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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS 

A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK

1/1982. számú

EGYÜTTES PARANCSA

az egyezményes jelek m unkatérképen, 
vázlaton történő használatáról

B u d a p e s t ,  1982. június 18-án

Az egyezményes jelek munkatérképen, vázlaton (a továbbiakban: 
munkatérképen) történő egységes alkalmazását, a használatos jelek 
egységes értelmezését a fegyveres erőkkel, testületekkel, rendészeti, 
továbbá a saját szervekkel való hatékony együttműködés érdeke 
követeli meg.
Ennek biztosítása érdekében az egyezményes jelek munkatérképen 
történő használatáról szóló parancs 1. számú mellékletét kiadjuk, 
és

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

1. Az érintettek a munkatérképen a jelen parancs 1. számú mellék
letében meghatározott egyezményes jeleket használják és alkal
mazzák.
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2. A parancs 1. számú mellékletében nem található, de a tevékeny
ség során szükséges egyezményes jelek használatát a szervek ve
zetői saját hatáskörben szabályozzák.

3. Ez a parancs kiadásának napján lép hatályba. A parancsot az 
érintett személyi állománnyal ismertetni, az egyezményes jele
ket a tanintézetekben folyamatosan oktatni kell.

Dr. H o r v á t h  István s. k. B o r b é l y  Sándor s. k.,
belügyminiszter a munkásőrség országos

parancsnoka
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

az egyezményes jelek munkatérképen történő használatáról szóló 
1/1982. számú 

együttes parancshoz

EGYEZMÉNYES JELEK

A munkatérképek elkészítése és vezetése során az alábbiakat kell betartani:

-  a saját szervek és a fegyveres erők, testületek, továbbá rendészeti szervek 
elhelyezkedését, tevékenységét -  az 1. számú mellékletben feltüntetettek 
kivételével -  piros és fekete színnel, megnevezését fekete színnel, az ellen
ségét pedig kék színnel kell rajzolni;

-  a jelzés méretének és vonalvastagságának megválasztásával az alárendeltségi 
viszonynak ki kell tűnnie;

-  a felirat betűinek és vonalvastagságának megválasztásánál az alárendeltségi 
viszonynak ki kell tűnnie;

-  a felirat betűinek mérete: századszintig 2 -3  mm, zászlóaljszintig 4 mm, 
városi-járási-kerületi (ezred) szintig 6 mm, megyei (hadosztály) szintig 
8 mm, hadtestszintig 12 mm, hadseregszintig 16 mm magasságú legyen;

-  a feltételezett vagy későbbi tevékenységet szaggatott vonallal kell rajzolni;

-  az azonos tevékenység különböző időbeli helyzetét az egyezményes jel 
más-más színnel történő alászínezésével kell kiemelni;

-  az egyszínű közigazgatási, hegy- és vízrajzi térképeken a folyókat kék, az 
erdőket zöld, a hegyeket világosbarna, az utakat barna, a vasutakat és a 
települések névfeliratát fekete színű aláhúzással kell kiemelni;

-  az egyezményes jeleket úgy kell felrajzolni, hogy a térképen levő felirato
kat ne tegye olvashatatlanná.
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AZ IRÁNYÍTÓ SZERVEK, VEZETÉSI PONTOK MŰKÖDÉSI HELYEI

Legfelsőbb állatni vezetés (Honvédelmi Ta
nács) működési helye
Tartalék működési hely(ek) esetén a Honvé
delmi Tanács 2. számú tartalék működési 
helye=HT-II

Front harcálláspontja, honi légvédelmi kör
zet
Dél-nyugati front=DNYF

Fegyveres erők és testületi minisztériumok 
vezetési pontja
Belügyminisztérium=BM, Honvédelmi Mi- 
nisztérium=HM, Munkásőrség Országos Pa
rancsnokság=MOP, Polgári Védelem Orszá
gos Parancsnokság=PVOP 
Tartalék működési hely(ek) esetén a Belügy
minisztérium 2. számú tartalék vezetési 
pontja=BM-II
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Minisztériumok, országos hatáskörű szervek 
működési helye
Állami Egyházügyi Hivatal=ÁEH, Állami 
Rádió és Televízió Bizottság=ÁRTVB, Álla
mi Termékgazdálkodási Igazgatóság=ÁTI, 
Belkereskedelmi Minisztérium=BkM, Egész
ségügyi Minisztérium=EüM, Építésügyi és 
Városfejlesztési Minisztérium=ÉVM, Fo
gyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa= 
SZÖVOSZ, Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa=HNF, Igazságügyi Minisztérium=IM, 
Ipari Minisztérium=IpM, Kommunista Ifjú
sági Szövetség Központi Bizottság=KISZ KB, 
Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium=KPM, 
Központi Népi Ellenőrzési Bizottság=KNEB, 
Központi Statisztikai Hivatal=KSH, Külke
reskedelmi Minisztérium=KkM, Külügymi- 
nisztérium=KM, Legfelsőbb Bíróság=LB, 
Legfőbb Ügyészség=LÜ, Magyar Nemzeti 
Bank=MNB, Magyar Távirati Iroda=MTI, Ma
gyar Tudományos Akadémia=MTA, Magyar 
Vöröskereszt=MV, Mezőgazdasági és Élelme
zésügyi Minisztérium=MÉM, Minisztertanács 
Tájékoztatási Hivatala=MT Táj. Hiv., Állami 
Bér- és Munkaügyi Hivatal=ÁBMH, Művelő
dési Minisztérium=MűM, Országos Anyag- 
és Árhivatal=OÁH, Országos Meteorológiai 
Szolgálat=OMSZ, Országos Testnevelési és 
Sporthivatal=OTSH, Országos Tervhivatal= 
OT, Országos Vízügyi Hivatal=OVH, Pénz- 
ügyminisztérium=PM, Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa=SZOT
Tartalék működési hely(ek) esetén az Ipari 
Minisztérium 2. számú tartalék működési 
helye=IpM-II

Hadsereg harcálláspontja
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Seregtest szintű vezetési pontok, országos 
parancsnokságok és országos irányító tör
zsek működési helye
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnok- 
ság=BvOP, Hátországvédelmi Parancsnokság= 
HávP, Kormányőrség Parancsnokság=KP, 
Országos Karhatalmi Törzs=OKT, Tűzoltó
ság Országos Parancsnokság=TOP, Vám- és 
Pénzügyőrség Országos Parancsnokság= 
VPOP
Tartalék működési hely esetén a Kormány- 
őrség Parancsnokság tartalék működési 
helye=KP-II

Határőr országos szintű parancsnokságok 
Határőrség Országos Parancsnokság=HOP, 
Jugoszláv Határőrség Parancsnokság=JHP, 
Szovjet Határőrség Főparancsnokság=SzHFP, 
Csehszlovák Határőrség Főparancsnokság= 
CsHFP, Román Határőrség Országos Pa- 
rancsnokság=RHOP

Szovjet határőr körzetparancsnokság

Hadtest harcálláspontja
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Hadosztály harcálláspontja 
Gépesített lövész =gl, harckocsizó=hk, tüzér= 
tü

Megyei szintű irányító szervek 
Büntetés-végrehajtási intézet=Bv, hadkiegé
szítési és területvédelmi parancsnokság=HTP, 
honvédelmi bizottság=HB, karhatalmi opera
tív törzs=KOT, Magyar Szocialista Munkás
párt megyei bizottsága=MSZMP, munkásőr 
parancsnokság=MŐ, polgári védelmi parancs- 
nokság=PVP, rendőr-főkapitányság=RFK, 
tűzoltó parancsnokság=TP 
Tartalék működési hely esetén a rendőr-fő- 
kapitányság tartalék működési helye=RFK- 
II

Határőr kerületparancsnokságok 
Határőr kerületparancsnokság=HKP, jugo
szláv határőr ezredparancsnokság=JHEP, 
szovjet határőr kerületparancsnokság= 
SzHKP, román határőr brigád (ezred) pa- 
rancsnokság=RHBP

Hadosztály-segélyhely

Dandár harcálláspontja
Híradó=hír, kommendáns=kom, műszaki=mű,
vegyivédelmi=vv

Dandársegélyhely



Ezred harcálláspontja
Gépesített lövész=gl, harckocsizó=hk, tüzér= 
tü

Ezred harcálláspontja 
Híradó=hír, műszaki=mű

Városi-járási-kerületi szintű irányító szervek, 
ezred
Határőr=hőr, járási=j, kerületi=k, Magyar Szo
cialista Munkáspárt városi-járási bizottsága= 
mszmp, munkásőr parancsnokság=mő, rend
őrkapitányságok, rendőri ezred=re, tűzoltó 
parancsnokság=tp, városi=v, védelmi bizott
ság=vb, üzemi=ü

Ezred segélyhely

Gyülekezésihely-parancsnokság (jelzésen kí
vül a parancsnoksághoz tartozó gyülekezők 
száma ezer főben)

Forgalomirányítóhely-parancsnokság (jelzé- 
sen kívül az áthaladók száma ezer főben)

Berakodásihely-parancsnokság (jelzésen kí
vül az egyszerre kiszállíthatók száma ezer 
főben)

Kirakodásihely-parancsnokság (jelzésen kí
vül az érkezők száma ezer főben)

Első átmenőállomás-parancsnokság (jelzé
sen kívül az áthaladók száma ezer főben)

Megyék közötti átmenőállomás-parancsnok
ság (jelzésen kívül az áthaladók száma ezer 
főben)

Befogadásihely-parancsnokság (számlálóban 
a kitelepítési hely megnevezése, nevezőben 
a népesség növekedésének szorzószáma)
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ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/1/1982 /10



Radiometeorológiai szolgálat parancsnokság 
=RM, szeizmológiai szolgálat parancsnokság 
=SZ, radiológiai-biológiai-vegyi laboratórium 
szolgálat parancsnokság=RBV

Sugárhelyzet-értékelő tájékoztató (jelzés- 
ben: főközpont=FK, központ=K, csoport= 
CS, részleg=R)

Zászlóalj harcálláspontja 
Gépesített lövész=gl, harckocsizó=hk, kikép- 
ző=kik, határőr=hőr, műszaki-mentő=műm, 
rendőr=r, tartalék=t, tüzér=tü

Zászlóalj harcálláspontja 
Híradó=hír, műszaki=mű, ruházat- és felsze- 
relés-mentesítő=ruhm, terepmentesítő=tm, 
vegyisugár-felderítő=vsf, vegyivédelmi=w

Határőr-zászlóalj harcálláspontja 
Csehszlovák=Cs, jugoszláv=J, román=R, szov- 
jet=Sz

Zászlóalj (önálló század) segélyhely (jelzésen 
kívül: önálló század=öszd)

Szakorvosi megerősítő zászlóalj

Önálló munkásőrszázad harcálláspontja

12
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II.

