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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G  
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK,

A MAGYAR NÉPHADSEREG VEZÉRKARI FŐNÖKÉNEK 
ÉS A MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOK ELSŐ 

HELYETTESÉNEK

4/1982. számú

EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

a csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok 
végrehajtása segédletének kiadásáról

Budapest, 1982. november 24-én

A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok végrehaj
tásáról szóló Segédletet (a továbbiakban: Segédlet) a karha
talmi, fegyveres biztosítási feladatok végrehajtásában részt 
vevő erők igénybevételének, irányításának és együttműkö
désének rendjéről szóló 01/1972. (V. 17.) BM-HM-MOP kö
zös parancs 11. és a 13. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján kiadjuk. A Segédletben foglaltak elsajátítása és alkal
mazása érdekében az alábbiak szerint

i n t é z k e d ü n k :
1. A Belügyminisztériumnak, a Magyar Néphadseregnek és 

a Munkásőrségnek a feladatok végrehajtásában érintett 
vezetői és parancsnokai kötelesek:
aj beosztásuknak megfelelően megismerni és alárendelt

jeikkel -  a szükséges mértékig -  megismertetni a Se
gédletben foglaltakat;
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b) gondoskodni a kijelölt állomány részére a Segédletben 
foglaltak folyamatos oktatásáról;

c) a Segédletben meghatározottak szerint végrehajtani a 
karhatalmi feladatokat.

2. A karhatalmi feladatok végrehajtása során a kijelölt rend
őri, katonai és munkásőri szervek a rendőrség fegyver- 
használatáról szóló 1963. évi 22. sz. tvr. előírásait köte
lesek alkalmazni.

3. A Segédletben foglaltakat a BM Karhatalom és a Munkás
őrség Országos Parancsnokság által 1957., 1965., 1966. 
évben, illetve a HM Kiképzési Főfelügyelő által 
32/10/1977. számon kiadott Segédletben meghatározot
takkal összhangban kell alkalmazni.

4. Ezen Segédlet 1983. augusztus 1. napján lép hatályba.

OLÁH ISTVÁN vezérezredes s.k.. LADVÁNSZKY KÁROLY s.k., 
MN vezérkari főnöke, r.altábornagy,

miniszterhelyettes belügyminiszter-helyettes

NAGY GYÖRGY mő. ezredes s.k., 
a Munkásőrség Országos Parancsnokának 

első helyettese

Készült: 10 450 példányban,
Felterjesztve: Belügyminiszter elvtársnak,

Államtitkár elvtársnak
Kapják: elosztó szerint
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I. RÉSZ

ÁLTALÁNOS
HATÁROZMÁNYOK
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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Magyar Népköztársaságban karhatalmi feladat az a 
belbiztonsági csapattevékenység, amely biztosítja:

a) A népköztársaság állami és társadalmi rendjének veszé
lyeztetésére, illetve megdöntésére irányuló belső ellenséges 
tevékenység megakadályozását, elfojtását.

-  Nagyobb létszámú fegyveres összeesküvés felszámolá
sát.

-  Fegyveres kártevő, romboló, merénylő csoport leveré
sét.

-  Ellenforradalmi lázadás elfojtását.
b) Az ország közbiztonságát, törvényes rendjét súlyosan 

veszélyeztető tömegjellegű tevékenység megakadályozását, 
a törvényes rend helyreállítását.

-  Engedélyezett felvonulás vagy rendezvény feloszlatá
sát, ha az a közbiztonságot, a törvényes rendet sértve ellen
ségessé válik.

-  A tömeg feloszlatását, a rend helyreállítását politikai-, 
sport-, kulturális és egyéb tömegrendezvények alkalmával, 
ha a törvényes rendet megbontják.
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-  A rend fenntartása, a munkafelvétel biztosítása tömeges 
munkabeszüntetés esetén.

c) A súlyos elemi csapások, tömegszerencsétlenségek ese
tén a rend helyreállítását és fenntartását.

-  Ár- és belvíz sújtotta területeken a közbiztonsági fel
adat ellátását.

-  Földrengés, épületek összeomlása esetén közbiztonsá
gi feladat ellátását a veszélyeztetett területen.

-  Nagy kiterjedésű tűzesetek helyén közbiztonsági szol
gálat ellátását.

-  Légi, vasúti, közúti szerencsétlenségek esetén a hely
szín biztosítását, közbiztonsági feladatok végrehajtását.

d) Veszélyes elemek (szökésben levő fegyveres bűnözők, 
elítéltek) felkutatását, elfogását.

-  Szökésben levő fegyveres bűnözők felkutatását, elfo
gását.

-  Elitéltek szökése esetén azok felkutatását, elfogását.
e) Magyar, illetve szövetséges fegyveres erők és fegyveres 

testületek szökésben levő (lőfegyverrel rendelkező) tagjai
nak felkutatását, elfogását.

-  Magyar és a szövetséges fegyveres erők és fegyveres tes
tületek szökésben levő tagjainak felkutatását, elfogását.

f)  Terrorcselekményt elkövetők, túszokat fogva tartók 
elfogását.

2. A Belügyminisztérium illetékes központi szerveinek 
vezetői, a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok veze
tői (továbbiakban: rendőr-főkapitányságok) a csapaterővel
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megoldandó karhatalmi feladatok végrehajtására -  amennyiben
 a helyi és más belügyi erők nem elegendők -  igény

be vehetik a Munkásőrség és a Magyar Néphadsereg kijelölt 
erőit.

3. A rendőr-főkapitányságok vezetői a feladatok végre
hajtásához szükséges erőket az alábbiak szerint vehetik 
igénybe:

a) a feladatok végrehajtására elsősorban saját kijelölt erő
it (őr-, járőrállomány kétharmad része) kell alkalmazni;

b) saját erőit meghaladó feladatok végrehajtására az aláb
bi erők biztosítottak: a BM Forradalmi Rendőri Ezred (a to
vábbiakban: BM FRE) az igénybevételre vonatkozó parancs 
szerint; a BM Határőrség állományából nyugat-déli viszony
latban század-, keleti-északi viszonylatban szakaszerőben a 
kerületparancsnok útján;

c) a Munkásőrség budapesti és megyei erőit békeidőszak
ban a budapesti és a megyei munkásőrparancsnok egyetér
tésével;

d) ha a feladatok végrehajtásához a Belügyminisztérium 
és a Munkásőrség erői nem elegendők, a Magyar Néphadse
reg kijelölt erőit kell igénybe venni. Századot az együttmű
ködésre kijelölt egység parancsnokától, zászlóaljat az elöljá
ró magasabbegység (hadosztály) parancsnokától kell kérni;

e) elitélt szökése esetén általában az illetékes büntetés-végrehajtási
 intézet állományát a rendőri -  határterületen 

a határőrségtől kijelölt -  erőkkel együtt kell igénybe venni.
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4. A központi tartalékegységek igénybevételének rendje:
a) a BM Határőrség egységeit a BM Határőrség országos 

parancsnoka engedélyével; a Rendőrtiszti Főiskola hallgató
it a belügyminiszter; a Vörös Csillag Érdemrenddel kitünte
tett BM Kun Béla Zászlósképző Iskola hallgatóit a személy
ügyi miniszterhelyettes egyetértésével; a BM rendőrtiszthe
lyettes-képző iskolák állományát a közbiztonsági miniszter- 
helyettes vagy a BM ORFK vezetőjének közbiztonsági és 
közlekedési helyettese kérésére a BM oktatási és közművelő
dési csoportfőnök rendeli ki;

b) több megye kijelölt munkásőr erőit az államtitkár, a 
közbiztonsági vagy az állambiztonsági miniszterhelyettes a 
munkásőrség országos parancsnoka első helyettesének az en
gedélyével. A Munkásőrség kijelölt erőit a belügyminiszter, 
az államtitkár, a közbiztonsági és az állambiztonsági minisz
terhelyettesek a Munkásőrség országos parancsnokának 
egyetértésével vehetik igénybe;

c) egy, vagy egyidőben több ezredet a belügyminiszter, az 
államtitkár, a közbiztonsági vagy az állambiztonsági minisz
terhelyettes, a honvédelmi miniszter (a honvédelmi minisz
tériumi államtitkár, a vezérkari főnök) engedélyével vehetik 
igénybe.

5. A Munkásőrség állományából a fokozott harckészült
ség elrendelésének időszakától az objektumok őrzésére kije
lölt erők és az országos parancsnoki tartalék nem vehető 
igénybe.

6. A Magyar Néphadsereg erőinek kirendelése magasabb 
harckészültségi fokozat elrendelése esetén és a mozgósítás
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első napján a közbiztonsági miniszterhelyettes kérésére a 
Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke egyetértésével történ
het. Magasabb harckészültségi fokozat elrendelése esetén az 
MN karhatalmi feladatok végrehajtására kirendelt erőit vissza

 kell rendelni.
7. A Magyar Néphadsereg és a Munkásőrség erőit a ter

rorcselekményt elkövetők, túszokat fogva tartók felszámo
lása során kiképzésüknek megfelelően zárási, kutatási és biz
tosítási feladatokra célszerű alkalmazni.

8. A terrorcselekményt elkövetők, túszokat fogvatartók 
elfogására, felszámolására különlegesen kiképzett és felké
szített akciócsoportot is lehet alkalmazni.

9. A kirendelt saját és együttműködésre utalt erők konk
rét feladatokra való alkalmazásakor figyelembe kell venni 
azoknak a karhatalmi feladatokra való felkészültségük, ki
képzettségük állapotát. Az erőket általában szervezetszerű 
kötelékben -  az alegységek megbontása nélkül -  kell alkal
mazni.

10. Csapaterő kirendelése a meglevő híradó eszközök 
(távgépíró, távbeszélő, rádió) felhasználásával összekötő tiszt 
vagy futár útján történik.

11. A BM FRE állományában rendszeresített páncélozott 
szállító harcjárművek (a továbbiakban: PSZH) igénybevéte
lét feladat végrehajtására a rendőr-főkapitányságok vezetői 
vagy közbiztonsági helyetteseik kérésére a BM ORFK veze
tőjének közbiztonsági és közlekedési helyettese, tömeggel 
szembeni alkalmazásra való kirendelését és a nehézfegyver
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(14,5 mm-es géppuska) használatát a belügyminiszter enge
délyezi.

12. A BM ORFK légirendészeti parancsnoksága által üze
meltetett helikopterek igénybevételét a rendőr-főkapitány
ságok vezetői kérésére a BM ORFK közbiztonsági csoport
főnök helyettese engedélyezi.

13. A BM FRE állományában rendszeresített vízágyúk 
igénybevételét a rendőr-főkapitányságok vezetői kérhetik a 
BM FRE parancsnokától. Tömegoszlatás végrehajtásához a 
tűzoltóságnál rendszeresített gépjárműfecskendő, por- és víz
ágyú, turbóoltógép igénybevételét a rendőr-főkapitányságok 
vezetői kérhetik a megyei tűzoltóparancsnoktól.

14. Az MN állományába tartozó nehézfegyverek (akna
vetők, lövegek, harckocsik, stb.) igénybevételét a belügymi
niszter vagy közbiztonsági helyettese kérésére a honvédelmi 
miniszter, a honvédelmi minisztériumi államtitkár vagy a ve
zérkari főnök engedélyezi.

15. A technikai eszközök és a nehézfegyverek alkalmazá
sa a rendszeresítésükre vonatkozó rendelkezésekben foglal
tak szerint történik.

16. A kirendelt erők és eszközök a feladat végrehajtásá
nak idejére az arra kijelölt vezető (parancsnok) alárendelt
ségébe kerülnek, és intézkedései szerint járnak el.

17. A karhatalmi feladatok végrehajtását -  országos je
lentőségű esetben a belügyminiszter vagy az általa kijelölt 
helyettese; több megyére kiterjedő vagy nagyobb jelentősé
gű esetben a belügyminiszter közbiztonsági helyettese vagy
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az általa kijelölt vezető; főkapitánysági színtű feladatok ese
tében az illetékes rendőr-főkapitány vagy közbiztonsági he
lyettese irányítja.

18. A karhatalmi feladatok végrehajtására az irányítást 
végző vezető alárendeltségében törzset kell létrehozni.

a) az országos vagy a több megyére kiterjedő, nagyobb 
jelentőségű esetben a végrehajtást irányító vezető törzseként 
az Országos Karhatalmi Törzset (a továbbiakban: BM OKT) 
kell működtetni. A törzs hadműveleti, híradó, anyagi-tech- 
nikai-egészségügyi, -  szükség szerint felderítő -  szakcso
portokból tevődik össze. A csoportok tevékenységének összehangolását

 és a törzs közvetlen vezetését a BM ORFK 
közbiztonsági csoportfőnök helyettese végzi;

b) rendőr-főkapitánysági szintű feladatok esetében az 
irányító vezető törzseként Karhatalmi Operatív Törzset (a 
továbbiakban: KOT) kell működtetni. A törzs hadműveleti, 
felderítő, híradó, anyagi-technikai-egészségügyi szakcsoport
ból tevődik össze. A csoportok tevékenységének összehan
golását és a törzsek közvetlen vezetését a megyei rendőr-fő
kapitányságok közbiztonsági és közlekedési osztályvezető
je -  a BRFK-nál a közbiztonsági helyettes -  végzi;

c) a karhatalmi feladatok végrehajtásakor -  annak jelle
gétől függően -  a BM OKT-t és a KOT-ot ki kell egészíteni a 
feladatok végrehajtásába bevont erők összekötő (csoportjá
val) tisztjeivel. A BM OKT és a KOT feladata a karhatalmi 
feladatok tervezése, szervezése, irányítása, végrehajtásának 
ellenőrzése;
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d) a törzsek, ügyeletvezetők tervező, szervező, ellenőrző 
feladataikat az érvényben levő parancsok, intézkedések és a 
tervekben foglaltak, valamint a jelen Segédlet alapján végzik.

19. A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok vég
rehajtásában részt vevő erők -  kivéve a belügyi tanintézete
ket -  anyagi-technikai, egészségügyi ellátását a kiküldő szerv 
köteles biztosítani.

20. A rendőr-főkapitányságok, a BM Határőrség, a Ma
gyar Néphadsereg, a BM FRE, az IM Büntetés-végrehajtás az 
erők szállítását, -  a Munkásőrség a népgazdaságtól igényelt 
gépjárművekkel -  az ellátást, a technikai kiszolgálást saját 
eszközeivel és anyagaival önállóan oldja meg. A BRFK a 
tanintézetektől igénybe vett állományt saját eszközeivel is 
szállíthatja.

21. Az egészségügyi ellátást a rendőr-főkapitányságok ve
zető orvosain (a BRFK-nál az egészségügyi osztályvezetőn) 
keresztül az orvosi hivatalok kötelesek biztosítani. Ha a sa
ját anyaguk és eszközeik nem elegendőek, kérjenek segítsé
get az együttműködésre utalt és a polgári egészségügyi szer
vektől.

22. A híradást a saját és az együttműködésre utalt szer
vek erői és eszközei bevonásával kell megszervezni.

23. A kirendelt erők fegyverzete lövészfegyver (pisztoly, 
géppisztoly, távcsöves puska, golyószóró, géppuska, puska
gránát kilövő, kézipáncéltörő eszköz, az MN viszonylatában 
2 db kézigránát). Öltözetük az évszaknak megfelelő gyakor
ló, illetve hadi ruházat, felszerelésük szolgálati. Alegység-
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készletként ki kell szállítani a tartalék lőszert, kézigránátot, 
könnygázgránátot, robbanó- és robbantótesteket.

24. Több napos igénybevétel esetén a kirendelt állomány 
mindenoldalú ellátását a kiküldő szervek, csapatok végzik.

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /14
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A CSAPATERŐVEL MEGOLDANDÓ 
KARHATALMI FELADATOK FOGALMA, 

TARTALMA, CÉLJA JELLEMZŐI 
ÉS MÉRETEI

25. Csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatnak ne
vezzük az operatív szervek és a belbiztonsági csapaterő (fegy
veres erők és fegyveres testületek) összehangolt intézkedé
seit és tevékenységét, amelyet a Magyar Népköztársaság ál
lamrendje és közbiztonsága védelme érdekében foganatosí
tanak.

26. Belbiztonsági csapaterőnek nevezzük a fegyveres erők 
és fegyveres testületek állományából -  karhatalmi feladat 
végrehajtására -  kijelölt alegységeket, egységeket, amelyek 
szervezeti és alárendeltségi viszonyukat tekintve központi 
és területi erőre tagozódnak:

a) központi erő -  azok az alegységek (egységek), ame
lyek a fegyveres erők és fegyveres testületek állományából 
az előre nem látható feladatok végrehajtására, a területi szer
vek megerősítésére, tartaléknak jelöltek ki;

b) területi erő -  a rendőr-főkapitányság állományából és 
az együttműködési tervben rögzített fegyveres erők és fegy
veres testületek erőiből tevődnek össze, és a feladatok végre-
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hajtásának időszakában a területi vezető közvetlen aláren
deltségébe tartoznak. Alapvető rendeltetésük a rendőr-főka- 
pitánysági szintű feladatok megoldása.

27. A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok vég
rehajtásának tartalmát a központi, területi vezető szervek, 
a csapaterő (fegyveres erők és fegyveres testületek), a techni
kai eszközök széles körű bevonása, szervezett, hatékony mű
ködtetése, a karhatalmi harci és szolgálati tevékenységek 
kombinált, aktív, célratörő alkalmazása képezi. Magában fog
lalja az erők és eszközök felkészítését, a feladatok tervezé
sét, az erők vezetését, szervezett tevékenységét.

28. A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok cél
ja a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi, gazdasági 
rendjének, az állampolgárok személyi, vagyoni, törvényes 
jogainak, fontos objektumoknak a védelme. Az állami, tár
sadalmi rend megdöntésére, a gazdasági rend megzavarására 
irányuló cselekmények megakadályozása, elfojtása. Veszély 
elhárítása, a foganatosított hatósági intézkedések, rendsza
bályok betartásának ellenőrzése, a közrend fenntartása, 
élet- és vagyonmentés. Az ellentevékenységek gyors, eredmé
nyes végrehajtása.

29. A felszámolás fogalma a karhatalmi feladatok végre
hajtása során annyit jelent, hogy valamelyik harcmód alkal
mazásával a kialakult helyzetet előidéző személyt vagy sze
mélyeket ártalmatlanná tesszük, ha kell fegyverhasználat út
ján is.

30. Csapaterőt kell a karhatalmi feladatok végrehajtására 
alkalmazni, ha a bekövetkezett események, cselekmények
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sértik, veszélyeztetik a társadalmi rendet, a közbiztonságot 
és a köznyugalmat. Az elkövetők egyes személyek, csopor
tok vagy különböző létszámú tömeg, akik ellenséges beállí
tottságúak lehetnek, vagy ilyen befolyás alatt állnak. Céljaik 
elérése érdekében minden lehetséges módszert és eszközt fel
használhatnak.

31. A karhatalmi feladatok végrehajtásának elvi alapját 
az 1974. évi 17. számú törvényerejű rendeletben, a Honvé
delmi Bizottság határozataiban, miniszteri parancsokban, 
utasításokban foglaltak képezik. Szigorúan érvényesíteni 
kell a szocialista törvényesség betartását és betartatását. Ér
vényesülnie kell a centrális vezetés elvének, amely a közpon
ti és a területi (rendőr-főkapitánysági) vezetéssel valósítható 
meg.

32. A karhatalmi feladatok végrehajtásában meghatározó 
szerepe van az operatív és rendőri szerveknek, a foganatosí
tott felderítő, elhárító, biztosítási rendszabályoknak. Karha
talmi feladat ellátása a felderítő és a csapaterő, valamint az 
eszközök központosított elveknek megfelelő alkalmazásá
val, a karhatalmi harci és szolgálati tevékenységekkel valósít
ható meg.

33. Csapaterő kirendelésére akkor kerülhet sor, ha az el
követők célja, tartózkodási helye, körzete, mozgási iránya 
ismertté vált, vagy közvetlen veszélyhelyzet alakult ki. Az 
igénybevételre kerülő erők, eszközök mennyiségét minden
kor a kialakult, illetve a várható helyzet határozza meg.

34. A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok mé
retei összefüggésben vannak a feladat jellegével, az elköve- 
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tők összetételével, a végrehajtásban részt vevő erők és eszkö
zök mennyiségével. Meghatározó szerepe van a ráfordított 
időnek, a terület nagyságának.

35. Az elkövetők olyan személyek, csoportok, tömegek, 
amelyek lehetnek fegyveresek vagy fegyvertelenek.

36. A végrehajtásban részt vevő erők: csoportok, alegy
ség, egység nagyságrendűek lehetnek.

37. A végrehajtás során az elkövetőkkel szemben a csa
paterő általában helyzeti előnyben van, az elkövetők lehe
tőségei többnyire korlátozottak, kerülik a nyílt összecsapást.

38. A feladat -  jellegétől függően -  lehet karhatalmi 
harci, amikor általában fegyveres elkövetők ellen kell a tevé
kenységet folytatni, lehet karhatalmi szolgálati, amikor ve
szélyhelyzet elhárításában kell részt venni.

39. Időtartam szerint lehet gyors, ez általában egy napig 
tart; hosszabb, ha a tevékenység folytatása egy-három napot 
vesz igénybe; elhúzódó lefolyású, ha a feladat végrehajtása, 
három napnál tovább tart.

40. A terület nagyságát alapul véve a feladat mérete lehet 
helyi jellegű (objektum, tér, kerület, község, város), a fel
adat végrehajtása ilyenkor általában nem lépi túl a járás köz- 
igazgatási határát. Megyei nagyságú, ha a feladat végrehajtá
sa több városra, járásra terjed ki, de nem lépi túl a megye 
közigazgatási határát. Több megyére kiterjedő feladat, ha a 
cselekmény vagy veszélyhelyzet azonos vagy közel azonos 
időben két-három megye területére terjed ki. Méretét te
kintve országos a feladat, ha az egész országra kiterjed, vagy
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országos szintű vezetést, irányítást igényel.

41. Annak eldöntésére, hogy az adott karhatalmi feladat 
milyen méretű -  a meghatározó tényezők figyelembevételé
vel - , a rendőr-főkapitány, végső fokon a miniszter vagy az 
általa kijelölt vezető jogosult.
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A CSAPATERŐ 
KARHATALMI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

TAGOZÓDÁSA

42. A karhatalmi tevékenységek fogalma alatt a csapat
erővel megoldandó karhatalmi feladatok végrehajtását meg
határozó harci és szolgálati tevékenységet értjük.

43. Karhatalmi harctevékenység a csapaterő támadó, vé
dekező jellegű tevékenysége, amely az elkövetők felkutatá
sára, elfogására, felszámolására, az állami, társadalmi, gazda
sági rend ellen irányuló cselekmények megakadályozására, 
elhárítására irányuló feladatok megoldását foglalja magá
ban.

44. A harctevékenység végrehajtási módját a karhatalmi 
feladatok jellegétől, méretétől és az alkalmazott csapaterő 
működési rendjétől, szervezeti egységétől, tagozódásától 
függően különböztetjük meg.

45. A karhatalmi harctevékenység végrehajtható operá
cióval, Operatív Karhatalmi Csoporttal (a továbbiakban: 
OKCS), szolgálati csoportokkal.

a) Az operáció a csapaterővel megoldandó karhatalmi fel
adatok végrehajtásának olyan összehangolt tevékenysége, 
amely az elkövetők felkutatására, elfogására, ellenállás ese
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tén felszámolására irányul egy adott körzetben, helyen. A 
végrehajtásban részt vevő operatív szervek és a csapaterő 
mindazon tevékenységének az összessége, amely egyetlen el 
gondolásba foglalja az adott feladat végrehajtását kiváltó 
okok megszüntetésére irányuló támadó és védekező jellegű 
harceljárások szervezett, tervszerű és hatékony végrehajtását. 
Az operáció század vagy nagyobb erővel kerül végrehajtásra.

b) OKCS-n az operatív munkásokból és csapaterőből ide
iglenesen összeállított, de szervezetten működő csoportokat 
értjük, amelyek egy adott körzetben tartózkodó elkövetők 
felderítésére, felkutatására, elfogására, ellenállás esetén fel
számolására kerülnek alkalmazásra. Működésében fejeződik 
ki leginkább az operatív és a karhatalmi tevékenység össz
hangja. Az OKCS ereje rajtól a megerősített szakaszerőig 
terjedhet.

c) A szolgálati csoportok az operáció során az OKCS-vel 
egy időben, illetve önállóan kerülhetnek alkalmazásra. A 
szolgálati csoportok összetétele, felszerelése biztosíthatja az 
elkövető személyek, kisebb csoportok felkutatását, elfogá
sát, felszámolását. Propaganda- és technikai anyagok lefogla
lását, őrzési, biztosítási, kísérési feladatok végrehajtását. A 
bevezetett tiltó és korlátozó rendszabályok betartásának biz
tosítását, ellenőrzését.

d) Szolgálati csoportok:
-  Felderítő Kutató Csoport (FKCS)
-  Csapda (CS)
-  Leshely (L)
-  Járőrök (jőr.)
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-  Figyelő őrszem (FIŐSZ)
-  Fedezőcsoport (FDCS)
-  Biztosító őrök (BŐ)
-  Ellenőrző Átengedő Pont (EÁP).
A szolgálati csoport ereje századnál kisebb alegység lehet.
46. Karhatalmi harcmódoknak nevezzük a csapaterővel 

megoldandó karhatalmi feladatok végrehajtására alkalmazott 
taktikai eljárásokat. Ezek: blokírozás, kutatás, bekerítés, ül
dözés, tömegoszlatás.

47. A karhatalmi szolgálati tevékenység a csapaterő biz
tosító jellegű tevékenysége, amely az elemi csapások és a tö
megszerencsétlenségek esetén a közrend és a közbiztonság 
fenntartását, a veszélyelhárítási munkálatok biztosítását, az 
élet- és vagyonmentésre irányuló feladatok megoldását fog
lalja magában.

48. A karhatalmi szolgálati tevékenység fajtáit a biztosí
tó szolgálatot kiváltó okok alapján különböztetjük meg, ame
lyek az alábbiak:

a) elemi csapások (ár-, belvíz, földrengés, nagymérvű tűz 
következményei felszámolásának, járványos állatmegbetege
dés) körzetének biztosítása;

b) tömegszerencsétlenségek (közlekedési, üzemi és épü
leti katasztrófák) területének zárása.
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FEGYVERES ÖSSZEESKÜVŐ CSOPORTOK 
FELSZÁMOLÁSA

49. Összeesküvő csoport: több személy csoportosulása, 
amely a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi rendjé
nek megdöntésére vagy gyengítésére irányuló tevékenység 
céljából jön létre.

50. Az összeesküvő csoportok jól szervezettek, tevékeny
ségük konspirált, eszközeik és módszereik veszélyesek le
hetnek társadalmi rendünkre.

51. Az összeesküvők törekvései: összeesküvő gócok lét
rehozása, az összeesküvés méretének kiterjesztése, fegyveres 
akciócsoportok szervezése, kártevő, romboló, lázító, me
rénylő és terrorista cselekmények szervezett, összehangolt 
végrehajtása, ellenforradalom kirobbantása a 49. pontban 
foglaltak céljából.

Fegyveres összeesküvő csoportok 
felszámolásának elvei, módjai és módszerei

52. A fegyveres összeesküvő csoportok felszámolása az 
operatív szervek, a közbiztonsági szervek és a csapaterő
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tervszerűen összehangolt, következetesen aktív és hatékony 
tevékenységét követeli meg.

53. A csapaterő alkalmazására akkor kerül sor, ha a ren
delkezésre álló operatív adatok szerint ismert az összeesküvő 
csoportok tartózkodási helye vagy körzete, illetve, ha az 
összeesküvő csoport nyílt fegyveres akciót hajt végre vagy 
tervez végrehajtani.

54. A csapaterőt összeesküvő csoportok felkutatására, 
elszigetelésére, elfogására és felszámolására kell alkalmazni. 
Az erők, eszközök zömét mindenkor az összeesküvő gócok 
és a nyílt fegyveres tevékenységet folytató erők ellen kell 
csoportosítani.

