adott rádióforgalmi 

rendszer irányítása. Általában az elöljáró rádióállomása 
a vezetőállomás.

b) A vezetőállomás irányításával működő rádióállomások 
tagállomások.

-  8  -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/8/1982 /8



c) Közvetítő állomás olyan rádióállomás, amely a közle
ményt két vagy több egymáshoz képest hatótávolságon 
kívül eső rádióállomás összeköttetésének biztosítása cél
jából veszi, vagy emberi közvetítéssel továbbítja.

d) Átjátszó állomásoknak nevezzük a mozgószolgálati rá
dióhálózatok rádióállomásai közötti összeköttetést bizto
sító automatikus állomásokat.

20. A rádióhálózat valamely belügyi szolgálat rádióhíradásá
nak biztosítására szervezett, több rádióforgalmi rendszer
ből és rádió-technikai eszközből tevődhet össze. Ezek le
hetnek rádióhálók, rádióirányok, rádióközpontok, rádió- 
állomások (állandó helyű, mozgó, hordozható) és átjátszó 
állomások.

21. Rádióháló alatt három vagy több egymással összeköttetés
re rendelt rádióállomás (rádiórelé) forgalmi rendszerét 
értjük.

22. Rádió (rádiórelé)-irány alatt két egymással önálló össze
köttetésre rendelt rádió (rádiórelé) állomás forgalmi rend
szerét értjük.

23. A rádióhálókat:
-  telepítésük jellege,
-  működésük jellege,
-  üzemmódjuk szerint 
különböztetjük meg.

24. A rádióhálók a telepítésük jellege szerint állandó helyű, 
vagy mozgószolgálati rádióhálók lehetnek.
a) állandó helyűnek nevezzük azokat a rádióhálókat, 

amelyeket állandó földrajzi helyen telepített rádióállo
mások alkotnak,

b) mozgószolgálati rádióhálókhoz (járművekben telepített), 
vagy hordozható rádióállomások tartoznak, továbbá a 
hálók működéséhez technikai vagy forgalmi okokból 
szükséges állandó helyű és átjátszó (bázis) állomások.
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25. A működésük jellege szerint kézi kezelésű, szelektív hívó
nélküli, vagy szelektív hívással működő, valamint automa
tikus kapcsolású rádióhálókat különböztetünk meg.
a) a kézi kezelésű (szelektív hívó nélküli) rádióhálók ese

tében a rádióállomások valamennyi kezelőelemének be
állítását az összeköttetések felvételét, lebonyolítását a 
rádióállomások kezelői végzik.
Ezekben a rádióhálókban a közös forgalmi adatokkal 
ellátott rádióállomások egymás forgalmát kölcsönösen 
hallják.

b) a kézi kezelésű, szelektív hívással működő rádióhálók
nak nevezzük azokat, amelyekben az összeköttetés fel
vételét kezdeményező a hívni kívánt rádióállomást (rá
dióállomásokat) a rádiókészülékébe beépített szelektív 
hívóművel választja ki. Ezekben a rádióhálókban a hí
vást a hívott rádióállomás kezelőjén kívül más rádió- 
állomás kezelője nem észleli.

c) az automatikus kapcsolású rádióhálóknál az összekötte
tés létesítéséről, az egyes állomások hívásáról és össze
kapcsolásáról -  a kezelő közreműködésén túl -  a rá
dióállomásokba beépített, illetve a rádióközpontban le
vő automatika-egységek gondoskodnak.
A rádióhálóban a tagállomások sem a más tagállomá
soknak szóló hívásokat, sem pedig két másik rádióállo
más egymás közötti forgalmazását nem hallják, abba be
lépni, behallgatni nem tudnak.

26. Az összeköttetés jellege szerint szimplex vagy duplex rá
dióhálókat különböztetünk meg:
a) a szimplex rádióhálókon belül az egyes rádióállomások 

között egyidejűleg csak egyirányú összeköttetés lehet
séges,  

b) a duplex rádióhálókon belül a rádióállomások között 
kétirányú összeköttetés lehetséges (telefonszerű).

27. Üzemmódjuk szerint megkülönböztetünk:
-  távbeszélő.
-  távíró (távgépíró, képtávíró),
-  adatátviteli
rádióhálókat, illetve ezek kombinációit.
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II. Fejezet 

RÁDIÓFORGALMI ADATOK

28. Rádióforgalmi adatok a rádióhíradásban alkalmazott 
mindazon, a rádióforgalom szabályozására, a rádióállomá
sok megkülönböztetésére, a rádióhálózatok működésére, a 
rádióhíradásban résztvevő szervek, szolgálatok, szolgálati 
személyek megnevezésére szolgáló adatok, melyeket a rá
dióhíradás megszervezése alkalmával kijelölnek.

29. Rádióforgalmi adatokkal az adott rádióforgalmi rendszeren 
belül egymással összeköttetésre rendelt valamennyi rádió- 
állomást el kell látni.

A rádióforgalmi adatok kiutalása általában rádióadatlapon 
(1, 2, 3. sz. melléklet) történik.
A nem híradó szakképesítésű állomány által kezelt rádió- 
állomások részére a rádióforgalmi adatok más módon is 
kiadhatók.

30. A rádióforgalmi adatokat tartalmazó okmányokat a TÜK 
szabályok szerint kell kezelni.

31. A rádióforgalmi adatok az alábbiak:
-  a rádióállomást alkalmazó szerv, parancsnokság vagy 

személy megnevezése fedőnévvel, illetve fedőszámmal.
-  frekvencia (üzemi, tartalék, közös és külön adó-vevő. 

vagy folyószám),
-  hívójelek,
-  hívónevek,
-  hívószámok.
-  számkulcsok a szolgálati közlések táblázatához,
-  egyéb kiegészítő adatok.

32. A rádióforgalmi adatokat egyes rádióhálókban időszakon
ként váltani kell a rádióhíradás védelme érdekében.
A rádióforgalmi adatok váltásának rendjét külön rendel
kezések határozzák meg.
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33. Egyes rádióforgalmi adatok (üzemmód, frekvencia, hívó
szám, azonosító kód (meghatározott rádióhálókban mű
ködő rádiókészülékekbe technikailag beépítésre kerülnek.

34. A rádióforgalmi adatokat az adott rádióösszeköttetés meg
szervezéséért felelős híradószolgálat vezetője -  a BM Hír
adástechnikai Osztály (a továbbiakban: BM HTO) által a 
szerv részére biztosított keretből -  határozza meg és utal
ja ki a rádióhálók és rádióállomások számára.
A rádióforgalmi adatok módosítására, kiegészítésére csak 
a kiutaló vezető vagy az általa megbízott személy jogosult.

35. A rádióállomást használó szervet vagy személyt fedőnév
vel, illetve fedőszámmal kell ellátni.
A fedőnév, illetve fedőszám megegyezhet a rádióállomás 
távbeszélő üzemmódban használatos hívónevével.

36. A hívójel a rádióállomás megnevezésére és azonosítására 
távíró üzemmódban használt négy írásjelelemből álló cso
port, melynek összetétele lehet:
-  négy betű,
-  három betű és egy szám,
-  kettő betű és kettő szám.

37. A hívónév a rádióállomás megnevezésére és azonosítására 
távbeszélő üzemmódban használatos megnevezés, mely 
összetételét tekintve lehet:
-  egy szótári kifejezés,
-  egy szótári kifejezés és egy kiegészítő szám (maximum 

háromjegyű szám).

38. A hívószám az automatikus hívó és kapcsolóművel műkö
dő rádióhálózatokban (automatikus kapcsolású rádiótelefon 
hálózatok) a rádióállomások meghívására szolgáló szám 
vagy számcsoport (hasonlóan a vezetékes távbeszélő háló
zatokhoz).
Hívószám jelölhető még ki a szelektív hívójelazonosító 
rendszerrel működő hálózatokban, ahol a hívószám betűk 
és számok kombinációja is lehet.
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39. A hívójelek (hívónevek, hívószámok) lehetnek:
-  állandó,
-  üzemi,
-  tartalék,
-  körözvény hívójelek.

40. Állandó hívójelet (hívónevet, hívószámot) kell kijelölni az 
állandó frekvencián (csatornán) működő rádióállomások ré
szére, továbbá minden más rádióállomás részére arra az 
esetre, ha az üzemi hívójel kikeresésére nincs mód, vagy 
téves forgalmi adatkijelölés m iatt az üzemi hívójellel nem 
jön létre az összeköttetés.

41. Üzemi hívójelet (hívónevet) kell kiutalni a váltott frekven
ciákon (csatornákon) dolgozó rádióállomások részére, az 
üzemi frekvencián (csatornán) folytatott forgalom és a rá
dióirányba kitérő forgalom részére.

42. Tartalék hívójelet (hívónevet) kell kiutalni a tartalék frek
vencián (csatornán) biztosítandó rádióforgalom számára. 
A tartalék frekvenciákon csak a tartalék hívónevek hasz
nálhatók.

43. Körözvény hívójel, hívónév vagy hívószám biztosítható a 
rádióhálózat valamennyi rádióállomásának vagy egyes rá
dióállomás csoportnak egyszerre történő hívása érdekében.

44. Számkulcsokat kell a katonai típusú rádióállomások részé
re kiutalni a szolgálati közlések táblázatának alkalmazásá
hoz.
A számkulcsok alkalmazását és váltásuk rendjét külön ren
delkezések szabályozzák.