AZ ALEGYSÉGEK FIGYELŐPONTJA, MŰKÖDÉSI HELYE

Ezred figyelőpontja
Gépesített lövész=gl, harckocsizó=hk, határ
őrkor, rendőri=r, tüzér=tü

Századparancsnok figyelőpontja 
Ejtőemyős=eje, felderítő=f, gépesített lövész= 
gl, harckocsizó=hk, helikopter=hel

Századparancsnok működési helye 
Állat- és növényvédelmi=ánv, csatorna-hely- 
reállító=csath, elsősegélynyújtó=esny, gázve
zeték-helyreállító=gávh, határőr=hőr, műsza- 
ki-mentő=müm, munkásőr=mő, rendőr=r, 
ruházat- és felszerelés-mentesítő=ruhm, te- 
repmentesítő=tm, távfűtés vezeték helyreál- 
lító=gövh, vízvezeték-helyreállító=vívh

Ütegparancsnok figyelőpontja 
Légvédelmi tüzér=létü, légvédelmi rakéta= 
lérak, rakéta=rak, tüzér=tü, (ágyus=á, páncél
törő=pct, sorozatvető=sv, tarack=tar, tarack- 
ágyus=tará)

Századparancsnok működési helye 
Híradó=hír, mentesítő=ment, műszaki=mű, 
(állásépítő=állé, útépítő=úé) rádiótechnikai= 
rt, vegyisugár-felderítő=vsf, vegyivédelmi=vv

Figyelőszolgálat (századerejűnél kettő, sza
kaszerejűnél egy áthúzással, rajerejűnél áthú
zás nélkül. Gépesített lövész=gl, harcko- 
csizó=hk, határőr=hőr, munkásőr=mő, rend- 
őr=r)

Forgalomellenőrző pont (határátkelőhely) 
működési helye
Csehszlovák=Cs, jugoszláv=J, román=R, szov- 
jet=Sz, közúti=k, vasúti=v, folyami=f, légi=l
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Jugoszláv, román határőrszázad működési 
helye
Jugoszláv=J, román=R

Szakaszparancsnok figyelőpontja 
Gépesített lövész=gl, harckocsizó=hk, tüzér 
=tü

Szakasz-, rendőrőrs-parancsnok működési 
helye
Állat- és növényvédelmi=ánv, csatornaveze
ték helyreállító=csath, egészségügyi=eü, 
elektromos energiát biztosító=eeb, elsőse- 
gélynyújtó=esny, élelmiszer-ellátó=élme, gáz- 
vezeték-helyreállító=gávh, határőr=hőr, men- 
tesítő=ment, munkásőr=mő, műszaki-mentő= 
műm, polgári fegyveres=pf, rendfenntartó= 
rf, rendőr=r, rendőrőrs=rő, sérültszállító=ssz, 
sűrített levegőt biztosító=sűlb, távfűtésveze- 
ték-helyreállító=gövh, terepmentesítő=tm, 
tüzér=tü, tűzoltó=tűo, világítás-biztosító= 
vilb, vízvezeték-helyreállító=vívh

Szakaszparancsnok működési helye 
Híradó=hír, műszaki=mű, ruházat- és felsze- 
relés-mentesítő=ruhm, terepmentesítő=tm, 
vegyisugár-felderítő=vsf, vegyivédelmi=vv

Egészségvédelmi szakasz

Jugoszláv határőrszakasz működési helye

Határőrőrs működési helye 
Csehszlovák=C s, jugoszláv(karola)=J, román 
(pikét)=R, szovjet=Sz

Figyelőőrs
Műszaki=mű, tüzér=tü, vegyisugár-figyelő=v

Időjárásfigyelő őrs



Körzeti m egbízotti csoport

Körzeti megbízott

Önkéntes tűzoltóság (jelzésben: községi=k, 
vállalati=v)

Önkéntes határőrcsoport (jelzésen kívül: 
létszáma)

Álló- vagy mozgófigyelő (jelzésen kívül: 
számlálóban sorszáma, harckocsin=hk, pán
célozott szállító harcjárművön=pszh, gép- 
kocsin=gk, gyalog=gy, nevezőben létszáma)

Mozgófigyelő

Természetes figyelőhely távbeszélővel

Tűzjelző, segélykérő állomás (jelzésben: tűz
jelző=T, segélykérő=S)

Híradóraj (jelzésben: vegyes híradóraj 
vezetékes raj=  rádiós raj=  )
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III.

A BIZTOSÍTÓ CSOPORTOK, ÖRÖK MŰKÖDÉSI HELYE

16
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Felderítő, felderítő-kutató csoport és útvo
nala (jelzésben: harckocsin=hk, páncélozott 
szállító harcjárművön=pszh, gépkocsin=gk, 
gyalog=gy. Jelzésen kívül: létszáma, biztosító 
=B, ellenőrző=E, felderítő=F, gépesített lö- 
vész=GL, harckocsizó=HK, határőr=HŐR, 
műszaki-mentő=MŰM, rendfenntartó=RF, 
technikai=T, tüzér=TÜ. Szakaszerejűnél egy 
áthúzással, rajerejűnél áthúzás nélkül)

Felderítő járőr (jelzésben: harckocsin=hk, 
páncélozott szállító harcjárművön=pszh, gép- 
kocsin=gk, gyalog=gy. Jelzésen kívül: felde
rítő=FJ, harcfelderítő=HFJ, tiszti felderítő= 
TIFJ, műszaki felderítő=MŰFJ, tüzér felde- 
rítő=TÜFJ, vegyisugár-felderítő=VSFJ, vízi 
felderítő=VIJ)

Felderítő-kutató csoport és útvonala (sza
kaszerejűnél egy áthúzással, rajerejűnél áthú
zás nélkül. Jelzésen kívül: munkásőr=MŐ, 
rendőr=R)

Mozgójárőr (jelzésben: ellenőrző=EJ, hivatá- 
sos=HTJ, lovas=LJ, nyomsávellenőrző=NyJ, 
okmányellenőrző=O E J, polgári ruhás=PRJ, 
portyázó=PJ, szakasz=SZJ, technikai=TJ)

Állójárőr (jelzésben: figyelő=FJ, okmányel- 
lenőrző=OEJ)

Határőr kutatócsoport (jelzésben létszáma)

Operatív karhatalmi csoport (szakaszerejű
nél egy áthúzással, rajerejűnél áthúzás nél
kül. Jelzésen kívül: munkásőr=MŐ, rendőr= 
R)



Zárócsoport

Zárócsoport gépjárművel

2 Egyezményes térképjelek 17
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Fedezőcsoport (szakaszerejűnél egy áthúzás
sal, rajerejűnél áthúzás nélkül. Jelzésben: 
gépkocsi=gk, közforgalmi jármű=kj, munka- 
hely=mh, személyi=sz, vonat=v. Jelzésen kí
vül: munkásőr=MŐ, kormányőr=KŐ, rendőr= 
R)

Mozgásbiztosító, mozgó záróosztag (mozgás- 
biztosító=MBO, záró=MZO. Századerejűnél 
kettő, szakaszerejűnél egy áthúzással, raj
erejűnél áthúzás nélkül)

Rajtaütés (jelzésen kívül: számlálóban a raj
taütést végrehajtó, nevezőben a rajtaütés 
időpontja)

Vállalkozás

Lesállás és a felállításának időpontja (jelzés
ben: felderítő=f. Szakaszerejűnél egy áthú
zással, rajerejűnél áthúzás nélkül. Jelzésen 
kívül: számlálóban a lesállást végrehajtó, 
nevezőben a lesállás időpontja)

Csapda, leshely szakaszerőben (rajerejűnél 
áthúzás nélkül)

Rajtaütés és a felállításának időpontja (jel
zésben: felderítő=f. Szakaszerejűnél egy át
húzással, rajerejűnél áthúzás nélkül)

Kiemelőcsoport

Kiemelő alcsoport

Akadályelhárító alcsoport



Biztosító alcsoport

Rajtaütő alcsoport 

Nyomeltakarító alcsoport

Forgalomszabályozó őrs, ellenőrző-átengedő 
pont (jelzésben: forgalomszabályozó=F, 
ellenőrző-átengedő=EÁP. Jelzésen kívül: lét
száma, gépesített lövész=gl, harckocsizó=hk, 
határőr=hőr, kommendáns=kom, munkásőr= 
mő, rendőr=r)

Üldözőcsoport=ÜCS, rohamcsoport=RCS, 
felszámolócsoport=FCS, elfogócsoport= 
ECS, átkísérőcsoport=ÁKCS, mentőcsoport= 
MTCS (szakaszerejűnél egy áthúzással, raj
erejűnél áthúzás nélkül)

Határőr üldözőcsoport (jelzésben: létszáma)

Biztosító őrök (jelzésben: büntetés-végrehaj- 
tási=bv, gépesített lövész=gl, harckocsizó=hk, 
határőr=hőr, kormányőr=kő, munkásőr=mő, 
okmányellenőrző=oe, rendőr=r. Jelzésen kí
vül: a létszáma)

Felállított őr

Kommendáns (átkelőhely-kommendáns=ÁK, 
körzetkommendáns=KK, menetvonal-kom- 
mendáns=MK, menetvonalszakasz-kommen- 
dáns=MSzK)

Tartalék (jelzésen kívül a létszáma)

18
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IV.