55. A felderítés fő feladatának kell tekinteni: az összees
küvő gócok, bázisok, fegyveres csoportok működési körzeté
nek, helyének pontos és gyors megállapítását, az összeeskü
vők erejére, fegyverzetére, harci eszközeire, ellátó bázisai
ra, személyekre, szervekre vonatkozó adatok beszerzését. A 
felderítést operatív-, vagy csapattiszt parancsnoksága alatt 
működő önálló felderítő járőrök és FKCS-k alkalmazásával 
célszerű végrehajtani. Az önálló felderítő járőr, az FKCS és 
az őket kiküldő parancsnok között rádió-összeköttetést kell 
biztosítani.

56. Az összeesküvést a fegyveres összeesküvő csoportok 
adott helyzetéről beérkezett felderítési adatok alapján kell 
megítélni és megválasztani a csapaterő további alkalmazásá
nak rendjét, a karhatalmi harctevékenység fajtáját és módját.

57. Az összeesküvő gócoknak, bázisoknak és a fegyveres
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összeesküvő csoportok tartózkodási helyének pontos beha
tárolásáról szóló felderítési adatok esetében a csapaterőből 
biztosító, bekerítő, felszámoló vagy roham, illetve tűzcso- 
portot kell szervezni és a felszámolást végre kell hajtani 
(1. sz. vázlat) a következők szerint:

a) a biztosító csoporttal le kell zárni az összeesküvők ki
törésére, menekülésére legalkalmasabb irányokat, terepsza
kaszokat és biztosítani kell a bekerítés fő erőinek ténykedé
sét;

b) a bekerítő csoporttal egy vagy kétsoros zárógyűrűt 
kell vonni az összeesküvő erők tartózkodási helye köré és a 
felszámoló vagy a rohamcsoporttal a bekerítés vonalán az 
arra legalkalmasabb terepszakaszról támadást kell indítani 
a bekerítő csoport közvetlen tűztámogatásával; az összeeskü
vők ellenállását meg kell törni, és az elfogást, felszámolást 
végre kell hajtani.

58. Amennyiben fegyveres összeesküvő csoportok tartóz
kodási körzetére utaló felderítési adatok állnak a rendelke
zésünkre, a csapaterőből blokírozócsoportot, kutatócsopor
tot kell szervezni, és a felszámolást végre kell hajtani (2. sz. 
vázlat) az alábbiak szerint:

a) a blokírozócsoporttal le kell zárni az összeesküvő erők 
tartózkodási körzetét, meg kell akadályozni a lezárt terület
ről való kitörésüket, és biztosítani kell a kutatócsoportnak az 
összeesküvők felkutatására, elfogására, felszámolására irá
nyuló tevékenységét;

b) a kutatócsoporttal át kell vizsgálni a blokírozócsoport
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által lezárt területet, fel kell kutatni, el kell fogni, ellenállás 
esetén fel kell számolni az összeesküvő erőket. A rejtekhe
lyen vagy egyéb védelemre alkalmas helyen felfedett és el
lenálló erőket be kell keríteni, a felszámolást a bekerítés el
veinek megfelelően végrehajtani. A menekülő erőket a kuta
tócsoportnak üldözőbe kell vennie, és az elfogást vagy fel
számolást az üldözés szabályainak megfelelően kell végre
hajtania önállóan vagy a blokírozó csoporttal együttmű
ködve.

59. Az összeesküvő csoportok nyílt fegyveres támadási 
szándékáról beérkezett felderítési adatok ismeretében a csa
paterőből csapdát, leshelyet, fedezőcsoportot, ellenőrző és 
rendfenntartó járőröket, EÁP-okat kell szervezni, és erős 
tartalékot kell képezni az ellenséges támadás meghiúsítása, a 
támadóerők elfogása, felszámolása céljából az alábbiak fi
gyelembevételével :

a) csapdát, leshelyet kell felállítani azokon az útvona
lakon, ahol számolni lehet azzal, hogy a fegyveres csoportok 
át fognak haladni a támadási cél körzetében. A csapda-, les
helyszolgálatot úgy kell megszervezni, hogy képes legyen az 
ott megjelenő fegyveres csoportot elfogni, felszámolni;

b) fedezőcsoportot kell alkalmazni a támadástól veszé
lyeztetett objektumok, lakott helyek védelmére. A fedező
csoport szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy képes le
gyen a fegyveres csoport támadását elhárítani, a támadókat 
felszámolni;

c) ellenőrző és rendfenntartó járőrszolgálatot kell szervez
ni a támadástól veszélyeztetett lakott települések közrend-
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jének biztosítására. A járőrök követeljék meg a hatóságok ál
tal foganatosított tiltó és korlátozó rendszabályok betartá
sát. A gyanús elemeket igazoltassák, a rémhírterjesztőket és 
lázítókat fogják el;

d) EÁP-okat kell felállítani a támadástól veszélyeztetett 
lakott körzetek be- és kivezető forgalmas útvonalain, az át
kelőhelyeken. Az áthaladó személyeket igazoltatni, a jármű
veket átvizsgálni, a gyanús személyeket elő kell állítani;

e) a tartalék erőket együtt vagy megosztva a fegyveres 
támadástól legveszélyeztetettebb pontok közelébe kell el-, 
helyezni, és azonnali alkalmazásra készenlétben tartani. A 
tartalék erőket az összeesküvő erők támadásakor a legna
gyobb veszélyt jelentő fegyveres csoportokkal szemben ál
ló harcrendi elemek megerősítésére, a fegyveres támadás el
hárítására, az összeesküvés fő erejének teljes felszámolására 
kell alkalmazni.

60. A fegyveres összeesküvő csoportok meneküléséről be
érkezett felderítési adatok ismeretében a csapaterőből üldö
zőcsoportokat, zárócsoportokat, csapdát, leshelyet kell szer
vezni és a felszámolást végrehajtani (3. sz. vázlat) az alábbi
ak figyelembevételével:

a) az üldözőcsoportokkal azonnal meg kell kezdeni az 
összeesküvő csoportok üldözését. Meg kell teremteni a köz
vetlen, arcvonalból és a párhuzamos üldözés feltételeit, a me
nekülés útját le kell zárni, ellenállás esetén a menekülő cso
portot fel kell számolni;

b) az összeesküvő csoportok menekülési útjainak lezárá

31

ÁBTL - 4.2. -10 - 37/4/1982 /30



sára zárócsoportokat kell kiküldeni. Az elfoglalt zárási te
repszakaszokhoz hatásos lőtávolságba érkező menekülőket 
fel kell szólítani megadásra, ellenállás esetén önállóan, illetve 
a beérkező üldöző erőkkel együttműködve a felszámolást 
végrehajtani;

c) csapdát, leshelyet kell felállítani a menekülő csoportok 
legvalószínűbb áthaladási pontjainál. A csapdához, leshely
hez érkező menekülőket fel kell szólítani megadásra, ellen
állás esetén a felszámolásukat, végre kell hajtani.
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A FEGYVERES KÁRTEVŐ-, ROMBOLÓ-, 
MERÉNYLŐCSOPORTOK 

FELSZÁMOLÁSA

61. Kártevés bűntettét követik el azok, akik a Magyar 
Népköztársaság állami, társadalmi, vagy gazdasági rendjé
nek gyengítése céljából hivataluk, szolgálatuk vagy közmeg- 
bízatásuk körében tevékenységük, kötelességük teljesítésé
nek elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével súlyos 
hátrányt okoznak.

62. A rombolócsoport olyan személyekből áll, akik a Ma
gyar Népköztársaság állami, társadalmi vagy gazdasági rend
jének gyengítése céljából közművet, termelő-, közforgalmi 
vagy hírközlő üzemet (berendezést), középületet vagy épít
ményt, termékkészletet, hadianyagot vagy rendeltetésénél 
fogva hasonlóan fontos más vagyontárgyat használhatatlan
ná tesznek, megrongálnak vagy megsemmisítenek.

63. Merénylet bűntettét követik el azok, akik a népkép
viseleti szerv tagjának, állami szervnél vagy társadalmi szer
vezetnél irányító szerepet betöltő személynek a szocializmus 
érdekében kifejtett tevékenysége miatt súlyos testi sértést 
okoznak, vagy megölik őket.

64. A kártevők, rombolók, merénylők általában lehetnek
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egyes személyek, ritkább esetben kisebb csoportok. Műkö
désük elszigetelt és jól konspirált. Tevékenységük rend
szerint csak egy-egy részfeladat végrehajtására irányul.

A fegyveres kártevő-, romboló-, 
merénylőcsoportok felszámolásának elvei, 

módja és módszerei

65. A kártevő-, romboló-, merénylőcsoportok elfogására, 
felszámolására, az általuk telepített robbanóeszközök felde
rítésére, hatástalanítására irányuló karhatalmi harctevékeny
ség során a csapaterőt alkalmazhatjuk a cselekmény elköve
tésére való előkészület időszakában, vagy a cselekmény el
követése közben, vagy a cselekmény végrehajtása után. A fel
derítő tevékenységnek a cselekmények megelőzésére kell 
irányulnia.

66. Azesetben, ha az operatív szervek felderítő tevékeny
ségének eredményeképpen pontos adatok állnak rendelke
zésre egy adott csoportnak kártevő, romboló, merénylő cse
lekmény elkövetésére való előkészületéről, annak tartózko
dási helyéről, a csapaterőket egyrészt a csoport elfogására, 
felszámolására, másrészt a veszélyeztetett személyek, objek
tumok stb. védelmére kell alkalmazni.

67. Az elfogást, felszámolást a feladatban már tevé
kenykedő operatív állományból és a csapaterőből szervezett 
operációval bekerítéssel kell végrehajtani. Az OKCS harc
rendi csoportosítását a bekerítési elveknek megfelelően kell
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felépíteni. A bekerítő- és biztosítócsoportot a csapaterőből, 
az elfogó-felszámoló csoportot operatív és csapaterőből kell 
összeállítani. Az OKCS parancsnokának az előzetes felderítő 
tevékenységet irányító operatív tisztet célszerű kijelölni.

68. A veszélyeztetett személyek, objektumok stb. köz
vetlen védelmét a csapaterőből szervezett fedezőcsoport és 
ideiglenes őrség alkalmazásával kell végrehajtani. Fedező
csoportot általában a nagyobb kiterjedésű termelő-, közfor
galmi és hírközlő üzemek, közművek; ideiglenes őrséget köz
épületek, építmények, raktárak és személyek védelmére kell 
felállítani.

69. A fedezőcsoport, illetve az ideiglenes őrség parancs
noka operatív vagy csapattiszt lehet. A védelmi szolgálatot a 
veszély tényéről szóló operatív adatok beszerzése után cél
szerű azonnal megkezdeni, és azt a veszélyeztető személy 
vagy csoport elfogásának, felszámolásának a végrehajtásáig 
fenn kell tartani.

70. A kártevő, romboló, merénylő cselekmény elköveté
se utáni időszakban a csapaterőt a helyszín elszigetelésére, a 
rendfenntartásra, a mentési-helyreállítási munkálatok bizto
sítására, a helyszínről menekülő tettesek vagy csoport elfo
gására kell alkalmazni, és az alábbi feladatokat kell végre- 
hajtani:

a) a menekülő tettesek elfogása, felszámolása céljából 
azonnal be kell vezetni az üldözést és a menekülés irányába 
eső közutakon a személy- és járműforgalom ellenőrzését;

b) az üldözést a tettesek menekülésének legvalószínűbb
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irányaiba, az általuk hátrahagyott nyomok követése alapján 
üldöző járőrök alkalmazásával; a közutakon a személy- és 
járműforgalom ellenőrzését EÁP-ok felállításával, ellenőrző 
járőrök alkalmazásával kell végrehajtani;

c) a bűncselekmény helyszínének elszigetelését zárócso
portok; a rend helyreállítását, fenntartását rendfenntartó 
járőrök; a mentési, helyreállítási munkálatok biztosítását 
biztosító őrök, járőrök és forgalomirányítók alkalmazásával 
kell végrehajtani.
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AZ ELLENFORRADALMI 
l á z a d ó c so po r t o k  fe l sz á m o l á sa

71. Lázadás bűntettét követik el azok, akik a Magyar 
Népköztársaság állami vagy társadalmi rendjének megdön
tésére vagy gyengítésére irányuló tömegzavargásban részt 
vesznek, vagy azt támogatják. Lázadás bűntettével a köz
rendet súlyosan megzavarják.

72. A tömegzavargás több ember (15-20 fő vagy több) 
együttes, nyílt és erőszakos fellépésével valósul meg. A köz
rend súlyos megzavarását vonja maga után, ha a tömegzavar
gás országos szerv ellen irányul, méretei miatt jelentős csapat
erőt kell igénybe venni, és ha a lázadás nagy területen vagy 
összehangoltan az ország különböző területein bontakozott 
ki.

73. A lázadás szervezőinek törekvései lehetnek lázadást 
szervező, irányító gócok létrehozása, azok működésének 
összehangolása, a zavargások tömegbázisának megteremtése. 
A polgári lakosság megnyerése, álhazafias, látszatszocialista, 
álhumanista jelszavakkal való megtévesztése vagy a megfé
lemlítés eszközeivel való kényszerítés módszereinek alkalma
zásával. Fegyveres csoportok szervezése, romboló, merény-
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lő tevékenységek végrehajtása. Kulcsfontosságú objektumok 
megtámadása, birtokbavétele, a tömegzavargás mind nagyobb 
területekre való kiterjesztése általános ellenforradalmi hely
ezet elérése céljából.

Az ellenforradalmi lázadócsoportok 
felszámolásának elvei, módja 

és módszerei

Az ellenforradalmi lázadócsoportok felszámolásának elvei, 
módjai és módszerei

74. Az ellenforradalmi lázadócsoportok felszámolása az 
operatív, a rendőri szerveknek és a csapaterőnek szigorúan 
az országos, a területi (megyei, budapesti) vezetés alá voná
sát és összpontosított működését, a jelentkező feladatok sú
lyossága szerint történő, tervszerűen összehangolt, követke
zetesen aktív, célratörő tevékenységét követeli meg.

75. A csapaterő igénybevételére akkor kerülhet sor:
a) ha az operatív adatok alapján ismert a lázadást szerve

ző csoportok tartózkodási helye, vagy
b) ha a tömegzavargás már kirobbant.
76. A csapaterő alkalmazásra kerülhet a lázadást szervező, 

irányító csoportok elfogására, a tömegzavargás kirobbaná
sának megakadályozására, elszigetelésére, a tömegzavargás 
által veszélyeztetett kulcsfontosságú objektumok és a pol
gári lakosság védelmére, a tömegzavargás fő bázisainak és a 
fegyveres csoportoknak a felszámolására.
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77. A csapaterő alkalmazásának időszakában az alábbi 
feladatokkal kell számolni (4. sz. vázlat):

a) a támadó jellegű felderítő tevékenységre való áttérés
kor az operatív és a csapaterőből OKCS-kat kell szervezni és 
működtetni, amelyek önállóan képesek a szervezkedő cso
portokat felderíteni és azok elfogását, felszámolását végre
hajtani;

b) a közbiztonsági szolgálat fokozottabb ellátását, meg
erősítését a rendelkezésre álló terveknek és a hatóságok által 
foganatosított tiltó és korlátozó rendelkezéseknek megfele
lően kell megszervezni;

c) a csapaterőt ellenőrző, biztosító és rendfenntartó jár
őrszolgálatra lehet alkalmazni a rendőri erőkkel együttesen 
vagy indokolt esetben önállóan;

d) a lázadásra, tömegzavargásra szervezkedés időszakában 
a csapaterőt készenlétbe kell helyezni, és alkalmazását az 
adott feladatok jellegének megfelelően kell megszervezni.

78. A lázadás kirobbanásának időszakában a csapaterő al
kalmazását a megyei (budapesti) és az országos érdekű fel
adatoknak megfelelően kell megszervezni (5/a. sz. vázlat):

a) az erők és az eszközök zömét a lázadást szervező, irá
nyító gócok, bázisok, a lázadó fegyveres csoportok felderí
tésére, elszigetelésére és felszámolására, a tömegzavargás ál
tal közvetlenül veszélyeztetett kulcsfontosságú objektumok 
védelmére kell összpontosítani;

b) az erők és az eszközök alkalmazásának rendjét, a kar
hatalmi harctevékenységek fajtáját és módját a tömegzavar-
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gás adott jellegének alapos mérlegelése alapján kell megvá
lasztani.

79. A lázadás kirobbanásának időszakában fokozni kell a 
felderítő tevékenységet. Az operatív felderítést aktivizálni 
kell, gondot kell fordítani az OKCS-k önálló működésének 
biztosítására:

a) az OKCS-k részére működési körzetet kell kijelölni. A 
körzet nagyságát a lázadás megnyilvánulási formájától (tün
tetés, rombolás, terrorcselekmények stb.), a tömegzavargás 
méretétől, kiterjedésétől (egy lakott területet vagy több la
kott területet érintő) függően kell megválasztani;

b) az OKCS parancsnokának a működési körzet közrend
jét és operatív helyzetét jól ismerő közbiztonsági vagy ope
ratív tisztet kell kijelölni. A beosztott állomány kiválasztása
kor a helyismerettel rendelkezőket kell előtérbe helyezni. A 
működési körzetet csak az OKCS-t kiküldő parancsnok en
gedélyével lehet elhagyni;

c) az OKCS-k erejét, harci és technikai eszközeit úgy kell 
kialakítani, hogy képesek legyenek a lázadást szervező, irá
nyító gócok, bázisok és fegyveres csoportok pontos, gyors 
felderítésére, elszigetelésére és azok bekerítéssel való felszá
molására;

d) az OKCS erejét meghaladó tömegzavargás esetén az 
OKCS parancsnoka tegyen jelentést a kiküldő parancsnok
nak, és a megerősítésre érkezett erőkkel együttműködve hajt
sa végre a lázadó erők felszámolását.
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80. Nagyobb mérvű tömegzavargás esetén a csapaterőből
-  a már működő OKCS-ken kívül -  blokírozó-, bekerítő- és 
rohamcsoportokat kell szervezni, és azok tevékenységét szo
rosan összehangolva kell végrehajtani a lázadó gócok, bázi
sok, fegyveres csoportok elszigetelését és felszámolását az 
alábbiak szerint:

a) blokírozócsoportokat kell alkalmazni a lázadás körze
tének lezárása, elszigetelése céljából azzal a feladattal, hogy 
megakadályozzák a lázadó erőknek a lezárt területről való ki
törését és a környező települések irányából érkező, a láza
dáshoz csatlakozni szándékozó erőknek a lezárt területre va
ló bejutását (5/a. sz. vázlat)\

b) a blokírozócsoportok fő erejét a lázadás körzete ki- és 
bevezető főbb közlekedési útjai, utcái és a kitörésre, a beha
tolásra legalkalmasabb terepszakaszok lezárására kell össz
pontosítani;

c) a főbb utak, utcák lezárására megerősített EÁP-okat és 
leshelyeket, a kitörésre, behatolásra legalkalmasabb terep
szakaszok lezárására zárócsoportokat kell alkalmazni. Az 
EÁP-ok, leshelyek, zárócsoportok közötti terepszakaszok le
zárására (a szükségnek megfelelően) biztosító járőröket kell 
alkalmazni.

81. Bekerítőcsoportokat kell alkalmazni a lázadást szer
vező, irányító gócok, bázisok, lázadócsoportok közvetlen el
szigetelése és felszámolása céljából (5/b. sz. vázlat);

a) a bekerítőcsoport fő erejét a lázadó erők teljes körül- 
zárására, egy- vagy kétsoros zárógyűrű megalakítására kell
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összpontosítani;

b) a bekerítés vonalán, -  ahol a lázadó erők legnagyobb 
ellenállásával és kitörésével lehet számolni - ,  a terepszaka
szon elhelyezett zárócsoportokat meg kell erősíteni golyó
szóróval, géppuskával, szükség esetén PSZH-val;

c) a bekerített kisebb erejű csoport felszámolását a beke- 
rítőcsoportból vagy tagjaiból szervezett elfogó-felszámoló 
csoporttal; a nagyobb erejű, védelemre jól berendezkedett 
(bázison, épületben) csoport felszámolását külön rohamcso
porttal kell végrehajtani.

82. A kisebb erejű lázadócsoportot fel kell szólítani meg
adásra. Ha a felszólításnak eleget tesznek, az elfogócsoport 
hajtsa végre az elfogást. Ha a felszólításnak nem tesznek ele
get -  a bekerítés vonalán elhelyezett zárócsoportoktól ka
pott tűztámogatás fedezete alatt -  végre kell hajtani a fel
számolást.

83. A felszámoló és a rohamcsoport megindulási terep- 
szakaszát a bekerítés vonalán ott kell megválasztani, ahon
nan a megközelítést (rohamot) a legcélravezetőbben lehet 
végrehajtani:

a) a rohamcsoport támogatására a bekerítés vonalán vagy 
amögött tűzcsoportként golyószórót, géppuskát, APM grá- 
nátkilövőt és szükség esetén közvetlen irányzású löveget kell 
alkalmazni. A roham megkezdése előtt tűzcsapást kell mér
ni az ellenálló gócokra, tűzfészkekre, majd a tűztámogatást 
az együttműködési tervben meghatározottaknak megfelelően 
kell folytatni;
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b) a felszámoló és a rohamcsoportokat a lázadócsopor
tok erejétől, fegyverzetétől és védelmük kiépítettségének fo
kától függően kell megerősíteni nehéz fegyverekkel.

84. Tömegzavargás esetén azonnal meg kell szervezni a 
lázadócsoportok támadásától veszélyeztetett objektumok vé
delmét:

a) a már őrzés alatt álló objektumok őrségei részére má
sodfokú objektumvédelmet kell elrendelni, és a szolgálatot 
az őrzésvédelmi tervben meghatározott módon és formában 
kell ellátni;

b) az őrzés alatt nem álló veszélyeztetett objektumok vé
delmére a csapaterőből fedezőcsoportokat kell alkalmazni. 
A fedezőcsoportok erejét, fegyverzetét, harci és technikai 
eszközeit úgy kell megállapítani, hogy képesek legyenek na
gyobb erejű és ismétlődő támadások elhárítására;

c )  A kulcsfontosságú objektumok ellen támadó fegyveres 
csoportok felszámolására a csapaterőből szervezett roham
csoportokat kell alkalmazni (5/c. sz. vázlat);

d) a rohamcsoportok és az objektumok őrségei, fedező
csoportjai között együttműködést kell szervezni, pontosíta
ni kell a végrehajtandó feladatokat, a roham főbb mozzana
tait, a rohamcélokat és azok tűzzel való lefogásának rendjét.

85. Az őrségek és a fedezőcsoportok a roham megkezdé
se előtt arcból mérjenek erős tűzcsapásokat az ellenséges tá
madó csoportokra. A roham megindulása után tűzüket a 
rohamcsoportokra veszélyes tüzelőállások lefogására és a 
menekülési irányok lezárására összpontosítsák.
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86. A rohamcsoportok menetből, meglepetésszerűen in
dítsák meg a rohamot -  lehetőleg két-három irányból -  az 
ellenséges csoportok hátába, szárnyaira. A roham lendületét 
és a tűzcsapásokat fokozva törjék meg az ellenállásukat, és 
kényszerítsék őket megadásra. A makacsul ellenállókat tűz
zel számolják fel, a menekülőket vegyék üldözőbe, és az el
fogást, felszámolást az üldözés elveinek megfelelően hajtsák 
végre.

87. Amikor olyan felderítési adatok állnak rendelkezésre, 
hogy a fegyveres lázadócsoportok objektumok megtámadásá
ra készülődnek, a csapaterőből megerősített zárócsoportokat 
és rohamcsoportokat kell alkalmazni az alábbiaknak megfe
lelően:

a) a zárócsoportokkal le kell zárni az objektumok irányá
ba vezető megközelítésre alkalmas útvonalakat, és meg kell 
akadályozni a támadó csoportoknak az objektum közelébe 
jutását;

b) a rohamcsoportokkal menetből meg kell rohamozni a 
támadásra készülődő ellenséges csoportokat, és a zárócso
portokkal együttműködve a felszámolást végre kell hajtani. 
A csoport felszámolása során a lehetőségeket kihasználva tö
rekedni kell a szervező, irányító és vezető személyek élve tör
ténő elfogására;

c) a fegyveres lázadócsoportok által megtámadott és el
foglalt objektumok visszafoglalását a csapaterőből szerve
zett biztosító-, bekerítő-, és rohamcsoportok alkalmazásá
val, a bekerítés elveinek megfelelően kell végrehajtani.
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88. Az elfoglalt objektum őrségi, és a fedezőcsoport 
megmaradt erőit csatlakoztatni kell a bekerítő-, illetve a ro- 
hamcsoportokhoz, és azoknak helyismeretét fel kell hasz
nálni. A visszafoglalt objektumok őrzésvédelmi helyzetét az 
eredeti terveknek megfelelően vissza kell állítani.

89. A lázadás felszámolása utáni időszakban a csapaterő 
alkalmazható: közbiztonsági járőrszolgálat végrehajtására, 
fontosabb műtárgyak, középületek őrzésére, a lázadásban 
szervező, irányító, vezető szerepet betöltött és fegyveresen 
tevékenykedett, szökésben levő elemek felkutatására, elfo
gására, a lázadó erők által használt és eldobált, elhagyott 
vagy elrejtett fegyverek, eszközök és egyéb bűnjelek felkuta
tására és összegyűjtésére.
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TÖMEGMÉRETŰ 
MEGMOZDULÁSOK ESETÉN 
A MEGBOMLOTT KÖZREND 

HELYREÁLLÍTÁSA

90. Tömeg: a nagyobb számú emberek átmeneti csoporto
sulása közvetlen érintkezést lehetővé tevő területen, amely
ben a részt vevők ugyanazokra a jelenségekre, dolgokra spon
tánul, hasonlóan vagy azonosan reagálnak. A tömeg laza cso
portosulás, nincsenek meghatározható szervezeti keretei, er
kölcsi normái, felelősségérzete. Magatartása és cselekvése gát
lástalan lehet, amit az adott tömegben uralkodó érzelmi fe
szültség befolyásol.

91. Tömegméretű megmozdulások körébe soroljuk min
den olyan demonstráló, tüntető, vásárló, kíváncsiskodó, 
menekülő tömegmegnyilvánulást, amely jelenségében tör
vénybe ütköző és a közrendet, a közbiztonságot súlyosan 
veszélyezteti.

A megbomlott közrend helyreállításának 
elvei, módjai és módszerei

92. Tömegméretű megmozdulások esetén a megbomlott 
közrend helyreállítása és fenntartása az operatív és a csapat-
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erő szoros együttműködését, gyors, hatékony, célratörő és 
rugalmas tevékenységét követeli meg.

93. A csapaterő alkalmazására akkor kerülhet sor, ha az 
adott tömegméretű megmozdulás megszüntetésére, a meg
bomlott közrend helyreállítására a rendőrség erői kevésnek 
bizonyulnak. A csapaterő alkalmazásra kerülhet:

a) a tömegméretű megmozdulások elszigetelésére, beszün
tetésére, a veszélyhelyzetből pánikszerűen menekülő tömeg 
megfékezésére, a mentési, védekezési munkálatokat akadá
lyozó, kíváncsiskodó tömeg távoltartására, szétoszlatására, a 
megbomlott közrend helyreállítására és fenntartására;

b) az erők és eszközök alkalmazásának rendjét, a karha
talmi harctevékenység fajtáját és módját az adott tömegmé
retű megmozdulás megnyilvánulásának formájától, méreté
től, kihatásának súlyától függően kell megválasztani;

c) tömegméretű megmozdulások esetén a csapaterőből 
oszlató- és biztosítócsoportot kell szervezni. Az erők, eszkö
zök zömét az oszlatócsoportba kell összpontosítani. (6. sz.
vázlat)

94. Az oszlatócsoport a tömegoszlatás fő harcrendi eleme. 
Erejét és eszközeit a tömegoszlatás adott módjának és alak- 
zati formájának megfelelően kell csoportosítani:

a) teljes oszlatást kell végrehajtani, ha a tömeg nyíltan el
lenszegül, magatartása és cselekménye súlyosan veszélyezte
ti a közrendet vagy a közbiztonságot;

b) részleges oszlatást kell végrehajtani, ha a tömeg enge
delmes, magatartása kedvezően befolyásolható, és készséget
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mutat a hangadó, uszító, pánikkeltő elemek leleplezésére, 
elfogására, a megbomlott közrend helyreállításának a segí
tésére.