45. Kiegészítő rádióforgalmi adatokat képeznek a rádióforgal
mi rendszer működésével összefüggő külön előírások.
Ilyenek lehetnek a rádióforgalmi adatok váltásának ideje, 
a rádióállomások azonosítására szolgáló előírások, bizonyos 
műszaki paraméterek (teljesítmény), stb. meghatározása.
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A RÁDIÓHÍRADÁS m e g s z e r v e z é s é v e l , 
VÉGREHAJTÁSÁVAL ÉS ELLENŐRZÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK 

A híradószolgálat vezetőjének kötelmei

46. A híradószolgálat vezetőjének kell tekinteni azokat a h ír
adószolgálati elöljárókat (híradó osztály-, alosztályvezetőket, 
híradó főnököket), akik a híradás megszervezéséért és biz
tosításáért valamely belügyi szerv, egység alárendeltségé
ben az adott szerv ügyrendjében meghatározottak szerint 
felelősek és a feladat végrehajtásához rendszeresített, vagy 
vezényelt híradó erőkkel és eszközökkel rendelkeznek.

47. A rádióhíradást mindenkor a szolgálati követelmények és 
a szakirányítást ellátó híradószolgálat vezetőjének intézke
dései szerint, a feladat végrehajtásához rendelkezésre álló 
erőkkel és eszközökkel kell megszervezni és biztosítani.

48. A rádióhíradás megszervezéséhez szükséges adatokat, kö
vetelményeket mindig a feladat végrehajtását elrendelő 
parancsnoktól kell megkapni, illetve kérni annak érdeké
ben, hogy a híradás időben biztosítható legyen.
Ezek az alábbiak:
a) a feladat jellege, helye, ideje,
b) azon résztvevő egységek, alegységek, melyek részére 

híradást kell létesíteni, alárendeltségük megjelölésével,
c) a feladatot, tevékenységet irányító és vezető személy 

vagy szerv megnevezése,
d) a vezetési pontok, tartalékok helyei,
e) az együttműködő szervek megnevezése, híradó eszközei,
f) a feladatra indulás, kiérkezés időpontja, a menetre vo

natkozó intézkedések,
g) a jelentési kötelezettségek rendje,
h) a telepítésre kerülő híradó berendezések őrzésének, vé

delmének módja, ahhoz rendelkezésre álló erők.

I I I .  F e j e z e t
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49. A híradószolgálat vezetője felelős az adott belügyi szerv 
(egység) rádióhíradásának időben történő megtervezéséért, 
megszervezéséért, üzemeltetéséért, a felügyelete alá tarto
zó rádióhírrendszer folyamatos működésének biztosításá
ért, a rádióhálók a rádióforgalom szabályainak betartásáért.

Köteles biztosítani:
a) a rádióhíradás híradó-műszaki és forgalmi szakfelügye

letét,
b) a rádióhálókban működő rádióállomások, átviteli egy

ségek állandó üzemképes állapotát,
c) a forgalmi adatokkal történő ellátást, azok módosítását, 

kiegészítését szükség szerint,
d) a rádióberendezések kezelését végző személyi állomány 

kiképzését, szakszerű tájékoztatását az adott rádiófor
galmi rendszer felhasználására vonatkozóan,

e) a megfelelő szintű hibaelhárítást, illetve állandó készen
létét,

f) kitelepült rádióközpont, rádióállomás részére a megfele
lő települési helyet,

g) a híradóközpontok, állomások őrzésének, védelmének 
megszervezését, végrehajtását,

h) a híradó személyi állomány váltását, pihentetését, anya
gi ellátását,

i) az élet- és munkavédelmi szabályok betartását.

50. A híradószolgálat vezetője ellenőrizze:
a) a szervezett és telepített rádióhírrendszer biztosítja-e a 
 vele szemben támasztott követelményeket,
b) az egyes csatornák minőségét, foglaltságát,
c) a telepített és üzemeltetett rádió híradótechnikai eszkö

zök állapotát, karbantartottságát,
d) a rádióállomásokon a szolgálat ellátásának megszerve

zését. ellátását és rendjét,
e) a forgalmi szolgálat előírásainak betartását,
f) a híradó okmányok pontos és szabályos vezetését.
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BM Központi URH Rádióügyelet

51. A BM Központi URH Rádióügyelet a BM HTO szerveze
tében a HM és Posta illetékes szerveivel szorosan együtt
működve végzi alapfeladatát, a BM URH rádióhíradásá
nak forgalmi és műszaki ellenőrzését.
A BM Központi URH Rádióügyelet közvetlen irányítását 
az osztály vezetője által meghatalmazott szolgálati elöljáró 
végzi.
A BM Központi URH Rádióügyelet ellátja továbbá a Bel
ügyminisztérium URH rádiórendszereit ért zavartatások 
felderítésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.

52. A BM Központi URH Rádióügyelet feladata:
a) A Belügyminisztérium és szervei alárendeltségében 

működő URH rádióforgalmi rendszerekben az üzemfe
gyelem betartásának ellenőrzése, a forgalmi szabályok 
megsértésének felfedése.

b) A rádióhálókban működő rádióállomások műszaki para
métereinek folyamatos ellenőrzése és a vonatkozó mű
szaki és forgalmi intézkedésekben meghatározott jel
lemzőktől történő eltérések megállapítása és értékelése.

c) A saját rádiórendszereken belül keletkezett, továbbá 
más rádióelektronikai eszközök által okozott zavartatá
sok felderítése, a zavartatások azonosítása.

d) A Belügyminisztérium és szervei rádióhálóiban okozott 
zavartatásokkal, valamint saját rádióállomások részéről 
nem belügyi rádióelektronikai eszközöknek okozott za
vartatásokkal kapcsolatos bejelentések kivizsgálása és a 
szükséges intézkedések megtétele.

e) A rádióforgalom segítése a forgalomba történő belépés
sel, szakmai információk adása, közvetítés, átjátszás, a 
rádióhálók összekapcsoltatása, esetleges kerülő irányok 
megjelölése útján.

f) A belügyi szolgálatok részére meghatározott kiemelt 
feladatok végrehajtásának időszakában a feladat vég
rehajtásában érintett belügyi szervek rádióforgalmi 
rendszereinek fokozott felügyeletével biztosítja a szol
gálati összeköttetések folyamatosságát és védelmét.
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53. A BM Központi URH Rádióügyelet megfigyeléseiről és 
mérési eredményeiről rendszeresen jelentéseket készít és 
javaslatokat dolgoz ki a tapasztalt műszaki, forgalmi hi
ányosságok megszüntetése érdekében.
A rádióforgalom megfigyelése és értékelése alapján előse
gíti a Belügyminisztérium frekvencia és hálózattervezési 
tevékenységét, a zavarvédelemmel kapcsolatos feladatok 
végrehajtását.

54. A BM Központi URH Rádióügyelet feladatkörében jogo
sult:
a) a rádióhálók forgalmába belépni és a forgalom szabá

lyainak megsértése vagy a rendelkezésekben meghatá
rozott műszaki paraméterektől történő eltérés észlelése 
esetén a szükséges intézkedéseket megtenni,

b) a zavartatásokkal szembeni védelem biztosítása és az 
összeköttetések gyors helyreállítása érdekében -  elő
zetes jóváhagyása után -  műszaki, forgalmi intézkedé
seket tenni.

A rádióközpont-parancsnok kötelmei

55. A rádióközpont-parancsnok a rádióközpont berendezései
nek telepítése, üzemeltetése, irányítása és ellenőrzése te
kintetében, anyagi ellátás vonatkozásában annak a híradó 
szolgálati elöljárónak van alárendelve, akinek állományá
ba szervezetszerűen tartozik.

56. A rádióközpont kiszolgálásához beosztott személyi állo
mány a szolgálat ellátása szempontjából a rádióközpont 
parancsnokának van alárendelve.

57. A rádióközpont-parancsnok felelős:
a) a rádióközpont berendezéseinek kellő időben történő 

telepítéséért, áttelepítéséért, üzemszerű működéséért,
b) a folyamatos és megszakítás nélküli rádióösszeköttetés 

fenntartásáért,
c) a közlemények gyors és időben történő továbbításáért,
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d) a rádióforgalom szabályainak és az elrendelt korláto
zásoknak betartásáért,

e) az okmányok pontos vezetéséért,
f) a védelmi rendszabályok betartásáért,
g) a rádióközponton belül az élet- és munkavédelmi rend

szabályok betartásáért,
h) a rádióközpont belső rendjéért.

58. A rádióközpont-parancsnok kötelmei:
a) ismerje az adott rádióközpontból létesített rádióhíradás 

mindenkori helyzetét,
b) az összeköttetés megszakadása esetén azonnal intézked

jen annak helyreállítására, a forgalmat terelje kerülő 
irányba és jelentse a közvetlen elöljárójának,

c) irányítsa a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezető
kön (parancsnokokon) keresztül a rádióközpont személyi 
állományának munkáját,

d) szabályozza a rádióközponton belül az elhelyezés, az 
élelmezés és pihenés rendjét.

A rádióállomás-parancsnok kötelmei

59. A végrehajtandó feladattól és a rádióállomások települé
sének rendszerétől függően a rádióállomás-parancsnok:
a) ha rádióállomás rádióközpontba települ, közvetlenül az 

adó-, illetve vevőközpont parancsnokának,
b) ha önállóan települ, annak a parancsnoknak van alá

rendelve, aki részére a rádióállomás települ.