CSAPATMOZGÁS, ÚTVONALAK

Gépesített lövész magasabbegység menet
oszlopa

Országos hatáskörű, megyei, városi-járási-ke- 
rületi szintű irányító szervek menetoszlopa 
Belügyminisztérium=BM, Büntetés-végrehaj
tás Országos Parancsnokság=BvOP, büntetés
végrehajtási intézet=Bv, Határőrség Országos 
Parancsnokság=HOP, határőrkerület parancs- 
nokság=HKP, határőrezred=hőr, Hátország- 
védelmi Parancsnokság=HÁVP, Honvédelmi 
Tanács=HT, honvédelmi bizottság=HB, Kor
mányőrség Parancsnokság=KP, Magyar 
Szocialista Munkáspárt megyei bizottsága= 
MSzMP, városi-járási-kerületi bizottsága= 
mszmp, Munkásőrség Országos Parancsnok- 
ság=MOP, megyei munkásőr parancsnokság= 
MŐ(M), városi-járási-kerületi munkásőr pa
rancsnokság=mő(v), Polgári Védelem Orszá
gos Parancsnokság=PVOP, polgári védelmi 
parancsnokság=PVP, rendőr-főkapitányság= 
RFK, rendőrkapitányságok, rendőri ezred= 
re, Tűzoltóság Országos Parancsnokság=TOP, 
megyei tűzoltó parancsnokság=TP, városi-já
rási-kerületi tűzoltó parancsnokság=tp, Vám- 
és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság= 
VPOP, védelmi bizottság=vb

Harckocsizó magasabbegység menetoszlopa

Menetoszlop (gépesített lövész=gl, határőr= 
hőr, munkásőr=mő, rendőr=r. Zászlóaljerejű
nél három, századerejűnél kettő, szakasz
erejűnél egy áthúzással. Gyalogmenetben 
kerekek jelzése nélkül)

Harckocsizó menetoszlop (zászlóaljerejűnél 
három, századerejűnél kettő, szakaszerejű
nél egy áthúzással)

19
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Kis hatótávolságú, irányítható, légvédelmi- 
rakéta-alegység menetoszlopa

Kis hatótávolságú és kis magasságú légvé- 
delmirakéta-alegységek menetoszlopa

Közepes hatótávolságú légvédelmirakéta-al- 
egység menetoszlopa

Nagy hatótávolságú légvédelmirakéta-alegy- 
ség menetoszlopa

Tüzéregységek menetoszlopa 

Légvédelmi tüzéregységek menetoszlopa

Szakcsapatok menetoszlopa (híradó=hír, 
műszaki=mű, polgári védelmi=pv, vegyivé- 
delmi=vv. Zászlóaljerejűnél három, század
erejűnél kettő , szakaszerejűnél egy áthúzás
sal)

Hadtápegységek menetoszlopa

Rakétaegységek m enetoszlopa

Futárjárat útvonala

Csapatszállítás vasúton

Front kijelölt útvonala (front fő katonai 
gépkocsiút=FFKGÚ, front kisegítő katonai 
gépkocsiút=FKKGÜ)



Hadsereg kijelölt útvonala (hadsereg fő ka
tonai gépkocsiút=HFKGÚ, hadsereg kisegítő 
katonai gépkocsiút=HKKGÚ)

Csapatút, tervezett menetvonal 

Oszlopút, megkerülő útvonal 

Tiltott közút

Kitelepítésre igénybe vehető vasút, helyi
érdekű vasút (HÉV), villamos

Kitelepítésre igénybe vehető közút (jelzésen 
kívül: igénybe vehetőségének ideje)

Kitelepítés után is működő üzemekbe be- és 
kijárók részére kijelölt útvonal

Szennyezett útvonal (biológiai=B, radioaktív 
=R, vegyi=V)
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EGÉSZSÉGÜGYI

V.
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Kórházbázis-főnökség

Önálló egészségügyi osztag

Járvány-egészségügyi osztag

Szakorvosi megerősítő osztag

Szakorvosi brigád (jelzésen kívül: sebészeti= 
S, belgyógyászati=B, ideggyógyászati=I, ideg
sebészeti=IS)

Osztályozópont

Egészségügyi elosztópont

Sebesültgyűjtő hely

Sebesültfészek
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Század egészségügyi ponlja

Sérültek csoportja (jelzésen: a sérültek szá
ma)

Vezető orvos

Orvos

Felcser

Egészségügyi tiszthelyettes, tisztes

Egészségügyi beosztott

Sebesültvivő pár

Sebesültszállító gépkocsiforduló

Átkelési segélyhely

23



Tábori mozgókórház (jelzésben: sebészeti 
=S, belgyógyászati=B, ideggyógyászati=I, fer- 
tőző=F, könnyű sérült=KS, kiürítő=K, osztá
lyozó=O . Jelzésen kívül: sorszáma)

Osztályozó-kiürítő állomás

Egészségügyi veszteség (jelzésen kívül: tört
vonal előtt halottak, számlálóban súlyos, 
nevezőben könnyű sérültek száma)

Sebesült (jelzésen kívül: a száma)

Halott ( je lz é s e n  kívül: a száma)

Kórház (jelzésben: az ágylétszám)

Szükségkórház (jelzésben: az ágylétszám) 

Körzeti orvosi rendelő 

Közegészségügyi-járványügyi állomás

Gyógyszertár 

Halottak gyűjtőhelye

Állategészségügyi segélyhely
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Állatkórház

Sérült állatok gyűjtőhelye

Elhullott állatok gyűjtőhelye

Fertőzés góca

Fertőzés góca egészségügyi megfigyelés alatt

Epizoozis

Karantén

Egészségügyi zárlat

25
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VI.

ELLENSÉG

Nemzetvédelmi Minisztérium harcállás
pontja

Tartományi parancsnokság harcálláspontja

Tartományi pénzügyi igazgatóság

Tartományi csendőrparancsnokság

Csendőr osztályparancsnokság

26
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Hadosztály harcálláspontja (jelzésen kívül: 
páncélgránátos=pcgr)

Dandár harcálláspontja (jelzésen kívül: pán
célgránátos=pcgr, vadász=vad)

Vámőr szemlészség

Járási csendőrparancsnokság

Zászlóalj, osztály (jelzésen kívül: harckocsi- 
zó=hk, híradó=hír, műszaki=mű, légvédelmi 
tüzér=létü, páncélgránátos=pcgr, páncélos 
törzs=pctö, páncélvadász=pcvad, territoriális= 
ter, vadász=vad)

Század, üteg működési helye (jelzésen kívül: 
egészségügyi=eü, felderítő=f, harckocsizó=hk, 
híradó=hír, műszaki=mű, műszaki-záró= 
műzár, nehézfegyver=nf, légvédelmi tüzér= 
létü, páncélfelderítő=pcf, páncélgránátos= 
pcgr, páncélos törzs=pctö, páncélvadász= 
pcvad, territoriális=ter, vadász=vad)

27
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Ezred (jelzésen kívül: törzs=tö, territoriális= 
ter, vadász=vad, híradó=hír)



Vámőrőrs

Csendőrőrs

Vámőr kisőrs

Légideszant ledobásának körlete (jelzésen 
kívül: számlálóban létszáma, nevezőben a 
ledobás időpontja)

Felderítő-diverziós csoport ledobásának 
helye (jelzésen kívül: számlálóban létszáma, 
nevezőben a ledobás időpontja)

Légtérsértés (jelzésen kívül: számlálóban a 
berepülés, nevezőben a kirepülés időpontja)

Határrendsértések (jelzésen kívül: számláló
ban a határrendsértés megnevezése, nevező
ben az időpontja)

Határsértés helye (jelzésen kívül: számláló
ban a határsértők száma, nevezőben az idő
pontja)

28
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H atársértők valószínű mozgási iránya

Repülőgép leszállóhelye

Helikopter leszállóhelye

Búvóhely (jelzésben: az ellenség létszáma)

Gyülekezési hely

Bázis

Menetvonal

Mozgásirány

Pihenőhely
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Ejtőernyős szállítmányok ledobóhelye

Találkozási hely

Támadó ellenséges csoport

Ellenséges, határőrizetre veszélyes személy 
(jelzésen kívül: létszáma)

Csempész, segítő (jelzésben: embercsempész 
=ecs, árucsempész=ács, határsértő segítője= 
hs)

30
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Fogolyejtés, ellenséges személy elfogásának 
helye (jelzésen kívül: törtvonal előtt létszá
ma, számlálóban hovatartozása, nevezőben 
az elfogás időpontja)

Halott helye (jelzésen kívül: törtvonal előtt 
létszáma, számlálóban hovatartozása,nevező
ben megtalálásának vagy lelövésének az idő
pontja)