95. Az oszlatócsoport harcrendi alakzata lehet: oszlatósor- 
fal, oszlatóék és e kettő kombinációja:

a) az oszlatósorfal az oszlatócsoport fő erőinek láncban 
szétbontakozott alakzata, amely lehet egy- vagy kétsoros. 
Egysoros oszlatósorfalat a laza és nem ellenszegülő, kétsoro
sat a sűrűn tömörülő és ellenszegülő tömeggel szemben kell 
alkalmazni;

b) oszlatóék az oszlatócsoport fő erőinek ék formában 
szétbontakozott alakzata, amelyet olyan helyen elhelyezke
dő tömeggel szemben kell alkalmazni, amelynek kiszorítását 
két vagy több irányban kell végrehajtani;

c) kombinált oszlatás az oszlatócsoport fő erőinek osz- 
latósorfalban és oszlatóékben szétbontakozott alakzata, 
amelyet nagyobb területen (téren) sűrűn tömörült, vagy szé
les főútvonalon zárt sorokban felvonuló engedetlen, ellen
szegülő tömeggel szemben kell alkalmazni.

96. Az oszlatósorfalat, illetve az oszlatóéket a fő erőki
fejtés fokozása érdekében vízágyúval és PSZH-val lehet meg
erősíteni.

97. Az oszlatócsoport részére az oszlatási alakzat és a 
harcrend megalakítása céljából megindulási vonalat kell ki
jelölni, a tömeg nyitott és jól megközelíthető szárnyain 
20-50 méter távolságra. Ha a tömegnek nincsen nyitott szár
nya, akkor a tömeg között vagy külső szélén 5-20 méteres
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folyosót kell nyitni, és megindulási vonalat kell elfoglalni a 
következőképpen:

a) az oszlatás megindulási vonalát gyorsan, lendületesen 
kell elfoglalni, és az oszlatás megkezdéséhez a készenlétet 
elérni. A tömeget fel kell szólítani az engedelmességre. Ha a 
felszólítás nem jár eredménnyel, az oszlatást meg kell kez
deni;

b) amikor az oszlatás megkezdése nem tűr késedelmet,az 
oszlatócsoport erőinek a megindulási vonalhoz való beérke
zés sorrendjében azonnal meg kell kezdeni a tömegoszlatást.

98. Az oszlatócsoport fő erőkifejtésének a megadott irány
ban történő összpontosításával törekedni kell a tömeg adott 
helyről (térről, főútvonalról) való gyors és lendületes kiszo
rítására, csoportokra tagolására, teljes feloszlatásának a végre
hajtására.

99. Az oszlatás folyamán figyelmet kell fordítani a tömeg 
hangulatának, magatartásának alakulására. Törekedni kell 
a tömeg ellenállásának megtörésére. A nyíltan ellenszegülő, 
agresszív, uszító, hangoskodó, pánikkeltő elemeket a tömeg
ből ki kell emelni, el kell fogni. E feladatra az oszlatócsopor- 
ton belül kiemelőcsoportot kell szervezni, alkalmazni.

100. Biztosítócsoportot kell alkalmazni az oszlatócsoport 
tevékenységének biztosítása, a tömegméretű megmozdulás 
körzete főbb irányainak lezárása és a kíváncsiskodó, a tömeg
hez csatlakozni akaró személyek távoltartása céljából. A biz
tosítócsoport fő erejét a tömegoszlatás közelében a be- és ki
vezető utak, utcák lezárására kell összpontosítani azokban
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az irányokban, amelyek az oszlatócsoport megindulási vona
lához kapcsolódnak.

101. Az utak, utcák lezárására zárócsoportokat kell alkal
mazni és egy- vagy kétsoros zárósorfal alakzatban felállítani. 
A zárósorfalba szükség esetén tehergépkocsit (járművet) 
vagy PSZH-t lehet elhelyezni.

102. A zárócsoportok között biztosító és rendfenntartó 
járőröket célszerű alkalmazni az illetéktelen személyeknek a 
lezárt területtől való távoltartása és a közrend fenntartása 
céljából.
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TÖMEGES 
MUNKABESZÜNTETÉS ESETÉN 

A REND HELYREÁLLÍTÁSA

103. A Magyar Népköztársaságban törvénytelennek mi
nősíthető az a tömeges munkabeszüntetés, amelyet az ille
tékes hatóságok -  a társadalom érdekének figyelembevéte
lével -  annak nyilvánítanak, és megszüntetésére külön in
tézkedéseket léptetnek életbe.

104. Az illetékes hatóságok által törvénytelennek nyilvá
nított tömeges munkabeszüntetés mozgatóerői rendszerint 
a háttérben megbúvó szocializmusellenes személyek, csopor
tok. A dolgozó tömegeket álszocialista, álhumanista jelsza
vakkal igyekeznek befolyásolni, a munkabeszüntetéshez 
csatlakozásra bírni.

105. A szocialistaellenes erők fő törekvése a munkabe
szüntetés mind szélesebb területre való kiterjesztése és szer
vezetté tétele. Igyekeznek minden lehetőséget felhasználni 
céljaik elérése érdekében. Az állami, politikai vezetéssel és 
a hatóságokkal szemben irreális, törvénytelen követeléseket 
támasztanak, elzárkóznak a vitás kérdések tárgyalásos (bé
kés) úton való megoldásától.
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106. A törvénytelen tömeges munkabeszüntetést szerve
ző, irányító erők célja lehet: a munkabeszüntetésben részt 
vevő tömegek fellázítása, általános, nyílt tömegzavargás, el
lenforradalom kirobbantása és végső fokon az állami, társa
dalmi rend megdöntése.

A rend helyreállításának elvei, 
módjai és módszerei

107. A törvénytelen tömeges munkabeszüntetések ese
tén a rend helyreállítása, fenntartása a csapaterő tervszerű
en összehangolt, aktív, célratörő tevékenységét követeli meg.

108. A csapaterő alkalmazására -  a törvénytelennek 
nyilvánított tömeges munkabeszüntetés esetén -  az illetékes

 hatóságok döntése alapján és utasítására kerülhet sor az aláb
biak szerint:

a) a csapaterő alkalmazható: a törvénytelen tömeges 
munkabeszüntetést szervező, irányító személyek, csoportok 
elfogása, a nyíltan tüntető, uszító és erőszakosan szembe
helyezkedő vagy romboló csoportok felszámolása,  tömeges 
munkabeszüntetéshez nem csatlakozó és munkába álló dol
gozók, valamint az üzem termelőberendezéseinek, eszközei
nek, anyagainak védelme, a megbomlott közrend helyreállí
tása céljából;

b) az erők, eszközök alkalmazásának rendjét, a karhatal
mi harctevékenységek fajtáját és módjait a tömeges munka- 
beszüntetés adott jellegétől, méretétől, megnyilvánulási for
májától, a szocialistaellenes erők befolyásának mértékétől és
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társadalmi veszélyességének súlyától függően kell megvá
lasztani.

109. A törvénytelen tömeges munkabeszüntetést szerve
ző, irányító és egyéb szocializmusellenes személyek, csopor
tok elfogására, azok törvényellenes ténykedését leleplező és 
bizonyító eszközök, anyagok lefoglalására OKCS-kat kell al
kalmazni. Az OKCS-k működési körzetét a munkabeszünte
tésben közvetlenül érintett üzem belső és a kapcsolódó la
kott terület szerint célszerű meghatározni.

110. A nyíltan tüntető, uszító csoportok szétoszlatását 
a csapaterőből szervezett biztosító- és oszlatócsoportok al
kalmazásával kell végrehajtani. Az oszlatócsoportot -  a 
szükségnek megfelelően -  meg kell erősíteni vízágyúval, 
PSZH-val, szolgálati kutyákkal, továbbá a feladat sajátossá
gától függően lovas erőkkel is:

a) az üzem területén tüntető, uszító csoportokat ki kell 
szorítani az üzem területén kívülre, a hangoskodó, uszító, el
lenszegülő személyeket el kell fogni ( 7. sz. vázlat);

b) az üzemen kívül tüntető csoportokat el kell szigetelni, 
és a tömegoszlatás elveinek megfelelően végre kell hajtani a 
csoportok teljes feloszlatását.

111. A munkabeszüntetés leple alatt erőszakos, romboló 
cselekményeket elkövető csoportok felszámolását, a veszé
lyeztetett üzemek, objektumok és a munkába álló dolgozók 
védelmét, a megbomlott közrend helyreállítását a 66., 70., 
83/b), és a 88. pontokban foglaltak értelemszerű figyelembe
vételével kell megszervezni és végrehajtani.
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A SZÖKÉSBEN LEVŐ, 
FEGYVERES BŰNÖZŐK, ELÍTÉLTEK 

ELFOGÁSA

112. A szökésben levő, fegyveres bűnözők, elítéltek kö
rébe soroljuk a bűncselekményt lőfegyverrel elkövető vagy 
lőfegyverrel rendelkező azon személyeket, akiknek a bűn
tett elkövetése után a helyszínről sikerült elmenekülniük, 
továbbá azokat, akik a büntető eljárás, illetve a szabadság- 
vesztés vagy a szigorított őrizet végrehajtása során a hatóság 
őrizetéből megszöktek és lőfegyvert szereztek.

113. A szökésben levő, fegyveres bűnözők, büntetőinté
zetből szökött személyek tudatában vannak tettük súlyossá
gának, társadalmi veszélyességének, ezért mindent elkövet
nek, hogy kivonják magukat az ismételt felelősségre vonás 
alól. Módszereikhez tartozik a helyszín gyors elhagyása, s 
biztonságos elrejtőzés, az államhatár megközelítése, bizo
nyos esetekben tiltott határátlépés, illetve azon való erősza
kos áthatolás, a gyors helyváltoztatás, a hatóságokkal való 
összeütközések esetén a fegyveres ellenállás, gyilkosságok 
végrehajtása. Tervük végrehajtásához különböző technikai 
eszközöket, gépjárműveket is igénybe vehetnek.
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A szökésben levő, fegyveres bűnözök, elítéltek 
elfogásának elvei, módjai és módszerei

114. A szökésben levő, fegyveres bűnözők, elítéltek elfo
gása az operatív és a csapaterő, a büntetés-végrehajtási szer
vek tervszerűen összehangolt, megszakítás nélkül folyó, kö
vetkezetesen célratörő felderítő, kutató, üldöző tevékenysé
gét követeli meg.

115. A csapaterő alkalmazására rendszerint akkor kerül 
sor, ha a rendőri, illetve a büntetés-végrehajtási szerveknek a 
szökésben levő fegyveres bűnözők, elitéltek elfogására elő
zetesen foganatosított intézkedése nem vezetett eredményre.

A csapaterő alkalmazásának rendjét és a tevékenységének 
módját a szökésben levő fegyveres bűnözők, elitéltek moz
gásának, menekülésének módjára, irányára, további szándé
kára, a valószínű vagy pontos megjelenési, tartózkodási, rej- 
tőzködési helyére, körzetére vonatkozóan rendelkezésre ál
ló operatív felderítési adatok alapján kell megválasztani, meg
szervezni és az elfogást végrehajtani.

116. Az elfogás végrehajtásában a csapaterő alkalmazásra 
kerülhet csapda, leshely, EÁP-szolgálatként és kutató-, blokí- 
rozó-, üldöző-, bekerítőcsoportként, mégpedig:

a) csapda alkalmazására akkor kerülhet sor, ha pontos és 
megbízható adatok állnak rendelkezésre arról, hogy a szö
kött személy(ek) egy bizonyos helyen és időben meg
fo g ja k ) jelenni;

b) leshelyet kell alkalmazni, ha a rendelkezésre álló ada-
55

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /54



tok alapján csak számolni lehet a szökött személyek egy bi
zonyos helyen való megjelenésével, áthaladásával (8. sz. váz
lat). A csapda, illetve leshely parancsnoka operatív vagy csa
pattiszt lehet;

c) EÁP-okat kell alkalmazni azon közutak személy és 
gépjárműforgalmának ellenőrzésére, amelyeken a szökött 
személyek gyalogosan vagy különböző járműveken való moz
gásával, menekülésével számolni lehet, illetve kell;

d) a kutatócsoport alkalmazására akkor kerül sor, ha a 
rendelkezésre álló adatok szerint a szökésben levő fegyveres 
bűnözők, elítéltek egy jól körülhatárolható területen tartóz
kodnak, rejtőzködnek és felkutatásuk, elfogásuk céljából a 

területet át kell vizsgálni (8. sz. vázlat). Ha a kutatásra olyan 
területen kerül sor, amely nincs blokírozva, a szökött szemé
lyek elmenekülésére legalkalmasabb irányok lezárására záró
csoportot, leshelyet, biztosító járőrt és a közutakon EÁP-ot 
célszerű alkalmazni;

e) a blokírozócsoport alkalmazására akkor kerül sor, ha a 
kutatócsoport által átvizsgálandó területet megbízható mó
don lehet blokírozni a szökött személyek lezárt területről va
ló elmenekülésének, kitörésének megakadályozása és elfogá
sa céljából (8. sz. vázlat);

f)  az üldözőcsoport alkalmazására akkor kerül sor, ha a 
szökésben levő fegyveres bűnözők, elítéltek menekülési irá
nyáról, esetleges útvonaláról megbízható adatok állnak ren
delkezésre, és az elfogás érdekében az üldözést célszerű be
vezetni. Az üldözés módját és formáját a menekülés adott 
helyzeti körülményeitől függően kell megválasztani és az ül-
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dözés folyamán a helyzet változásainak megfelelően alakíta
ni. Ha a menekülés iránya jól pontosítható, zárócsoportot, 
leshelyet célszerű alkalmazni a szökött személyek elfogásá
ra; 

g) a bekerítőcsoport alkalmazására akkor kerül sor, ha 
pontos, megbízható adatok állnak rendelkezésre a szökésben 
levő fegyveres bűnözők, elitéltek tartózkodási, rejtőzködési 
helyére vonatkozóan, és az elfogás, felszámolás érdekében a 
bűnözők, elítéltek közvetlen elszigetelését, bekerítését kell 
végrehajtani. A bekerítés körzetére, a kivezető utak, utcák, a 
menekülésre alkalmas irányok, terepszakaszok lezárására 
biztosítócsoportot; az elfogás, a felszámolás közvetlen végre
hajtására elfogó-felszámolócsoportot kell szervezni és alkal
mazni.
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A MAGYAR ÉS A SZÖVETSÉGES 
FEGYVERES ERŐK 

ÉS FEGYVERES TESTÜLETEK 
ÁLLOMÁNYÁBÓL 

FEGYVERESEN MEGSZÖKÖTT 
SZEMÉLYEK ELFOGÁSA

117. Szökés bűntettét követi el a fegyveres erők tényle
ges, illetve a fegyveres testületek hivatásos állományába tar
tozó, vagy a testületeknél tartalékos szolgálatot teljesítő sze
mély, aki abból a célból, hogy szolgálatának teljesítése alól 
kivonja magát, szolgálati helyét önkényesen elhagyja, vagy 
attól távol marad.

118. A szökés egyik legsúlyosabb minősített esete a fegy
veresen vagy robbanóeszközzel, -anyaggal való szökés. A 
fegyveres szökést súlyosbító esetek: ha a szökés érdekében 
fegyvert használtak; ha a szökést csoportosan követték el; 
ha a szökéshez harci vagy gépjárművet vettek igénybe és az
zal menekülnek; ha a szökés indítéka a már elkövetett vagy 
elkövetni tervezett egyéb súlyos bűncselekménnyel függ ösz- 
sze.

119. A fegyveresen megszökött személyek -  a szökés 
körülményétől és indítékától függően -  tudatában vannak 
bűncselekményük súlyosságának, a várható következmé
nyeknek. Hátrányos helyzetük ellenére minden adódó lehe
tőséget igyekeznek kihasználni menekülésük érdekében. Szo-
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rult helyzetben újabb fegyveres bűncselekmények elköveté
sétől sem riadnak vissza. Elfogásuk közvetlen veszélye ese
tén tűzharc árán igyekeznek kitörni, elmenekülni, a végsőkig 
fegyveresen ellenállni.

Az elfogás elvei, módjai és módszerei

120. A magyar és a szövetséges fegyveres erők és fegyve
res testületek állományából fegyveresen megszökött szemé
lyek elfogása az operatív és csapaterő tervszerűen összehan
golt folyamatos, aktív célratörő felderítő, kutató, üldöző te
vékenységét követeli meg.

121. A csapaterő alkalmazására akkor kerül sor, amikor 
a szökésben közvetlenül érintett fegyveres erő, fegyveres 
testület és a rendőrhatóság a fegyveresen megszökött szemé
lyek elfogására előzetesen bevezetett intézkedése nem veze
tett eredményre, vagy közvetlenül az elfogatóparanccsal 
egyidőben, ha az elfogás gyors és eredményes végrehajtása 
karhatalmi harctevékenységek alkalmazását követeli meg.
Ilyenkor:

a) a csapaterő alkalmazásának rendjét, a karhatalmi harc
tevékenységek módját a fegyveresen megszökött személyek 
számától, menekülésük módjától, körzetétől, irányától, szán
dékától függően kell megválasztani;

b) az elhatározás kialakítását a bevont erők parancsnokai
val közösen kell végezni. A vegyes erőkkel történő végrehaj
tás miatt a feladat megszabásakor differenciálni kell, töre-
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kedni kell arra, hogy az elfogást, a felszámolást az állomány 
illetékes parancsnoksága saját erőivel hajtsa végre. Biztosíta
ni kell, hogy az elfogott személy kihallgatását, a feladat vég
rehajtásának értékelését a saját parancsnokság végezze el.

122. Az elfogás végrehajtásában a csapaterő alkalmazás
ra kerülhet: csapda, leshely, EÁP-szolgálatban, továbbá kuta
tó-, blokírozó-, üldöző-, bekerítőcsoportként a 115-116. pon
tokban meghatározottak szerint, figyelembe véve a fegyve
resen szökött személyek számát, a rendelkezésükre álló lő
fegyverek, robbantóeszközök, -anyagok mennyiségét, típu
sát, a hozzávaló lőszer darabszámát, a menekülésre igénybe 
vett harci vagy más gépjármű típusát, harcászati, műszaki 
jellemzőit, üzemanyag készletét.

A csapaterő fő erőkifejtését folyamatosan a szökött sze
mélyek felkutatására, menekülési terük leszűkítésére, a me
nekülésre alkalmas utak, irányok, terepszakaszok lezárására, 
a harci vagy más gépjármű üzemképtelenné tételére, a megál
lás és a megadás kikényszerítésére kell összpontosítani.
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A TERRORISTA CSOPORTOK 
ELFOGÁSA, FELSZÁMOLÁSA

123. Terrorcselekmény bűntettét követi el az, aki mást 
személyi szabadságától megfoszt, vagy jelentős anyagi java
kat kerít hatalmába, és a személy szabadságát, illetve a javak 
sértetlenül hagyását vagy visszaadását állami szervhez vagy 
társadalmi szervezethez intézett követelés teljesítésétől te 
szi függővé.

124. Túsz a terroristák által zsarolás céljából fogva tartott 
személy, akivel szemben megtorlást alkalmaznak, ha a köve
teléseiket nem teljesítik.

125. A terrorcselekmények esetei, célja:
a) politikai okokból elkövetett emberrablás, amelyet ter

rorista, anarchista, álforradalmi csoportokhoz tartozó sze
mélyek hajtanak végre azért, hogy a túszok szabadon bocsá
tása fejében politikai követeléseiket az adott állam mara
déktalanul teljesítse;

b) nyereségvágyból elkövetett emberrablás, amelynek 
elkövetői rövid idő alatt nagy pénzösszeg megszerzésére tö
rekednek;

61

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /60



c) politikai okokból és nyereségvágyból elkövetett repü
lőgéprablás;

d) menekülés vagy szökés túszok fedezete mellett.
126. A terrorcselekmények jellemzői: tervszerű előkészí

tés; fegyver, robbanóanyag felhasználásával nyílt, brutális, 
kegyetlen erőszak alkalmazása; sokrétű, változatos, rejtett, 
meglepetésszerű, gyors és szervezett akció végrehajtása; a ki
tűzött cél mindenáron való elérésére törekvés; rövid határ
idők kitűzése, annak többszöri módosítása, hatóságok meg
tévesztése, félrevezetése; egyéb más „köztörvényes” bűn- 
cselekményekkel való összefonódás.

127. A terrorcselekmények elleni akciók vezetésének sa
játosságai: az akció vezetésére az adott feladat megoldásá
hoz szükséges teljes hatáskörrel rendelkező vezetőt és akció
törzset kell kijelölni és működtetni. A végrehajtást irányít
hatja: országos jelentőségű esetekben a belügyminiszter, az 
államtitkár, a közbiztonsági és az állambiztonsági miniszter- 
helyettes, illetve az általuk kijelölt parancsnok (vezető), he
lyi jellegű feladat esetén a megyei rendőr-főkapitány vagy 
annak közbiztonsági, illetve állambiztonsági helyettese.

128. Az akciótörzs összetétele a terrorcselekmények jel
legétől függően állhat:

a) az együttműködési tervekben rögzített karhatalmi ope
ratív törzsből, más belügyi, valamint társ fegyveres szervek
től bevont tisztekből;

b) társadalmi és tanácsi szervek, társminisztériumok, vál
lalatok, üzemek, intézmények összekötőiből, tanácsadóiból;
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c) a megyei, illetve a katonai főügyészség képviselőiből;
d) szakértői csoportból (orvos-, pszichológus-, vegyész-, 

fegyverszakértő, tolmács stb.).
A KOT csoportjait célszerű kiegészíteni az előzőekben 

felsorolt összekötőkkel, tanácsadókkal, szakértőkkel, illetve 
a szükségletnek megfelelően újabb csoportokat létrehozni 
(pl.: értékelő-, szakértői csoport, stb.).

A terrorista csoportok elfogásának, 
felszámolásának elvei, módjai és módszerei

129. A terrorista csoportok felszámolása a rendőri, az 
operatív szervek és a csapaterő tervszerűen összehangolt, kö
vetkezetesen aktív és hatékony tevékenységét követeli meg. 
A felszámolásra irányuló karhatalmi harctevékenység a csa
paterő részéről magas fokú szakmai-gyakorlati ismereteket, 
kiváló lőkészséget, a fegyverek mesteri kezelését, elszántsá
got és bátorságot, kezdeményezőkészséget, kitartást és meg
fontoltságot kíván meg.

130. A csapaterő alkalmazásának két esetével kell számol
ni. Az alkalmazás egyik esete, ha a terroristák elfogását, fel
számolását és a túszok kiszabadítását -  helyi jellegű feladat 
esetén -  az illetékes rendőr-főkapitányság saját erői hajtják 
végre. A másik esete, ha központi intézkedésre vagy kérés 
alapján a BM FRE speciális akcióalegységei hajtják végre a 
feladatot együttműködésben a területi erőkkel. Az utóbbi
akra sor kerülhet helyi jellegű vagy országos jelentőségű ese
tekben is.
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131. A Belügyminisztérium speciális alegységeinek alap
vető feladata a terroristák elfogása, felszámolása, a túszok 
kiszabadítása -  együttműködésben a területi rendőri és a be
vont más belügyi erőkkel, a Munkásőrség és a Magyar Nép
hadsereg alegységeivel. Alapvető követelmény, hogy a terve
zett akció biztosítsa a feladatban részt vevő összes erő ösz- 
szehangolt tevékenységét a terroristák elfogása, felszámolá
sa, a túszok kiszabadítása érdekében, tegye lehetővé a tevé
kenység egész időszakában a létrehozott harcrendi elemek 
közötti állandó, folyamatos összeköttetést, együttműködést, 
a szükséges tájékozottságot.

132. A felszámolás bármelyik módjának alkalmazása 
előtt az első és legfontosabb feladat a tervezett akció kör
zetének lezárása, a forgalom elterelése, a veszélyeztetett te
rületek kiürítése, biztosítása.

133. A feladatban részt vevő erők megerősíthetők heli
kopterekkel, PSZH-val, páncéltörő fegyverekkel, szolgálati 
és speciálisan kiképzett szolgálati kutyákkal.

134. A felderítés fő feladata a terroristák és a túszok 
pontos tartózkodási helyének gyors megállapítása, a terro
risták létszámára, fegyverzetére vonatkozó adatok beszerzé
se. Az adatokat folyamatosan pontosítani, értékelni és ele
mezni kell, intézkedve újabb, kiegészítő információk, ada
tok beszerzéséről. A felderítést állambiztonsági, bűnügyi és 
felderítő tisztek végzik a KOT felderítő szakcsoportja, illet
ve a kiegészítésként létrehozott értékelő-, szakértői csopor
tok keretében.

135. A terrorcselekményt elkövető, túszokat fogva tartó
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terroristák felszámolását a fegyveres bűnözők elleni harc 
körülményei között kialakult rendőri taktika alapján kell 
végrehajtani. A terroristák elfogására -  felszámolására -  irá
nyuló harc rendőri taktikája azon elvek, módszerek, erők és 
eszközök összehangolt alkalmazását foglalja magában, ame
lyek biztosítják a túszok kiszabadítását és az elkövetők elfo
gását, felszámolását.

136. A felszámolás, a kiszabadítás módjai:
-  erőszak alkalmazása nélkül;
-  erőszak alkalmazásával;
-  a kettő kombinációjával.

137. Az erőszak alkalmazása nélküli felszámolási mód ma
gában foglalja: a terroristáknak a megadásra, a túszok elen
gedésére irányuló meggyőzését, szabad elvonulás biztosítását 
és a követelések teljesítését. Ez a mód ritkán vezet ered
ményre, ezért fel kell készülni, hogy a cselekmény bármely 
időszakában -  ha szükséges -  erőszak alkalmazásával tör
ténjen a terrorista csoport felszámolása és a túszok kiszaba
dítása.

138. Az erőszak alkalmazására akkor kerül sor, ha az erő
szak nélküli kiszabadítás eredménytelen, a túszok élete, tes
ti épsége veszélyben van, a terroristák hibákat követnek el, 
amelyek biztosítják az erőszak alkalmazásának az eredmé
nyességét. Ez történhet lőfegyverrel, ütő-, szúróeszközök
kel, fegyver nélküli támadó fogások, valamint kémiai -  al
tató-, kábítószerek stb. alkalmazásával.

139. Az erőszak alkalmazása nélküli és az erőszakot alkal
mazó felszámolási, kiszabadítási mód kombinációja akkor
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valósulhat meg, ha a terroristák túszaikat elengedik vagy sza
bad elvonulást kapnak, s közben olyan hibákat követnek el, 
amelyek lehetővé teszik eredményes elfogásukat.

140. A feladatvégrehajtás időszakai:
-  kapcsolatfelvétel időszaka;
-  mozgóidőszak;
-  befejező időszak.
141. A kapcsolatfelvétel időszaka akkor és ott alakul ki, 

amikor a terroristák az akció megkezdése előtt vagy azzal 
egyidőben távbeszélőn, magnószalagon, vagy írásban eljut
tatják követeléseiket a hatóságokhoz. Általában a terroris
ták kezdeményezik azt követően, miután a túszokat védeke
zésre, illetve támadásra alkalmatlan állapotba helyezték, ma
gukat pedig elbarikádozva biztosították. Ez az időszak az el
ső rendőri személy helyszínre érkezésével kezdődik, és tart 
a feladatban részt vevő erők megérkezéséig.

Feladatok a kapcsolatfelvétel időszakában:
-  a cselekmény helyének, módszerének, következményei

nek, a túszok és a terroristák kilétének, létszámának, fegy
verzetének megállapítása;

-  következtetések levonása a várható eseményekre, az 
erők igénybevételére, feladataikra, a cselekmény körzeté
nek lezárására vonatkozóan;

-  adatok gyűjtése a terroristákról, a túszokról;
-  a kapcsolat keresése-, fenntartása a terroristákkal.

142. A feladat mozgó időszaka akkor veszi kezdetét, 
amikor a terroristák követeléseiket eljuttatják az illetékes
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hatóságoknak. Ez történhet a helyszínre érkező rendőr vagy 
a követelésekkel útba indított -  elengedett -  túsz útján, to
vábbá akkor, ha előkészületeket tesznek a meneküléshez, a 
szökéshez.

Feladatok a mozgó időszakban:
-  a terroristák követeléseinek megismerése, értékelése;
-  a tárgyalást folytató személy kijelölése, felkészítése;
-  a tárgyalások folytatása, azok eredményeinek értéke

lése;
-  a levont következtetések alapján az elfogás, felszámo

lás tervezése, szervezése, a feladat irányítása, vezetése.
143. A feladat befejező időszaka bekövetkezhet a túsz

szedés helyszínén, amikor az elfogást, a felszámolást erő
szak alkalmazása nélkül vagy erőszak alkalmazásával hajtot
ták végre, valamint történhet -  a mozgó időszak eredmé
nyeként -  egy másik helyszínen, ahová a terroristák elme
nekültek vagy megérkeztek.