60. A rádióállomás-parancsnok felelős:
a) a rádióállomás beosztottjainak munkájáért, a rádióál

lomás állandó üzemkészségéért,
b) a rádióállomás védelméért, harcászati és híradó-műsza

ki szempontból helyes telepítéséért,
c) a folyamatos összeköttetés meglétéért,
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d) a rendszeresített állomásokmányok előírásszerű veze
téséért,

e) a kapott feladatok határidőre történő maradéktalan vég
rehajtásáért.

61. Alárendeltségébe tartozik a rádióállomás működését biz
tosító híradótechnikai és az állomás kiszolgálását ellátó be
rendezések kezelő állománya.

62. A rádióállomás-parancsnok kötelmei:
a) a rádióállomás üzemeltetésekor gondoskodjon a műsza

ki leírásban, kezelési utasításban előírt szabályok betar
tásáról,

b) készítse el a rádióállomás kezelő személyzetének mun
ka- és időbeosztását,

c) ellenőrizze az állomásokmányok vezetését,
d) gondoskodjon a folyamatos rádióösszeköttetésről,
e) gondoskodjon a védelmi, a tűzrendészeti, az élet- és va

gyonvédelmi rendszabályok betartásáról,
f) gondoskodjon a titoktartás szabályainak betartásáról,
g) azonnal jelentse elöljárójának az összeköttetés megsza

kadását, annak okát, a te tt intézkedéseket és az össze
köttetés újbóli felvételét,

h) gondoskodjon az állomás anyagi-technikai ellátásáról, 
karbantartásáról és megóvásáról,

i) kitelepült rádióállomásokon tartsa be az előírt szabá
lyokat, személyesen irányítsa az összeköttetés felvéte
lét, és ennek végrehajtását azonnal jelentse elöljárójá
nak,

j) kellő időben lássa el a távírászokat az új rádióforgalmi 
adatokkal.

63. A rádióállomás-parancsnok kötelmei az állomás áttelepü
lésekor:

a) az állomás áttelepítését csak az elöljáró híradószolgálat 
vezetője, a híradófőnök, vagy azon parancsnok paran
csára hajtsa végre, aki számára a rádióállomás települ,
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b) ismerje az áttelepülés helyét és menetvonalát,
c) intézkedjen a menetközben vett közlemények címzett

hez történő továbbításáról,
d) az új települési helyre való megérkezéskor azonnal 

hajtsa végre az állomás telepítését, vegye fel az össze
köttetést, szervezze meg az állomás forgalmi szolgála
tának ellátását,

e) intézkedjen a távvezérlő vonalak, valamint az egyéb 
szolgálati összeköttetések biztosítására.

A rádióállomások kezelőinek általános kötelmei

64. A rádióberendezések kezelését csak a forgalmi szabályok
ra és a készülékek kezelésére kiképzett személyek végez
hetik.
Katonai típusú rádióállomások kezelését csak híradó szak
kiképzésű személyi állomány végezheti.

65. A szabályzat rendelkezéseinek alkalmazását illetően a rá
dióállomás kezelőjének kell tekinteni minden olyan sze
mélyt, akit az elöljáró utasítása alapján rádióállomás for
galmi, szolgálati teendőinek ellátásával állandó vagy ide
iglenes jelleggel megbíztak, az adott rádiókészülék kezelé
sére és a forgalom rendjére vonatkozóan a szabályzatban 
meghatározottak szerint kiképeztek, illetve tájékoztattak, 
azokat megismerte és alkalmazni tudja.

66. Valamennyi rádióállomás kezelője felelős a rádióállomáson 
történő hírváltásért, az üzemfegyelem betartásáért, a köz
lemények időben történő továbbításáért, a rádióállomás 
üzemkészségéért. Forgalmi rendszer vezetőállomásának ke
zelőjeként felelős az egész forgalmi rendszer üzemfegyel
méért, a folyamatos összeköttetés biztosításáért.

67. A rádióállomások kezelői felelősek a készülékek szakszerű 
kezeléséért, megóvásáért, továbbá:
a) illetéktelen személyek részére a rádióberendezésekhez 

a hozzáférést nem tehetik lehetővé. Tilos a rádióforga
lomban tudomásukra jutott adatokról illetéktelen szemé
lyeket tájékoztatni,
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b) a rádiókészülék elvesztését, esetleges eltulajdonítását 
az elöljárónak szóban azonnal, majd írásban jelenteni 
köteles.

68. A Belügyminisztérium valamely rádióforgalmi rendszeré
ben titoksértés észlelése esetén az adott forgalmi rendszer 
vezetőállomásának vagy magasabb elöljáró részére települt 
rádióállomásának a kezelője köteles azonnal intézkedni a 
további titoksértés megakadályozására.

69. A rádióállomások kezelői kötelesek a társ-fegyveres erők
kel, fegyveres testületekkel, rendészeti szervekkel együtt
működési rádióhíradás biztosítására szervezett rádióforgal
mi rendszerben észlelt, vagy más úton tudomására jutott 
titoksértést szolgálati úton az elöljáró belügyi szerv (Bel
ügyminisztérium központi szervei, országos parancsnoksá
gok, rendőr-főkapitányságok) vezetőinek jelenteni. Az ez
zel kapcsolatos ügyiratokat a BM HTO-nak kell további 
intézkedés végett megküldeni.

70. A rádióállomások kezelői a szolgálati közlemények továb
bításában közreműködésre kötelezettek. Ha egy rádióállo
más másik rádióállomás hívását észleli és a hívott rádió- 
állomás megismételt hívásokra nem jelentkezik, köteles 
közreműködni az összeköttetés felvétele, illetve biztosítása 
érdekében.
A rádióállomás kezelője közreműködése során:
a) vegye fel az összeköttetést a hívó rádióállomással és kö

zölje vele, hogy hallja az adását,
b) segítse az összeköttetés felvételét a hívott állomás saját 

részről történő meghívása útján (az esetleges kedve
zőtlen hullámterjedési körülmények kiküszöbölése érde
kében), szükség esetén közvetítsen a két állomás között,

c) ha az adott rádióforgalmi rendszerben nem létesíthető 
összeköttetés, akkor gondoskodjon a szolgálati közlemé
nyek a címzetthez más úton történő eljuttatásáról (más 
rádióforgalmi rendszeren, távbeszélőn, távgépírón, stb.),

d) fontos szolgálati közlemény (parancs, utasítás, jelentés, 
veszélyjelzés) továbbításának elmulasztásáért, a kap
csolatosan te tt intézkedésért minden rádióállomás keze
lője felelős.
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Mozgó és hordozható rádióállomások kezelőinek kötelmei

71. Mozgó (járművekben állandó vagy ideiglenes jelleggel te
lepített), vagy hordozható (személyi) rádióállomások for
galmi okmányait szolgálaton kívüli időben a belügyi szerv 
ügyeletén vagy titkárságán kell őrizni és a vonatkozó 
TÜK szabályok szerint kell kezelni. A rádióállomás okmá
nyait a szolgálatba indulás alkalmával az átvétel elismeré
sével kell átadni a rádióállomások kezelőinek.
A rádióállomás kezelője köteles gondoskodni a rádiófor
galmi okmányok megőrzéséről és a szolgálat átadását kö
vetően azoknak az átadó szerv részére történő TÜK szabá
lyok szerinti visszaadásáról.

72. Rendkívüli szolgálati feladatok (rendőri akciók) rádióhír
adásának biztosítására szervezett összeköttetések esetén a 
rádiókészüléket a híradást szervező hírszolgálat köteles 
nyilvántartani és a feladatban résztvevő személyek szá
mára a forgalmi okmányokkal együtt üzemképesen átadni. 
A visszavétel tényét az előírásoknak megfelelően írásban 
rögzíteni kell.

73. A körzeti megbízott (a továbbiakban: kmb) szolgálatoknál 
rendszeresített rádióállomás, valamint azok forgalmi ok
mányainak megőrzéséért és kezeléséért az állandó jelleg
gel használatra kiadott rádióállomásoknál a rádióállomást 
kezelő kmb felelős.

74. Riasztás, értesítés céljára (pl. forrónyomos akciócsoport) 
állandó jelleggel használatra kiadott rádióállomások és 
azok forgalmi okmányainak biztonságos megőrzéséről a 
rádióállomás kezelője (használója) köteles gondoskodni. Kö
teles továbbá biztosítani, hogy a rádióállomáshoz és for
galmi okmányaihoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

75. Útbaindulás előtt a rádiókészülékek üzemképességéről 
próbahívással meg kell győződni.
Üzemképtelen rádióállomás hibáját az illetékes híradószol
gálatnak be kell jelenteni és lehetőség szerint üzemképes 
rádióállomásra ki kell cserélni.
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76. A mozgó és hordozható rádióállomásokon a szolgálat ellá
tásának egész időtartama alatt állandó vételkészséget kell 
biztosítani.
A rádióforgalomból történő kilépést, illetve a rádióforga
lomba történő újbóli bekapcsolódást a rádióforgalmi rend
szer vezetőállomásának jelenteni kell.

77. Mozgó rádióállomás kezelője a jármű elhagyása esetén kö
teles gondoskodni arról, hogy a rádióállomáshoz illetékte
len személyek ne férjenek hozzá.