Határ sértő

Határsértő elfogva

Sebesült határsértő

Megsemmisített határsértő

Terroristá(k) (jelzésen kívül: létszáma)

Ellenséges tömeg (nyilak az oszlatás irányát 
jelölik, jelzésben: létszáma ezerben)

Provokáció, incidens körzete

Határközeiben végzett munka (jelzésben: 
nevezőben a munka jellege, számlálóban az 
időpontja)

Ellenséges cselekmény (jelzésen kívül: szám
lálóban megnevezése, nevezőben ideje)

31
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Ügynöki posta továbbítási helye

Ellenség által végrehajtott atomrobbanás 
körzete és nyomtengelye (jelzésen kívül: 
számlálóban kilotonna értéke és a robbantás 
módja, alacsony légi=AL, légi=L, magas légi= 
ML, földi=F, föld alatti=FA, víz feletti=VF, 
víz alatti=VA, nevezőben a robbanás idő
pontja)

Ellenség által végrehajtott atomrobbanás 
előrejelzett és valóságos sugárszennyezett 
zónái (jelzésben: mérsékelten szennyezett 
zóna=A, erősen szennyezett zóna=B, veszé
lyesen szennyezett zóna=V, rendkívül veszé
lyesen szennyezett zóna=G)

Kárzónák (jelzésben: központi vagy teljes és 
súlyos károk zónája=K, közepes károk 
zónája=I, könnyű károk zónája=II)
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Ellenség által:

rakétával,

légierővel,

sorozatvető tüzérséggel,

tábori tüzérséggel végrehajtott vegyicsapás 
körzete (jelzésen kívül: számlálóban a mér
gező harcanyag típusa, nevezőben a vegyi
csapás időpontja)

Mérgező anyagfelhő széliránytól eltérő útja 

Mélyreható mérgező anyagfelhő útja

3 Egyezményes térképjelek
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Ellenség által légierővel végrehajtott vegyi
csapás elsődleges mérgező anyagfelhőjének 
mozgása (jelzésen kívül: számlálóban a mér
gező harcanyag típusa, nevezőben a vegyi
csapás időpontja)

Ellenség által rakétával végrehajtott vegyi
csapás másodlagos mérgező anyagfelhőjének 
hatásterülete (jelzésen kívül: számlálóban 
a mérgező harcanyag típusa, nevezőben a 
vegyicsapás időpontja)

Ellenség által rakétával végrehajtott vegyi
csapás másodlagos mérgező anyagfelhőjének 
mozgása



34
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Mérgező anyagfelhő megrekedésének helye

Mérgező anyagfelhő részleges megrekedésé
nek helye

Mérgező anyagfelhő tényleges megrekedésé
nek helye

Bakteriológiailag fertőzött körzet (jelzésen 
kívül: számlálóban a bakteriológiai anyag tí
pusa, nevezőben a fertőzés időpontja)

Ellenséges atomcsapás következtében kelet
kezett tűz területe (jelzésen kívül: keletke
zésének ideje és az égés időtartama)



VII.

FUTÁR

Futár és tábori postaelosztó, országos futár- 
szolgálat (jelzésben: tábori postaszám vagy 
irányítószám)

Futár és tábori postaalap, megyei futárszol
gálat (jelzésben: tábori postaszám vagy irá- 
nyítószám)

Futár és tábori postaállomás (jelzésben: tá
bori postaszám)

Futár és tábori postaváltópont, megyei fu
társzolgálathoz utalt szerv (jelzésben: a vál
tópont száma vagy irányítószáma)

3* 35
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VIII.

HADTÁP

Elosztóállomás (jelzésben: elosztóállomás= 
EÁ, elosztókikötő=EK)

Elosztóállomás részlege

Kirakó- és berakóállomás, kikötő (jelzésben: 
kirakóállomás=KÁ, berakóállomás=BÁ, kira- 
kókikötő=KK, berakókikötő=BK)

Ideiglenes átrakókörlet

Század felvételező helye (jelzésben: élelmi
szer =ÉLM, lőszer=LŐSZ)

Mozgókonyha

36
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HATÁRŐRIZET

Nyomsáv

Nyomsáv-áthidalás

Elektromos jelzőrendszer vonala, szektor- 
számmal

Nem működő elektromos jelzőrendszer 
szektora

Járőrkapu az elektromos jelzőrendszeren

Gazdasági kapu az elektromos jelzőrend
szeren

Gazdasági kapu szöges pallóval

Határsáv figyelmeztető tábla

Járőrhíd és bürü (jelzésen kívül: számlálóban 
szélessége, nevezőben hosszúsága méterben)

Határsorompó

37
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IX.



Kutyablokk

Riadócsoport (jelzésben: létszáma)

Gépjárművel mozgó riadócsoport

Határőrváros, -község

Határ közelében végzett munka (jelzésben: 
nevezőben a munka jellege, számlálóban 
időpontja)

Zárás szakasza (jelzésen: a száma. Jelzésen 
kívül: számlálóban az alegység megnevezése, 
nevezőben az alegység létszáma)

Kutatás főiránya és megkezdésének idő
pontja

Kutatás kiigazodási terepszakasza és átlépé
sének időpontja

38
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X.

HÍRADÓ

Hordozható rádióállomás (jelzésben: típusa, 
MAROS-A=MA, MAROS-B=MB,
SZTORNO=SZT, VESZPRÉM-A=VA, sisak- 
rádió=SI)

Gépjárműbe telepített rádióállomás (jelzés
ben: típusa, FECSKE=FE, PÉCS=PÉ, 
VESZPRÉM-A=VA, VESZPRÉM-B=VB, 
VESZPRÉM-D=VD)

Páncélozott szállító harcjárműbe telepített 
rádióállomás (jelzésben: típusa)

Harckocsiba telepített rádióállomás (jelzés
ben: típusa)

Vonatba telepített rádióállomás a vonat 
megfelelő egyezményes jelével (jelzésben: 
típusa)

Vízágyúba telepített rádióállomás (jelzésen 
kívül: típusa)

Gépjárműfecskendőbe telepített rádióállo
más (jelzésen kívül: típusa)

39
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Vízi járműbe telepített rádióállomás (jelzé
sen kívül: típusa)

Repülőgépbe telepített rádióállomás, repü- 
lőfedélzeti rádióállomás (jelzésen kívül: tí
pusa)

Helikopterbe telepített rádióállomás ( je lz é 

sen kívül: típusa)

Épületben állandó jelleggel telepített rádió- 
állomás (jelzésben: típusa)

Gépjárműbe telepített polgári védelmi URH 
rádióállomás (jelzésben: típusa)

Helikopterbe telepített polgári védelmi URH 
rádióállomás (jelzésen kívül: típusa)

Vízi járműbe telepített polgári védelmi URH 
rádióállomás ( je lz é s e n  kívül: típusa)

Épületben állandó jelleggel telepített polgári 
védelmi URH rádióállomás (jelzésben: tí
pusa)

40
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Titkosító berendezéssel felszerelt, gépjár
műbe telepített rádióállomás (jelzésben: 
típusa)

Titkosító berendezéssel felszerelt, épületben 
telepített rádióállomás (jelzésben: típusa)

Kódolóberendezéssel felszerelt rádióállomás 
(jelzésben: típusa)

Félduplex rádióhálózat gépjárműbe telepí
tett bázisállomása (jelzésben: típusa)

Félduplex rádióhálózat állandó jelleggel tele
pített bázisállomása (jelzésben: típusa)

Retranszlációs pont (jelzésben: típusa)

Gépjárműbe telepített rádióközpont, távbe- 
szélő-hálózathoz csatlakoztatható gépjármű
be telepített rádióközpont, rádiókészüléken
ként kifejtve (jelzésben: típusa)
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Távbeszélő-hálózathoz csatlakoztatható gép
járműbe telepített rádióállomás (jelzésben: 
típusa)

Távbeszélő-hálózathoz csatlakoztatható, 
épületben állandó jelleggel telepített rádióál
lomás (jelzésben: típusa)

Épületben állandó jelleggel telepített rádió- 
állomás teljesítményerősítővel (jelzésben: 
típusa)

Gépjárműbe telepített rádióállomás teljesít
ményerősítővel (jelzésben: típusa)

Rádióállomás teljesítményerősítővel (jelzés
ben: típusa)

Több forgalmi rendszerben dolgozó rádió- 
állomás (jelzésben: típusa)

Rádióvevő-állomás, rádióvevő (jelzésben: 
típusa)
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Rádióvevő-központ (jelzésben: vevők száma 
és típusa. Jelzésen kívül: vevőközpont 
száma)

Rádióadó (jelzésben: adók típusa. Jelzésen 
kívül: adó száma)

Rádióirány, gépjárműbe telepített rádióállo
más esetén (jelzésben: típusa. Jelzésen kívül: 
összeköttetésben résztvevők)

Rádióirány, épületben állandó jelleggel tele
pített rádióállomás esetén (jelzésben: típusa. 
Jelzésen kívül: összeköttetésben résztvevők)

Rádióirány, hordozható rádióállomás esetén 
(jelzésben: típusa. Jelzésen kívül: összeköt
tetésben résztvevők)

Rádióháló, gépjárműbe telepített rádióállo
más esetén (jelzésben: típusa. Jelzésen kívül: 
összeköttetésben résztvevők)
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Rádióháló, épületben telepített rádióállomás 
esetén (jelzésben: típusa. Jelzésen kívül: ösz- 
szeköttetésben résztvevők)

Rádióháló, hordozható rádióállomás esetén 
(jelzésben: típusa. Jelzésen kívül: összeköt
tetésben résztvevők)