Feladatok a befejező időszakban:
-  a kiszabadított túszok, sebesültek ellátása, elhelyezése, 

elszállítása, személyi, anyagi eszközök pótlása, újabb feladat
ra való felkészülés szervezése, vezetése;

-  az elfogott terroristák őrzése, kihallgatása;
-  a helyszín biztosítása, a szemle megkezdése, lefolytatá

sa;
-  a részt vevő erők összevonása, ellenőrzése, tevékeny

ségük értékelése, pihentetés, étkeztetés, szolgálati helyre 
való útbaindítás;

-  összefoglaló jelentések elkészítése.
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144. Az időszakok az elfogás -  felszámolás -  során 
többször is megismétlődhetnek, ezt a felszámoló erőknek
-  az idő szempontjából -  figyelembe kell venniük.

145. Az erőszak alkalmazása nélküli kiszabadítás a tár
gyalások felvételén és folyamatos végzésén keresztül való
sulhat meg, amely kezdődik a kapcsolatfelvétel időszakában, 
de folytatódhat a befejező időszakban is.

146. A tárgyalást folytató személyekkel szemben az a 
követelmény, hogy olyanok folytassák, akiknek viselkedése, 
fellépése nyugodt, higgadt, tartózkodó, modoruk megnyerő 
és meggyőzően tudnak beszélni. Testi felépítésük kifogásta
lan (sportos), kihallgatásokban, vizsgálati és nyomozási 
munkában jártasak. Magatartásuk komoly, tekintélyt, tisz
teletet parancsoló legyen, éreztetve a hivatalos személy jel
legét. Döntési jog azonban nem illeti meg őket.

147. A tárgyalásokat -  lehetőség szerint -  két személy 
végezze. Az egyik konkrétan a tárgyalást vezesse, a másik pe
dig a további beszélgetés kérdéseit dolgozza ki, és elemezze 
a helyzetet. A terroristák beszéde, hanghordozása, személyi
sége alapján a tárgyaló személyek törekedjenek azok azono
sítására. A szerzett információikat pontosan jelentsék az ak
ciót vezető elöljárónak. A tárgyalást úgy kell folytatni, hogy 
a legtöbb eredményt érjék el a túszok életének megkímélé- 
sében, biztosítsák a rendőri erőnek a megfelelő időt a felké
szülésre, átmenetre az erőszak alkalmazásával való felszámo
láshoz, kössék le a terroristák figyelmét.

148.  A feladatok végrehajtásába bevonható erők és alkal
mazási területeik: az alegységbe szervezett területi rendőri 
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állományt a feladatok és a terület jellegének, nagyságának 
megfelelően az akció helyszínének belső és külső zárására; a 
terroristák esetleges mozgási útvonalának blokírozására; ösz- 
szegyűlt tömeg szétoszlatására, távoltartására és a forgalom 
elterelésére kell alkalmazni megfelelő tartalékképzés mellett.

A speciális kiképzettségű állományt mesterlövő-, figyelő- 
alcsoportok tevékenységénél kell alkalmazni a központi ren
deltetésű speciális akcióalegység mesterlövő-, figyelőalcso
portjai váltására, tartalékképzésre.

149. Az együttműködésre rendelt más belügyi -  határőr- 
erőket -  és a Munkásőrség helyi erőit az akció körzete külső 
zárásának a megerősítésére; egyes épületek, terepszakaszok 
átvizsgálására; a terroristák esetleges mozgási útvonalainak 
a zárására kell alkalmazni, illetve a területi rendőri erők vál
tására, megerősítésére és tartalékképzésre kell igénybe venni.

150. A Magyar Néphadsereg erőit esetleges speciális rob
bantási, műszaki feladatok ellátására, illetve a PSZH-kat a 
tűz alatt levő területek, épületek megközelítésére, az állo
mány védelmére, terroristák menekülése esetén útvonalak 
zárására, tűzfészkek lefogására kell alkalmazni megfelelő 
tartalékképzés mellett.

151. A feladat végrehajtásához szükséges harcrendi ele
mek variációjára széles körű lehetőséget ad a végrehajtó spe
ciális alegységek, területi rendőri és megerősítő erők össze
tétele, felszereltsége és kiképzettsége.

152. Lakott területen a terroristák által megszállt épület
ben való felszámoláskor a harcrend áll:

-  zárócsoportokból -  belső és külső zárás -  (területi
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rendőri és bevont együttműködő erőkből);
-  szolgálati csoportokból -  a szükségnek megfelelően -  

(területi rendőri és bevont együttműködő erőkből);
-  biztosítócsoportokból (a speciális akcióalegységekből);
-  mesterlövő-, figyelőalcsoportokból (a speciális akcióal

egységből és a területi rendőri állomány mesterlövőiből);
-  roham-felszámoló alcsoportokból;
-  műszaki-technikai alcsoportokból;
-  híradó-alcsoportokból (a többi alcsoporthoz beosztva);
-  tartalékból (a vezetési ponton elhelyezve).
153. A terroristák gépjárművön vagy azon kívül -  mene

külés, szökés, elvonulás közben -  való felszámolásakor a 
harcrend áll;

-  zárócsoportokból (területi rendőri és bevont együtt
működő erőkből);

-  mesterlövő-, figyelőalcsoportokból;
-  roham-felszámoló alcsoportokból;
-  műszaki-technikai alcsoportokból;
-  figyelőkből (a várható közlekedési irányban);
-  híradó-alcsoportokból;
-  tartalékból (a vezetési ponton elhelyezve).

154. Repülőtéren -  repülőgépből vagy gépjárműből -  a 
repülőgépbe való átszállás időszakában történő felszámolás
nál a harcrend áll:

-  biztosítócsoportokból;
-  roham-felszámoló alcsoportokból;
-  mesterlövő-, figyelőalcsoportokból;
-  műszaki-technikai alcsoportokból;
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-  híradó-alcsoportokból;
-  tartalékból (a vezetési ponton elhelyezve).

 155. A terroristák felszámolása, a túszok kiszabadítása a 
mesterlövők és figyelők együttes alkalmazásával kilövéssel, a 
roham-felszámoló alcsoportok bevetésével, lerohanással, va
lamennyi alcsoport összehangolt, együttes -  egy időben tör
ténő szervezett tevékenységével történhet.

156. Mesterlövők alkalmazásával a terroristák kilövésére 
akkor kerülhet sor, ha az akció vezetője engedélyt adott rá, 
s a túszok életét a kilövés nem veszélyezteti.

157. Minden egyes terrorista kilövésére két mesterlövőt 
kell tervezni. Több napos, hosszan tartó akció esetén a váltá
sukat meg kell szervezni, és létszámukat ennek megfelelően 
kell növelni, biztosítani. Váltásukat a kiépített tüzelőállások 
helyétől, az időjárástól, az év- és napszaktól függően 2-4 
óránként célszerű végrehajtani.

158. A mesterlövők feladatai: a folyamatos figyelés -  tűz- 
készség -  mellett állandóan készen állni a kijelölt célsze
mély (terrorista) kilövésére. A kilövést a célszemély megje
lenése és azonosítása után, külön parancsra hajtsák végre. 
A fegyvert úgy használják, hogy a célszemélyt egyetlen lö
véssel tudják megsemmisíteni, harcképtelenné tenni, -  
ugyanakkor a túszok testi épségét ne veszélyeztessék.

Fegyverzetük és felszerelésük: távcsöves puska, éjjellátó 
készülék, golyóálló mellény és mellvéd, rádiókészülék.

159. Az akciók végrehajtása során a mesterlövők mellé 
figyelőket kell beosztani, létszámuk és váltásuk megegyezik 
a mesterlövőkével.
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160. A figyelők a figyelőállást úgy válasszák meg, hogy 
az biztosítsa a zavartalan figyelést és a szükséges helyzet
változtatást, ugyanakkor nyújtson védelmet a terroristák 
fegyvereinek tűzhatása ellen. A figyelők:

a) feladatai: a figyelési szektoruk állandó és folyamatos 
figyelése, a bekövetkezett változás, mozgás -  akár a terroris
ták, akár a túszok részéről -  azonnali jelentése;

b) a célszemélyt megfigyelés útján válasszák ki, azono
sítsák, ennek eredményeit azonnal közöljék a mesterlövők
kel, jelentsék parancsnokuknak;

c) fegyverzetük és felszerelésük: pisztoly, géppisztoly, 
látcső, szögtávcső, éjjellátó készülék és egyéb infraeszköz, 
rádió-, vagy távbeszélő-készülék.

161. A roham-felszámoló alcsoportok bevetésére, leroha- 
nással való alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a kilövést 
nem engedélyezik -  mivel az a túszok életét veszélyeztet
né - ;  a behatolási útvonal biztosított, illetve a felszámolást
-  a mesterlövők által -  kilövéssel és lerohanással tervezték 
és elrendelték. Az alcsoportok létszáma a terroristák számá
tól, tartózkodási helyétől, a kidolgozott variációnak megfe
lelő felszámolási helyek számától függ. Az alcsoport:

a) feladatai: a terroristák elfogása, lefegyverzése, ártalmat
lanná tétele, a túszok kiszabadítása. Egy részük feladata le
het a közvetlen biztosítás végrehajtása is;

b) módszerei: a lerohanás, leütés, szúrás, kilövés. A fel
számolást, a kiszabadítást a többi alcsoporttal szorosan ösz- 
szehangolt és begyakorolt terv alapján hajtsák végre;
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c) fegyverzete és felszerelése: a felszámolás helyétől és 
módjától függően lehet pisztoly, különböző géppisztoly 
(AMD és deszant), rohamkés, gumibot, könnygázgránát, 
gázszóró palack, kézigránát, golyóálló mellény. Öltözete a 
környezethez alkalmazkodó -  polgári repülős-, MÁV-, pos
tás-, polgári ruha, stb. -  lehet.

162. A műszaki-technikai alcsoportok létszáma a terve
zett akció helyszínétől, annak jellegétől, az elhárítandó, 
illetve telepítendő akadályoktól függ. Az alcsoport:

a) feladata: a roham-felszámoló alcsoportok részére a ter
roristák tartózkodási helyéhez vezető megközelítési útvona
lak kiépítése, akadályok elhárítása, illetve telepítése. Éjsza
kai tevékenységnél a helyszín megvilágítása, különböző 
hangszigetelő elemek, útzárak telepítése;

b) felszerelése: a feladattól függően különböző sáncesz
közök, szerszámok, vágó-, és áttörőeszközök, speciális kö
télrendszerek, eszközök, hangszigetelő elemek, reflektorok, 
útzárak, robbanó- és pirotechnikai eszközök.

163. A híradó-alcsoportok létszáma az akcióban részt ve
vő erők, alcsoportok számától, nagyságától és a híradóesz
közök mennyiségétől függ. Az alcsoport:

a) feladatai: a folyamatos híradás szervezése és biztosítá
sa az alcsoportok és az akció parancsnoka között, továbbá 
az akcióalegység parancsnoka és az akciót irányító, vezető 
törzs között;

b) felszerelése: kis-, és középhatósugarú rádiókészülékek, 
vezetékes eszközök, kézi hangosbeszélő készülékek.
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164. Az alcsoportok megerősíthetők PSZH-val és speciáli
san kiképzett szolgálati kutyákkal. A feladat jellegétől, mé
retétől és időtartamától függően az akció végrehajtására több 
speciális akcióalegységet is igénybe lehet venni.

A terrorcselekmény 
felszámolására teendő intézkedések

165. Terrorcselekmény bekövetkezésekor annak észlelése 
(tudomásunkra jutása) történhet a szolgálatot teljesítő rend
őr -  határőrjárőr vagy őr személyes észlelése, neki történő, 
vagy az ügyeletre való bejelentése útján.

166. A rendőr -  határőrjárőr vagy őr elsődleges intézke
dései, tevékenysége:

-  jelenti elöljárójának az észlelt, eseményt, valamint azt, 
hogy mit, milyen intézkedést tervez végrehajtani;

-  amennyiben az eseményt nem személyesen észlelte, fel
jegyzi a bejelentést tevő személy adatait, a helyszínre megy, 
magát biztosítva tájékozódik, és azt követően tesz jelentést 
elöljárójának;

-  ha a megjelenése, fegyverzete és az erőviszonyok lehe
tővé teszik, megszakítja a bűncselekményt;

-  amennyiben a terrorcselekmény már befejeződött, vagy 
azt megszakítani nem tudja, adatokat gyűjt a terroristák, tú
szok pontos tartózkodási helyéről, helyzetéről, létszámuk
ról, nemzetiségükről, nemükről, fegyverzetükről és szándé
kukról, lehetőség szerint tanukat kutat fel, feljegyzi adatai
kat, jelent az elöljárónak;
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-  szükség esetén átveszi a terroristák írásbeli vagy szóbeli 
követelését, továbbítja azt;

-  a helyszín és a forgalom jellegétől függően -  a létszá
muknak megfelelően -  lezárják, biztosítják az adott objek
tumot, utcát, távol tartják az érdeklődőket;

-  az ügyelet vagy az elöljáró által helyszínre küldött meg
erősítő erőkkel együtt elzárják az esetleges menekülési irá
nyokat, ügyelve a saját biztonságukra, fedezve magukat;

-  az adott épületbe, helyszínre a megerősítő erők megér
kezése előtt ne lépjen be, kivéve, ha pontosan ismeri a ter
roristák és a túszok tartózkodási helyét, illetve ha közvetlen 
segítséget kell nyújtani a sebesülteknek;

-  a helyszínre érkező elöljárónak pontosan jelenti a ki
alakult helyzetet, megfigyelésének eredményeit, a beszer
zett adatokat, az általa foganatosított intézkedéseket, átadja
-  amennyiben nem tudja eljuttatni -  az írásbeli, vagy szóbe
li követeléseket.

167. Az elsőfokú rendőrhatóság ügyeletes tisztjének el
sődleges intézkedési tevékenysége (9. sz. vázlat)-.

-  az esemény észleléséről kapott jelentés -  bejelentés -  
alapján értékeli a helyzetet, jelent a rendőrkapitányság ve
zetőjének és az elöljáró ügyeletvezetőnek;

-  amennyiben rendőr -  határőrjárőrtől, őrtől kapta a je
lentést, pontosan feljegyzi, jóváhagyja a helyszínen levő 
rendőr -  határőr tervezett intézkedéseit, ha szükséges ki
egészíti, ha bejelentő személytől kapta az információt, fel
jegyzi annak adatait, intézkedik a bejelentés valódiságának 
ellenőrzésére,
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-  a helyszínre járőrt küld, jegyzőkönyvileg meghallgat
ja a bejelentést tevő személyt;

-  intézkedik a helyszín és környékének lezárásáról (bel
ső, külső zárás, forgalomelterelés), a tervekben rögzített sa
ját rendőri erők riasztásáról;

-  felkészül a rendőrkapitányság vezetőjének a tájékozta
tására.

168. Az elsőfokú rendőrhatóság vezetőjének intézkedé
sei, tevékenysége:

-  meghallgatja az ügyeletes tiszt jelentését, tájékozódik, 
jóváhagyja a tett intézkedéseket, ha szükséges kiegészíti, 
pontosítja őket, átveszi a feladat további irányítását;

-  értékeli a helyzetet, kijelöli a feladatban részt vevő 
saját állományt, feladatokat határoz meg részére;

-  a helyszín közelébe települ, ellenőrzi a bevezetett el
sődleges intézkedéseket, szükség szerint pontosítja, ha kell 
módosítja őket;

-  elrendeli a szükséges adatok gyűjtését, kijelöli, felkészí
ti a kapcsolatfelvevő személyt -  személyeket -  a terroris
tákkal való tárgyalásokra;

-  intézkedik a helyszín és a rendőrkapitányság közötti 
megbízható és folyamatos híradó-összeköttetés létrehozásá
ról és fenntartásáról;

-  tájékoztatja az illetékes párt- és állami szervek vezető
it;

-  a bevezetett intézkedésekről, a megismert és ellenőrzött 
adatokról folyamatosan jelentést tesz az elöljárónak, az elöl
járó ügyeletnek.
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169. A középfokú rendőrhatóság ügyeletvezetőjének in
tézkedései, tevékenysége:

-  rögzíti az elsőfokú rendőrhatóság ügyeletes tisztje je
lentését az eseményről, utasítja az ellenőrzött adatok folya
matosjelentésére;

-  jelenti a kialakult helyzetet és a tett intézkedéseket a 
rendőr-főkapitányság vezetőjének;

-  annak utasítására riasztja a KOT-ot és a karhatalmi 
feladatra kijelölt -  szükséges nagyságrendű -  alegységeket;

-  gondoskodik a folyamatos, megbízható összeköttetés 
fenntartásáról az elsőfokú rendőrhatóság vezetőjével, ügye
letével;

-  pontosan és folyamatosan rögzíti az érkező újabb je
lentéseket, adatokat;

-  felkészül a rendőr-főkapitányság vezetőjének a tájé
koztatására.

170. A középfokú rendőrhatóság vezetőjének intézkedé
sei, tevékenysége (10. sz. vázlat):

-  meghallgatja az ügyeletvezető jelentését, jóváhagyja az 
addig tett intézkedéseket -  ha szükséges kiegészíti őket - ,  
átveszi a feladat további irányítását;

-  a tájékozódás után jelentést tesz az ismert és ellenőr
zött adatokról a Belügyminisztérium vezetőinek, a BM fő
ügyeleti osztályának;

-  magához rendeli helyetteseit, megszabja feladataikat, 
intézkedik a helyszínen levő állomány saját erőkkel való 
megerősítéséről, a KOT tájékoztatásáról, szükség esetén a 
BM FRE speciális akcióegység igényléséről;
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-  tájékoztatja az illetékes párt-, és állami vezetőket a ki
alakult helyzetről;

-  a vezetés érdekében a helyszín közelébe települ;
-  a helyszínen beszámoltatja a helyzetről, a tett intézke

désekről a helyi rendőri vezetőt, jóváhagyja -  ha szükséges 
kiegészíti -  az intézkedéseket;

-  a KOT-tal megkezdi a több variációt tartalmazó akció
terv kidolgozását, intézkedik a törzs speciális szakértőkkel 
való kiegészítéséről;

-  intézkedik a felderítés folyamatos végzéséről, az is
mert adatok kiegészítéséről, ellenőrzéséről;

-  felkészül a döntés meghozatalára, elhatározása jelenté
sére a Belügyminisztérium vezetőinek.
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III. RÉSZ

A CSAPATERŐ 
KARHATALMI SZOLGÁLATI 

TEVÉKENYSÉGE
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AZ ÁR- ÉS BELVÍZ KÖVETKEZMÉNYEI 
FELSZÁMOLÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

171. Árvíz: a jégtorlódás, hóolvadás, esőzés következté
ben megduzzadt folyónak a medréből kicsapó és nagyobb 
száraz területet elárasztó vize.

172. Belvíz: valamely földterületen, mélyebb fekvésű ré
szen a talajból feltörő, töltésen átszivárgó vízből, csapadék
ból (eső, árvíz) összegyűlt, lefolyás nélküli nagyobb víztö
meg.

173. Árvízvédelem: az árvíz idején vagy a megelőzésre 
szükséges munkálatok és intézkedések összessége.

174. Az árvíz kialakulását előidéző okok és körülmények:
a) a nagyobb mennyiségű esőt, hirtelen hóolvadás követ

keztében összegyűlő vizet a folyómeder nem tudja befogad
ni;

b) egy adott földterületen, mélyebb fekvésű részen a le- 
folyástalanság következtében a visszamaradt víz összegyű
lik;

c) rombolás, kártevés következtében, a zsilipek, gátak 
olyan sérüléseket szenvedtek, hogy a folyók, tavak, víztáro
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lók vize elárasztja az ipari, mezőgazdasági vagy lakott terü
leteket;

d) nem tartják be az árvízvédelmi biztonságot, az árvízvé
delmi védőművek megóvását, vízlefolyások és természetes 
tavak medrének épségét biztosító szabályokat, hatósági elő
írásokat;

e) a vizek medrébe olyan tárgyakat vagy anyagokat jut
tatnak, amely a víz lefolyását akadályozza vagy megváltoz
tatja;

f )  a part mentén fekvő ingatlanok művelése során az azon 
levő létesítmények kezelésével vagy fenntartásával a vizek 
természetes folyását, a meder és a part, valamint a part- és a 
part menti létesítmények állapotát és üzemeltetését veszé
lyeztetik, vagy ezek fenntartási munkáinak végzését akadá
lyozzák.

175. Az árvízvédelmi tevékenység vezetése:
a) az ár- és belvíz következményei felszámolásának bizto

sítását a karhatalmi feladatok tervezésére, szervezésére, irá
nyítására, ellenőrzésére létrehozott BM OKT és a KOT ve
zeti;

b) a törzsek ezen időszakra kiegészülnek a rendőrségtől a 
vízügyi igazgatóságokhoz, a határőrségtől, a tűzoltóságtól, 
a Munkásőrségtől, a Magyar Néphadseregtől a KOT-ba ve
zényelt összekötő tisztekkel, a BM OKT pedig a BM árvízvé
delmi ügyeletével, valamint az érintett szakszolgálati ágak 
szakembereivel;

c) az ár- és belvíz elleni védekezéssel kapcsolatban a bel-
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ügyi szervekre háruló feladatok összefogása, irányítása és 
végrehajtásának ellenőrzése országos szinten a BM OKT ve
zetőjének, megyei (budapesti) szinten a rendőr-főkapitány- 
ság vezetőjének a feladata.

176. Az árvízvédelmi tevékenység jellemzői:
a) országos irányítása az árvízvédelmi készültség beálltáig 

az Országos Vízügyi Hivatal (a továbbiakban: OVH) elnöké
nek, a védekezési készültség tartama alatt az OVH elnöké
nek mint kormánybiztosnak, különösen nagy veszély esetén 
a kormánybizottságnak a hatáskörébe tartozik;

b) az objektív veszélyhelyzet megelőzése és elhárítása tö
megigényes feladat, ezért a következményei felszámolásá
nak biztosítására csapaterőt kell alkalmazni;

c) a feladat végrehajtása kezdődhet a közvetlen veszély- 
helyzet beállta előtt vagy annak bekövetkezésekor;

d) a veszélyhelyzet beállta előtt vagy a védekezés ideje 
alatt pánik, illetve ellenséges politikai tömeghangulattal le
het számolni, lehetőség nyílik a bűnöző, garázda elemek te
vékenységének a kibontakozására.

177. A következmények felszámolása az állami szervek, 
a fegyveres erők és a fegyveres testületek, az önkéntes tár
sadalmi segítők és az állampolgárok szervezett, összehan
golt munkáját és együttműködését követeli meg. A felszá
molás sokirányú intézkedések végrehajtását vonja maga után, 
biztosítását csak csapaterő bevonásával lehet megoldani.

178. A csapaterő igénybevételére sor kerülhet a veszély- 
helyzet közvetlen beállta előtt és annak bekövetkezésekor.
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A kirendelt erők feladataikat szakirányítással vagy a köz
vetlen parancsnok vezetésével hajtják végre.

179. A feladatok irányítását közösen, megalapozottan, 
mindenre kiterjedően, tervszerűen kell végrehajtani, össze 
kell hangolni az operatív szervek, a csapaterő, a polgári la
kosság tevékenységét. Szoros együttműködést kell szervezni 
a csapaterő, a mentést irányító parancsnokság és a mentés
ben részt vevő erők között.

180. A csapaterő a feladatát a belügyminiszternek és az 
OVH vezetőjének együttes utasításában foglaltak szerint kö
teles ellátni.

181. A csapaterő fő feladata a közbiztonság és az adott 
helyzetben megkövetelhető rend fenntartása, illetőleg annak 
helyreállítása, a helyszínre érkező mentőegységek zavarta
lan munkájának biztosítása, továbbá az élet- és vagyonmen
tésben való közreműködés.

182. A csapaterő alkalmazására, eszközökkel, felszerelé
sekkel való ellátására az állami szerv vezetőjével közösen 
tervet kell készíteni.

183. A csapaterőt figyelő-, jelzőszolgálat, zárás, rendfenn
tartó, forgalomszabályozó szolgálat, ideiglenes őrzési felada
tok, élet- és vagyonmentés végrehajtására kell alkalmazni. 
Ilyenkor:

a) a várható veszélyhelyzet esetén összefüggő rendszerű 
figyelő-jelző szolgálatot kell szervezni figyelés, biztosítás, je
lentés, riasztás céljából. A szolgálatot figyelőőrsökkel, fi- 
gyelő-jelző őrökkel kell végrehajtani;
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b) a tömeg távoltartását, kitelepítés esetén a lakosság 
visszaszivárgásának megakadályozását, a mentési munkála
tok zavartalan biztosítását zárással kell megoldani;

c) a rend helyreállítására, fenntartására, a kiadott intéz
kedések betartására, a mentőegységek zavartalan munkájá
nak biztosítására, a bűncselekmények elkövetésének megaka
dályozására rendfenntartó járőrszolgálatot kell szervezni;

d) a közutaknak, a közterületeknek a forgalom elől való 
elzárását, a forgalom elterelését, a veszélyhelyzet elhárításá
ban részt vevő gépjárművek mozgásának zavartalan biztosí
tását forgalomszabályozással kell végrehajtani;

e) a visszamaradt, kimentett, védekezéshez használt anya
gok, javak, fontosabb vízi létesítmények, objektumok fo
lyamatos őrzésére ideiglenes őrséget kell létrehozni;

f )  az élet- és vagyonmentést speciálisan kiképzett alegy
ségekkel, a szükségnek megfelelő védőöltözetben és kisegítő 
tő eszközökkel lehet végrehajtani;

g) a veszély helyszínén a mentési munkálatokat veszélyez
tető, akadályozó csoportokat szét kell oszlatni; a kirendelt 
erőket meg lehet erősíteni vízágyúval;

h) a feladat végrehajtására kirendelt vagy biztosított erők
ből tartalékot kell képezni a váratlanul jelentkező feladatok 
megoldására.

184. A biztosítási feladatokat végrehajtók között meg
bízható rádió-összeköttetést kell szervezni.

85

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /83



A FÖLDRENGÉS KÖVETKEZMÉNYEI 
FELSZÁMOLÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

185. Földrengés: a földkéreg megrázkódása belső, geoló
giai erők, illetve változások hatására.

186. A földrengés következményei felszámolásának biz
tosítása a veszélyhelyzet elhárítására végrehajtandó munká
latok és kiadott intézkedések összessége.

187. A földrengés kialakulásának körülményei:
a) a belső geológiai erők hatására a földkéreg mozgása 

észlelhető, illetve hatására súlyos veszélyhelyzet alakul ki;
b) a védekezés az illetékes szervek előrejelzése alapján 

szükségessé válik.
188. A biztosítási tevékenység vezetése:
a) a következmények felszámolásának biztosítását a BM 

OKT és KOT tervezi, szervezi, vezeti és irányítja. A törzsek 
tervező, szervező munkájukba a szükséges mértékig bevon
ják a veszélyhelyzet elhárításában részt vevő szakembereket, 
mentési munkálatokat végző csoportok-, illetve az állami irá
nyító szervek vezetőit vagy megbízottait;
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b) a veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos belügyi fel
adatok végrehajtásáért országos szinten a BM OKT vezetője, 
megyei (budapesti) szinten a rendőr-főkapitányság vezetője 
a felelős.

189. A biztosítási tevékenység jellemzői:
a) a veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos munkálato

kat kormánybiztos irányítja;
b) az objektív veszélyhelyzet következményeinek felszá

molása tömegigényes feladat, a munkálatok biztosítása csa
paterő bevonását igényli;

c) a kialakult helyzet lehetőséget ad a bűnöző, garázda 
elemek tevékenységére.

190. A következmények felszámolása az állami szervek, 
a biztosításra kirendelt csapaterő és a mentési munkálatokat 
végző csoportok összehangolt munkáját és szoros együttmű
ködését követeli meg. A veszélyhelyzet közvetlen kialakulá
sa utáni időszakban az érintett lakosság segítségére a pánik- 
hangulat miatt általában számolni nem lehet.

191. A csapaterő a feladatát az elemi csapások következ
ményei elhárítására vonatkozó jogszabályok és belügyi ren
delkezések előírásainak megfelelően köteles ellátni.