Az ügyeletes rádiótávírász kötelmei

78. Közvetlenül a váltásparancsnoknak (állomásparancsnok
nak) van alárendelve.

Felelős a rádióállomáson történő hírváltásért, a közlemé
nyek időben történő továbbításáért, a rádióállomás üzem
készségéért, belrendjéért, a rádióállomás okmányainak 
szabályos vezetéséért, mint vezetőállomás a forgalmi rend
szer üzemfegyelméért, a folyamatos összeköttetés biztosí
tásáért.

79. Kötelmei szolgálatba lépéskor:
a) belügyi típusú rádióállomás esetén:

-  ellenőrizze a rádióállomás üzemképességét, az állo
más belrendjét,

-  vegye át a rádióállomás okmányait,
-  tájékozódjék az összeköttetés meglétéről, a kiutalt 

forgalmi adatokról,
-  a rádióállomás okmányaiba írja be a szolgálat átvé

telét.
b) katonai típusú rádióállomás esetén:

-  ellenőrizze a rádióállomás üzemképességét, az állo
más belrendjét,

-  vegye át a rádióállomás okmányait,
-  tájékozódjék az összeköttetés meglétéről, a kiutalt 

forgalmi adatokról,
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-  vegye át a le nem adott közleményeket és azokat a 
forgalmi naplóba vezesse be a következő módon: ...
.......  óra ...........  perckor a ...........  sorozatjelű (.......
... számú) közlemények nincsenek leadva,

-  a rádióállomás okmányaiba írja be a szolgálat átvé
telét.

80. Kötelmei a szolgálat alatt:
a) belügyi típusú rádióállomás esetén:

-  ismerje a rádió hírváltás szabályait és azt munkája 
közben tartsa be,

-  a rádióállomás forgalmát rögzítse a rendszeresített 
forgalmi okmányokban,

-  az összeköttetés megszakadását azonnal jelentse köz
vetlen elöljárójának,

-  legyen képes a forgalmi adatok váltására.
b) katonai típusú rádióállomás esetén:

-  ismerje a rádió hírváltás szabályait és azt munkája 
közben tartsa be,

-  ismerje a szolgálati közlések táblázatának használa
tát,

-  a rádióállomás minden forgalmát rögzítse a rendsze
resített forgalmi okmányokban,

-  ismerje az ismertetőjel kérésének és adásának rend
jét,

-  ismerje a rádióálcázás rendszabályait,
-  csak olyan teljesítménnyel dolgozzék, amilyenre fel

tétlenül szükség van,
-  az összeköttetés megszakadását azonnal jelentse köz

vetlen elöljárójának és a le nem adott közleménye
ket adja át a váltásparancsnoknak (állomásparancs
noknak), a továbbiakban annak parancsai szerint 
tevékenykedjen,

-  legyen képes az adó- és vevőkészülék lehangolására, 
a forgalmi adatok váltására,

-  erős rádiózavarás esetén a zavarást észlelő rádióál
lomás(ok) a saját hívónevét adja le háromszor egy
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más után. Ezt követően a zavart észlelő rádióállo
más két percen belül kezdje meg a tartalék frekvenci
ára való áttérést. A rádióforgalmi rendszer többi 
rádióállomása csak a vezetőállomás jelzésére térhet 
át tartalék frekvenciára. Amennyiben csak egy-egy 
tagállomást érint a zavarás, a vezetőállomás vagy az 
üzemi frekvencián és a tartalék frekvencián tartja 
az összeköttetést a tagállomásokkal, vagy a rádió
forgalmi rendszer minden állomását áttéríti a kije
lölt frekvenciára.

Belügyi szervek ügyeleteinek kötelmei

81. A rádióállomással ellátott belügyi szervek ügyeletein a 
rádióállomások kezelése és a forgalmi szolgálat ellátása -  
amennyiben erre a célra híradószakképzettségű állományt 
nem rendszeresítettek -  az ügyeleti szolgálatot ellátó sze
mélyek feladata.

82. Az ügyeleti szolgálatoknál működő rádióállomásokon a 
forgalmi szolgálatot a szabályzat és az egyes rádióhálóza
tokra vonatkozó rendelkezések előírásai szerint kell el
látni.

83. A belügyi szervek ügyeletein a rádióállomásoknál állandó 
vételkészséget kell biztosítani, mely magában foglalja a 
hívásra történő azonnali jelentkezést és a közlemények vé
telére való készenlétet.

84. Ügyeletek közötti összeköttetést biztosító rádióforgalmi 
rendszerek esetében a vezetőállomás az elöljáró szerv ügye
letének rádióállomása.
A vezetőállomás szerepét -  annak közlése mellett -  a 
belügyi szerv vezetőinek rádióállomása, kitelepülő veze
tési pont rádióállomása, karhatalmi, biztosítási feladatokat, 
rendőri akciókat irányító erők parancsnoka -  előzetes in
tézkedés alapján -  átveheti.

85. A belügyi szervek ügyeletein a rádión érkezett fontos köz
leményeket -  amennyiben rádióállomás napló vezetése 
az ügyeleten nincs elrendelve -  az ügyeleti naplóba kell
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bejegyezni és gondoskodni kell azoknak a címzetthez tör
ténő mielőbbi továbbításáról.

86. Az ügyeleti szolgálat átadása, illetve átvétele alkalmával 
a rádióállomás okmányait és az összeköttetések meglétét 
ellenőrizni kell. Ennek tényét az ügyeleti naplóba be kell 
jegyezni.

87. A rendőrkapitánysági ügyeleteken a közterületi szolgálat 
vagy egyéb feladat végrehajtására vezényelt állomány 
hordozható rádiókészülékeit és forgalmi okmányait, amikor 
azokat nem használják, az ügyelet őrzi. A rádióállomáso
kat és a forgalmi okmányokat az erre a célra rendszeresí
te tt nyilvántartás alapján kell átadni a szolgálatba induló 
állomány részére.
Az ügyeleten kell őrizni az ügyelet irányítása alá tartozó 
gépjármű rádióállomások forgalmi okmányait, amikor a rá
dióállomásokat nem használják.
Az okmányok átadását-átvételét az előírások szerint az 
ügyeleti naplóba be kell jegyezni.

88. Az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány kiadás előtt ellen
őrizze az irányítása alá tartozó szolgálatok hordozható rá
diókészülékeinek üzemképességét. A meghibásodott rádió- 
készüléket, ha van tartalék készülék, ki kell cserélni üzem
képesre.

89. A saját rádióállomás és az irányítás alá tartozó rádióállo
mások üzemképességéről, az összeköttetések meglétéről, a 
rádiókészülék kezelési utasításban előírtak szerint, valamint 
próbahívásokkal meg kell győződni. A meghibásodott rá
dióállomást ki kell kapcsolni és a hibát az illetékes híradó
szolgálatnak be kell jelenteni.
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A RÁDIÓÁLLOMÁSOK FORGALMI SZOLGÁLATA 

Rádiótilalom

90. Rádiótilalom alatt a rádió adóállomások kisugárzására vo
natkozó korlátozásokat értjük. A rádiótilalom lehet rész
leges vagy teljes.

91. Részleges rádiótilalom esetén a rádióállomások felveszik 
egymással az összeköttetést. Ezt követően az adót ki kell 
kapcsolni. A vezetőállomás és a tagállomások az összeköt
tetés meglétének ellenőrzésére meghatározott időközönként 
ellenőrző jeleket adnak le.
Az ellenőrző jelek vételét vezetékes híradó eszközön kell 
jelenteni.

92. Teljes rádiótilalom esetén kisugárzás semmilyen célból nem 
történhet. A rádió adóállomások kisugárzással nem han
golhatok le. A vevőkészüléknél ez esetben is szolgálatot 
kell tartani.
A részleges, illetve teljes rádiótilalom meghatározott vagy 
határozatlan időtartamban elrendelhető általánosan vagy 
egyes szervek, csapatok részére, földrajzi területekre és 
egyes forgalmi rendszerekre.

93. A rádióállomás részére a rádiótilalmat feloldhatja a rádió
tilalmat elrendelő elöljáró vagy annak utasítására az ille
tékes híradó szolgálat vezetője. A feloldásra vonatkozó uta
sítás továbbítása az alárendeltek felé történhet rádión 
vagy más híreszközön.
A vezetőállomás a feloldásnak az alárendeltek felé rádión 
való továbbításakor a körözvényhívással egyidőben a szol
gálati közlések táblázatából a rádiótilalom feloldására vo
natkozó részt is leadja.
Az alárendelt híradószolgálati vezető az elöljárótól a rá
diótilalom feloldását rádión a szolgálati közlések táblázata 
alapján kérheti, amennyiben más híradó eszközön erre 
nincs lehetősége.

IV .  F e j e z e t
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94. Az összeköttetés meglétének ellenőrzése csak részleges rá
diótilalom vagy harminc percnél hosszabb üzemszünet 
(közleményhiány) esetén történhet.
Az ellenőrzés célja az összeköttetés állandó készenlétben 
tartása.
A 30 percnél hosszabb üzemszünet esetén az ellenőrzés rö
vid hívás és jelentkezés útján történik. Részleges rádióti
lalomra a 91. pontban meghatározottak a mérvadók.