Televíziós adóállomás, adóberendezés 

Televíziós vevőállomás, vevőberendezés 

Ipari televízió

Gépjárműbe telepített, két félkészlettel ren
delkező rádiórelé-állomás, gépjárműbe épí
tett rádiórelé-állomás irányított antennával 
(jelzésben: típusa)

Gépjárműbe telepített, félkészlettel rendel
kező rádiórelé-állomás (jelzésben: típusa)
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Épületben állandó jelleggel telepített, két 
félkészlettel rendelkező rádiórelé-állomás, 
állandó jellegű rádiórelé-állomás (jelzésben: 
típusa)

Épületben állandó jelleggel telepített, fél
készlettel rendelkező rádiórelé-állomás (jel
zésben: típusa)

Rádiórelé-vonal (jelzésben: típusa)

Rádiórelé-háló (jelzésben: típusa)

Rádiórelé-végállomás (jelzésben: típusa)
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Rádiórelé-átjátszó állomás (jelzésben: típusa)

Épületben állandó jelleggel telepített, négy 
csatornánál többet szolgáló rádiórelé-állo
más (jelzésben: típusa és csatornaszáma)

Különböző típusú rádiórelé-végállomás csa
tornáinak kifejtése (kifejtésénél: távbeszélő 
az ponttal, távgépíró az körrel jelölve)

Polgári védelmi URH átjátszóállomás

Gépjárműbe telepített széles sávú zavaró
adó, rádiózavaró-állomás
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Épületben állandó jelleggel telepített széles 
sávú zavaróadó

Lefogás szektorai rádiózavarással (folyama
tos vonal főszektor, szaggatott vonal kise
gítő szektor, pontozott-szaggatott vonal ti
lalmi szektor)

Zavarással lefogott rádióállomás

Ellenséges rádióelektronikai eszközök rádió
zavarással megoldható lefogásának határa

Rádióiránymérő-állomás

Rádió-távvezérlő

Gépjárműbe telepített távbeszélő-, távgép- 
író-központ (jelzésben: típusa és kapacitása)

Állandó jelleggel telepített távbeszélő-, táv
gépíró-, diszpécserközpont (jelzésben: típusa 
és kapacitása)
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Hordozható távbeszélő-központ (jelzésben: 
típusa és kapacitása)

Főhírközpont (jelzésben: távbeszélő- és táv
gépíró-összeköttetések áramköri számai)

Hírközpont

Kisegítő hírközpont

LB üzemmódú távbeszélő-állomás, -készülék

CB üzemmódú távbeszélő-állomás (jelzésen 
kívül: kapcsolódása és hívószáma)

Titkosított hálózathoz kapcsolódó távbeszé
lő-készülék, titkosított távbeszélő

Diszpécser, rendőri segélyhívó készülék (jel
zésben: diszpécser=D, rendőri segélyhívó= 
RS)

Távgépíró-készülék, géptávíró (jelzésben: 
típusa)

Távgépíró-készülék rejtjelző berendezéssel, 
titkosított géptávíró (jelzésben: távgépíró
készülék típusa. Jelzésen kívül: rejtjelző be
rendezés típusa)
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Postai telexállomás (jelzésen kívül: számlá
lóban kapcsolási szám, nevezőben névadó)

Képtávíró-készülék, -berendezés (jelzésben: 
típusa)

TCT-1 és TCT-2 távbeszélő vivőfrekven
ciás berendezés, H - 1-M  és H -2-M  vivő
frekvenciás berendezés ( je lz é s b e n :  típusa)

TVT 1-4 vivőáramú távgépíró csatornakép
ző berendezés, vivőáramú távírócsatlakozó

TVT-5 vivőáramú távgépíró csatornaképző 
berendezés, vivőáramú távírócsatlakozó

Erősítőállomás

Távtáplált erősítőállomás

Ellenséges rádióelektronikai eszközök felde
rítési körzetének határa (jelzésben: magas
sága méterben)

Föld alatti, víz alatti kábel (jelzésen kívül: 
típusa, kapacitása, egy ér átmérője)

4 Egyezményes térképjelek
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Kettős könnyűvezeték (jelzésen kívül: tí
pusa)

Vezetékes vonal (jelzésben: kettőnél több 
vonal feltüntetése)

Nehézvezeték (jelzésen kívül: típusa)

Légkábel (jelzésen kívül: kapacitása, ér át
mérője, felhasználó)

Behúzókábel (jelzésen kívül: kapacitása, ér 
átmérője, felhasználó)

Páncélos kábel (jelzésen kívül: kapacitása, 
ér átmérője, felhasználó)

Légvezetékes összeköttetés, postai légveze
ték (jelzésben: összeköttetés száma, felhasz
náló)

Erősített hangfrekvenciás kábeles összeköt
tetés, postai kábel (jelzésben: összeköttetés 
száma, felhasználó)

Erősített vivőfrekvenciás kábeles összeköt
tetés (jelzésben: összeköttetés száma, fel
használó)

Távgépíró-összeköttetés (jelzésen kívül: ösz- 
szeköttetés száma, felhasználó)

Kábelvég-elzáró (jelzésen kívül: kábel típusa, 
kapacitása, ér átmérője)

Postai vonalfelügyelet
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Biztonsági jelzőtechnikai fogadóközpont 
(jelzésben: objektum sorszáma, objektumok 
sorszáma, ahonnan a jelzések érkeznek)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel bizto
sított objektum, fogadóközpontja az objek
tum őrségénél van (jelzésben: objektum sor
száma)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel biz
tosított objektum, fogadóközpontja nem 
az őrségnél, hanem az objektumon kívül van 
(jelzésben: objektum sorszáma. Jelzésen kí
vül: objektum sorszáma, ahol a fogadóköz
pont van)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel bizto
sított objektum, fogadóközpontja az objek
tumon kívül van, őrzése járőrözéssel bizto
sított (jelzésben: objektum sorszáma. Jel
zésen kívül: objektum sorszáma, ahol a fo
gadóközpont van)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel biz
tosított objektum, fogadóközpontja az ob
jektumon kívül van, őrzése járőrözéssel sem 
biztosított (jelzésben: objektum sorszáma. 
Jelzésen kívül: objektum sorszáma, ahol 
a fogadóközpont van)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel bizto
sított helyiség, fogadóközpontja az objek
tum őrségénél van (jelzésben: objektum sor
száma)

Kábelbódé, kábelbálvány
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Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel biz
tosított tárgy, fogadóközpontja az objek
tum őrségénél van (jelzésben: objektum sor
száma)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel bizto
sított helyiség, fogadóközpontja az objek
tumon kívül van, őrzése járőrözéssel bizto
sított (jelzésben: objektum sorszáma. Jelzé
sen kívül: objektum sorszáma, ahol a foga
dóközpont van)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel bizto
sított tárgy, fogadóközpontja az objektu
mon kívül van, őrzése járőrözéssel biztosí
tott (jelzésben: objektum sorszáma. Jelzésen 
kívül: objektum sorszáma, ahol a fogadóköz
pont van)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel bizto
sított helyiség, fogadóközpontja az objektu
mon kívül van, őrzése járőrözéssel sem biz
tosított (jelzésben: objektum sorszáma. Jel
zésen kívül: objektum sorszáma, ahol a fo
gadóközpont van)

Biztonsági jelzőtechnikai eszközökkel bizto
sított tárgy, fogadóközpontja az objektu
mon kívül van, őrzése járőrözéssel sem biz
tosított (jelzésben: objektum sorszáma. Jel
zésen kívül: objektum sorszáma, ahol a fo
gadóközpont van)



XI.

KARHATALMI ELJÁRÁSOK
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Zárás vonala és a zárás befejezésének az idő
pontja (zászlóaljerejűnél három, századere
jűnél kettő, szakaszerejűnél egy áthúzással, 
rajerejűnél áthúzás nélkül)

Kutatás iránya és a kutatás megkezdésének 
az időpontja (zászlóaljerejűnél három, szá
zaderejűnél kettő, szakaszerejűnél egy át
húzással, rajerejűnél áthúzás nélkül)

Kutatás közbeeső terepszakasza

Napi kutatás terepszakasza és elérésének 
az időpontja (zászlóaljerejűnél három, szá
zaderejűnél kettő, szakaszerejűnél egy át
húzással, rajerejűnél áthúzás nélkül)

Kutatás befejező terepszakasza és elérésének 
az időpontja

Kutatóalegységek egymással való találko
zási terepszakasza és a találkozás időpontja

Bekerítés szétbontakozási terepszakasza és 
a szétbontakozás időpontja (zászlóaljerejű
nél három, századerejűnél kettő, szakasz
erejűnél egy áthúzással, rajerejűnél áthúzás 
nélkül)

Bekerítés biztosítási terepszakasza
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Bekerítés vonala és a bekerítés befejezésé
nek az időpontja (zászlóaljerejűnél három, 
századerejűnél kettő, szakaszerejűnél egy 
áthúzással, rajerejűnél áthúzás nélkül)

Bekerítés biztosítási vonala

Egy- és kétsoros oszlatóék (századerejűnél 
kettő, szakaszerejűnél egy áthúzással)

Egysoros mozgósorfal (századerejűnél ket
tő, szakaszerejűnél egy áthúzással, rajerejű
nél áthúzás nélkül)

Kétsoros mozgósorfal

Egyes sorfaloszlop (századerejűnél kettő, 
szakaszerejűnél egy áthúzással)

Kettes sorfaloszlop

Egysoros sorfal (századerejűnél kettő, sza
kaszerejűnél egy áthúzással)

Kétsoros sorfal

Gépjárműről való leszállás terepszakasza 

Felszólítás terepszakasza

Út- és vasútbiztosítás szakasza (zászlóaljere
jűnél három, századerejűnél kettő, szakasz
erejűnél egy áthúzással)



XII.