192. A csapaterő fő feladata a közbiztonság és a köz
rend helyreállítása, illetve annak fenntartása, a helyszínre ér
kező mentőcsoportok zavartalan munkájának biztosítása, az 
élet- és vagyonmentésben való részvétel.

193. Az irányításban, biztosításban, mentésben részt vevő
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erők munkáját össze kell hangolni, az irányítást közösen, 
tervszerűen kell megvalósítani, a különböző irányú felada
tok végrehajtására tervet kell készíteni.

194. A csapaterőt zárási, forgalomszabályozási, rendfenn
tartói, élet- és vagyonmentési feladatokra kell alkalmazni. 
Ezekben az esetekben:

a) & veszélyeztetett területet összefüggően vagy nem ösz- 
szefüggően kell lezárni, megakadályozva ezzel illetéktelen 
személyeknek a bejutását, kiürítés esetén a visszaszivárgást, 
biztosítva a mentőegységek zavartalan munkavégzését;

b) szabályozni kell a lezárt területre való be- és kiléptetés 
rendjét, ennek céljából a be- és kiléptető helyeken EÁP-ot 
kell felállítani;

c) a rend helyreállítására, fenntartására, az életbe lépte
tett rendkívüli intézkedések betartására, bűncselekmények 
elkövetésének megakadályozására, a mentőegységek zavar
talan munkavégzésének biztosítására rendfenntartó járőrszol
gálatot kell szervezni;

d) a mentésben, a sebesültek, a halottak elszállításában 
részt vevő gépjárművek zavartalan, gyors mozgása érdeké
ben az eredeti közlekedési rendtől való eltérést forgalomsza
bályozással kell biztosítani;

e) a kimentett anyagok, javak, fontosabb objektumok fo
lyamatos őrzésére ideiglenes őrséget kell létrehozni;

f )  az élet- és vagyonmentési munkálatokba csak ezen fel
adatok végrehajtására kiképzett és speciális védőöltözettel, 
felszereléssel ellátott alegységeket lehet bevonni;
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g) a feladatok végrehajtására kirendelt vagy biztosított 
erőkből tartalékot kell képezni a váratlanul jelentkező fel
adatok megoldására.

195. A veszély helyszínén a mentési munkálatokat veszé
lyeztető, akadályozó csoportokat szét kell oszlatni, a ki
rendelt erőket meg lehet erősíteni vízágyúval.

196. A biztosítási feladatokat végrehajtók között a zárás 
vonalán alegységparancsnokig, más szolgálati feladatot ellá
tók között járőrig, őrig lemenően rádió-összeköttetést kell 
szervezni.
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A NAGYMÉRVŰ TÜZESETEK 
KÖVETKEZMÉNYEI 

FELSZÁMOLÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

197. Tűzeset: gyújtogatás vagy véletlenül bekövetkezett 
tűz, amely vagyontárgyakat, épületeket pusztít.

198. Tűzvész: nagy területre kiterjedő, elemi csapásként 
pusztító tűz.

199. Nagymérvű tűzesetnek kell tekinteni azon eseteket, 
amikor a veszélyhelyzet egyedi intézkedéseket, következmé
nyei felszámolásának biztosítása tűzoltó-alegységek (-egység) 
és a csapaterő igénybevételét teszi szükségessé.

200. A nagymérvű tűzesetek következményei felszámolá
sának biztosítása a tűz eloltása érdekében végrehajtandó 
munkálatok és a kiadott intézkedések összessége.

201. A nagymérvű tűzesetek kialakulásának körülményei:
a) nem tartják be a megelőző tűzrendészeti rendelkezé

seket;
b) megszegik a kötelező szabványban és szabályzatban 

foglalt tűzrendészeti előírásokat;
c) szándékosan előidézik;
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d) természeti jelenségek következményeként jön létre 
(villámcsapás, öngyulladás, stb.).

202. A biztosítási tevékenység vezetése:
a) a következmények felszámolásának biztosítását a BM 

OKT és a KOT tervezi, szervezi és irányítja. A biztosítási fel
adatok végrehajtására kirendelt csapaterő közvetlen irányítá
sára a törzsekből célszerű irányítócsoportot a helyszínre 
küldeni;

b) a törzsek a tervező, szervező munkába vonják be az ol
tásban és mentésben részt vevő szervek szakembereit, első
sorban a tűzoltóság összekötő tisztjét. A helyszínen kérjék 
ki minden esetben a tűzoltásvezető véleményét;

c) a biztosítási feladatok végrehajtásáért a BM OKT veze
tője és a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok veze
tői, a tűzoltásért és a mentési munkálatokért a tűzoltásveze
tő és a területileg illetékes tűzoltóparancsnok a felelős;

d) a tűzeset helyszínén a tűzoltásvezetőnek az oltással, 
mentéssel közvetlenül összefüggő minden utasítása és állás- 
foglalása mindenkire kötelező.

203. A következmények felszámolása a tűzoltó-alegysé
gek (-egység) és a biztosításra kirendelt csapaterő összehan
golt munkáját és szoros együttműködését követeli meg. A 
tűz keletkezése utáni közvetlen időszakban az érintett la
kosságtól vagy a dolgozóktól a kialakult pánikhangulat mi
att segítség általában nem várható.

204. A tűzoltók oltási és mentési munkája zavartalan 
végzésének biztosításához minden esetben csapaterő igény
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bevételére van szükség.
205. A csapaterő fő feladata a közbiztonság és az adott 

helyzetben megkövetelhető rend helyreállítása, illetve fenn
tartása, az oltó- és mentőcsoportok zavartalan munkájának, 
a gépjárművek gyors mozgásának, az oda- és az elvezető 
utak szabadon tartásának, a vizsgálati munka gyors, zavarta
lan folytatásának a biztosítása.

206. A csapaterő feladatát a biztosítási munkálatok vég
rehajtására kiadott jogszabályokban, belügyi rendelkezések
ben és együttműködési tervekben foglaltaknak megfelelően 
köteles ellátni.

207. A csapaterő parancsnoka a helyszínre érkezéskor a 
végrehajtandó feladatokat pontosítsa a tűzoltásvezetővel. A 
feladatot végrehajtó parancsnokok kötelesek a helyszínen 
tartózkodó szakközegek és a kormány megbízottjának uta
sításait teljesíteni, munkájukban támogatni őket.

208. A csapaterőt zárási, forgalomszabályozási, biztosító 
őri, mentési feladatokra kell alkalmazni. Ezekben az esetek
ben:

a) a közvetlenül veszélyeztetett területet összefüggően 
le kell zárni, ezen belül csak a tűzoltást végzők tartózkod
hatnak. A közvetve veszélyeztetett területet kombináltan 
(kordonkötél és őrök) lehet lezárni annak megakadályozásá
ra, hogy a veszélyeztetett területre illetéktelenek bejussa
nak;

b) a mentésben részt vevő sebesült-, halottszállító gép
járművek zavartalan, gyors mozgása érdekében forgalomel-
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terelés, -szabályozás végrehajtására forgalomszabályozó szol
gálatot kell szervezni. Ha a tűzzel robbanás veszélye is (tűz
veszélyes robbanóanyagok, repülőgép) párosul, a zárás vona
lát, a forgalomelterelés irányát a robbanás várható irányá
nak figyelembevételével kell kiválasztani.

c) szabályozni kell a lezárt területre való be- és kiléptetés 
rendjét, ennek céljából a be- és kilépőhelyeken EÁP-ot kell 
felállítani. A szolgálati személyeken kívül a polgári ruhában 
levő önkéntes tűzoltók, bal karjukon fehér alapon piros ÖT 
feliratú karszalaggal, vagy külön engedéllyel rendelkező sze
mélyek (a rádió, a TV, a sajtó dolgozói, fotósok) léphetnek 
be;

d) a tűz okának kiderítése érdekében vizsgálati munkát 
folytató szakemberek gyors, zavartalan munkavégzése érde
kében biztosító őrszolgálatot kell szervezni;

e) a mentési munkálatokban csak az erre kiképzett al
egységek, személyek vehetnek részt az erre a célra rendsze
resített védőöltözetben és felszerelésekkel; robbanó-, mér
gező anyagok jelenléte esetén a megközelítéshez, mentéshez, 
oltáshoz igénybe lehet venni PSZH-t;

f)  a feladat végrehajtására kirendelt vagy biztosított erők
ből tartalékot kell képezni a váratlanul jelentkező feladatok 
megoldására;

g) a veszély helyszínén a mentési munkálatokat veszé
lyeztető, akadályozó csoportokat szét kell oszlatni, a ki
rendelt erőket meg lehet erősíteni vízágyúval.
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209. A biztosítási feladatokat végrehajtók között meg
bízható rádió-összeköttetést kell szervezni.

210. A középmagas és magas épületekben keletkezett tűz 
esetén a zárás vonalát -  a tűzoltásvezetővel egyetértésben -  
az épülettől számítva olyan távolságra kell meghatározni, 
hogy az esetleg lehulló égéstermékek vagy a ledőlő fal ne 
okozhasson kárt az állományban.

a) középmagas épület az, amelyben a legfelső használati 
szint (helyiség) padlósíkja 13,65 méternél magasabb, de leg
feljebb 30 méterre van az építmény bejárata előtti járda
szint (vagy rendezett terepszint) felett;

b) magas épület az, amelyben a legfelső használati szint 
(padlósík) magassága a 30 métert meghaladja az építmény 
bejárata előtti járdaszint (vagy rendezett terepszint) felett.
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A JÁRVÁNYOS ÁLLATMEGBETEGEDÉS 
KÖRZETÉNEK BIZTOSÍTÁSA

211. Járványos állatmegbetegedés: az állatok körében a 
járványos, fertőző betegség tömeges előfordulása, elterjedé
se, illetve az így előforduló betegségek.

212. Az állatmegbetegedések körzetének biztosítása az 
érvényben levő és rendkívüli időszakra kiadott intézkedések 
maradéktalan betartását foglalja magában.

213. A járványos állatmegbetegedés kialakulásának kö
rülményei:

aj nem tartják be a megelőzésre, bejelentésre, védőoltás
ra vonatkozó állategészségügyi rendelkezéseket;

b) megbetegedések esetén nem tesznek eleget a gyógyí
tásra, elkülönítésre, az elhullott állatok megsemmisítésére, 
fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályok és állategészségügyi 
rendelkezések előírásainak;

c) megszegik a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző 
betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozá
sa végett elrendelt zárlat, járványügyi felügyelet Vagy ellen
őrzés szabályait;
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d) szándékosan előidézik a járványt.
214. A biztosítási tevékenység vezetése:
a) az állatmegbetegedések körzetének biztosítását a kar

hatalmi feladatok tervezésére, szervezésére, vezetésére, ellen
őrzésére létrehozott BM OKT és a KOT irányítja;

b) a törzsek ezen időszakra -  a szükséges mértékig -  a 
tervező, szervező és ellenőrző munkába vonják be az állami 
és gazdasági szervek (tanács, egészségügyi szerv, termelőszö
vetkezet, állami gazdaság) vezetőit, szakembereit (állatorvos, 
állattenyésztő);

c) a biztosítási feladatok- végrehajtásáért országos szinten 
a BM OKT vezetője; több járás esetén a rendőr-főkapitány
ság; ha a járvány egy járásra terjed ki, a rendőrkapitányság 
vezetője a felelős;

d) a járvány továbbterjedésének megakadályozásáért, el
fojtásáért, a biztosítás anyagi-, pénzügyi, egészségügyi felté
teleinek a megteremtéséért az adott színtű tanácselnök, illet
ve az illetékes gazdasági vezetők a felelősek.

215. A járványos állatmegbetegedés jellemzői:
a) elterjedése a népgazdaságra nézve különösen nagy ká

rokkal jár;

b) megakadályozása, elfojtása az állampolgárok részéről 
ellenállásba ütközhet;

c) méretét tekintve kiterjedhet egy gazdaságra, egy vagy 
több államigazgatási területre, egy bizonyos földrajzi egy
ségre, az egész ország területére.
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A biztosítás elvei, módja és módszerei

216. Öt órán belül az orvos által megállapított járvány mi
att elrendelt zárlat során a nagyüzemi gazdaságokban a fer
tőzött helyek körül ideiglenes (drótkötél) kerítést kell 
felállítani.

217. 36 órán belül a fent említett körülményekhez viszo
nyítva tartós drótkerítést (2 méter magasságú dróthálóból 
vagy ugyanolyan magasságú tíz szál szögesdrótból) kell léte
síteni.

218. A kerítésen való ki- és bejárás céljából zárható ka
put kell létesíteni, amelyet fertőtlenítőszőnyeggel és fertőt
lenítőberendezéssel kell ellátni.

219. A 216-218. pontban felsoroltak vonatkoznak a ház
táji és egyéb állattartók udvarának lezárására és őrzésére is 
a helyi adottságok figyelembevételével.

220. A lezárt területre -  zárás ideje alatt -  a be- és kilé
pés csak az állatorvos engedélyével történhet.

221. A biztosítás az állami szervek, az egészségügyi szer
vek és a csapaterő összehangolt munkáját és együttműködé
sét követeli meg.

222. Csapaterő igénybevételére akkor kerül sor, ha a zár
lat legalább egy nagyüzemi gazdaság területére terjed ki. 
A csapaterő a feladatát a megelőzés, a járvány megszünteté
se érdekében a kiadott jogszabályok és belügyi rendelkezé
sek alapján köteles ellátni. Feladata a járvány sújtotta terü
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letek lezárása, a kiadott rendelkezések betartásának ellenőr
zése.

223. A csapaterőt őrzési, rendfenntartói, biztosító őri 
szolgálatra kell alkalmazni.

224. A majorok, állattenyésztő telephelyek, nagyüzemi 
gazdaságok lezárását ideiglenes őrségek szervezésével kell 
végrehajtani úgy, hogy a be- és kijáratokhoz, ettől számítva 
pedig látótávolságra, de legalább 100 méterenként őrhelye
ket kell kijelölni -  őrhelyenként két fővel és négyórás váltá
sokkal számolva.

aj négy őrhelyig őrparancsnokot és felvezetőt, ennél több 
őrhely esetén őrparancsnokot és két felvezetőt kell tervez
ni; ha a váltás végrehajtásának ideje a harminc percet megha
ladja, járművet kell biztosítani;

b) őrségenként őrnaplót, őrhelytáblázatot és őrhelyvázla
tot kell készíteni; a parancsnokok és a pihenő őrök részére 
legalább egy berendezett helyiséget kell biztosítani.

225. EÁP-ot kell felállítani a fő- és mellékútvonalak ki- 
és bejáratához, ha egy egész közigazgatási területet helyez - 
nek zárlat alá.

226. Rendfenntartó járőröket kell indítani a kiadott in
tézkedések betartásának, elsősorban a háztáji és egyéni ál
lattartók udvarainak ellenőrzésére. A járőrök számát úgy kell 
meghatározni, hogy egy járőr útvonala négy kilométernél 
ne legyen hosszabb, részükre járőrútirány-tervet kell készíte
ni és kiadni.
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227. Biztosítóőrt kell kirendelni az állatorvos, a hivatalos 
személyek és a gazdasági vezetők védelmére, ha azok testi 
épsége veszélyeztetve van munkájuk végzése, illetve intézke
déseik foganatosítása közben, továbbá vasútállomások, autó
busz-pályaudvarok ellenőrzése céljából, ha egy egész közigaz
gatási területet helyeztek zárlat alá, és a leszállás a közhasz
nálatú járművekről tiltva van.

228. A csapaterő vagy az őrség parancsnoka a meghatá
rozott időpontokban köteles jelentést tenni az illetékes rend
őri vezetőnek. A rendellenességekről tájékoztatni kell a ta
nácsi és a gazdasági vezetőket is.

229. Az őrségparancsnokok, a járőrvezetők, a biztosító
őr és a csapaterő parancsnoka között rádió-, az illetékes 
rendőri vezető és a csapaterő parancsnoka között vezetékes 
vagy rádió-összeköttetést kell biztosítani.
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A TÖMEGSZERENCSÉTLENSÉG 
KÖVETKEZMÉNYEI 

FELSZÁMOLÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

230. Tömegszerencsétlenség (katasztrófa): rendszerint 
hirtelen bekövetkező, súlyos következményekkel járó, meg
döbbentő arányú esemény, amely sok embert érintő halál
esettel is járhat.

231. A biztosításon az oltás, a mentés, az eredeti forgal
mi, illetve közrend visszaállítása érdekében végzendő mun
kát és a kiadott intézkedések összességét értjük.

232. A közlekedési tömegszerencsétlenségen (katasztró
fán), a közúti, vasúti, vízi, légi közlekedés forgalmi hálóza
tában (útján, útvonalán) bekövetkezett általában olyan bal
esetet kell érteni, amelynek következtében legalább egy em
ber meghal, vagy súlyos testi sérülést, nagyobb számú (leg
alább kilenc) személy pedig sérülést (legalább könnyű testi 
sérülést) szenvedett.

a) a közúti tömegszerencsétlenségen (katasztrófán) olyan 
bekövetkezett csoportos (két vagy több jármű) karambolt 
kell érteni, amelynél forgalmi akadály, haláleset, súlyos sérü
lés keletkezett, továbbá ha gyúlékony, mérgező, robbanó-
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anyagot szállító jármű karambolozik, kigyullad vagy felrob
ban;

b) a vasúti tömegszerencsétlenségen (katasztrófán) azt a 
eseményt kell érteni, amikor két vasúti jármű (vasúti szerel
vény), vasúti jármű (vasúti szerelvény) és közúti jármű (jár
művek) karambolozik, továbbá vasúti jármű (vasúti szerel
vény) kisiklik, felborul, kigyullad vagy felrobban, és ezek 
következtében forgalmi akadály, halálesetjelentős anyagi 
kár keletkezik, több személy megsérül. Vasúti járműn a 
vasúti pályaként megjelölt sínpályán közlekedő járművet 
(vasútit, földalattit, fogaskerekűt) kell érteni;

c) a vízi tömegszerencsétlenségen (katasztrófán) azt kell 
érteni, amikor vízi járművek összeütköznek, zátonyra fut
nak, megfeneklenek, elsüllyednek, kigyulladnak, felrobban
nak és ennek következtében forgalmi akadály, haláleset, je
lentős anyagi kár keletkezik, több személy megsérül. Vízi 
járművön az álló- vagy folyóvizen közlekedésre, szállításra 
alkalmas, valamint a víz felületén egyéb célból üzemeltetett, 
elhelyezett eszközt kell érteni;

d) a légi tömegszerencsétlenség lehet légi katasztrófa, légi 
baleset, légi sérülés, kényszerleszállás. Légi járművön a köz
lekedési, szállítási, sport- és egyéb különleges célokat szolgá
ló repülőeszközöket kell érteni;

-  a légi katasztrófa az a rendkívüli esemény, amelynek 
során vagy amelynek következtében 30 napon belül egy 
vagy több személy meghal, vagy életveszélyesen megsérül, il
letve a légi jármű annyira megsérül, hogy a javítási költség a 
nagyjavítás költségét meghaladja;
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-  a légi baleset az a rendkívüli esemény, amelynek során 
egy vagy több személy nyolc napon túl gyógyuló sérülést 
szenved, illetve a légi jármű annyira megsérül, hogy a javítási 
költsége a légi jármű beszerzési értékének a 15 %-át megha
ladja;

-  a légi sérülés az a rendkívüli esemény, amelynek során 
egy vagy több személy nyolc napon belül gyógyuló sérülést 
szenved, illetve a légi jármű annyira megsérül, hogy a javítá
si költség a légi jármű beszerzési értékének a 15 %-át nem ha
ladja meg;

-  a kényszerleszállás az a rendkívüli repülőesemény, ami
kor a légi járművel -  a repülési feladat teljesítését megsza
kítva -  kényszerű leszállást hajtanak végre azért, mert a to
vábbi repülés a repülőgép biztonságát veszélyezteti. A kény
szerleszállást, a lezuhanást, az üzemanyag-szétfolyást és 
egyéb veszélyes körülményeket minden esetben katasztró
fának kell tekinteni, mert ott az égés, a robbanás bármely 
pillanatban bekövetkezhet;

e) az üzemi tömegszerencsétlenségen (katasztrófán) a 
termelő vagy nem termelő (gyár, raktár) üzemekben bekö
vetkezett olyan eseményt (omlás, robbanás) kell érteni, 
amelynek következményeként haláleset, személyi sérülés 
vagy jelentős anyagi kár keletkezett;

f)  az épületi (intézmények, hivatalok, lakótömbök, isko
lák, művelődési központok stb.) tömegszerencsétlenségen 
(katasztrófán) olyan eseményt kell érteni, amelynek követ
keztében haláleset, személyi sérülés történt vagy jelentős 
anyagi kár keletkezett.
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233. A katasztrófák jellemzői:
a) majdnem kivétel nélkül több halálesettel, sok súlyos 

sérülttel, a népgazdaságra és a magánszemélyekre jelentős 
anyagi kárral járnak;

b) az égés, robbanás bekövetkezése nagy területeket tesz 
veszélyeztetetté;

c) a személyszállító járművek esetében mindig számolni 
kell a pánikhangulattal, bűncselekmények elkövetésével;

d) a feladat kezdődhet a tömegszerencsétlenség bekövet
kezése előtt (kényszerleszállás) vagy bekövetkezésekor.

234. A katasztrófák kialakulásának körülményei:
a) nem tartják be az adott területre vonatkozó közle

kedési rend szabályait;

b) megsértik a különböző jogszabályokban előírt szállítá
si, rakodási (gyúlékony, robbanóanyagok) szabályokat;

c) munkaköri feladatok hanyag teljesítése (MÁV-, repü
lőszolgálat) következtében;

d) műszaki okok miatt.
235. A biztosítási tevékenység vezetése:
a) a biztosítással kapcsolatos belügyi feladatok tervezé

séért, szervezéséért, végrehajtásáért a BM OKT és a KOT 
vezetője a felelős;

b) a törzsek erre az időszakra kiegészülhetnek a tömeg
szerencsétlenség fajtájától függően a KPM, a HM, a tűzoltó
ság és az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium (továb-
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biakban: ÉVM) szakembereivel, valamint a mentésben részt
vevő speciális mentőcsoportok vezetőivel;

c) a biztosításban részt vevő erők feladatának összehan
golásáért -  a tömegszerencsétlenség kiterjedésétől és sú
lyosságától függően -  országos szinten a BM OKT vezetője, 
illetve a területileg illetékes rendőr-főkapitányság vagy rend
őrkapitányság vezetője a felelős.

A biztosító szolgálat elvei, módjai 
és módszerei

236. A biztosítás a mentő-, oltóegységek és a csapaterő 
összehangolt munkáját és együttműködését követeli meg.

237. A csapaterő igénybevételére a tömegszerencsétlen
ség bekövetkezésekor kerülhet sor, ha a tömegszerencsétlen
ség olyan méretű, amely veszélyezteti a biztonságos közle
kedést, a termelést, a munkavégzést.

238. A csapaterő feladata a közbiztonság és az adott hely
zetben megkövetelhető rend helyreállítása, illetve fenntartá
sa, a mentő-, oltóegységek zavartalan munkájának, a gépjár
művek gyors mozgásának, az oda- és elvezető utak szabadon 
tartásának, a tűz keletkezésének okát vizsgáló és a helyszíni 
szemlét folytató bizottságok munkája gyors, zavartalan le
folytatásának biztosítása,

239. A csapaterő a feladatát a mentés, oltás, védekezés 
érdekében kiadott rendeletek, utasítások, szabályok és az

104

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /102



együttműködési tervekben foglaltaknak megfelelően köteles 
ellátni.

240. A feladatot végrehajtó parancsnokok kötelesek a 
helyszínen tartózkodó szakközegek (tűzoltásvezető, men
tést irányító, a helyszíni szemlebizottság vezetője) és a kor
mány megbízottjának -  ha kijelölték -  utasításait teljesíte
ni, munkájukban támogatni őket.

241. A csapaterő parancsnoka a helyszínre érkezéskor 
pontosítsa a végrehajtandó feladatokat a mentésért, oltásért 
felelős vezetővel (parancsnokkal).

242. A csapaterőt zárási, forgalomszabályozási, őrzési, 
biztosítói, mentési feladatokra lehet alkalmazni az alábbiak 
szerint:

a) a közvetlen veszélyeztetett (tűzzel, robbanásveszéllyel 
járó) területet összefüggően le kell zárni, ezen belül csak a 
mentést, az oltást végző személyek tartózkodhatnak, vízi 
tömegszerencsétlenség esetén a közvetlen zárás végrehajtásá
ra ki kell rendelni a területileg illetékes vízirendészeti szerv 
motorcsónakjait;

b) a közvetetten veszélyeztetett területet kombináltan 
(kordonkötéllel és őrökkel) kell lezárni -  vízi tömegszeren
csétlenség esetén ez a zárás a parton történik, megakadá
lyozva, hogy a veszélyeztetett területre illetéktelen szemé
lyek, járművek bejuthassanak;

c) ha robbanás (robbanóanyagok, repülőgép), omlás, 
(üzemi, középületi) veszélye is fennáll, ez esetben a zárás vo
nalát, a forgalom elterelését a robbanás, omlás várható irá
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nyának figyelembevételével úgy kell kiválasztani, hogy élő 
erőt, gépjárműveket ne veszélyeztessen;

d) szabályozni kell a lezárt területre való be- és kijutás 
rendjét, ennek érdekében a ki- és belépő helyeken EÁP-ot 
kell felállítani, a szolgálati személyeken, gépjárműveken kí
vül csak külön engedéllyel rendelkező személyek, (a rádió, a 
TV, a sajtó munkatársai, fotósok) gépjárművek juthatnak be;

e) a mentésben, oltásban részt vevő -  sebesült, halottszál
lító -  gépjárművek zavartalan, gyors mozgásának, a forgalom 
elterelésének, lezárásának végrehajtására forgalomszabályo
zó szolgálatot kell szervezni, vízi tömegszerencsétlenség 
esetén ezen feladatok végrehajtására ki kell rendelni a terü
letileg illetékes vízirendészeti szerv motorcsónakjait, illetve 
azon önkéntes rendőröket, akik motorcsónakkal látnak el 
szolgálatot;

f )  a mentési munkálatok végrehajtásához szükséges és tá
rolt, a kimentett és szállításra váró anyagi javak őrzésére 
ideiglenes őrséget kell kijelölni;

g) a tömegszerencsétlenségeket kiváltó ok kiderítése ér
dekében vizsgálati munkát folytató szakemberek gyors, za
vartalan munkavégzése érdekében biztosító őrszolgálatot 
kell szervezni;

h) a mentési munkálatokban csak az erre kiképzett alegy
ségek, személyek vehetnek részt, az erre a célra rendszere
sített védőöltözetben és felszerelésekkel. Mérgező, robbanó
anyagok jelenléte esetén a megközelítéshez, mentéshez, ol
táshoz igénybe lehet venni PSZH-t;
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i) a feladat végrehajtására kirendelt vagy biztosított erő
ből tartalékot kell képezni a váratlanul jelentkező feladatok 
végrehajtására.

243. A levegőből való felderítésre, a munkálatok, a csa
patmozgások irányítására, ellenőrzésére, anyagoknak (200 
kg-ig) a gyors helyszínre szállítására kérni lehet a BM légi- 
rendészeti parancsnoksága által üzemeltetett helikoptereket.

244. A tömegszerencsétlenség (katasztrófa) színhelyén 
a mentési munkákat veszélyeztető, akadályozó csoportokat 
szét kell oszlatni, a kirendelt erőket meg lehet erősíteni víz
ágyúval.

245. A záró-, forgalomszabályozó, EÁPés őrségparancs
nokok, a biztosítóőrök és a rendőri vezető között rádió-ösz- 
szeköttetést kell szervezni.
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IV. RÉSZ

A CSAPATERŐVEL MEGOLDANDÓ 
KARHATALMI FELADATOK 

ANYAGI, TECHNIKAI, 
EGÉSZSÉGÜGYI BIZTOSÍTÁSA
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246. A csapaterővel megoldandó karhatalmi harci és szol
gálati feladatok anyagi, technikai, egészségügyi (továbbiak
ban: ATE) feltételeinek kellő időben való biztosítása a fel
adatok sikeres végrehajtásának elengedhetetlen követelmé
nye.