Az összeköttetés felvételének szabályai nyílt üzemben

95. A rádióforgalmi szolgálat szabályainak az a célja, hogy 
egyértelművé tegye és lehetőség szerint csökkentse a hír
váltásnak azt a részét, amely nem közvetlenül a közlemény 
adásával kapcsolatos.
Ide tartoznak az összeköttetés-felvétel szabályai, meglété
nek ellenőrzése, a különböző közlemények jelzésének, adá
sának és vételének szabályai, annak formái. A szabályozá
sok további célja a kisugárzás idejének csökkentése, a fe
lesleges információáramlás megakadályozása.

96. Kézikezelésű rádióhálózatokban az összeköttetés felvételé
nek kezdeményezése előtt behallgatással meg kell győződ
ni a rádiócsatorna foglalt vagy szabad voltáról.
A rádiócsatorna foglaltsága esetén (más rádióállomás ad) 
hívás kezdeményezése tilos.
Elsőbbségi kötelezettség fennállásának hiányában hívást 
kezdeményezni csak a rádiócsatornán folyamatban levő rá
dióforgalom befejezése után szabad.

97. Forgalmi elsőbbség illeti meg:
a) a Belügyminisztérium szolgálati elöljáróit,
b) az illetékes szolgálati elöljárót és helyetteseit,
c) a veszélyhelyzetbe került rádióállomás személyzetét,
d) a szolgálat érdekében ideiglenesen külön intézkedéssel 

kijelölt vezető, parancsnok rádióállomását.

98. A forgalmi elsőbbség gyakorlásától a jogosult elállhat.
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99. Az összeköttetés felvétele történhet:
-  hosszú hívással,
-  rövid hívással.

100. A rádióforgalmi rendszerekben hosszú hívást kell alkal
mazni az összeköttetés első felvételekor, illetve a későbbi
ek folyamán rossz vételi viszonyok esetén. A hosszú hívás 
többször is megismételhető mindaddig, amíg az összekötte
tés nem jön létre. Ha az összeköttetést többször megismé
telt hosszú hívással sem sikerült felvenni, akkor a kezelő 
győződjön meg saját rádióállomásának üzemképességéről, 
majd pedig jelentse elöljárójának, hogy az ellenállomás 
nem jelentkezik.
A hívás és válaszadás sorrendje:
-  a hívott rádióállomás hívóneve 3-szor
-  az „itt” szócska és a saját rádióállomás hívóneve 2-szer
-  a „vétel” szó 1-szer

101. Rossz vételi viszonyok esetén az összeköttetést felvevő ál
lomás 1- 10-ig számolást kérhet hangolásra. Az ellenállo
más számoljon lassan tagoltan 1-től 10-ig, a számolás azon
ban 10- 16 másodpercnél többet nem vehet igénybe.

102. Rádióhálózatban a tagállomások egyidejű hívása körözvény 
hívónévvel történik. A tagállomások a rádió adatlapon fel
tüntetett sorrendben válaszolnak a hívásra. Amennyiben a 
soron következő állomás 15 másodpercig nem válaszol, az 
azt követő rádióállomás kezdje meg a válaszadást.

103. Amennyiben a rádióhálózatban körözvény hívónevet nem 
utaltak ki és a vezetőállomás a rádióhálózat összes tagállo
másának szóló közleményt akar továbbítani, hívja meg 
egyenként a tagállomásokat és közölje, hogy mindenkinek 
szóló közleménye van.

A tagállomások az előírt sorrend szerint jelezzék vételkész
ségüket.

104. Körözvényhívás esetén amennyiben a hálózat valamelyik 
rádióállomása vezetőállomás hívására nem jelentkezik, a 
többi tagállomás részére a közleményt továbbítani kell. A
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hívásra nem jelentkező rádióállomással az összeköttetés 
felvételét a közlemény továbbítása után újból meg kell 
kísérelni.

105. A forgalmazás során alapvető hívási formának a rövid hí
vást kell tekinteni. Első összeköttetés felvételekor csak 
akkor célszerű alkalmazni, ha az ellenállomás települési 
helye lényegesen beljebb van az alkalmazott rádiókészü
lékek hatótávolságán, így minden valószínűség meg van 
arra, hogy az összeköttetés minősége megfelelő lesz.
A hívás és válaszadás sorrendje:
-  a hívott rádióállomás hívóneve 1-szer
-  az „itt’ szócska és a saját rádióállomás hívóneve 1-szer
-  a „vétel” szó 1-szer

106. Meglevő összeköttetés esetén a hívónevek elhagyhatók.

107. Szelektív hívóművel működő rádióhálózatokban a rádió- 
állomások meghívására hívószámot (hívó kódot) alkalmaz
nak.
Ezekben a rádióhálózatokban minden rádióállomás kezelő 
köteles az összeköttetés felvételének megkezdése előtt meg
győződni a csatorna szabad voltáról. Foglalt csatornán hí
vást kezdeményezni tilos. Ha szabad a csatorna, az össze
köttetés felvétele megkezdhető.
Az összeköttetés felvételét a továbbiakban a kézikezelésű 
rádióállomásokra meghatározott rövid hívás szabályai (105. 
pont) szerint kell végrehajtani.
Azokban a rádióhálózatokban, melyekben a hívott rádió- 
állomás kezelője a hívás beérkezésekor -  az összeköttetés 
felvétele előtt -  azonosítani tudja a hívott rádióállomást 
(automatikus hívó azonosítóval ellátott rádióhálózatok) a 
forgalmazás -  az adott hálózatra kiadott forgalmi intéz
kedéseknek megfelelően -  azonnal megkezdhető.

108. Szelektív hívóművel működő rádióhálózatokban körözvény 
hívást -  mely a rádióhálózat valamennyi rádióállomásá
ra vagy egyes rádióállomás csoportokra terjedhet ki -  az 
erre a célra szolgáló körözvény hívókód beállításával kell 
végezni. Körözvényhívás kezdeményezése során a rádióhá
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lózaton belül az adott körözvénybe bevont rádióállomások 
kezelői a meghatározott sorrend szerint jelentkezzenek a 
hívásra.

109. Automatikus kapcsolású rádióhálózatokban minden rádió- 
állomást önálló hívószámmal látnak el. A hívást kezdemé
nyező rádióállomás kezelője -  az ellenállomás hívószá
mának segítségével -  a kezelőegységet az előírásoknak 
megfelelően működtetve hívja meg a hívni kívánt rádió- 
állomást.
A hívott rádióállomás a forgalomba történő belépését kö
vetően a saját hívószámával jelentkezzen.

110. Automatikus kapcsolású rádióhálózatokban körözvény hí
vás a körözvény hívószám (hívószámok) használatával tör
ténik. Ebben az esetben a rádióhálózat valamennyi rádió- 
állomása vagy egyes rádióállomás csoportok kapnak hívás 
jelzést.
A hívásra a körözvényben meghívott rádióállomások hívó
számukkal, növekvő számsorrend szerint jelentkezzenek.

111. Automatikus kapcsolású rádióhálózatokhoz tartozó rádió- 
állomásról kezdeményezett és vezetékes (telefon) hálózatra 
kapcsolt állomásnak szóló hívás esetén az összeköttetés 
létrejöttét követően a hívást kezdeményező rádióállomás 
kezelője közölje, hogy az összeköttetés rádión keresztül 
jött létre.

Összeköttetés létesítése titkosított üzemben

112. Titkosított üzemben olyan forgalmazási módot értünk, 
mely során az információ nem nyílt formában kerül ki
sugárzásra.

113. Titkosított üzem létesítéséhez az előírt paraméterekkel 
rendelkező rádió-távbeszélő csatorna szükséges, ezért a 
csatornát előzetesen nyílt üzemben meg kell vizsgálni, hogy 
alkalmas-e zárás létrehozására.
A zárást a rádióállomás személyzete vagy a csatorna to
vábbadása esetén a titkosító kezelésére kiképzett személyek
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hajtják végre. Meghosszabbított csatornák esetében (pl. 
távvezérléskor) különös gondot kell fordítani arra, hogy a 
meghosszabbításban ne legyenek olyan szakaszok, ahol a 
titkos információ védett területen kívül nyíltan kerül to
vábbításra. Ezért a titkosító eszközt mindig a felhasználó
nál (annak közelében) kell telepíteni.

114. Parancsnoki járművekben, parancsnoki munkahelyeken a 
parancsnok személyesen (pl. parancsnoki járműben) vagy 
távbeszélő készüléken keresztül (pl. parancsnoki törzsbusz
ból) utasítsa az ügyeletes távirászt, hogy létesítsen titko
sított távbeszélő kapcsolatot az ellenállomással.

115. Titkosított üzem befejezésére az ügyeletes távírász a kö
vetkezőket adja: „Térjen át nyílt üzemre”. Az ellenállo
más válasza: „Értettem, áttérek!”. Az áttérés után nyílt 
üzemmódban felveszik az összeköttetést és folytatják a rá
dióforgalmi rendszerben az üzemet.

116. Titkosított üzemben a fedőnevek, fedőszámok, valamint a 
a hívójelek, hívónevek azonosak a nyílt üzemre meghatá
rozottakkal.

117. A rejtjelzett (kódírozott) közlemények továbbítása titkosí
tott csatornán nem célszerű. Ezeket nyílt csatornán kell 
továbbítani.

118. Titkosított üzemben csak olyan minősítésű közleményt sza
bad továbbítani, amilyen fokú védettséget a titkosító esz
köz biztosít. (Pl. szigorúan titkos anyagot nem szabad tit
kos védettséget biztosító eszközzel továbbítani.)