KÖRLET

Gépesített lövész magasabbegység, egység, 
alegység körlete (jelzésben: anyagi-techni-
kai-egészségügyi-elhelyezési=ATE, gyüleke- 
zési=GYÜK, összpontosítási=ÖPK, várakozá- 
si=VÁK, felderítő=f, gépesített lövész=gl. 
hadosztály=ho. határőr=hőr, ezred=e. zászló
alj=z, század=szd)

Harckocsi magasabbegység, egység, alegység 
körlete
Harckocsizó=hk, hadosztály=ho, ezred=e, 
zászlóalj=z, század=szd

Rakéta magasabbegység, egység, alegység 
körlete
Dandár=dd, ezred=e, osztály=o, üteg=ü

Tüzérség körlete 
Tüzér=tü, osztály=o, üteg=ü

Szakcsapat körlete
Híradó=hír, műszaki=mű, vegyivédelmi=vv, 
dandár=dd, páncélelhárító-tartalék=pct, ez
red=e, zászlóalj=z, század=szd

Tartalék, tervezett körlet

Színlelt elhelyezési körlet
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Hadműveleti-harcászati rakétaegység állás
körlete az ütegek helyének megjelölésével 
(az egyéb típusú rakétákat az ütegek meg
felelő egyezményes jelével)

Szárnyasrakéta-egység álláskörlete

Tüzéregység tüzelőállás-körlete az ütegek 
helyének megjelölésével

Tüzércsoport tüzelőállás-körlete

Mentesítés körlete
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Különös figyelmet igénylő körlet



XIII.

MOZGÓSÍTÁS

Kézbesítőközpont

Gyülekezési központ

Összevont kézbesítő- és gyülekezési hely 
(jelzésen kívül: a bevonultató megfelelő 
rövidítése)

Bevonulási hely (jelzésen kívül: a bevonul
tató megfelelő rövidítése)

Technikai eszköz átvételi helye

Mogósítást irányító csoport=MIOCS

Mozgósítást végrehajtó csoport=MVCS
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MŰKÖDÉSI SÁVHATÁR, CSATLAKOZÁS

XIV.

Frontok, hadműveleti övezetek közötti sáv
határ

Hadseregek közötti sávhatár

Hadtestek közötti sávhatár 

Hadosztályok, dandárok közötti sávhatár

Ezredek közötti sávhatár 

Zászlóaljak közötti sávhatár

Századok, határőrőrsök közötti sávhatár

\

Szakaszok közötti sávhatár

Határőrkerületek csatlakozási és mélységi 
vonala
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ÁBTL
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Határőrőrs csatlakozási és mélységi vonala 

Határőrőrs csatlakozási pontja

Csatlakozás (zászlóaljak közötti három, szá
zadok közötti kettő, szakaszok közötti egy 
áthúzással)

Határőrkerületek közötti csatlakozási pont



XV.

MŰSZAKI
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II., III. osztályú óvóhely (jelzésben: a befo
gadó képessége főben)

IV., V. osztályú óvóhely 

Könnyűtípusú szükségóvóhely

Radioaktív kiszóródás ellen védő óvóhely

Mellvéd alatti fedezék

Óvóárok

Árokrész

Lövészárok fedett óvóárokkal és közlekedő
árokkal



Tüzelőállás (tűzeszköz megfelelő jelölésével)

Tartóstípusú lövegállás (tűzeszköz megfelelő 
jelölésével)

Tartóstípusú géppuskaállás

Fedezék (technikai eszköz megfelelő jelö
lésével)

Harckocsiárok

Harckocsifal, harckocsilépcső (harckocsi
buktató)

Harckocsideszant elleni akasztó (beton=B, 
fém=V, kő=K)

Gyalogság elleni aknamező (jelzésen kívül: 
számlálóban az aknamező száma, nevezőben 
az aknák mennyisége)

Harckocsi elleni aknamező (jelzésen kívül: 
számlálóban az aknamező száma, nevezőben 
az aknák mennyisége)

Vízben telepített aknamező (jelzésen kívül: 
számlálóban az aknamező száma, nevezőben 
az aknák mennyisége)

Aláaknásított útszakasz
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Mozgózáróosztag aknásítási terepszakasza 
(jelzésen kívül: számlálóban a terepszakasz 
száma, nevezőben az aknák mennyisége)

Helikopteres aknásítás terepszakasza

Fényzáras jelzőberendezés

Fény- és hangjelzős jelzőkészülék telepítési 
vonala és mennyisége

Fémkerítés

Tégla-, kő-, betonkerítés

Fakerítés

Egysoros drótkerítés

Kétsoros drótkerítés

Átvágás drótkerítésen

Magasfigyelő, őrtorony vasból

Magasfigyelő, őrtorony fából
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Hordozható magasfigyelő, hordozható 
őrtorony vasból

Hordozható magasfigyelő, hordozható őr
torony fából

Őrbódé

Fényszóró oszlopon

Hordozható fényszóró

Villanylámpa oszlopon

Szögvisszaverők

Műszaki akadály, zár, csomópont

Útzár

Lerombolt út, vasút, híd, építmény (jelzés 
felett: a rombolt út-, vasútszakasz hossza 
km-ben)
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Rombolásra előkészített út, vasút, híd, épít
mény (jelzés felett: a rombolásra előkészí
tett út-, vasútszakasz hossza km-ben)

Lerombolt terület (jelzésben: teljes rongáló
dás=T, súlyos rongálódás=S, középsúlyos 
rongálódás=KS, könnyűrongálódás=K)

Katasztrófakár-terület ( je lz é s b e n :  teljes ron
gálódás=T, súlyos rongálódás=S, középsúlyos 
rongálódás=KS, könnyűrongálódás=K)

Elárasztott terület ( je lz é s e n  kívül: az elárasz
tás mélysége méterben)

Átjáró műszaki záron, szennyezett terüle
ten (jelzésen kívül: számlálóban az átjáró 
száma, nevezőben az átjáró szélessége méter
ben)

Álló aljazatú híd (később építendő szagga
tott vonallal. Jelzésen kívül: alacsony=A, 
magas=M, víz alatti=VA, fa=F, kő=K, vas=V, 
vasbeton=VB. Számlálóban a híd hossza és 
szélessége méterben, nevezőben teherbírása 
tonnában)

Úszó aljazatú híd (később építendő szagga
tott vonallal. Jelzésen kívül: hídkészlet típu- 
sa=PMP. Számlálóban a híd hossza és széles
sége méterben, nevezőben teherbírása ton
nában)

Kombinált híd (később építendő szaggatott 
vonallal. Jelzésen kívül: úszó aljazatú híd
készlet típusa=PMP. Számlálóban a híd tel
jes és az úszó aljazatú hídrész hossza méter
ben, nevezőben teherbírása tonnában)

Kompátkelőhely (jelzésen kívül: számláló
ban a kompok száma és teherbírása tonná
ban, nevezőben a típusa=TPP)
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Gázló (jelzésen kívül: számlálóban a gázló 
mélysége és hossza méterben, nevezőben 
a mederfenék: kemény=Ke, homokos=H, 
agyagos=A, köves=K és a folyási sebesség 
méter/másodpercben)

Jégátkelőhely 

Műszaki mentőállomás

Föld alatti üzemanyagtartály (jelzésen kívül: 
befogadóképessége köbméterben)

Félig földbe süllyesztett üzemanyagtartály

Föld alatti melegvíz-vezeték (jelzésen belül: 
víz hőfoka C-ban)

Föld alatti kőolajvezeték

Föld alatti gázvezeték

Föld alatti elektromos vezeték

Áramtalanító

Gőzelzáró

5 Egyezményes térképjelek 65
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Gázelzáró



Föld feletti tűzcsap (jelzésen kívül: körkörös 
rendszerű hálózat=K, sugár rendszerű háló
zat=S, szám a vízhálózat átmérőjére millimé
terben)
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Föld alatti tűzcsap

Fali tűzcsap

Spinkler típusú beépített oltóberendezés 
és rózsái

Beépített, gázzal oltó berendezés vezetéke 
és fúvókái

Beépített halongázos oltóberendezés

Beépített széndioxidgázos oltóberendezés

Beépített léghabbal oltó berendezés (jelzé
sen kívül: stabil=St, félstabil=Fst)

Beépített BC-porral oltó berendezés

Beépített ABC-porral oltó berendezés



Hab sátor

Homoktároló (jelzésen kívül: homok meny- 
nyisége köbméterben)

Robbanóanyag (jelzésen kívül: trotil=TNT, 
dinamit=D, paxit=P)

Mérgező anyag (jelzésen kívül: klór=CL)

Sugárzó anyag

Gázpalack (jelzésben: palackok száma. Jel
zésen kívül: acetilén=A, dissou=D, nitro
gén=N, oxigén=O , propán-bután=PB, széndi
oxid=C 02)

Ballon (jelzésben: ballonok száma. Jelzésen 
kívül: kénsav=K, salétromsav=SL, sósav=S, 
ammóniák=A, nátronlúg=Na)

Faanyag (jelzésen kívül: faanyag mennyisége 
köbméterben)

Kazal (jelzésen kívül: a kazalozott anyag 
megnevezése)

Bálázott kazal
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Vízlelőhely (jelzésen kívül: ásott kút=Ák, 
forrás=F, fúrt kút=Fk, nyomóskút=Nk és 
vízhozama köbméter/órában)

Szennyezett vízlelőhely (jelzésen kívül: 
számlálóban a szennyező anyag biológiai=B, 
radioaktív=R, vegyi=V, nevezőben a szennye
zés időpontja)

Föld alatti víztároló ( je lz é s e n  kívül: befoga
dóképessége köbméterben)

Szükségvíztároló (jelzésen kívül: feltöltésé
nek az időpontja)

68

Vízvételre alkalmas hely gépjármű-fecs
kendő részére

Vízvételre alkalmas hely kismotor-fecskendő 
részére

Vízelvezető árok

Vízvételi lehetőségre épített duzzasztó (gát)

Buzgár (jelzésen kívül: keletkezésének az

Elfojtott buzgár (jelzésen kívül: elzárásának 
az időpontja)
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Föld feletti víztároló (jelzésen kívül: befo
gadóképessége köbméterben)



Átszivárgás

Gátszakadás (jelzésen kívül: gátszakadás szé
lessége méterben és az időpontja)

Gátcsuszamlás (kiszögellések a csúszás irá
nyában. Jelzésen kívül: az időpontja)

Lezárt gátszakasz (jelzésen kívül: a lezárás 
időpontja. Jelzésben: lezárás hossza kilomé
terben)

Gátátázás (jelzésen kívül: az átázás idő
pontja)

Hegység gyökérzónája

Földrengésveszélyes terület (jelzésben: a 
földrengés várható erőssége)
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XVI.