247. Az ATE-biztosítás a csapaterővel megoldandó kar
hatalmi harci és szolgálati feladatok minden oldalú biztosí
tásának alapvető része. Magában foglalja azon rendszabályok 
összességét, amelyek biztosítják az ellátás, az utánpótlás 
megszervezését, a kijelölt csoportok zavartalan ellátását, ki
szolgálását.

248. Az anyagi biztosítás azon rendszabályok és tevé
kenységek összessége, amelyek arra irányulnak, hogy a fel
adatok végrehajtásában minden egyes beosztott szolgálatá
nak ellátásához a szükséges anyagi eszközök kellő mérték
ben, megfelelő helyen és időben rendelkezésre álljanak.

249. A technikai biztosítás mindazon rendszabályok és 
tevékenységek összessége, amely biztosítja a feladatok vég
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rehajtásának technikai kiszolgálását, az anyagok tárolását, 
karbantartását, javítását.

250. Az egészségügyi biztosítás azoknak a rendszabályok
nak és tevékenységeknek az összessége, amelyek a feladat 
végrehajtásában részt vevő állomány egészségvédelmét, a sé
rülteknek, sebesülteknek a segélynyújtásban való részesítését 
szolgálják.

251. Az ATE-biztosítás terjedjen ki a várható igénybe
vételnek megfelelően az alábbiakra:

a) az általános és speciális gépjárműszükségletre, valamint 
a gépjárművek üzemanyaggal való ellátására;

b) a lőszer- és fegyverszükséglet (kézigránát, könnygáz- 
gránát, robbanóanyagok, jelzőtöltények, általános és külön
leges lövészfegyverek) biztosítására;

c) a szükséges különböző éjjellátó készülékek, műszaki, 
vegyivédelmi eszközök biztosítására;

d) az állomány élelemmel, vízzel való ellátására (hideg, 
meleg);

e) a feladatnak, az időjárásnak és az évszaknak megfelelő 
ruházattal való ellátására;

f )  az állomány elhelyezésének, pihentetésének, tisztál
kodásának a megszervezésére, az ehhez szükséges anyagok, 
eszközök biztosítására, továbbá a személyi állomány tábori 
elhelyezéséhez, a vezetési pontok tábori telepítéséhez szük
séges elhelyezési anyagok biztosítására;

g) az elsősegélynyújtáshoz és az orvosi ellátáshoz szüksé- 
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ges eszközök, valamint a betegek, sérültek, sebesültek szál
lításának biztosítására;

h) az ATE-ellátást a feladat végrehajtás teljes időtartamá
ra kell megszervezni, és annak folyamatosságát biztosítani.

252. A szakanyagnormák alapján meghatározott gazda
sági szervezési állománytáblák (továbbiakban: GSZA) hatá
rain belül, illetve a fogadó szerv készletében levő anyagok 
szükség szerinti felhasználása, igénybevétele tekintetében a 
BM OKT (KOT) intézkedik.

Az ellátással szemben támasztott követelmény, hogy le
gyen folyamatos, elegendő, megfelelő időben történjen, ott 
álljon rendelkezésre, ahol szükség van rá.

253. A felhasználható anyagmennyiséget a parancsnok 
(vezető) határozza meg és szabályozza. A felhasználás várha
tó mennyiségét a következő tényezők befolyásolják: a fel
adat nagysága, végrehajtási ideje, módja, a végrehajtók lét
száma, összetétele, a terep sajátosságai, a technikai eszkö
zök típusai és állapota, az évszak, a napszak.

254. Az anyagi ellátás magában foglalja a feladatban 
részt vevők élelemmel, vízzel, ruházattal, elhelyezési, beren
dezési, tábori felszereléssel való kiszolgálását, az utánpótlás, 
az utánszállítás megszervezését.

255. A technikai ellátás magában foglalja a végrehajtók
nak fegyverrel, lőszerrel, gépjárművel, üzemanyaggal, mű
szaki, vegyivédelmi anyagokkal való kiszolgálását, a karban
tartás, a javítás, az utánpótlás, az utánszállítás megszervezé
sét.
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256. Az egészségügyi ellátás magában foglalja a személyi 
állomány egészségének megóvását, az idejében végzett se
gélynyújtást a betegek, sérültek, sebesültek részére, a sebe
sültek kórházba való szállításának a megszervezését, a meg
betegedések, a járványok megelőzését, elterjedésük megaka
dályozását. A betegek, a sérültek, a sebesültek egészségügyi 
ellátása meghatározott rendszerben települt egészségügyi se
gélyhelyeken, gyógyintézetekben történik.

257. Az ATE-szolgálat rendeltetése, hogy a feladatok 
végrehajtásának időtartama alatt biztosítsa a végrehajtó ál
lomány anyagi, technikai, egészségügyi ellátásának a folya
matosságát, az utánpótlás és az utánszállítás megszervezését.

258. A BM OKT ATE-szakcsoport vezetője közvetlenül 
a BM OKT vezetőjének, szakmailag -  a felsőfokú szakmai 
irányítás szempontjából -  az illetékes BM központi pénz
ügyi, anyagi, technikai és egészségügyi szerv vezetőjének 
van alárendelve.

A BM OKT ATE-szakcsoport vezetője, elöljárója, illetve 
szakirányítója:

-  a BM OKT ATE-szakcsoport beosztott állományának;
-  a BM OKT ATE ellátását közvetlenül irányító állo

mánynak;
-  a BM illetékes vezető alárendeltségébe kerülő egységek 

ATE feladatot ellátó hadtápfőnökeinek, illetve a szakalegy
ségek parancsnokainak.

259. A KOT ATE-szakcsoport vezetője közvetlenül a 
KOT vezetőjének, szakmailag -  ha a BM OKT működik -  
a BM OKT ATE-szakcsoport vezetőjének, egyéb esetben a
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BM központi pénzügyi, anyagi, technikai és egészségügyi 
szerv vezetőjének van alárendelve.

A KOT ATE-szakcsoport vezetője elöljárója, illetve szak
irányítója:

-  a KOT ATE-szakcsoport beosztott állományának;
-  a rendőr-főkapitányság érintett (Anyagi Osztály, Egész

ségügyi Osztály, Hivatal) személyi állományának,

-  a rendőr-főkapitányság alárendeltségébe kerülő egysé
gek hadtápfőnökeinek, illetve a szakalegységek parancsno
kainak,

-  a csapaterővel megoldandó karhatalmi tevékenység so
rán kizárólag az anyagi feladatok végrehajtására beosztott 
személyi állománynak.

260. Az ATE-szakcsoport vezetője, illetve az általa meg
bízott személy jogosult a szolgálat valamennyi erőinek és 
eszközeinek ellenőrzésére a feladat végrehajtásának időtar
tama alatt.

261. Az ATE-szakcsoport vezetője felelős az érintett ál
lomány pénzügyi, anyagi, technikai, egészségügyi ellátásá
nak tervezéséért, szervezéséért és folyamatos biztosításáért, 
írásos intézkedéseket a KOT (BM OKT) vezetőjén keresztül 
adhat ki.

262. A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok
hoz rendszeresített és az együttműködésre utalt állományba 
ATE-szolgálati feladatokat ellátó szakállományt kell vezé
nyelni. Az együttműködésre bevont eszközökből a szakállo
mányhoz utaltan önálló ATE-szolgálatot kell létrehozni,
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ezen szolgálat vezetője a KOT (BM OKT) ATE-szakcsoport 
vezetője.

263. A KOT (BM OKT) vezetője ismerje az ATE-vezető 
munkakörét, az anyagi, technikai, egészségügyi ellátás terve
zésének, szervezésének alapvető elemeit, az eszközök lehe
tőségeit, az ellátás végrehajtásához szükséges időt.

a) időben adjon tájékoztatást az ATE-biztosítás megszer
vezéséhez szükséges adatokról, a lehetőségek figyelembevé
telével reális követelményeket támasszon az ATE-biztosítás- 
sal szemben;

b) elhatározási javaslatának megalkotása előtt hallgassa 
meg az ATE-szakcsoportvezető javaslatait az ellátó- és a se
gélyhelyekre, az ATE-tevékenység elgondolására vonatkozó
an, és hagyja jóvá az ATE-biztosítási tervet;

c) az ATE-ellátás tervezéséért, szervezéséért, működőké
pességéért az ATE-szakcsoportvezető a felelős.

264. Az ATE-szakcsoportvezető az ellátást a tevékenység 
vezetőjének utasítására, a szakmai elöljáró intézkedése (ér
vényben levő utasítások), a rendelkezésére álló és a tevé
kenység végrehajtásába bevonható erők és eszközök alapján 
tervezze meg.

265. Az ATE-szakcsoportvezető ismerje:
a) a kialakult helyzetet;
b) a tevékenységben részt vevő alegységek (egység) fel

adatait, működési rendjét, idejét;
c) a feladat végrehajtására rendelkezésre álló erőket, esz-
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közöket, azok szervezését, főbb jellemzőit;
d) az ATE-ellátással kapcsolatos parancsokat, utasításo

kat, intézkedéseket;
e) a tevékenység körzetében az ellátás biztosítására fel

használható objektumokat, azok igénybevételének rendjét 
és lehetőségeit;

f )  az ATE-ellátás mindenkori állapotát;
g) a vezetési pontok helyét, áttelepülésének irányát, idő

pontját.
266. Az ATE-szakcsoportvezetőnek a feladat vétele után 

el kell végeznie a feladattisztázást, az időszámvetést, a hely
zetmegítélést az ellátás szempontjából, az ellátásra vonatko
zó elhatározás meghozatalát, a beosztottak (alárendeltek) 
eligazítását, a végrehajtás ellenőrzését.

267. Az ATE-szakcsoportvezető a parancsnoki munkák 
elvégzése után alakítsa ki elgondolását az ATE biztosítására, 
tegyen jelentést a KOT (BM OKT) vezetőjének. Jelentse az 
ellátás állapotát, a tevékenység ATE-ellátásának elgondolá
sát, a tervezéshez, a szervezéshez szükséges időt, a rendel
kezésre álló erőket és eszközöket, valamint azt, hogy az ellá
tás milyen mértékig tudja kielégíteni a vezetés igényét. Te
gyen javaslatot az ellátó- és segélyhelyekre, a készenlét ide
jére, az utánpótlásra, az utánszállításra.

268. Az ATE-szakcsoportvezetőnek ATE-tervet kell ké
szítenie és intézkedést kell kiadnia az alárendelteknek. A 
biztosítási tervet a KOT (BM OKT) vezetője hagyja jóvá. Az 
intézkedés kiadható szóban és írásban, ha a tevékenységet a
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BM OKT vezeti, minden esetben írásban kell kiadni a KOT- 
oknak, és a BM OKT vezetőjének, valamint az ATE-szak- 
csoportvezetőnek kell aláírnia.

269. Az ATE-terv a vezető munkatérképéből és a bizto
sítási tervből áll:

a) a munkatérképen fel kell tüntetni az alegységek (egy
ség) helyzetét, feladatait, az elkövetőkről rendelkezésre álló 
adatokat, az ellátó- és segélyhelyeket, azok megközelítési 
útvonalait, a vezetési pontokat, az alkalmazott jeleket, jel
zéseket, az erők, eszközök elosztását. A beállt változásokat 
folyamatosan vezetni kell;

b) a biztosítási terv tartalmazza:
-  az ATE-szakcsoport elhelyezési körletét;
-  az ellátás rendjét;
-  az ellátóhelyeket;
-  pontokat;
-  a gépjárművek feltöltésének rendjét;
-  az igénybe vehető utakat;
-  a számvetést a biztosításra;
-  az utánpótlást és a szállítás rendjét;
-  a segélyhelyeket;
-  betegek, sérültek, sebesültek ellátásának és elszállításá

nak a rendjét;
-  a vezetési pontok településének, áttelepülésének he

lyét, rendjét, idejét.
270. Az intézkedés tartalmazza:
-  az általános helyzetet;
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-  az ellátás rendjét;
-  a vezetési pontok, az ellátó- és segélyhelyek helyeit, 

településének, áttelepülésének rendjét, irányát, idejét;
-  a menet végrehajtását a tevékenység körzetében;
-  a megalakítandó készleteket;
-  az erők, eszközök védelmét;
-  a betegek, sérültek, sebesültek ellátásának, elszállításá

nak rendjét;
-  a vezetés, az összeköttetés rendjét;
-  a készenlét időpontját;
-  a jelentések felterjesztésének a rendjét és idejét.
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V. RÉSZ

A CSAPATERŐVEL MEGOLDANDÓ 
KARHATALMI FELADATOK 

HÍRADÓBIZTOSÍTÁSA
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271. A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok 
végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges a kölcsönös 
kapcsolat a tevékenységet irányító vezetők, parancsnokok, 
törzsek és alárendeltek, valamint az együttműködő alegysé
gek (egységek) között. A vezetés folyamatos biztosításának, 
a vezetői elhatározás érvényre juttatásának legfontosabb fel
tétele a megszakítás nélküli összeköttetés a parancsnokok, a 
törzsek, az alegységek (egységek), a szolgálati csoportok kö
zött.

272. A karhatalmi tevékenységek során a szükséges össze
köttetések biztosíthatók:

-  a parancsnokokkal való személyes érintkezés útján;
-  jelzőeszközök felhasználásával;
-  futárok indításával;
-  különféle híradó-technikai eszközök felhasználásával.
273. A parancsnokokkal való személyes érintkezés útján 

a kapcsolattartás történhet:
-  a parancsnok berendeli alárendeltjeit;

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /118

123



-  a parancsnok kiszáll alárendeltjeihez;
-  a parancsnok összekötő tisztet (csoportot) rendel ki az 

alárendeltjeihez és az együttműködő szervekhez;
-  a parancsnok összekötő tisztet (csoportot) rendel be 

alárendeltjeitől.
274. Jelzőeszközöket bizonyos események bekövetkezé

sének jelzésére, az alegységek (egységek), a szolgálati csopor
tok vezetésére, különböző feladatok végrehajtásának meg
kezdésére, beszüntetésére vonatkozó parancsok továbbítá
sára alkalmazhatják. Az illetékes parancsnok használatukról 
parancsban rendelkezik.

275. A futárok indítására általában okmányok, írásos pa
rancsok továbbítása vagy a híradó-technikai eszközökkel lét
rehozott összeköttetések megszakadása esetén kerül sor.

A futárok szükség szerinti küldésének megszervezéséért:
a) azoknál az egységeknél, alegységeknél, amelyeknél a 

futárok szervezetszerűen a híradó szolgálathoz tartoznak -  
a híradást szervező parancsnok;

b) azoknál az egységeknél, alegységeknél, ahol a futár- 
szolgálat nem tartozik szervezetszerűen a híradó szolgálat
hoz, -  az egység-, alegységparancsnok a felelős.

276. A különféle híradó-technikai eszközökkel megszer
vezett összeköttetés az általánosabb értelemben vett híradás, 
amely a karhatalmi tevékenységekhez szükséges összekötte
tés megteremtésének legjelentősebb és az esetek többségében 
kizárólagosan alkalmazható módja.
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277. A karhatalmi tevékenység során az igényektől füg
gően:

-  vezetési (parancsnoksági),
-  együttműködési,
-  értesítési (tájékoztatási), 

híradást kell biztosítani.
278. A vezetési híradás rendeltetése az elöljárók és az alá

rendeltek, a vezetési pontok közötti összeköttetés biztosí
tása.

279. Az együttműködési híradásnak biztosítania kell a 
feladat végrehajtása során együttműködésre rendelt szervek, 
alegységek, egységek, szükség esetén a különböző szolgálati 
csoportok, harcrendi elemek egymás közötti összeköttetését.

280. Az értesítési (tájékoztatási) híradás olyan, a feladat 
végrehajtásának az idejére készenléti jelleggel megszervezett 
híradás, amely a tevékenységgel, feladattal kapcsolatos uta
sításokat, adatszolgáltatásokat tartalmazó közlemények to
vábbítására szolgál.

281. A híradás a hírrendszeren keresztül valósul meg.
A hírrendszer a telepített híradó erők és eszközök ösz-

szessége, amelynek elemei:
-  telepített hírközpontok,
-  különböző hírhálózatok,
-  híradópontok.
282. A híradással szemben támasztott követelmények:
-  feleljen meg a KOT (BM OKT) vezetőjének a feladat- 

megoldásra vonatkozó elhatározásának,
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-  a vezetés igényei szerint biztosítsa a vezetési (parancs
noksági), együttműködési és értesítési (tájékoztatási) hír
adást,

-  támaszkodjon a tevékenység körzetében található 
meglevő -  folyamatosan működő és aktivizálható -  hírköz
pontokra, hírhálózatokra és híradópontokra,

-  biztosítsa a folyamatos vezetés lehetőségeit;
-  időben álljon rendelkezésre a szükséges összeköttetés,
-  legyen rugalmas és gyorsan átszervezhető a bekövetke

ző változásoknak megfelelően;
-  a legfontosabb irányokban lehetőségek szerint bizto

sítson többszörös összeköttetést,
-  ha a KOT (BM OKT) vezetője vezetési pontjáról eltá

vozik, biztosítson részére összeköttetést a vezetési pontjára, 
illetve azon keresztül elöljárójához és alárendeltjeihez;

-  a híradó erőkből és eszközökből rendelkezzen tarta
lékkal;

-  a szükséges mértékig biztosítsa a közlemények rejtett- 
ségét,

-  alkalmazkodjon a terephez.
283. A karhatalmi feladat végrehajtásában részt vevő 

erők részére szükséges híradás megtervezése, megszervezése 
és működtetése mellett folyamatosan biztosítani kell az ál
landó szolgálati feladatok végrehajtásához szükséges híradást 
és híradó szakirányítást.

284. A karhatalmi tevékenységhez szükséges összekötte
tések időben való megszervezéséért a KOT (BM OKT) veze
tője a felelős.
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285. A KOT (BM OKT) vezetője -  annak érdekében, 
hogy a híradással szemben reális követelményeket tudjon tá
masztani -  ismerje:

-  a híradás tervezésének, szervezésének alapvető elveit és 
menetét;

-  a karhatalmi feladatok végrehajtásában felhasználható 
híradó eszközök alkalmazásának a lehetőségeit, sajátossága
it, főbb harcászati-technikai adatait,

-  a különböző híradó eszközök telepítéséhez szükséges 
időt,

-  a feladat végrehajtásához rendelkezésre álló híradó esz
közök típusait, mennyiségét.

286. A karhatalmi feladatok végrehajtását biztosító hír
adás megtervezésére, megszervezésére, működésének irányí
tására és ellenőrzésére -  a tevékenységet irányító KOT-on 
(BM OKT-on) belül -  híradó-szakcsoportot kell létrehozni.

287. A BM OKT híradó-szakcsoport vezetője közvetlenül 
a BM OKT vezetőjének, szakmailag -  a felsőfokú szakirányí
tás szempontjából -  a szervezetszerű szolgálati elöljárójának 
van alárendelve.

A BM OKT híradó-szakcsoport vezetője elöljárója, illetve 
szakirányítója:

-  a BM OKT híradó-szakcsoport beosztott állományá
nak,

-  a BM OKT híradását közvetlenül biztosító állomány
nak;

-  a BM illetékes vezető alárendeltségébe kerülő egységek
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híradófőnökeinek, illetve a híradó szakalegységek parancs
nokainak.

288. A KOT híradó-szakcsoport vezetője a rendőr-főka
pitányságok híradó szolgálatának (Híradástechnikai Osztály, 
Önálló Híradó Alosztály) vezetője.

A KOT híradó-szakcsoport vezetője közvetlenül a KOT 
vezetőjének, szakmailag -  ha a BM OKT működik -  a BM 
OKT híradó-szakcsoport vezetőjének, egyéb esetekben a BM 
Híradástechnikai Osztály vezetőjének van alárendelve.

A KOT híradó-szakcsoport vezetője elöljárója, illetve 
szakirányítója:

-  a híradó-szakcsoport beosztott állományának,
-  a rendőr-főkapitányság híradó (Híradástechnikai Osz

tály, Önálló Híradó Alosztály) személyi állományának,
-  a rendőr-főkapitányság alárendeltségébe kerülő egysé

gek híradófőnökeinek, illetve a híradó szakalegységek pa
rancsnokainak,

-  a csapaterővel megoldandó karhatalmi tevékenység so
rán a kizárólag híradó feladat végrehajtására beosztott sze
mélyi állománynak. 

289. A KOT (BM OKT) híradó-szakcsoportjának vezető
je jogosult személyesen vagy az általa megbízott személyek 
útján -  a feladat végrehajtásának ideje alatt -  a híradó-szak
csoport irányítása alá tartozó valamennyi híradó erő és esz
köz ellenőrzésére.

290. A KOT (BM OKT) híradó-szakcsoportjának vezető
je a megbízható és folyamatos híradás biztosításáért köz
vetlenül felelős.
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291. A KOT (BM OKT) híradó-szakcsoportjának vezető
je rendelkezzen a tevékenység körzetében felhasználható 
állandó híradó hálózatokra, híradópontokra vonatkozó ada
tokkal.

292. A KOT (BM OKT) híradó-szakcsoportjának vezető
je ismerje:

-  a tevékenység során bevonható különféle híradó beren
dezések sajátosságait, felhasználásuk módját, harcászati- 
technikai adatait,

-  a híradás megtervezésének, megszervezésének elveit, 
menetét,

-  a szükséges híradóokmányok tartalmát, kivitelét, azok 
elkészítésének, vezetésének módját,

-  a híradással kapcsolatosan kiadott és érvényben levő 
parancsokat, utasításokat, intézkedéseket,

-  a különböző karhatalmi feladatok végrehajtásának, a 
szolgálati csoportok tevékenységének sajátosságait.

293. Megyei színtű karhatalmi feladatok híradó biztosí
tására:

a) a saját rendőri erő alkalmazása esetén elsősorban az 
adott rendőr-főkapitányság állományában rendszeresített 
híradó erőket és eszközöket kell igénybe venni;

b) ha a feladat végrehajtására a rendőr-főkapitányság ál
lományába tartozó erőkön kívül más belügyi, munkásőri, 
honvédségi alegységet is bevonnak, az ezekhez rendszeresí
tett híradó erőket és eszközöket is fel kell használni;

c) szükség esetén felhasználhatók -  a vonatkozó hatá
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lyos rendelkezésekben, megállapodásokban foglaltaknak 
megfelelően -  a tevékenység körzetében levő polgári (köz
ületi és magán-), továbbá a nem polgári tulajdonú vezetékes 
és vezeték nélküli hálózatok, berendezések is.

294. A központilag irányított karhatalmi feladatok hír
adó biztosítására az érintett rendőr-főkapitányságoknál 
rendszeresített híradó erőkön és eszközökön kívül -  első
sorban a BM FRE híradó erőit, eszközeit és a központi tar
talékkészletet kell igénybe venni.

 295. A KOT (BM OKT) vezetője -  ha a karhatalmi fel
adat végrehajtásába bevont egységeknél rendszeresített hír
adó erők és eszközök nem elegendőek -  a híradó-szakcso
port vezetőjének javaslata alapján -  megerősítést kérhet az 
igénybevétel rendjét szabályozó rendelkezések figyelembe
vételével.

296. A KOT (BM OKT) híradó-szakcsoportjának vezető
je valamely alegység (egység) rendszeresített híradó erőinek 
és eszközeinek elvonása után történő igénybevétel esetén 
köteles gondoskodni az alegység (egység) híradásának biz
tosításáról.

297. A különböző híradó erőkre és eszközökre azok a 
működési, telepítési és üzemeltetési normák vonatkoznak, 
amelyeket az a szerv határozott meg, amelynek az állomá
nyába, készletébe tartoznak.

298. A feladat végrehajtásában az együttműködésre utalt 
szervektől bevont alegységek (egység) részére a szükséges 
híradó erőket, eszközöket úgy kell útba indítani, hogy a fo-
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lyamatos üzemeltetés, a karbantartás, a javítás, az utánpót
lás biztosítva legyen, és megfelelő híradótartalékkal rendel
kezzenek.

299. A csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatok 
végrehajtására készített együttműködési tervek részeként a 
KOT (BM OKT) híradó-szakcsoportjának vezetői -  az 
igénybevételre tervezett erők híradó szolgálataival együtt
működve -  készítsenek híradótervet.

A híradótervet úgy kell elkészíteni, hogy:
-  feleljen meg a híradótervekkel szemben támasztott ál

talános követelményeknek (a 308, 309, 310 é s  a  311. pont 
értelemszerű figyelembevételével);

-  az alapján a karhatalmi feladatok végrehajtásának meg
kezdéséhez szükséges híradás biztosítható legyen;

-  az alapján az adott feladat végrehajtásához szükséges 
híradóterv kidolgozható legyen.

A híradótervek rendszeres felülvizsgálatáról és naprakész
ségéről folyamatosan gondoskodni kell.

300. A BM Határőrség és a Magyar Néphadsereg, valamint 
a fegyveres testületek karhatalmi feladat végrehajtására ki
jelölt alakulatainak parancsnokságai saját híradó erőikkel és 
eszközeikkel biztosítják az illetékes híradófőnök (híradó-al- 
egységparancsnokok) által -  a KOT (BM OKT) híradó-szak
csoportjával együttműködve -  kidolgozóit tervek alapján:

a) a KOT (BM OKT)-hoz küldött összekötő tisztek szá
mára szükséges összeköttetéseket;

b) a szerv parancsnoksága és a tőlük igénybe vett alakula
tok közötti -  szükségnek megfelelő -  híradást;
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c) a szervtől karhatalmi feladat végrehajtásra kijelölt erők 
belső híradását.

Az ezekre az összeköttetésekre vonatkozó adatokat a 
299. pontban meghatározott híradótervben szerepeltetni 
kell.

301. Adott karhatalmi feladat híradását a KOT (BM 
OKT) híradó-szakcsoportjának vezetője:

-  a KOT (BM OKT) vezetőjének elhatározása, utasítása;
-  az érvényben levő híradóintézkedések;
-  a rendelkezésre álló és a tevékenység végrehajtásába be

vont híradó erők és eszközök mennyisége és összetétele;
-  a csapaterővel megoldandó karhatalmi feladatokra a

299. pont szerint kidolgozott híradóterv
alapján tervezze meg.

302. A híradás megtervezésekor, megszervezésekor a hír
adó-szakcsoport vezetője vegye figyelembe a szervezést be
folyásoló tényezőket;

a) a végrehajtandó feladatok jellege meghatározza a fel
készülés idejét, a bevonásra kerülő erők és eszközök nagysá
gát, összetételét, a csoportosítás módját, az összeköttetés 
fajtáit, a helyi híradóhálózatok és eszközök felhasználási le
hetőségeit;

b) a feladat végrehajtására összevont erők -  rendelteté
süknek megfelelően különböző híradó-technikai eszkö
zökkel rendelkeznek, ezek különféleképpen kerülnek alkal
mazásra, ami nehezíti a forgalmazás egységes módon való 
megszervezését;
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c) kis területen nagy erőkkel végrehajtandó feladatok 
esetén:

-  egy-egy rádióhálóba sok rádióállomás kerül;
-  a rádióállomások egymás közelében működnek, a kö

zel települt rádióállomások kölcsönös zavartatásokat okoz
hatnak;

-  a forgalmi adatokkal való ellátás nagy körültekintést, 
széles körű koordinációt igényel;

d) nagy területen, széttagoltan végrehajtandó feladatok 
esetén:

-  mivel nagy távolságú összeköttetéseket kell biztosítani, 
célszerű a meglevő hírrendszerre támaszkodni;

-  a terepviszonyok erősen éreztetik hatásukat, ezért 
szükségessé válhat különböző átjátszóállomások telepítése;

-  a berendezések egy része önállóan, huzamosabb időn 
keresztül üzemel. Ezek számára tartalékról és megfelelő 
utánpótlásról kell gondoskodni.

303. A KOT (BM OKT) vezetője a parancsnoki elhatáro
zás meghozatala előtti szemrevételezésbe vonja be a híradó- 
szakcsoport vezetőjét, és javaslatait vegye figyelembe.