119. A titkosító eszköz rezsim alá tartozó részét csak működési 
engedéllyel rendelkező személyek kezelhetik.

A közlemények fajtái

120. A rádióállomásokon a feladat jellegű közlemények továb
bítása távirat, távmondat, rádiójelzés, vagy párbeszéd for
májában történhet.
a) Táviratok azok a rejtjelzett, titkosított vagy nyílt írá

sos közlemények, amelyek távíró, géptávíró üzemmód
ban vagy képtávíró segítségével kerülnek továbbításra.
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b) Távmondatok azok a rejtjelzett, titkosított vagy nyílt 
közlemények, amelyek távbeszélő üzemmódban kerül
nek továbbításra.

c) Párbeszédnek nevezzük a személyek egymás közötti 
(nyílt vagy titkosított rádiócsatornán) távbeszélő üzem
módban lefolytatott közvetlen hírváltását.

d) A rádiójelzések a szolgálati közlemények fedőszám táb
lázatából (4. sz. melléklet) továbbításra kerülő olyan rö
vid közlemények, amelyek tartalm ukban tájékoztató 
vagy utasító jellegűek, saját szerveinkre, az ellenségre 
vagy a feladatra vonatkozóan tényeket, adatokat tartal
maznak. A fedőszám táblázatokat az adott feladat vég
rehajtását tervező, irányító belügyi szolgálat adja ki.

121. Híradószolgálati közleményeknek nevezzük a rádióállomás 
szolgálat ellátásával és üzemeltetésével kapcsolatos közle
ményeket.

A híradószolgálati közlemények lehetnek:
a) a szolgálati közlések táblázatában foglaltak,
b) a szolgálati közlések táblázata alapján fedettek,
c) az összeköttetés felvételéhez, fenntartásához és a köz

lemények továbbításához felhasznált különböző kódok 
és kifejezések.

122. A szolgálati közlések táblázata a rádióhíradás létesítésével 
és fenntartásával kapcsolatos szolgálati közlemények fedé
sére szolgál. Használatát külön rendelkezések szabályozzák.
A táblázat használatát a rádióállomásra beosztott minden 
személynek ismernie kell.

Sürgősségi sorrend

123. A közlemények leadásának (kézbesítésének) sorrendjét sür
gősségi kategóriák határozzák meg. A közleményeket sür
gősségük és beérkezésük sorrendjében kell csoportosítani 
és továbbítani.
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124. Amennyiben az állomáson nagymennyiségű közlemény 
gyűlik össze, a feladót értesíteni kell, hogy a közlemény 
csak késve kerül továbbításra.

125. Sürgősségi kategóriák (távbeszélő, távgépíró üzemmódban):
a) LEVEGŐ (XA),
b) REPÜLŐ (XB),
c) SORON KÍVÜLI (XC),
d) SÜRGŐS (XD).

126. A sürgősségi sorrendet a feladó köteles meghatározni.

127. Magasabb sürgősségi sorrendű közlemény érkezése esetén 
az alacsonyabb sürgősségi sorrendű közlemény leadását 
meg kell szakítani és a magasabb sorrendűt kell előbb to
vábbítani.

128. A sürgősségi kategóriák szerint nem minősített közlemé
nyeket sürgősségi kategória megjelölése nélkül, a beérke
zés sorrendjében kell továbbítani.

A közlemények titkossági foka

129. A közlemények titkossági fokát mindig a közleményt szer
kesztő (feladó) köteles meghatározni. Titkos vagy ennél 
magasabb minősítésű közleményt (távmondatot) nyílt 
üzemben rádióállomáson leadni tilos.

130. Rádión nyíltan adható minden olyan közlemény:
a) amelyre az ellenség lehallgatás esetén nem tud haté

kony ellenintézkedést foganatosítani (pl. vezényszavak),
b) amelynek rejtjelzésre fordítható idő miatti késedelme 

komoly veszélyt jelent (pl. veszélyjelzés),
c) amelynek továbbítására megfelelő védettségi fokú tit

kos csatornán kerül sor.

131. A rádión rádióállomás kezelője által nyíltan továbbított 
titkos közleményt a rádióállomás forgalmi naplójában (ese
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mény naplóban, ügyeleti naplóban) rögzíteni kell és jelen
tési kötelezettség alá esik.

132. Ö sszekapcsolt rádiós és vezetékes hálózatok forgalmára 
mindazok az előírások vonatkoznak, amelyeket a szabály
zat a rádióhíradás forgalmára meghatároz.

Közlemények továbbításának szabályai

133. Távmondatok azok jelzésével és az ezt követő vételkész
ség jelzése után adhatók.

A távmondatokat olyan gyorsasággal kell adni, hogy az el
lenállomáson venni tudják.

A betűk, szavak, számok adása világos és érthető legyen. 
Az egyes szócsoportok között megfelelő szünetet kell ta r
tani.

134. Ha a hívott rádióállomás magasabb sürgősségi sorrendű 
távmondattal rendelkezik, mint a hívó rádióállomás, akkor 
a vételkészség jelzése helyett, a sürgősségi sorrend közlése 
után a magasabb sürgősségi sorrendű közleményt kell to
vábbítani.

135. Ha olyan rádióállomásnak kell távmondatot adni, amely 
más rádióállomással forgalmaz, meg kell várni az adás (de 
nem a hírváltás) végét és jelezni a közleményt a sürgőssé
gi sorrend megjelölésével. Ha a jelzett távmondat magasabb 
sürgősségű az eddig vettnél (adottnál), akkor a rádióállo
más kezelője az ellenállomásnak jelezze, hogy a másik köz
leményt fogja venni, majd jelezze vételkészségét. Amen
nyiben nem magasabb a jelzett távmondat sürgősségi sor
rendje, a kezelő közölje, hogy a folyamatban levő közle
mény vételét (adását) befejezi, majd azt befejezve jelezzen 
vételkészséget a hívó rádióállomásnak.

136. Távmondatok adásánál, ha a vétel visszaigazolására a 
nyugtázás nem elegendő, a visszaigazolás módját külön 
közölni kell (pl. teljes visszaadás, vezetéken történő nyug
tázás, stb.).
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137. Távbeszélő üzemmódban működő rádióállomások között a 
közlemények váltásának leggyakoribb formája a párbe
széd. A párbeszédek lefolytatásánál törekedni kell az in
formációk tömör, rövid közlésére, a forgalmazás minél 
előbbi befejezésére.

138. Belügyi típusú rádióállomások között a párbeszéd az ös
szeköttetés felvétele után közvetlenül megkezdhető, amen
nyiben a párbeszédeket a rádióállomások kezelői egymás 
között folytatják le.

139. Párbeszéd lefolytatására jogosult, de a rádióállomás keze
lőjének nem minősülő személynek rádióállomásokon ke
resztül történő meghívása esetén a párbeszédet kérő rádió- 
állomás hívja meg a párbeszédre kért rádióállomást, és a 
fedőnév- fedőszám táblázat alapján a meghatározott sze
mélyt kérje párbeszédre.
Ezután mindkét rádióállomás kezelője vagy ügyeletes 
távírásza jelentse a párbeszédet végrehajtónak a rádió- 
állomás készenlétét a párbeszédhez.
A párbeszéd megkezdése előtt a vonatkozó szabályokat 
és a rádiókészülék kezelésével kapcsolatos teendőket a pár
beszédet folytatni kívánó személlyel ismertetni kell.

140. Katonai típusú rádióállomáson az ügyeletes rádiótávírász 
a párbeszéd kezdetének és végének időpontját, a párbeszéd
re kért és a párbeszédet kérő személyek fedőnevét, fedő
számát a forgalmi naplóban tüntesse fel. Ha a párbeszéd 
a távvezérlő pontról történik, a párbeszéd végrehajtásával 
kapcsolatban a 139. pontban meghatározottak szerint kell 
eljárni. A vezérelt rádióállomás ügyeletes távírásza kísérje 
figyelemmel a forgalmazást, vezesse a forgalmi naplót és 
ügyeljen az összeköttetés minőségére.

141. Átjátszó állomás alkalmazása esetén az átjátszó állomás 
rádiótávírásza kísérje figyelemmel a közleményeket, állan
dóan ellenőrizze az összeköttetés minőségét, kézi átjátszás 
esetén végezze el a megfelelő kapcsolásokat.

142. Automatikus kapcsolású rádiótelefon hálózatokon a pár
beszédek lefolytatása a szolgálati vezetékes távbeszélő 
hálózaton szokásos módon történhet, a rádióhíradás védel
mével kapcsolatos rendelkezések betartása mellett.
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143. Rádiójelek és jelzések alatt egy adott feladatra, a feladat 
végrehajtását szervező illetékes vezető vagy törzse által 
összeállított „Jelek és jelzések táblázatá"-ból vagy „Fedő- 
táblázatok”-ból a rádión továbbításra kerülőket értjük.
A jelzések formája lehet: 
négy szám vagy egy szótári szó.

144. Veszélyjelzésnek nevezzük azokat a közléseket, amelyek
kel felhívjuk a figyelmet az ellenséges tevékenység elleni 
védekezésre vagy cselekvésre. A veszélyjelzések adása 
történhet erre a célra (riasztási, tájékoztatási) szervezett 
rádióforgalmi rendszerekben.

145. A veszélyjelzéseket a 125. a) és b) alpontokban meghatá
rozott sürgősségi sorrendben vagy „SORON KÍVÜLI” mi
nősítésnek megfelelően kell továbbítani.