OBJEKTUM, RAKTÁR

Őrség által őrzendő objektum (jelzésben: 
sorszáma. Jelzésen kívül: őrzést végrehajtó 
büntetés-végrehajtási=bv, határőr=hőr, kato
na=ka, kormányőr=kő, munkásőr=mő, pol
gári fegyveres=pf, rendőr=r)

Kitelepítés után járőrözéssel őrzendő objek
tum (jelzésben: sorszáma. Jelzésen kívül: 
őrzést végrehajtó megfelelő rövidítése)

A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályba 
sorolt létesítmény (jelzésben: tűzveszélyes
sége)

Kitelepítés után is működő üzem (jelzésben: 
a sorszáma)

Bentlakásos intézmény (jelzésben: a sor
száma)

Kitelepítettek ideiglenes elhelyezésére alkal
mas középület (jelzésben: a befogadó képes
sége főben)

Sérültgépjármű-gyűjtő hely (jelzésben fent: 
front=F, országos hatáskörű-megyei-városi- 
járási irányító szerv megfelelő rövidítése, 
hadsereg=HDS, hadosztály=HO, ezred=E, 
lent: harckocsi=hk, gépkocsi=gk)
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Hadifogoly-állomás, -tábor (jelzésen kívül: 
front=F, hadsereg=HDS, hadosztály=HO, kül
földi állampolgárok internáló tábora=KF, 
társadalomra veszélyesek internáló tábora= 
TV. rendőri védelem alá helyezettek tábora= 
RV)

Fürdő (jelzésben: teljesítménye óránként 
főben)

Kenyérgyár, sütöde (jelzésen kívül: napi 
termelése tonnában)

Étterem, ebédlő (jelzésen kívül: óránként 
kiszolgálhatok száma)

Benzinkút (jelzésben: üzemanyag-befogadó 
képessége tonnában)

Front, országos hatáskörű szerv raktára (jel
zésben: egészségügyi=EÜ, élelmiszer=ÉLM, 
fegyverzeti-lőszer=FV, gépjármű=GK,
híradó=HÍR, műszaki=MŰ, ruházati=RUH, 
üzemanyag=ÜZA, vegyivédelmi=VV. Jelzé
sen kívül: a szerv megfelelő rövidítése)

Hadseregraktár ( je lz é s b e n :  a  raktár megfe
lelő rövidítése. Jelzésen kívül: a sorszáma)

Hadosztály, megyei szintű irányító szervek 
raktára (jelzésen kívül: a szerv és a raktár 
megnevezésének megfelelő rövidítése)

Ezred, városi-járási szintű irányító szervek 
raktára (jelzésben: a raktár megfelelő rövi
dítése. Jelzésen kívül: a szerv megfelelő rövi
dítése)

Akkumulátortöltő hely (jelzésen kívül: tölt
hető akkumulátor típusa)

Állatok gyűjtőhelye

Vágóhíd (jelzésen kívül: napi teljesítménye 
tonnában)
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24 órás őrhely

12 órás nappali őrhely 

12 órás éjszakai őrhely 

Ideiglenes őrhely 

Őr figyelési szektora

Őr mozgási körlete

XVII.

ŐRSZOLGÁLAT

72
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XVIII.

ÖSSZFEGYVERNEMI HARCTEVÉKENYSÉG

Csapás iránya

Támadás iránya

Gépesített lövészalegység támadásban (zász
lóaljerejűnél három, századerejűnél kettő, 
szakaszerejűnél egy áthúzással)

Harckocsi-alegység támadásban

Gépesített lövészegység, -alegység védelem
ben

Harckocsiegység, -alegység védelemben
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Csapatok által elfoglalásra kijelölt arcvonal, 
terepszakasz



Megindulási (kiigazodási) terepszakasz
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Oszlopokra történő szétbontakozás terep- 
szakasza (zászlóaljoszlopokra három, szá
zadoszlopokra kettő, szakaszoszlopokra egy 
áthúzással)

Roham (harcba vetés) terepszakasza

Harckocsi-alegység tűzszakasza

Páncélelhárító-tartalék tűzszakasza

Páncéltörő rakétaalegység tűzszakasza

Visszavonulás az elfoglalt terepszakaszról

Atombiztonsági terepszakasz (kiszögellés a 
robbanás irányába és átléphetőségének 
ideje)

Egyéni védőeszközök fel- és levételének 
terepszakasza (kiszögellés a szennyezett 
terület irányába)



Csapatok helyzete különböző időpontokban
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XIX.

POLGÁRI VÉDELEM

Kitelepítésre kerülő terület

Kitelepítési körzet (jelzésben: a körzet 
száma)

Kitelepítés fő iránya (jelzésen kívül: szám
lálóban a főirány megnevezése, nevezőben 
a kitelepülők száma ezer főben)

Kitelepítés iránya (jelzésen kívül: számláló
ban az irány megnevezése, nevezőben a ki
települők száma ezer főben)

Befogadási terület

Katasztrófák bekövetkezésekor a lakosság 
spontán menekülésének fő iránya (jelzésen 
kívül: számlálóban a főirány megnevezése, 
nevezőben a menekülők száma ezer főben)
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XX.

REPÜLŐ

Repülőtér (általános jelzés)

Harmadosztályú repülőtér 1200-1700 m 
leszállómezővel (jelzésen kívül: beton=B, 
fém=F, aszfalt=A)

Másodosztályú repülőtér 1800-2400 m le
szállómezővel

Elsőosztályú repülőtér 2500-3000 m le
szállómezővel

Ledobóhely

Leszállóhely

Helikopter leszállóhelye

Repülőgépek gyülekezési légtere (jelzésen 
kívül: számlálóban magasság méterben, ne
vezőben gyülekezés ideje)
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Repülés útvonala (fordulópont= , forduló
pontokat összekötő útvonal= , jelzésen 
kívül: számlálóban fordulópontok közötti 
távolság kilométerben, nevezőben forduló
pontok közötti út megtételéhez szükséges 
idő percben, törtvonal után a repülési szög 
fokban)

Őrjárattal oltalmazó repülőgép útvonala (jel
zésen kívül: számlálóban repülőgépek száma, 
típusa és repülési magasság méterben, neve
zőben oltalmazás időtartama)

Légi felderítés iránya (jelzésen kívül: szám
lálóban magassága méterben, nevezőben re
pülés időtartama)

Légifolyosó (jelzésen kívül: magassága mé
terben)
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TECHNIKA

Golyószóró 

Állványos géppuska

Légvédelmi géppuska

Kézi páncélelhárító-gránátvető

Aknavető 120 mm-ig

120 mm-nél nagyobb űrméretű aknavető

Hátrasiklás nélküli löveg 

Páncéltörő ágyú

Ágyú 100 mm-ig

100 mm-nél nagyobb űrméretű ágyú
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Tarack 152 mm-ig

152 mm-nél nagyobb űrméretű tarack 

Partvédő tüzérü teg

Sorozatvető harcjárművön

Páncéltörő-rakétás harcjármű 

Könnyű légvédelmi ágyú

Közepes légvédelmi ágyú

Nehéz légvédelmi ágyú

Önjáró löveg 

Önjáró légvédelmi löveg



Atomtöltetű lövedékek kilövésére alkalmas 
ágyú

Szárnyasrakéta

Irányítható légvédelmi rakéta

Hadműveleti-harcászati rakéta

Motorkerékpár

Autóbusz
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Gépkocsi (jelzésen kívül: számlálóban szál
lítható személyek száma, nevezőben teher
bírása tonnában)

Terepjáró gépkocsi (jelzésen kívül: számlá
lóban szállítható személyek száma, nevező
ben teherbírása tonnában)

Hírközpont-rendszer gépkocsija, műhely- 
gépkocsi, különleges tűzoltó-gépjármű (jel
zésben: erdőtüzes=E, gépjármű=GJ, géptáv- 
író=G, híradó=H, kéménytüzes=KT, központ- 
kocsi=K, műszaki mentőszer=MŰ, tömlőszál- 
lító=T, vegyivédelmi=V)