A híradó-szakcsoport vezetője tegyen javaslatot a vezeté
si pont kiválasztására. A javaslat megtételekor tartsa szem 
előtt az alábbi, a híradással kapcsolatos általános szempon
tokat:

-  a vezetési pont lehetőség szerint rendelkezzen belügyi 
vagy más igénybe vehető telepített híradó eszközzel;

-  feleljen meg az alkalmazásra kerülő híradó eszközök 
sajátosságainak;
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-  biztosítsa a terep fölötti átlátás lehetőségét.
304. A KOT (BM OKT) vezetője a parancsnoki elhatáro

zás kihirdetése után a híradó-szakcsoport vezetőjének adja 
meg a híradással szemben támasztott követelményeket, a 
megtervezésre, a megszervezésre, az üzemeltetésre vonatko
zó utasításait, és az ehhez szükséges adatokat:

-  a feladat jellege, helye, ideje és a végrehajtásra vonatko
zó parancsnoki elhatározás, 

-  a tevékenységbe bevont alegységek (egység) feladata, 
ereje, összetétele,

-  a vezetési pontok helye, településük ideje,
-  a menetre vonatkozó intézkedések,
-  az együttműködő szervek megnevezése,
-  a különböző összeköttetések létesítésének határideje,
-  a telepítendő híradó berendezések őrzésének, védelmé

nek módja, az ahhoz rendelkezésre álló erők,
-  a közlemények rejtettségére vonatkozó intézkedések,
-  a bevezetendő forgalmi korlátozások.
305. A feladat végrehajtása folyamán a KOT (BM OKT) 

vezetője időben tájékoztassa a híradó-szakcsoport vezetőjét 
a helyzetben beálló változásokról és a vezetés további szán
dékáról. Szükség esetén adjon kiegészítő utasításokat a hír
rendszer átszervezésére vagy megváltoztatására a kialakult 
helyzetnek megfelelően.

306. A híradó-szakcsoport vezetője a KOT (BM OKT) 
vezetője által kiadott utasítás és a híradásra vonatkozó ada
tok ismertetése után:

-  végezze el a feladat tisztázását,
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-  készítse el az időszámvetést,
-  hajtsa végre a helyzetmegítélést híradó szempontból,
-  hozza meg a híradásra vonatkozó elhatározását,
-  készítse el a híradótervet,
-  tegye meg a jelentését,
-  adja ki a híradóintézkedését, igazítsa el alárendeltjeit,
-  ellenőrizze a híradás állapotát, az intézkedések betar

tását.
307. A híradó-szakcsoport vezetője a feladattisztázás, az 

időszámvetés és a helyzetmegítélés után vonja le a szükséges 
következtetéseket, majd alkossa meg a tevékenység híradásá
nak elgondolását.

A híradás megszervezésére vonatkozó elhatározásának 
végleges kialakítása előtt tájékoztassa a tevékenységbe be
vont egységek részéről az alárendeltségébe kerülő híradó 
szolgálatok vezetőit, és a lehetőségeknek megfelelően vegye 
figyelembe javaslataikat.

A híradó-szakcsoport vezetője az általa hozott elhatáro
zás alapján -  a szakcsoport beosztott állományának bevo
násával -  készítsen egy példányban híradótervet.

A híradóterv okmányolása azonban semmilyen körülmé
nyek között nem hátráltathatja a híradás megszervezését és 
biztosítását.

308. A híradóterv az alábbiakból tevődik össze:
-  a híradó-szakcsoport vezetőjének munkatérképe,
-  a rádióhíradás terve,
-  a vezetékes híradás terve,
-  az anyagi-technikai biztosítás terve.
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A híradótervhez mellékelni kell:
-  a rádióhálók és -irányok táblázatát,
-  a fedőnév-, fedőszámtáblázatokat (ha a törzs a feladat

hoz kidolgozza).
A híradás megszervezésének és biztosításának azon ada

tait, amelyek a vázlatokon és a számvetéseken nem jutottak 
kifejezésre, az okmányok megjegyzésében kell feltüntetni.

309. A híradó-szakcsoport vezetője munkatérképének ve
zetésénél törekedni kell arra, hogy azon csak a híradás irá
nyítása szempontjából feltétlenül fontos adatokat rögzítsék.

A munkatérképen a következőket kell feltüntetni:
-  az alegységek (egység), a szolgálati csoportok helyze

tét, feladatait,
-  a kialakult helyzetről rendelkezésre álló adatokat,
-  a sávhatárokat,
-  az elöljárók, az alárendeltek, az együttműködő, vala

mint a szolgálati csoportok, a harcrendi elemek vezetési 
pontjait a megindulási helyzetben, és azok tervezett áttele
pülési helyét,

-  a híradó eszközök települési, valamint a tevékenység 
körzetében üzemelő átjátszó-, illetve bázisállomások helyét,

-  a híradótartalék helyét,
-  a javítóbázisok helyét,
-  a híradó erők, eszközök elosztását (ha a térképen elhe

lyezhető).
A munkatérképet a bekövetkező változásoknak megfele

lően folyamatosan kell vezetni. A különböző kialakult hely
zeteket a jelzések különféle ábrázolásával kell feltüntetni.
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310. A rádióhíradás tervét vázlat formájában kell elkészí
teni, és ennek tartalmaznia kell többek között:

-  a rádióhálókat és -irányokat, azok megnevezésével,
-  az átjátszóállomásokat és telepítésük helyét,
-  az állandó jelleggel telepített rádióállomásokat a telepí

tési hely (szerv) megnevezésével,
-  a rádióhálók és -irányok mozgó és hordozható rádióál

lomásait,
-  a rádióhíradást biztosító erők és eszközök elosztását.
311. A rádióhálók és -irányok táblázatában külön hálón

ként, illetve irányonként fel kell tüntetni:
-  a rádióhálók, illetve -irányok megnevezését,
-  az adott rádióhálóban (-irányban) alkalmazásra kerülő 

rádiókészülékek típusát,
-  a rádióállomások megnevezését,
-  a hívóneveket,
-  a frekvenciákat, illetve a csatornákat.
312. A vezetékes híradás tervét vázlat formájában kell el

készíteni. A terven fel kell tüntetni a feladat végrehajtása so
rán felhasználásra tervezett, folyamatosan üzemelő távbeszé
lő- és távgépíró-központokat, hálózatokat és végpontokat, 
valamint a külön kiépülő, illetve igénybe vehető összeköt
tetéseket, végpontokat.

313. A híradó-szakcsoport vezetője a híradóterv elkészí
tése után -  a KOT (BM OKT) vezetője által meghatározott 
időpontban tegye meg jelentését. A jelentés tartalmazza:

-  a híradás pillanatnyi állapotát,
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-  a rendelkezésre álló és igénybe vehető híradó erőket és 
eszközöket,

-  a tevékenység híradására vonatkozó elgondolását, a 
megszervezéshez szükséges időt,

-  a híradótartalék nagyságát,
-  szükség esetén a rendelkezésre álló híradó erők és esz

közök kiegészítésére vonatkozó javaslataikat.

314. A KOT (BM OKT) vezetője a híradótervet az alábbi 
szempontok szerint bírálja el és hagyja jóvá:

a) megfelel-e a feladat végrehajtásával szemben támasztott 
követelményeknek és a parancsnok elhatározásának,

b) biztosítja-e a parancsnok és a törzsek, valamint az alá
rendelt parancsnokok részére a végrehajtás minden mozza
natában a folyamatos vezetés lehetőségeit,

c )  a tervezett összeköttetések, a biztosított híradócsator
nák száma kielégíti-e a vezetés követelményeit,

d) a közvetlen összeköttetések megszakadása esetén meg
felelő kerülőirányok, illetve tartalék berendezések rendelke
zésre állnak-e,

e) a híradó anyagi biztosítás terve biztosítja-e a feladat be
fejezéséig a híradó eszközök megbízható működését.

315. A híradóterv jóváhagyása után a híradó-szakcsoport 
vezetőjének híradóintézkedést kell kidolgoznia. A híradó-in
tézkedés tartalmazza az alárendeltek számára a híradás meg
szervezéséhez, végrehajtásához szükséges adatokat, utasítá
sokat:
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a) a vezetési pontok, hírközpontok, híradópontok helye
it, településük, áttelepülésük rendjét, idejét,

b) a híradás megszervezését az elöljáróval, az együttmű
ködőkkel és az alárendeltekkel a menet alatt és település 
után,

c) a híradás anyag-technikai biztosításának rendjét,
d) a vegyes intézkedéseket:
-  a híradás üzemkészségének idejét,
-  a híradás felhasználásának rendjét és rejtettségét bizto

sító rendszabályokat,
-  a rejtjelző és titkosító berendezések alkalmazását, fel- 

használásának rendjét,
-  a forgalmi adatok váltásának idejét és rendjét,
-  a pontos idő ellenőrzésének rendjét,
-  a jelentések felterjesztésének rendjét és idejét,
-  a helyi híradó eszközök (távbeszélő-, távgépíró-vona

lak) felhasználásának rendjét,
-  az önállóan települt rádióállomások őrzésére, védelmé

re vonatkozó intézkedéseket (ha a helyzet értékelése alap
ján az szükségessé válik).

A híradóintézkedéshez mellékelni kell:
-  a rádióhálók és -irányok táblázatát, (ha az intézkedést 

szóban adják ki, a híradótervhez kell csatolni);
-  a szolgálati közlések táblázatának kulcsait (a vonatko

zó rendelkezések figyelembevételével);
-  a fedőnév-, fedőszámtáblázatokat és a rádiójelzések 

táblázatát (ha a törzs a feladathoz kidolgozza):
316. A híradóintézkedések kiadhatók szóban és írásban:
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a) a BM OKT irányításával végrehajtandó karhatalmi fel
adatok esetén mind a BM OKT, mind pedig a KOT híradóin
tézkedését írásban kell elkészíteni. A BM OKT híradóintéz
kedését meg kell küldeni a KOT-ok vezetőinek, a KOT-ok 
híradóintézkedéseit pedig fel kell terjeszteni a BM OKT ve
zetőjének;

b) a megyei színtű karhatalmi feladatok esetén a KOT hír
adóintézkedése szóban is kiadható, ha a feladat jellege nem 
teszi szükségessé az írásos intézkedés kiadását.

Az írásban kiadott híradóintézkedés kivonatát a karhatal
mi tevékenységbe bevont alegységeknek, egységeknek az 
őket érintő terjedelemben meg kell küldeni.

Amennyiben a híradóintézkedést szóban adják ki, akkor 
azt a parancsnoki eligazításon kell kihirdetni. A híradóintéz
kedést a KOT (BM OKT) híradó-szakcsoport vezetője írja 
alá.

317. A KOT híradó-szakcsoport vezetője saját hatásköré
ben az állandó jelleggel működő belügyi hírrendszert érintő 
módosításokat -  a hatályos belügyi rendelkezésekben foglal
taknak megfelelően -  hajthat végre. Ezekről -  ha a BM 
OKT működik -  a BM OKT híradó-szakcsoport vezetőjének 
jelentést kell tennie.

318. A karhatalmi feladatok végrehajtása során a híradó 
eszközön nyíltan nem továbbítható közlemények rejtettsé- 
gét:

-  az elöljáró és a KOT (BM OKT), a BM OKT és a KOT- 
ok, valamint az együttműködő KOT-ok között rejtjelző 
vagy titkosítóberendezés;
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-  a KOT és az alárendeltek között fedőnév-, fedőszám- 
táblázatok alkalmazásával kell biztosítani.

319. Az operáció végrehajtásához szükséges összekötte
téseket az operáció sajátosságaiból adódóan elsősorban ve
zeték nélküli híradó eszközök felhasználásával lehet biztosí
tani.

A vezetékes híradás általában a tevékenység körzetében 
meglevő vezetékes hálózat felhasználásával biztosítható. Ide
iglenes vezeték kiépítésre elhúzódó lefolyású feladat esetén, 
külön parancs alapján kerülhet sor. Az operáció végrehajtása 
folyamán összeköttetést kell tartani a KOT (BM OKT), a fel
adatmegoldásban részt vevő kötelékek parancsnokai, a kü
lönféle szolgálati csoportok és a tartalékok között.

A karhatalmi harcmódokat általában szervezett kötelék
ben hajtják végre, így az alegységek belső híradása rugalma
san alkalmazható a harcrendi elemek híradásának biztosítá
sához.

320. Az Operatív Karhatalmi Csoportot erejétől, felada
tától és a feladat várható időtartamától függően úgy kell el
látni híradó erőkkel és eszközökkel, hogy képes legyen a je
lentkező több irányú feladat végrehajtására.
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1. A PARANCSNOKI (VEZETŐI) MUNKA 
SORRENDJE ÉS TARTALMA

A parancsnoki munka végzése és az okmányok készítése 
a Belügyminisztériumban kialakult gyakorlat és az ügyviteli 
előírások szerint történik.

Feladattisztázás

-  mi a végrehajtandó feladat, mi a célja,
-  hol, mikor, milyen körzetben, milyen elkövetők ellen, 

céllal kell a feladatot végrehajtani,
-  más erők tevékenykednek-e az adott körzethez közel 

eső területeken,
-  az elöljáró, a parancsnok elgondolásának megértése,
-  a feladatot végrehajtó alegység (egység) helye, szerepe, 

feladata és megerősítése,
-  milyen korlátozó intézkedéseket foganatosítottak az 

adott területen,
-  milyen korlátozó intézkedések szükségesek még,
-  elegendő-e a rendelkezésre álló információ,
-  a feladatvégrehajtás kezdete.
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Következtetések:

-  a feladat végrehajtás módjára,
-  a rendelkezésre álló erők és eszközök összpontosításá

ra hely, idő és irányok szerint,
-  a parancsnoki munkamódszerre a rendelkezésre álló 

idő függvényében,
-  az előzetes intézkedés tartalmára, kiadására,
-  az azonnal foganatosítandó intézkedésekre.

Elgondolás

-  feladat végrehajtásának jellege,
-  erők, eszközök csoportosítása,
-  saját tevékenységünk sorrendje.

Időszámvetés

Tartalmazza:

-  a feladat vételének,
-  az elhatározás jelentésének,
-  a készenlét elérésének,
-  a feladatvégrehajtás megkezdésének idejét,
-  a rendelkezésre álló időt az elhatározás jelentéséig és a 

készenlét eléréséig.
Következtetés:

Ossza el, tervezze meg a feladat kezdetéig rendelkezésre
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álló időt. Határozza meg, hogy mikortól meddig mit végez el 
a parancsnok és mit az alárendeltek.

Részleteiben:

-  feladattisztázás,
-  az elgondolás kialakítása, jelentése,
-  időszámvetés,
-  törzstájékoztató, feladatok megszabása (előzetes in

tézkedés kiadása),
-  helyzetmegítélés,
-  az elhatározás jelentése,
-  feladatmegszabás,
-  az együttműködés megszervezése,
-  az alárendeltek elhatározásának jóváhagyása,
-  a biztosítási tervek jóváhagyása,
-  ellenőrzés.

Törzstájékoztató (előzetes intézkedés)

A jóváhagyott elgondolás alapján:

-  a kialakult helyzet és a feladat ismertetése,
-  a csoportok feladatának meghatározása.
A hadműveleti csoport feladata:

-  kiadja az előzetes intézkedést,
-  a beérkezett adatokat elemzi, értékeli,
-  számvetéseket készít,
-  összegezi a javaslatokat,
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-  tájékoztatja a szomszédokat (MRFK-k), a KOT szak
csoportjait,

-  összeállítja az elhatározást.
Az elhatározás jóváhagyása után:

-  elkészíti a parancsot,
-  elkészíti az együttműködési utasítást,
-  összeállítja az ellenőrzési és a pihentetési tervet,
-  előkészíti a vezetési pont telepítésének és őrzésének 

tervét.

A felderítőcsoport feladata:

-  a kialakult helyzettel kapcsolatos adatokat ellenőrizze, 
elemezze, értékelje és továbbítsa a hadműveleti csoportnak,

-  a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel a feladat 
eredményes végrehajtása érdekében folyamatos, időszerű és 
megbízható adatok gyűjtése, értékelése és továbbítása.

A híradócsoport feladata:

-  vezetési pontok, hírközpontok települési helyének, ide
jének, az áttelepülésük irányának, rendjének meghatározása,

-  kivel milyen időpontra, hány csatornán kell összeköt
tetést biztosítani rádión, rádiórelén, vezetéken, távgépírón, 
a híradás melyik irányára kell különös gondot fordítani,

-  a hírrendszer működésének, valamint a rádió, a rádió
relé és a távgépíró eszközök működésének rendje a tevékeny
ség előkészítésének és végrehajtásának idején,

-  a jelentések felterjesztésének rendje, az üzemkészség 
elérésének és a híradóterv jóváhagyásának határideje.
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-  vezetési pontok berendezése,
-  gépjárművek elosztása,
-  üzemanyag-ellátás,
-  lőszer-utánpótlás biztosítása,
-  anyagoknak az alegységekhez való eljuttatás módja,
-  segélyhelyek telepítése,
-  betegek, sérültek, sebesültek ellátásának, szállításának 

módja,
-  kórházak igénybevételének biztosítása, az oda való 

szállítás rendszere,
-  gyógyszerek utánpótlása,
-  a helyszínen történő utánpótlás biztosítása,
-  anyagi veszteségek utánpótlása.

Előzetes intézkedés

-  tájékoztatás az elkövetőkről, azok tartózkodási helyé
ről,

-  az alegységek várható feladata,
-  intézkedés a feladatra való felkészülésről,
-  mikor és hol jelentkezzenek a parancs vételére,
-  mikor lesz az indulás várható ideje.

Helyzetmegítélés

-  az elkövetők helyzete,
-  saját alegységek,
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-  a szomszédok (MRFK-k) feladatai,
- a terep,
-  a lakosság,
-  az idő- és időjárási tényezők.
Az elkövetők helyzetének értékelése:

-  az elkövetett bűncselekmény,
-  az elkövetők jelenlegi tartózkodási helye, mozgási irá

nya, létszáma, fegyverzete, összetétele,
-  a rejtőzködés jellege, az elkövetők elszántsága,
-  várható tevékenységük, ellenállásuk,
-  kapcsolataik, támogatóik, segítők,
-  vezetőjük.
Következtetés:

-  az elkövetők mozgása, tartózkodásuk legvalószínűbb 
helye, körzete,

-  hol célszerű saját járőreink alkalmazása,
-  milyen harcrendet célszerű létrehozni,
-  milyen adatok beszerzése szükséges az elkövetőkről 

(személyleírás, kapcsolat),
-  a segítőkkel szemben milyen rendszabályokat kell fo

ganatosítani,
-  a titoktartásra, rejtésre, álcázásra milyen rendszabályo

kat kell hozni,
-  egyéb biztonsági rendszabályok.
Saját helyzet értékelése:

-  az erők összetétele,
-  harcérték, tapasztalat,
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-  az anyagi-technikai ellátottság foka.

Következtetés:

-  elegendő lesz-e a rendelkezésre álló erő,
-  milyen harcmód és harcrendi elemek alkalmazását teszi 

lehetővé;
-  milyen kiegészítő felszerelést kell biztosítani,
-  a tapasztaltság alapján mely erőt (alegységet) hol cél

szerű alkalmazni,
-  a megerősítő erők helyzete, tapasztalata, alkalmazásuk 

lehetősége,
-  az operatív állomány alkalmazási lehetőségei.
A terep értékelése:

-  általános jellege: erdős, hegyes, sík, nyílt, fedett,
-  domborzati viszonyai, utak, ösvények, vizek,
-  jellegzetes pontjai) milyen tájékozódásra alkalmasak,
-  talajviszonyok,
-  a tevékenység körzetébe vezető utak állapota,
-  a feladatvégrehajtás körzetének alakja,
-  lakott területen az épületek száma, jellege,
-  a feladat körzetének távolsága az alegység indulási 

pontjától.
Következtetés:
-  hol a legvalószínűbb az elkövetők tartózkodási helye, 

rejtőzködése,
-  milyen irányokban legvalószínűbb a menekülésük, ki

törésük,
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-  melyik ponton a legvalószínűbb az ellenállásuk,
-  milyen harcmódot célszerű alkalmazni,
-  hol célszerű a harcrendi elemeket működtetni,

 -  milyen szolgálati csoportokat kell létrehozni és hol 
célszerű elhelyezni őket,

-  a végrehajtók elhelyezése milyen módon történjen,
-  hol célszerű kijelölni az összpontosítási körletet, a meg

indulási helyet, a gyülekezési körletet,
-  hol települjenek a harcálláspontok, tartalékok,
-  a körzetbe való kivonulás útvonala, a lehetséges me

netsebesség.
A lakosság értékelése:

-  összetétele a bűnözés szempontjából,
-  a terület bűnügyi fertőzöttsége,
-  viszonya az adott elkövetőkkel szemben,
-  várható-e, hogy valakik támogatják az elkövetőket,
-  milyen ipari, mezőgazdasági munkák folynak a terüle

ten.

Következtetés:

-  milyen korlátozó intézkedések szükségesek,
-  milyen segítséget várhatunk a lakosságtól,
-  kapcsolata a társadalmi szervekkel, tájékoztatás,
-  a lakosság magatartására vonatkozó intézkedések ki

hirdetése.
Idő- és időjárási tényezők:

-  évszak, napszak,
-  hideg, meleg, hőmérséklet,
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-  sötét, világos,
-  kedvező-e, vagy nem a feladat végrehajtása szempont

jából.
Következtetés:

-  előnyös,
-  hátrányos a feladat végrehajtása szempontjából.
Végkövetkeztetés:

-  megerősíti-e a helyzet elemzése elgondolásunkat,
-  hogyan hajtjuk végre legcélszerűbben a meghatározott 

feladatokat,
-  melyek a legfontosabb, legsürgősebb teendők.

Elhatározás

-  a tevékenység elgondolása, a végrehajtás ideje, módja, 
helye, célja,

-  az alegységek feladata, összpontosítás a végrehajtás
hoz,

-  az együttműködés rendje (alegységek menete, össz- 
pontosulása, a harcrend felvétele, a feladat végrehajtása 
idején és a végrehajtás utáni időszakra),

-  az összeköttetés módja,
-  a vezetés megszervezése,
-  a tevékenység biztosításával kapcsolatos rendszabá

lyok.
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PARANCS

-  rövid tájékoztató a kialakult helyzetről,
-  elhatározás,
-  szomszédok (MRFK-k), együttműködő erők feladatai,
-  az alegységek általános feladatai.
MEGPARANCSOLOM!
(a, b, c. sorrendben az alegységek, harcrendi elemek fel

adatai)
-  együttműködés,
-  a készenlét ideje,
-  a vezetési-, a szűrőpont helye, településük, áttelepülé- 

sük iránya, ideje,
-  mindenoldalú biztosítás,
-  a jelentések felterjesztésének rendje, ideje,
-  helyettesek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI UTASÍTÁS

Az erők tevékenységének pontosítása a cél, hely, időpon
tok és a feladatok szerint. Készülhet szöveges formában, tér
képen vagy vázlaton.

Az együttműködést meg kell szervezni:

-  a működő erőkön belül,
-  az egyes irányokban működőkkel,
-  tartalék és a működő erők között,
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-  a működési területen levő párt-, állami és fegyveres 
szervekkel.

Időszakai:

-  a tevékenység megkezdése előtti,
-  a tevékenység végrehajtása alatti,
-  a tevékenység végrehajtása utáni.
Tartalma általában:

-  milyen erők, kinek az értesítésére, mennyi idő múlva, 
hol, milyen feladatot és hogyan hajtsanak végre,

-  az értesítés módja (távbeszélő, rádió, távgépíró, ösz- 
szekötő tiszt, futár útján),

-  kivel működjön együtt, vagy kinek az alárendeltségé
ben tevékenykedik,

-  a technikai, műszaki eszközök felhasználásának rendje 
és módja (fegyver, gumibot, különleges eszközök stb.).

-  a híradás-összeköttetés módja,
-  kinek, mikor, hova jelentsen, kitől kap parancsot, uta

sítást a parancsnok,
-  jelek, jelzések, jelszó, jelhang,
-  a tevékenység végrehajtása utáni feladatok.
Tartalma részleteiben:

A tevékenység megkezdése (előkészítése) időszakában:
-  az erők, az eszközök a körletbe, terepszakaszra, terep

pontokra mikorra érkezzenek ki, a biztosítást hogyan szer
vezzék meg,

-  a menetbiztosítás milyen méretű legyen,
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-  a menethíradást ki, milyen eszközökön keresztül szer
vezi és kivel,

-  a megerősítő, együttműködő erők, eszközök hol ke
rülnek alárendeltségbe,

-  a hiányzó anyagi, technikai, egészségügyi anyagokat 
milyen fokon, hol, ki biztosítja,

-  a menet végrehajtása idején beállt új helyzetekből adó
dó feladatokat hogyan hajtsa végre.

A tevékenység végrehajtásának időszakában:

-  kivel működjön együtt, vagy kinek az alárendeltségé
ben tevékenykedik,

-  a végrehajtás sorrendjében minden harcrendi elemnek 
külön-külön meg kell határozni, hogy mi a teendő a beállt 
változások eseteiben,

-  az erők átcsoportosításához szükséges gyors manőve
rek végrehajtása,

-  meg kell határozni a figyelés, a célmegjelölés, a kölcsö
nös felismerés és az értesítés egységes rendszerét,

-  hogyan, milyen sorrendben alkalmazzák a fegyvert, a 
technikai, műszaki eszközöket,

-  a szűrőpont működésének rendje, az odaszállítás mód
ja,

-  mi a teendő, ha a híradó összeköttetés megszakad,
-  mit, mikor, kinek, hova jelentsen, kitől kap utasításo

kat, parancsokat a parancsnok,
-  szállító járművek tartózkodási helye, illetve mozgása 

az alegységek, csoportok után.
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A tevékenység végrehajtása utáni időszakra:

-  a gyülekezés körlete, ideje,
-  az ellenőrzés,
-  a beszámoltatás,
-  az értékelés;
-  az alegységek szolgálati, illetve állandó elhelyezési kör

letbe való útbaindítása,
-  a jelentés megírása, leadásának időpontja.

HÍRADÓBIZTOSÍTÁSI TERV

Munkatérképből, rádióhálók és -irányok táblázatából, a 
rádióhíradás tervéből áll.

A munkatérkép tartalmazza:

-  az alegységek (egység) helyzetét, feladatait,
-  az elkövetőkről rendelkezésre álló adatokat,
-  a vezetési pontok helyeit,
-  a vezetékes híradás tervét,
-  a tervezett futárjáratokat,
-  a jeleket, jelzéseket,
-  az erők, eszközök elosztását.
A rádióhálók és -irányok táblázata tartalmazza:

-  a forgalmi rendszerek megnevezését,
-  az állomások megnevezését,
-  a rádiókészülékek típusait,
-  a rádióállomások hívónevét,
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-  az üzemi és tartalék frekvenciákat,
-  az átjátszóállomások adatait.
A rádióhíradás terve tartalmazza:

-  a hírrendszer rádióállomásait,
-  a rádióállomások típusait,
-  a forgalmi rendszereket.

ATE-BIZTOSÍTÁSI TERV
Tartalmazza:

-  az ATE-szakcsoport elhelyezési körletét,
-  az ellátás rendjét,
-  az ellátóhelyeket, pontokat,
-  a gépjárművek feltöltésének rendjét,
-  az igénybe vehető utakat,
-  a számvetéseket a biztosításra,
-  az utánpótlás és a szállítás rendjét,
-  a segélyhelyeket,
-  a betegek, sérültek, sebesültek ellátásának és elszállítá

sának rendjét,
-  a vezetési pontok településének, áttelepülésének irá

nyát, rendjét, idejét.

ELLENŐRZÉS

-  megértették-e a feladatot,
-  a térképszükséglet kielégítését, ellátottságát,
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-  a személyi állomány felkészültségét, a részükre tartott 
eligazításokat,

-  az együttműködési utasítás ismeretét,
-  a megadott körlet, terepszakasz helyét, időben történő 

elfoglalását,
-  az ATE-ellátás megszervezését, állapotát,
-  a biztonsági rendszabályok ismeretét,
-  milyen a hangulat az alegységeknél,
-  az utasítások, rendelkezések időbeni végrehajtását és az 

alárendeltek jelentéseinek felterjesztését,
-  hol, milyen segítségre van szükség.

A TERRORCSELEKMÉNYEK SORÁN AZ 
AKCIÓVEZETŐI MUNKA SORRENDJE

Feladattisztázás:
-  az akció célkitűzése az objektív veszélyhelyzet jellegé

nek figyelembevételével,
-  az akciót milyen körülmények között és körzetben 

kell végrehajtani (túszok, terroristák létszáma, neme, lakott 
területen belül vagy egyedül álló épületben stb.).

-  elegendő-e a rendelkezésre álló adat, információ, mi
lyen újabb adatok beszerzése szükséges.