146. A rádióforgalmi rendszerekben a veszélyjelzés továbbítása
kor mindennemű közleményt meg kell szakítani. A vett 
veszélyjelzést a legrövidebb úton az elöljáróhoz vagy ügye
letvezetőhöz kell eljuttatni.

147. Ha a veszélyjelzés a forgalmi rendszer összes rádióállomá
sának szól, körözvény hívójellel kell adni és az egyes rá
dióállomások a veszélyjelzést szolgálati sorrendben nyug
tázzák.
Ha a veszélyjelzést adó rádióállomás a veszélyjelzés to
vábbítása után 1 percen belül nem kap nyugtázást, újabb 
hívás után a veszélyjelzést háromszor ismételje meg.

148. Rádió- távbeszélő üzemmódban parancsokat és vezénysza
vakat a címzett rádióállomás rövid hívása után, a vétel
készség bevárása nélkül azonnal továbbítani kell. A pa
rancsot vevő rádióállomás a szöveg teljes visszaadásával 
nyugtázzon.
Ha a parancs vagy vezényszó a rádióhálózat összes rádió- 
állomásának szól, körözvény hívással a vételkészség jelzé
sének megvárása nélkül azonnal továbbítani kell.
A rádióállomások szolgálati sorrendben nyugtázzanak.
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A RÁDIÓFORGALMI OKMÁNYOK 
ÉS AZOK VEZETÉSÉNEK RENDJE 

A rádióforgalmi okmányok rendeltetése

149. A rádióállomások biztosítják a közlemények (okmányok) 
egy résznek továbbítását a feladótól a címzettig. Ez meg
követeli, hogy a rádióállomások pontos nyilvántartásokat 
vezessenek, amelyek tartalmazzák a rádióállomás munká
ját, lehetővé teszik a közlemények útjának nyomon köve
tését. Az okmányokat pontosan, olvashatóan kell vezetni, 
a bejegyzéseket dátummal és aláírással kell ellátni.

150. A rádióállomások parancsnokai, a szolgálati elöljárók for
dítsanak gondot az okmányok pontos, olvasható vezetésére 
és rendszeresen ellenőrizzék azok kitöltését. A rádióállo
másokon szolgálatot teljesítő minden személy ismerje a 
rendszeresített okmányok vezetésének rendjét.

151. Az okmányok megőrzéséért, megóvásáért és helyes tárolá
sáért a rádióállomás kezelője, illetve a rádióállomás pa
rancsnoka felelős.
A betelt okmányt az illetékes ügyviteli szervnek kell leadni 
megőrzés vagy megsemmisítés végett.

Belügyi típusú rádióállomások rádióforgalmi okmányai

152. Mozgó (járművekben állandó vagy ideiglenes jelleggel te
lepített) és hordozható (személyi) rádióállomások okmá
nyai:
-  rádióadatlap (hívónévkönyv),
-  fedőtáblázatok (a rádióhálózatokra vonatkozó rendel

kezésektől és feladattól függően).

153. Mozgó és hordozható rádióállomások részére kiutalt rádió
adatlapok (hívónévkönyvek) a rádióhálózat rádióforgalmi

V . F e j e z e t
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adatai közül csak azokat tartalmazhatják, melyek a rádió- 
állomáson a forgalmazáshoz közvetlenül szükségesek.

154. Belügyi szervek ügyeletein működő rádióállomások rádió
forgalmi okmányai:
-  rádióadatlap (hívónévkönyv),
-  ügyeleti (esemény) napló,
-  hordozható rádióállomások nyilvántartása (5. sz. mel

léklet),
-  fedőtáblázatok (a rádióhálózatokra vonatkozó rendelke

zésektől és feladattól függően).

155. Az ügyeleti szolgálatok rádióállomásain a rádióadatlapok
nak (hívónévkönyveknek) az adott rádióforgalmi rendszer 
egészére vonatkozóan kell tartalmaznia a rádióforgalmi 
adatokat.

156. Az ügyeleti szolgálatoknál rendszeresített szolgálati (ese
mény) naplóba fel kell jegyezni:
a) a rádióösszeköttetések megszakadását és helyreállítását,
b) a vett- adott fontosabb közleményeket, veszélyjelzése

ket és az ezekkel kapcsolatban tett intézkedéseket,
c) a mozgó (hordozható) rádióállomások okmányainak át

adását, illetve átvételét.

157. Ideiglenes jelleggel telepített rádióközpontok rádióforgal
mi okmányai:
-  rádióállomásonként egy-egy, az adott rádióforgalmi 

rendszer egészének rádióforgalmi adatait tartalmazó 
rádióadatlap (hívónévkönyv),

-  állomásnapló,
-  fedőtáblázat (a rádióhálózatokra vonatkozó rendelkezé

sektől függően).

158. Az ideiglenes jelleggel telepített rádióközpontok állomás
naplóiban a szabályzat 164. pontjában foglaltakat kell fel
tüntetni.
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Katonai típusú rádióállomások rádióforgalmi okmányai

159. Kisteljesítményű távbeszélő üzemmódú rádióállomásokon:
-  rádióadatlap,
-  távirati űrlap (6. sz. melléklet).

160. Közepes és nagyteljesítményű rádióállomásokon:
-  rádióadatlap,
-  forgalmi (esemény) napló (7., 8. sz. melléklet),
-  távirati űrlap,
-  üzemóralap,
-  szolgálati közlések táblázata.

161. Többcsatornás rádióállomásokon, vevő- és vezérlő gépko
csiban :
-  készülékenként (esetenként csatornánként) egy adatlap,
-  készülékenként (esetenként csatornánként) egy forgal

mi (esemény) napló,
-  készülékenként (esetenként csatornánként) egy szolgá

lati közlések táblázata,
-  csatornánként távirati űrlap,
-  üzemóralap.

162. A parancsnoki és törzs-rádióállomásokon, komplexumok
ban:
-  készülékenként egy adatlap,
-  egy forgalmi (esemény) napló,
-  egy szolgálati közlések táblázata,
-  távirati űrlap,
-  üzemóralap.

163. Ha a rádióforgalom jellege szükségessé teszi az illetékes 
híradószolgálat vezetője távirati űrlap, forgalmi (esemény) 
napló vagy más rádióforgalmi okmányok használatát azo
kon a rádióállomásokon is elrendelheti, ahol azt a szabály
zat nem írja elő.
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A forgalmi (esemény) napló vezetése

164. A rádióállomás egyik alapvető okmánya a forgalmi (ese
mény) napló. A naplóba be kell jegyezni a rádióállomással 
kapcsolatos minden eseményt a telepítési parancs megka
pásától a bontásig, így például:
a) az állomás telepítését, lebontását,
b) az összeköttetés felvételét vagy fel nem vételét (ez 

utóbbi esetben a történteket részletesen kell feltüntet
ni, az események utólagos tisztázása érdekében),

c) a frekvencián észlelt minden olyan zavart, amely befo
lyásolja a saját forgalmi rendszer munkáját,

d) a leadott és vett táviratokat (távmondatokat), azok eset
leges késésének okát,

e) a leadott (vett) rádiójelzéseket (veszélyjelzéseket) és 
azok nyugtázását, valamint azt, hogy a jelzések kinek 
lettek továbbítva,

f) a rádión párbeszédet folytató fedőnevét és fedőszámát 
(nevét),

g) a frekvenciák váltását,
h) a berendezés meghibásodását,
i) a szolgálat átadását és átvételét, 

j) a forgalom napi összesítését.
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1. sz. m elléklet
Szolgálati használatra! 

RADIÓFORGALMI r e n d s z e r  a d a t l a p j a

Oszlop ( I. vagy II.) É r v é n y e s Adatlap száma

1980. okt. hó 
15. naptól 16., 18., 26., 28. napokon Tömb lap 3/12

Ügy. rhl. állandó
a d a ta i:
Hívó jele:

HŐR OPSÁG
Hívó neve:
KAPU- 53

F rekvenciái:
N: 5670 
É: 1250

Pk.-i szem. rád. álls.-
(ok) adatai:
HŐR OPK: 

BOLDOG- 11 
1. ker. Pk: 

VARGA- 35 
10. ker. Pk: 

IBOLYA- 11
Egyéb adatok:
Ügy. rhl. fr. váltásá
nak időpontjai:
N: 06.00 
É: 18.00

aláírás

P.-ság
megnev.

Rád.
típ.

Felhasználható forgalm i adatok
Forg.

adatok
váltási
ideje

A forg. 
rendsz. 

üzem ére 
vonatk. 

megjegyz.

Üzemi Tartalék

Álls.
sz. Je l/név Álls.

sz. Je l/név

1 HŐR OPSÁG 130 1 ERDŐ 12 AKÁC 01.30. A 3
2 1. ker. PSÁG 130 2 ERDŐ 10 AKÁC
3 2. ker. PSÁG 130 3 ERDŐ 9 AKÁC
4 10. ker. PSÁG 130 4 ERDŐ 7 AKÁC
5
6
7
8
9

10

Körözvény LILIOM TATÁR

Hullám ok 2710 3940
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F e l é p í t é s i  c s o p o r t

- -

............... n.

............... n.

............... n.

............... n.

............... n.
-

-

............... n.