Sebesültszállító gépkocsi

Kötöző gépkocsi

Röntgengépkocsi

Oxigénfejlesztő gépkocsi

Laboratóriumi gépkocsi

Vízágyú

Tartálygépkocsi (jelzésen kívül: tartály be
fogadóképessége ezer literben, benzin=B, 
gázolaj=G, víz=V)
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Gépjármű-fecskendő (jelzésben: tartály űr
tartalma literben, szivattyú teljesítménye 
liter/percben 100-as nagyságrendben)

Gépjármű-fecskendő kerekesorsóval

Habbal oltó gépjármű (jelzésben: tartály 
űrtartalma literben, szivattyú teljesítménye 
liter/percben 100-as nagyságrendben)

Porral oltó gépjármű

Gépezetes tolólétra (jelzésen kívül: elérhető 
magasság méterben)

Hídrakó gépkocsi

Fürdető-fertőtlenítő-mentesítő berendezés

Gépkocsi-vontató

Lánctalpas vontató

Úszógépkocsi
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Darus gépkocsi (jelzésen kívül: felemelhető 
teher tonnában)

Emelőkosaras gépkocsi (jelzésen kívül: el
érhető magasság méterben)

Bulldózer

Markoló

Árokásó gép

Billenőszekrenyes gépkocsi, dömper

Vontatást igénylő jármű

Nagy teherbírású pótkocsi (tréler)

Utánfutó (jelzésben: áramfejlesztő=Á, oxi- 
génes=O , sűrített levegős=S, por=P, tömlő- 
szállító=T)

Páncélozott sebesültszállító gépkocsi

Aknatelepítő gépkocsi
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Úszó páncélozott szállító harcjármű

Lánctalpas önjáró komp

Lánctalpas úszógépkocsi

Kismotor-fecskendő (jelzésen kívül: teljesít
ménye száz literipercben)

Szállítószalag

Traktor

Közepes harckocsi

Úszóharckocsi

Aknataposóval felszerelt harckocsi

Bulldozeres harckocsi

Hídvető harckocsi

6 Egyezményes térképjelek
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Nyitott vasúti teherkocsi

Személyszállító vasúti kocsi, HÉV, villamos

Egyéb vasúti teherkocsi (jelzésben: bille- 
nős=B, hűtő=H, tartály=T, zárt=Z)

Vasúti mozdony (jelzésben: gőz=G, diesel=D, 
villany=V)

Csónak

Motorcsónak

Motorcsónak-kikötő

Tűzoltóhajó
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Lakóhajó

Őrhajó

Csapatszállító hajó



Szállító vontatóhajó

Tartály hajó

Kisegítő vontatóhajó

Uszálykomp

Vadászrepülőgép

Elfogó vadászrepülőgép

Vadászbombázó repülőgép

6*
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Felderítő  repülőgép

Futárrepülőgép

Egészségügyi repülőgép

Üzemanyag-utántöltő repülőgép

Katonai szállító repülőgép

Felderítő helikopter

Futárhelikopter

Katonai szállító helikopter

Egészségügyi helikopter
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XXII.

TŰZOLTÓ

Tűz keletkezési helye és terjedési iránya 
(jelzésen kívül: tűz keletkezésének az idő
pontja)

Területtűz (jelzésen kívül: keletkezésének 
és eloltásának az időpontja)

Terjedő tűz iránya (jelzésben: sebessége 
méter/órában, elsőnek érkezett egység fel
derítésekor=I, tűzoltásvezetés átvételekor 
minden átvételt jelölni kell=II, a tűz körül- 
határolásako=III. Jelzésen kívül: keletkezé
sének és eloltásának az időpontja)

Tűzoltás fő iránya

Tűz elhatárolásának iránya (tüskék a tűz 
irányába mutatnak)

Rajok káresethez érkezésének sorrendje (jel
zésen kívül: első szám a káresethez érkezés 
sorrendje, római szám vagy nagy kezdőbetű 
a kerületi, városi vagy üzemi egység jelölése, 
harmadik szám a raj megnevezése)

Raj káresethez érkezésének helyváltoztatásai 
(jelzésen kívül: számlálóban a helyváltozta
tás száma)
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Elsőnek beavatkozott egység sugara

Elsőnek beavatkozott egység sugara az át
csoportosítás után és a működés sorrend
jében

Tömlővezeték szerelése 100 méterig (jelzé
sen kívül: első szám a káresethez érkezés 
sorrendje, római szám vagy nagy kezdőbetű 
a kerületi, városi vagy üzemi egység jelölése, 
harmadik szám a raj megnevezése)

Tömlővezeték szerelése 100 méteren felül 
(tömlő hosszúságát a jármű és az osztó kö
zött kell jelölni)

Sugár szerelése más raj osztójáról (saját raj 
adatait az osztó után kell feltüntetni)

Alapvezeték szerelése más raj gépjármű-fecs- 
kendőjéről (saját raj adatait az osztó előtt 
kell feltüntetni)

Táplálóvezeték szerelése más raj gépjármű
fecskendőjéről (saját raj adatait a gépjármű
fecskendő előtt kell feltüntetni)
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Második sugár első felállítási helye (jelzés 
a sugár típusának jelölésére vonatkozik)

Sugár második felállítási helye 

Sugár harmadik felállítási helye

Egységes sugár (C)

Hosszú szórtsugár „B” (motoros)

Hosszú szórtsugár „C” (egységes)

D-sugár

Motoros sugár (B)

Porlasztott sugár (B)

Porlasztott sugár (C)

Magasnyomású pisztolylövőke (jelzésben: 
a nyomás értéke)

Habárbóc

Hablövellő

Habfolyató
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Gázsugár

Porsugár

Vízágyu-sugár (jelzésen kívül: a típus megje
lölésével)

Pincébe szerelt sugár

Földszintre szerelt sugár 

Félemeletre szerelt sugár

Emeletre szerelt sugár (hurok száma az eme
letet jelenti)

Padlástérbe szerelt sugár 

Tetőre szerelt sugár
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XXIII.

VEGYIVÉDELEM

Ipari katasztrófakor keletkező mérgező 
anyagfelhő mozgása (jelzésen kívül: számlá
lóban mérgező anyag típusa, nevezőben 
a katasztrófa időpontja)

Sugárszintmérés helye (jelzésen kívül: szám
lálóban a mért sugárszint r/ó-ban, nevező
ben a mérés időpontja)

Légi sugárfelderítés előre kijelölt mérőpont
ja (jelzésen kívül: a mérőpont rejtjelzése)

Sugárellenőrzés

Szennyezett ruházat, felszerelés és egyéni 
vegyivédelmi eszközök gyűjtőhelye (jelzés
ben: hadosztály=HO, rendőr-főkapitányság= 
RFK, munkásőr parancsnokság=MP, ezred=e, 
rendőrkapitányság=rk, rendőri ezred=re, 
tűzoltó parancsnokság=tp, büntetés-végrehaj
tási intézet=bv)

Mentesítőállomás (jelzésben: mentesítőál- 
lomás=MÁ, ruházat-mentesítő állomás= 
RMÁ)

Mentesítőkészletek és mentesítőgépkocsik 
feltöltőhelye

Mentesített (fertőtlenített) körlet (jelzésen 
kívül: számlálóban a mentesítőanyag meg
nevezése, nevezőben a mentesítés időpontja)
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Szél iránya és sebessége a talaj menti légré
tegben, levegő és talaj hőmérséklete, felhő
zet mennyisége (nyíl iránya a szél iránya. 
Jelzésben: a felhőzet mennyisége tizedben. 
Jelzésen: a szél sebessége méter/másodperc- 
ben. Jelzésen kívül: a mérés időpontja, le
vegő és talaj hőmérséklete és a levegő függő
leges stabilitási foka)

Magaslégköri közepes szél iránya és sebes
sége (jelzésben: a magasság kilométerben, 
amelyre a közepes szél erősségét megálla
pítjuk. Jelzés felett: a szél sebessége kilo
méter/órában és a mérés időpontja. Jelzés 
alatt: a szél iránya fokban)

Egy égtáj felől fújó szél (nyíl iránya a szél 
iránya. A nyíl végén minden hosszabb vonal
1 méter/másodperc, a rövidebb vonal 0,5 
méter/másodperc szélsebességet jelent, szag
gatott vonal a szélsebesség változása)

Több égtáj felől fújó szél

Egy égtáj felől fújó szél irányának változása 
(változást a jelzésben levő nyíl jelzi)

Változó irányú szél, sebessége 1 méter/má
sodperc alatt
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Változó felhőzet

Az ég 2 -3  tizedét bármilyen szinten felhő 
takarja

Az ég 4 -6  tizedét bármilyen szinten felhő 
takarja

Az ég 7-8  tizedét alacsony szintű felhő ta
karja

Az ég 9-10 tizedét alacsony szintű felhő 
takarja

Az ég 7-8  tizedét magas szintű felhő ta
karja

Szemerkélő eső

Tartós eső

Zápor

Hó
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Relatív nedvesség %-ban

Ködben való látástávolság 1-5 kilométer 
között

Ködben való látástávolság 500-1000 méter 
között

Ködben való látástávolság 500 méter alatt

Inverzió

Izotermia

Konvekció

Napi időjárás

Napi vagy távlati időjárás-előrejelzés



A Nap csillagászati adatai (jelzésen kívül: 
számláló bal és jobb oldali részen a napkelte, 
illetve napnyugta időpontja, a nevező bal és 
jobb oldali részén a virradat, illetve a sötét
ség beállta időpontja. Jelzés alatt az adatok 
vonatkozásának időpontja)

A Hold csillagászati adatai (jelzésen kívül: 
a számláló bal és jobb oldali részén a hold
kelte, illetve holdnyugta időpontja. Jelzés 
alatt az adatok vonatkozásának időpontja)
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