............... n.
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2. sz. melléklet
2. sz. URH RADIÓFORGALMI RENDSZER ADATLAPJA 

ADATVÁLTÁSI IDŐ

Érvényes: 1., 9., 25. 01.30.
So

r
sz

ám Á llomás
megnevezése

Hívónevek Frekvenciák
Megjegyzés

Üzemi  T artalék Üzemi Tartalék
1 Pest MRFK FELHŐ- 1 FŰZFA- 5 41.250 46.00
2 Vác VJRK FELHŐ- 10 FŰZFA- 30 41.250 46.00
3
4

Gödöllő VJRK FELHŐ- 12 FŰZFA- 40 41.250 46.00
Monor JRK FELHŐ- 14 FŰZFA- 50 41.250 46.00

5
6
7
8
9

10
11
12

KÖRÖZVÉNY TÜKÖR | ABLAK

PK -I SZEMÉLYI RÁDIÓÁLLOMÁSOK ADATAI

Pk-ok MRFK vez. Vác VJRK vez. Gödöllő VJRK vez. Monor JRK vez.

Hívónév KARDOS SÁRVÁR ACÉL ELEM
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TDR- 72 KULCSAI KIS KOCKÁK

A B C D

123 45 67 890

358 12 46 790

F. 0 8 5 3 9 2 6 7 1 4

V. 9 6 7 5 3 0 1 4 2 8

F. 1 2 8 7 6 0 9 3 5 4

V. 1 8 4 0 6 3 2 5 7 9

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/8/1982 /45



3. sz. m elléklet
RÁDIÓFORGALMI ADATKIUTALÓ LAP

Forg. 
rend. 
Rádióháló 

Á lls. 
t í p .

Szerv
(alakulat)

megnevezése

Forgalm i adatok
Hívónevek F rek 

vencia
MHzüzemi tarta lék

1 2 3 4 5

BM 

vezetési URH 

rádióállomás

2 .  sz. rhl. 

(R-108/D)

Szolnok MRFK ÁFONYA Üzemi:
T ihany r. álls. RENDES—18 28.15
Hír. UAZ r. álls. RENDES- 19
BRFK BAKONY
Tihany r. álls. T art.:
Hír. UAZ r. álls. 29.35

3. 
sz. 
rhl. 

(R-108/D)

Kabhegy ÁJÁ KARÓ - 10

Fejér MRFK KAPU
Tihany r. álls. RENDES- 82
Hír. UAZ r. álls. RENDES- 83 Üzemi:

30.85
Győr MRFK GÁRDA
Tihany r. álls. RENDES- 91
Hír. UAZ r. álls. RENDES- 92

T art.:
Vas MRFK ALFÖLD 31.15
Tihany r. álls. RENDES- 08
Hír. UAZ r. álls. RENDES- 09

Zala MRFK RÓZSA
Tihany r. álls. RENDES- 96
Hír. UAZ r. álls. RENDES- 97
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4. sz. m elléklet

SZOLGÁLATI KÖZLEMÉNYEK FEDŐSZÁM TÁBLÁZATA

Fedő
szám K ö z l e m é n y

110 Akadályt hárítsa el (elhárítottam) . . . .  területen.

111 Állítson fel biztosító őrt (Felállítottam) . . . .  területen.

112 Alegységével települjön át . . . .  területre.

122 Biztosítást fejezze be (befejeztem).

123 Bevonulást kezdje meg (megkezdtem).

124 Biztosított gépkocsik területemre beléptek . . . .  órakor.

125 Biztosított gépkocsik v issza in d u ltak ----- órakor.

142 Forgalmat terelje el (eltereltem )-----irányba.

143 Feladatot hajtsa végre (végrehajtottam).

156 Helyszínre kiérkeztem . . . .  órakor.

157 Helyszíni szemlebizottságot k érek -----területre.

181 Járőrt (járőröket) indítsa útba (útbaindítottam).

182 Jelentse tartózkodási helyét.

183 Járőr . . . .  főt elfogott.
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5. sz. m elléklet

HORDOZHATÓ RÁDIÓÁLLOMÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Sor
szám

Rádióállom ás típusa, 
gyári szám a

Kiadás Visszavétel
dátum aláírás dátum aláírás
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TÁVIRATI ŰRLAP

A rádióállom ás (Gt) szám a: ERDŐ 2 .................................................................
(Rádióközpont vevőszáma)

K inek: ROZMARING 721 ..........................................................................................

Kitől: TÜKRÖZŐ 721 ...................................................................................................

R ádiótávirat (Gt) szám a: 12 ....................................................................................
Leadva: 03 hó 08 nap 12 h. 30 p. kinek: ERDŐ leadta: Szabó őrv.

Felvéve: ...........................................  kitől: .......................  felvette: .......................

A rádióforgalom  m ódja: távbeszélő ..................................................................

6. sz. m elléklet

Sorozatjelent. Szócsop. sz. Feladva Szolg. megj.

32 08.12.15 XD
1 2 3 4 5 6 7 8

AABGC 2B17L ETNAI 65942 CB239 a d r g f ND34H HIU 34

LBNVV 398LO 23456 OKLJM ÉLKJÁ 97865 NB6K6 KIU56

78898 32456 98765 OLKJO ÉPLOK ŐÁÉPL ERDTR IUZTR

768FG OKOOK 87654 OK789 98765 2340L PLKDG RTG76

TÜKRÖ
ZŐ 721

•

-  50 -

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

88

96

104

112

120

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/8/1982 /49



197.....  év

FORGALMI (ESEMÉNY) NAPLÓ

........ órától, ...............  óráig

7. sz. m elléklet
RFR szám a

hó nap
II.

Idő Hívójel S ajá t állomás Ellenállom ás (-ok) Vett táviratok 
Átv. szem. 
aláír, és az 
átv. ideje 
(óra, perc)Ó

ra

Pe
rc

E
lle

n-
ál

ls
.

Sa
já

t
ál

ls
.

H
ul

lá
m

a
(K

c/
s.)

Távir.
Közleménye

H
ul

lá
m

a
(K

c/
s.)

Távir.
Közleménye

sz
ám

a

csop. 

s z . sü
rg

.
je

le

sz
ám

a 
cs

op
.

sz
.

sü
rg

.
je

le

06 00 ERDŐ ERDŐ1 2700 ök. felvétele 5/5 2700

10 Távirat jelzése
11 Vételkészs. jelz.

12 12 32 XD Távirat adása
16 Távirat nyugt.
30 ök. ellenőrz. 5/5
32 ERDŐ2 ök. felvétele 5/5
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FORGALMI (ESEMÉNY) NAPLÓ Hívónevem: ERDŐ- 2

1980. év 11. hó 02. nap Hívójeleni: .................................................

8. sz. m elléklet
(1. lap)

- 
52 
-

Idő Adás-vétel Távirat, távm ondat
Események fels. (telep. pcs., hívás, 

jelent., távír.-jelz., a távír. felad . id., 
nyugt., szolg. közl., ellenőrz. hív., 

szolg. átad.-átvét. stb.) V
et

t 
tá

ví
r.

 
át

v.
 s

ze
m

. 
al

áí
r. 

és 
az

 
át

v.
 i.

 (
ó. 

p.
)

Ó
ra

Pe
rc

A
dt

am
 

ER
D

Ő
 

hí
vó

je
lű

 
ál

ls
-n

ak
V

et
te

m
 

ER
D

Ő
 

hí
vó

je
lű

 
ál

ls
-t

ól Adott

V
et

t k inek-kitől Sürg. jele

C
so

p.
sz

ám
a

T
áv

ir
at

sz
ám

a

Telepítési parancs

telepítse az R- 142 rádióállom ást a LA

KAT 475 részére 1980. 11. 02-én 08.00-ra.

Biztosítson összeköttetést a 3/12; 4/12;

5/12 nyilvántartási számú adatlapok sze

rint.
Települési hely : Kőfalva (lőtér)

Teljes rádiótilalom  feloldása:

1980. 11. 02-én 07.30-kor.

E llátást a LAKAT alakulat biztosítja.

Tószegi István hdgy HIF

Szolgálati beosztás:

08.00- 10.00 Szabó őrv.
10.00- 12.00 Kovács őrv.

12.00- 14.00 Takács őrv.
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FORGALMI (ESEMÉNY) NAPLÓ Hívónevem : ERDŐ- 2

1980. év 11. hó 02. nap Hívójelem : ................................................

8. sz. m elléklet
(2. lap)

Idő Adás-vétel Távirat, távm ondat
Események fels. (telep. pcs, hívás, 

jelent., távír.-jelz., a távír. felad . id., 
nyugt., szolg. közl., ellenőrz. hív., 

szolg. átad.-átvét. stb.)

Vett távir. 
á t v .  

s zem.  
aláír. és az  átv.  i. (ó. p.)

Óra

Pe
rc

A
dt

am
 

ER
D

Ő
 

hí
vó

je
lű

 
 

ál
ls

-n
ak

V
et

te
m

ER
D

Ő
hí

vó
je

lű
ál

ls
-t

ól
A

do
tt

V
et

t k inek-kitől Sürg. j e l e

C
so

p.
sz

ám
a

Tá
vi

ra
t 

 
sz

ám
a

08 00 ERDŐ | Összeköttetés felvétele 5/5
15 ERDŐ Ellenőrző hívás

20 ERDŐ Közlemény jelzése
22 ERDŐ Vételkészség jelzése
23 ERDŐ TÜKÖR 475- XD 32 12 Közlemény vétele
28 ERDŐ LAKAT 475 Nyugtázás

45 ERDŐ Ellenőrző hívás
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