Következtetés:

-  a bevonandó erők célszerű nagysága, alkalmazásuk sor
rendje (saját rendőri, más BM, HM),

-  egyes alegységek, harcrendi elemek helye, szerepe az 
akció végrehajtásában,
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-  azonnal foganatosítandó intézkedések, rendszabályok 
(a helyszín zárása, megerősítés, akciócsoport igénylése, 
helyszínre település, tárgyalások megkezdése stb.),

-  az akció (kiszabadítás, felszámolás) kezdetének cél
szerű időpontja.

Időszámvetés:
Megegyezik az általános parancsnoki munkák sorrendjé

ben tárgyaltakkal.
Előzetes intézkedés:
A feladat tisztázásából levont következtetések sorrendjé

ben, az időszámvetés során kimunkált időpontok figyelembe
vételével megegyezik az általános parancsnoki munkák sor
rendjével.

Helyzetmegítélés (döntés előkészítése)
Ellenséges erők értékelése:
-  a terrorista csoport létszáma, összetétele, nemzetisége, 

fegyverzete, tartózkodási helye, szándéka, követelései.
Következtetés:

-  a cselekmény felszámolásához szükséges célszerű tak
tikai módok, harcrendi elemek,

-  az akció végrehajtásához szükséges erők és eszközök 
(saját akciócsoport, szakértők, munkásőrség, honvédség, 
tűzoltók).

Saját erők értékelése:
-  a felkészültség, az akció végrehajtására való alkalmasság 

az állandó elhelyezési körlet -  menettávolság -  alapján.
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Következtetés:

-  az egyes alegységek (harcrendi elemek) célszerű fel
adatai, helyük, szerepük,

-  milyen meneteket kell végrehajtani az alegységeknek, 
harcrendi elemeknek az akció helyszínére,

-  milyen felszerelés, fegyverzet szükséges a feladat vég
rehajtásához.

A terep értékelése:

-  térkép, helyszínrajz, vázlat alapján tanulmányozni kell 
az akció körzetét, a vele határos, szomszédos körzetet 
(épületeket), az oda vezető utakat,

-  amennyiben a rendelkezésre álló idő és a körülmények 
lehetővé teszik, helyszíni terep-szemrevételezést is végre kell 
hajtani.

Következtetés:

-  milyen a feladat végrehajtásának körzete, a vele hatá
ros körzetek, az oda vezető útvonalak,

-  a környező terep, az útvonalak elősegítik-e vagy hát
ráltatják az erők tevékenységét,

-  milyen legcélszerűbb taktikai módokkal, harcrendi ele
mekkel hajtható végre a felszámolás.

Az akciókörzet lakosságának értékelése:

-  tanulmányozni kell: a lakosság szociális és politikai ösz- 
szetételét, hangulatát, szokásait.

Következtetés:
-  a lakosságtól -  szociális, politikai összetétele, hangula
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ta, szokásai alapján -  milyen segítség várható az akció vég
rehajtásában.

Az időjárás, a nap- és évszak értékelése:
-  az időjárás, a nap- és évszak kihatásai a saját és az ellen

séges erők tevékenységére.
Következtetés:

-  az időjárás, a nap- és évszak mennyiben befolyásolják a 
saját, és segítik elő az ellenséges erők tevékenységét.

A helyzetmegítélés végén a vezető végkövetkeztetésre jut, 
amely a döntés (elhatározás) megalkotásának utolsó moz
zanataként az akcióterv alapját képezi.

A döntés meghozatala:
-  a kialakult helyzet,
-  az akció célja, fajtája,
-  a taktikai módok,
-  az akcióban részt vevő erők, eszközök feladatai és a 

végrehajtás rendje,
-  az akciócsoport összetétele, fegyverzete, felszerelése, 

feladatai és a végrehajtás ideje,
-  a vezetés és a törzs által teendő intézkedések, azok 

ideje,
-  az együttműködés rendje.
A helyzettől függően tárgyalás a helyi párt-, és állami 

szervek vezetőivel:
-  milyen korlátozó intézkedések bevezetése szükséges a
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lakosság részére (területzárás, szesztilalom, gyülekezési tila
lom elrendelése, üzem, vállalat munkarendjének, közforgal
mú járművek közlekedésének szabályozása, tanítás szüne
teltetése, kitelepítés stb.),

-  milyen párt-, és állami intézkedés, felvilágosító munka 
végzése szükséges az élet normális feltételeinek, a lakosság el
látásának biztosítása érdekében stb.

A döntés jelentése:

-  Ez történhet: személyesen szóban -  a helyszínen -  
vagy távbeszélőn.

Az intézkedés, parancs kiadása:
-  A jóváhagyott akciótervben rögzített feladatokat az 

alárendelteknek szóbeli vagy írásbeli intézkedés, parancs 
formájában kell kiadni, ez megegyezik az általános parancs
noki munkáknál tárgyaltakkal.

Az együttműködés megszervezése:
-  Együttműködést kell szervezni az akcióban részt vevő 

erők, szervek, csoportok és a vezető törzs között.
-  Az együttműködési utasítás készülhet külön együtt

működési tervként vagy a parancs mellékleteként, illetve az 
akcióterv részeként; tartalma ugyanaz, mint az általános pa
rancsnoki munkáknál tárgyaltaké.

A végrehajtás vezetése:
-  A vezetés megvalósul a törzs elemző, értékelő, irányí

tó, ellenőrző, valamint a jelentő és okmányoló tevékenysé-
 gén keresztül.
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-  Ezen tevékenység az elkészített és jóváhagyott akció
terv alapján történik.

Újabb részintézkedések, parancsok kiadása:

-  A változó és várható, bekövetkező helyzetnek megfe
lelően kerülhetnek kiadásra a több lehetőséget tartalmazó 
akcióterv alapján.
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2. OKMÁNYMINTÁK

Az okmányok formája és záradékolása a Belügyminiszté
rium ügyviteli előírásainak megfelelően történik.

1. sz. minta

IDŐSZÁMVETÉS

Feladatot, parancsot kaptam: 03.00 órakor
Elhatározást jelenteni kell: 07.00 órakor
Készenlét ideje: 10.00 órakor 
Rendelkezésre álló idő:
-  az elhatározás jelentéséig 240’
-  a készenlét eléréséig 420’
Feladattisztázás: 5’
Elgondolás: 15
Időszámvetés: 5 
Törzstájékoztató, feladatok megszabása:
(Előzetes intézkedés elkészítése, kiadása) 30’
Helyzetmegítélés: 75’
Javaslatok meghallgatása: 20
Az elhatározás meghozatala: 70
Összesen: 240’
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Az elhatározás jelentése, jóváhagyása: 30’
A parancs, együttműködési utasítás kidolgozása, 
a biztosítási tervek jóváhagyása: 60'
A parancs, együttműködési utasítás kiadása,
az alárendeltek elhatározásának jóváhagyása: 60’
Ellenőrzés:______________________________________ 30’
Összesen: 180’
Mindösszesen: 420’

Megjegyzés:

Ezen célszerű változat akkor alkalmazható, ha elegendő 
idő áll rendelkezésre a parancsnoki munkák elvégzéséhez. 
Amennyiben kevés idő áll rendelkezésre, akkor az időket 
arányosan csökkenteni kell. Az idők meghatározásakor fi
gyelembe kell venni, hogy a törzs szakcsoportjai, tagjai me
lyik parancsnoki munka végzése területén rendelkeznek na
gyobb tapasztalattal, készséggel és annak arányában kell az 
időt meghatározni.
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ELŐZETES INTÉZKEDÉS

TITKOS! 
„Soron kívül” 

Készült: 2 pld-ban
1 pld............ lap

..........számú példány
Snfsz:.......... /KOT

A BLOKÍROZÓCSOPORT PARANCSNOKÁNAK

Vezetési pontján

AZ OPERÁCIÓVEZETŐ 01. sz.
ELŐZETES INTÉZKEDÉSE

Vezetési pont.......... / /x , 1978. 9. 18. 20.00
Térkép: 1 : 50 000 1970. évi első kiadás 

L - 3 4 - 12 - B 
L -  34 -  12 -  C

1. Készüljön fel -  határőrszakasszal megerősítve -  blokí- 
rozás végrehajtására Paks ( ), Nemeskér ( ),
Kistápé ( ), Biritói Állami Gazdaság ( ),
körzetében.

+ A továbbiakban a ( ) közé a térkép-koordinátákat
kell beírni!

2. sz. minta
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2. Anyagi készleteit 9. 18. 03.00-ig töltse fel. Gondoskodjon 
a személyi állomány reggeliztetéséről 9. 18-án 04.30-ig.

3. A blokírozásra vonatkozó részletes feladatát 9.18-án
03.30-kor kapja meg összekötő tiszttől az ÖPK-ben. 
ÖPK: Paks bejárata, erdő: ( )

4. Készenlét a blokírozás megkezdésére: 9.18. 04.30.

operációvezető

KOT vezető

Kapják:
1. sz. pld. Irattár
2. sz. pld. Elküldve a blokírozócsoport parancsnokának 
Készítette:
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HELYZETMEGÍTÉLÉS

A) Súlyos bűncselekményt elkövetők:

(A kapott feladat vagy a felderítő csoport jelentése alap
ján)
A súlyos bűncselekmény elkövetésével gyanúsított három 

veszélyes bűnöző személy hasonló bűncselekményért már 
büntetve volt.

Valószínű, hogy az éjszakát az Iván, Lövő, Újkér, Röj- 
tökmuzsaj, Csapod által határolt területen töltik.

A jelzett területet és az egész megyét jól ismerik.
Valószínű céljuk az, hogy az országhatárt megközelítve 

illegálisan elhagyják az országot.
Fel vannak szerelve 3 db kispuskával és 1 db gyorstüzelő 

sportpisztollyal, valamint a fegyverekhez rendszeresített lő
szerekkel.

Következtetések:

1. A főerőt a jelzett terület gyors lezárására és átvizsgálá
sára kell összpontosítani.

2. A feladat végrehajtására szükség van nyolc századerő
re, ebből két század saját, hat század együttműködésre utalt 
erő.

Blokírozócsoportba négy, kutatócsoportba kettő, szolgá
lati csoportok létrehozására kettő századot célszerű felké
szíteni.

3. sz. minta
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3. A felderítőcsoportnak adatokat kell szerezni a három 
személyre vonatkozó személyleírás kiegészítésére. A sze
mélygépkocsi eltűnésének körülményeire vonatkozóan.

B) Belbiztonsági csapaterők:
Az MRFK két rendőri századdal rendelkezik. Feltöltött- 

ség teljes (100-100 fő).
Blokírozási feladat ellátására a legalkalmasabbak. Tech

nikai feltöltöttségük teljes, szállítóeszközök kiegészítéséről 
intézkedni kell.

A BM FRE századának személyi (100 fő), technikai fel- 
töltöttsége teljes. Felkészültségüknél fogva minden fajta fel
adat ellátására alkalmazni lehet őket.

A HŐR százada személyi (60 fő), technikai feltöltöttsége 
teljes. Felkészültségük alapján blokírozás végrehajtására a 
legcélszerűbb alkalmazni őket.

A MŐ századai személyi (150-146 fő), technikai feltöl
töttsége teljes. Szállítóeszközök biztosításáról a megyei pa
rancsnokság intézkedik. Felkészültségüknél fogva kutatás 
végrehajtására célszerű alkalmazni őket.

Az MN századai személyi (60-60 fő), technikai feltöltött
sége teljes. Felkészültségük alapján blokírozó és szolgálati 
csoportba való tevékenységre célszerű alkalmazni őket.

A blokírozást végrehajtó századokat az 1.r. szdpk.-nak 
célszerű alárendelni.

Következtetések:
1. A rendelkezésre álló erők a feladat végrehajtására ele

gendők.
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2. Az értesítés alapján az alegységekkel négy óra múlva 
lehet számolni a megindulási körletben.

3. A blokírozócsoportba a terület nagyságát figyelembe 
véve négy századot kell szervezni.

4. A kutatást a terület szélességét figyelembe véve két 
század tudja végrehajtani.

5. Szükséges EÁP-szolgálat telepítése.
6. A kutatócsoport szakaszait célszerű megerősíteni szol

gálati kutyákkal.

7. A felderítőcsoportnak adatpontosítást és -beszerzést 
kell folytatni.
C) Terep:

-  hozzávetőlegesen sík terület, gyalogos közlekedésre al
kalmas, legmagasabb pontja 200 m,

-  a blokírozás vonalának hossza, a kutatás kiterjedései,
-  a jelzett terület bármely pontjáról az eléggé forgalmas 

műutak gyorsan elérhetők, a környező települések rövid idő 
alatt megközelíthetők járművel vagy gyalogosan is; vasútvo
nal vezet keresztül rajta, ami alkalmas lehet menekülésre;

-  sekély vizű patakok szelik keresztül a területet, amelye
ken át lehet gázolni, jelentősebb folyó a Répce és a Rába, 
ezek kb. 5 km-re vannak a lezárandó területtől,

-  a terület jelentős része erdő dús aljnövényzettel, ki
sebb kultúrterület, az erdőben nincsenek utak, erdőátvágá
sok,

-  a szomszédos terepszakaszok jellege.
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Következtetések:

1. A terület a keresett személyek rejtőzködésére nagyon 
alkalmas.

2. Csak sötétedés után célszerű kimozdulniuk a rejtek
helyről.

3. Közlekedési eszközök igénybevételével felfednék ma
gukat.

4. A sötétedés beálltáig sok rejtőzésre alkalmas hely kí
nálkozik.

5. A domborzat nem segíti elő tevékenységünket.
6. Az úthálózat kellő sűrűségű és jó minőségű.
7. A folyók, a patakok nem befolyásolják a közlekedést.
8. A növényzet nem kedvez a kutatás végrehajtása szem

pontjából.
9. A blokírozás vonalát a műút és a vasútvonal kihaszná

lásával e mögött kell megválasztani.
10. A kutatást D-ről É-i irányban célszerű végrehajtani, 

ütemét közepes gyorsaságban meghatározni, térközt a mi
nimumra csökkenteni.

11. A körleteket, terepszakaszokat az utak közelébe kell 
kijelölni.

12. A vezetési pontokat a végrehajtás körzetétől a legki
sebb távolságra kell kiválasztani.
D) A lakosság:

-  a környező települések lakossága magyar és sváb ajkú,
-  a rendszerhez hűen támogatják a rendőrség munkáját,
-  maximális segítséget lehet várni főként az adatszolgál

tatás szempontjából.
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E) Évszak, napszak, időjárás:

-  a feladat nyári időszakban kerül végrehajtásra;
-  a blokírozás korlátozott látási viszonyok között törté

nik,
-  a kutatást nappal, jó látási viszonyok között kell végre

hajtani,
-  az időjárás tiszta, száraz, a hőmérséklet 20-24 °C.
Végkövetkeztetések:

1. Az operáció harcrendje: blokírozó-, kutatócsoport, 
EÁP-szolgálat, tartalék.

2. A csapaterő nagysága: három r. (egy BM FRE), egy hőr., 
két mő., két MN-század.

3. A csapaterő felkészültsége megfelelő, alkalmas a fel
adat végrehajtására. Menettávolság maximálisan 50 km, 
40 km-es átlagsebességgel 1,5 óra, az MN századai elé a lak
tanyába megkülönböztető jelzéssel ellátott járművet célsze
rű küldeni.

4. Az MRFK 1., 2. r.szd., a hőr. szd., az MN 1. szd. blo- 
kírozócsoportként lezárja a jelzett területet, megakadályoz
za a keresett személyek kitörését a lezárt területről.

A két MŐ szd. kutatócsoportként átkutatja a lezárt terü
letet, felkutatja, elfogja, ellenállás esetén felszámolja a kere
sett személyeket, célszerű megerősíteni szolgálati kutyákkal.

Az MN 2. szd. 1., 2. sz., a BM FRE szd. 1. sz. EÁP-szol- 
gálatot lát el a forgalmasabb utak és a Rába átkelőhelyein.

A lakások blokkolását az operatív munkásokkal kell vég
rehajtani.
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A BM FRE szd. 2., 3. és az MN 2. szd. 3. sz.operációve- 
zetői tartalékot képeznek.

Az alegységek az állandó elhelyezési körletből az MK-be 
menetet hajtanak végre önállóan, a feladat meghatározása 
után előrevonást a megindulási terepszakaszra, illetve a meg
határozott pontokra.

Felszerelés: szolgálati. Fegyverzet: pisztoly, géppisztoly, 
golyószóró, kézigránát, könnygázgránát, gumibot, bilincs, 
könnygázszóró palack.

A feladat végrehajtásának körzete nem kedvez a kutató- 
csoportnak. A szomszédos területek erdővel borítottak, il
letve lakott területek, ez a keresett személyeknek rejtőzésre 
alkalmas, illetve menekülésre szolgálhat. Az utak jól hasz
nálhatók, közepes a forgalom, ami a keresett személyek me
nekülését segíti elő, és részünkről fokozott ellenőrzést igé
nyel. A menet és az előrevonás végrehajtását előnyösen se
gíti.

A lakosság magyar, illetve sváb ajkúakból tevődik össze. 
A rendszerhez hűek, beilleszkedtek a társadalmi rendbe. 
Nagy részük segíti munkánkat, a többiek tartózkodóak.

Az időjárás meleg, a feladatvégrehajtás zöme nappal tör
ténik, átlagos hőmérséklet 20-24 °C, ez a feladat végrehaj
tását előnyösen befolyásolja.

Az összeköttetést a MK elfoglalásától kezdődően a rádió- 
központ-gépkocsi telepítésével kell biztosítani, a törzs és a 
főkapitányság között vezetékes, rádió- és távgépíró-, a törzs 
és a harcrendi elemek között rádió- és futár-, a harcrendi ele
mek parancsnokai között rádióösszeköttetést kell szervezni.
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Az anyagi csoport felkészül az állomány étkeztetésére, 
a gépjárművek üzemanyaggal való ellátására.

A technikai csoport biztosítja az esetleges lőszerutánpót
lást, a gépjárművek meghibásodása esetén a javítást.

Az egészségügyi csoport segélyhelyeket telepít, gondos
kodik a sérültek, sebesültek ellátásáról.
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ELHATÁROZÁS

Elhatároztam, hogy a súlyos bűncselekmény elkövetésé
vel gyanúsított három személy felkutatására blokírozott 
körzetben teljes kutatással operációt hajtok végre. A három 
személyt elfogom, ellenállás esetén felszámolom.

Az alegységek feladatai:
1. A blokírozócsoport parancsnoka az 1. szd. pk. (be

osztva MRFK 1., 2. r., a HŐR, az MN 1. szd.) lezárja Iván 
( ), Lövő ( ), Röjtökmuzsaj ( ), 
Csapod ( ) által bezárt területet. Megakadályozza, 
hogy a keresett személyek a területről kimeneküljenek.

A blokírozócsoport parancsnokának vezetési pontja Lövő 
( ), Sopronkövesd ( ) útelágazásban, tarta
léka ugyanitt települ 7. 9. 04.00-kor. A csatlakozásért balra 
a szpk-k a felelősek.

GYK. 161. hárp. ( ).
2. A kutatócsoport parancsnoka az 1. mő. szdpk. (beoszt

va két mő. szd.) Iván vá. ( ), Újkér Ny-i kijárata 
( ) közötti terepszakaszról indulva, a 161. hárp. 
( ), 167. hárp. ( ) irányába átkutatja a terü
letet. Felkutatja a két-három személyt, elfogja, ellenállás 
esetén felszámolja.

A kutatócsoport-parancsnok vezetési pontja Viszta ma
jor ( ) területén települ 7. 9. 04.30-kor, a kutatás
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megindulása után az 1. mő. szd. bal sávhatára mentén mozog 
előre a tartalékával együtt.

A csatlakozásért balra az 1. mő. szd. 4. szpk. a felelős. 
GYK. Muzsaj ( ).

3. Az MN szd. 1., 2., a BM FRE szd. 1. sz. felállít hét 
EÁP-ot a blokírozott területről kivezető utak és a rábai át
kelőhelyek forgalmának ellenőrzésére az alábbi helyekre: 
Sopronkövesd ÉNy-i bejárata; Röjtökmuzsaj; útkeresztező
dés; út-vasút kereszteződés; Pápóc és Nick rábai híd a tér
kép szerint.

Létszám: 7-7 fő, pk. a rangidős rendőr.
4. A BM FRE szd. 2., 3., az MN 2. szd. 3. sz. operáció

vezetői tartalékot képeznek a harcállásponton.

Készenléti idők:

-  blokírozócsoport 7.9 05.00
-  kutatócsoport 7.9 05.30
-  a kutatás kezdete 7.9 05.40
-  EÁP-szolgálat 7.9 05.00
-  tartalék 7.9 05.00
Együttműködést szervezek:

a) körletek, terepszakaszok elfoglalása,
b) feladat végrehajtása,
c) feladat befejezése utáni időszakra.
A vezetés rendje:

A törzs vezetési pontja 7 . 9 .  05.00-kor települ a kapu
vári VRK-on. Helyettesem a KOT vezetője.
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AZ OPERÁCIÓVEZETŐ PARANCSA

GYŐR-SOPRON MEGYEI RFK KOT SZIGORÚAN TITKOS!
„Soron kívül” 

Készült: 7 pld-ban
1 pld.:.......... lap

.......... számú példány
Snfsz:.......... /KOT

AZ OPERÁCIÓVEZETŐ 01. sz. PARANCSA

Vezetési pont: Győr-Sopron megyei RFK 7. 9. 03.00 
Térkép: 1 : 50 000 1970. évi első kiadás 

L -  3 4 -  1 2 -  B 
L -  3 4 -  1 2 -  C

1. 1978. július 3. 02.00-kor történt bejelentés alapján a 
megye területén sorozatos betörések végrehajtásával gya
núsítható személyek felkutatását kell végrehajtani.

A felderítési adatok alapján megállapították, hogy július 
2-án este és az éjszaka folyamán a Fertőszéplaki ÁG pénz
tárába betörni, és a szombathelyi Postaigazgatóság pénszszál- 
lító gépkocsiját kirabolni szándékozó három fegyveres sze
mély Iván ( ), Lövő ( ), Röjtökmuzsaj 
( ), Csapod ( ) által bezárt területen tartóz
kodik.

178

5. sz. minta

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /171



2. Elhatároztam, hogy a három személy felkutatását, el
fogását, ellenállás esetén felszámolását operációval hajtom 
végre.

Blokírozó csoportként két r., egy hőr. és az MN egy 
szd-ot, kutatócsoportként két mő. szd-t, EÁP-ként egy r. és 
az MN két sz-t, operációvezetői tartalékként két r., és az MN 
egy sz.-t működtetem.

3. MEGPARANCSOLOM!
a) a blokírozócsoport parancsnoka az 1. r. szdpk. (be

osztva MRFK 1., 2. r., a HŐR, az MN 1. szd.) zárja le Iván 
( ), Lövő ( ), Röjtökmuzsaj ( ),
Csapod ( ) által bezárt területet. Akadályozza meg,
hogy a keresett személyek a területről kimenekülhessenek. 
Kitörés esetén vegye üldözőbe, fogja el, vagy számolja fel 
őket.

Az 1. r. szdpk. zárja le Iván ( ), Lövő ( ),
Röjtökmuzsaj ( ) közötti terepszakaszt, raj erejű
tartalékot képezve.

MK: Viszta major ( ).
A 2. r. szdpk. zárja le Nemeskér ( ), Sopronkö-

vesd ( ) közötti terepszakaszt, raj erejű tartalékot
képezve.

MK: Imre major ( ).

Az MN szdpk. zárja le Sopronköves ( ), Csapod
( ) terepszakaszt, raj erejű tartalékot képezve, egy
rajt biztosítson a blokírozócsoport parancsnoka tartalékába.

MK: Muzsaj ( ).
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A csatlakozásért balra a szpk-k a felelősek.
A blokírozócsoport parancsnokának vezetési pontja Lö

vő ( ), Sopronkövesd ( ), útelágazás, tarta
léka ugyanitt települ 7.9. 04.00-kor.

Gyülekezési körlet 161. hárp. ( ).
Elhatározását 7.9. 04.00-kor a KOT vezetőjének jelentse 

az MK-ban.
b) A kutatócsoport parancsnoka az 1. mő. szdpk. (be

osztva két mő. szd.) Iván vá. ( ), Újkér Ny-i kijára
ta ( ) közötti terepszakaszról indulva, 161. hárp. 
( ), 167. hárp. ( ) irányában kutassa át a 
blokírozott területet. Kutassa fel a keresett személyeket, 
fogja el, ellenállás esetén számolja fel őket.

Az 1. mő. szd. megerősítve 4 db szolgálati kutyával hajt
son végre teljes kutatást Iván vá. ( ), 169. hárp.
( ) terepszakaszról 161. hárp. ( ), út-vasút
kereszteződés ( ) irányába. A kutatás végső terep-
szakasza a patak és az erdőátvágás találkozása ( ),
167. hárp. ( ).

Egy rajerőben képezzen tartalékot.
Sávhatár jobbról: Iván vá. ( ), híd ( ),

patak-erdőátvágás találkozása ( ).
Sávhatár balról: 169. hárp. ( ), 161. hárp.

( ), útkereszteződés ( ).
MK: 157. hárp. ( ).
A 2. mő. szd. megerősítve 4 db szolgálati kutyával hajt

son végre teljes kutatást 169. hárp. ( ), Újkér Ny-i 
bejárata ( ) terepszakaszról erdőkiszögelés ( ), 
tisztás ( ), forrás ( ) irányában. A kutatás
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végső terepszakasza: útkereszteződés ( ), 217. 
hárp. ( ). Egy rajerőben képezzen tartalékot. Egy .
rajerőt biztosítson a kutatócsoport-parancsnok tartalékába.

Sávhatár jobbról: megegyezik az 1. mő. szd. bal sávhatá
rával.

Sávhatár balról: Újkér ( ), Lövő ( ),
Sopronkövesd ( ) összekötő műút.

MK: Viszta major ( ).
A kutatás üteme: 800 m/ó.

A kutatócsoport-parancsnok vezetési pontja Viszta major 
( ) területén települ 7.9.  04.30-kor a kutatás meg
indulása után az 1. mő. szd. bal sávhatára mentén mozog 
előre, tartalékával együtt.

Csatlakozásért bálra az 1. mő. szd. 4. szpk. a felelős.
GYÜK: Muzsaj ( ).
Elhatározását 7 . 9 .  04.30-kor a hdm-i csoportvezetőnek 

jelentse a vezetési pontján.

c) Az MN 2. szdpk. a saját 1., 2., a BM FRE szd. 1. sz-ból 
 állítson fel EÁP-ot a blokírozott területről kivezető utak és 

a rábai átkelőhelyek forgalmának ellenőrzésére.
1. sz. EÁP Sopronkövesd ÉNy-i bejárata ( ),
2. sz. EÁP Röjtökmuzsaj ( ).
3. sz. EÁP útkereszteződés ( ).
4. sz. EÁP út-vasút kereszteződés ( ).
5. sz. EÁP útkereszteződés ( ).
6. sz. EÁP Pápóc rábai híd ( ).
7. sz. EÁP Nick rábai híd ( ).
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EÁP-ok létszáma: 2 fő rendőr és 5 fő katona, pk. a rang
idős rendőr.

A szdpk. vezetési pontja a 4. sz. EÁP-on.
Elhatározását 7. 9. 04.30-kor jelentse nekem a vezetési 

pontján.

d) A BM FRE szdpk. -  mint az operációvezetői tartalék 
parancsnoka - ,  saját 2., 3., és az MN 2. szd. 3. sz-val jelent
kezzen a vezetési pontomon 7. 9. 05.00-kor, további felada
tát ott fogom meghatározni.

4. Az együttműködést külön terv szerint kell megszervez
ni.

Összeköttetés a rendszeresített eszközökkel a híradócso
port biztosítási terve alapján.

A parancsnokok vezetési pontjaikról irányítják alegysé
geiket.

Az operáció vezetését a törzsön és az összekötő tiszteken 
keresztül valósítom meg.

5. A készenlét ideje:
-  blokírozás 7.9. 05.00
-  kutatás 7.9. 05.30
-  a kutatás kezdete 7.9.  05.40
-  EÁP-szolgálat 7. 9. 05.00
-  tartalék 7.9. 05.00
6. A törzs vezetési pontja 7. 9. 05.00-kor települ a kapu

vári VRK-on.
7. Mindenoldalú biztosítás az ATE-csoport terve szerint.
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8. A jelentéseket a megfelelő sürgősségi fokozattal ellát
va rádiókészülékeken, összekötő tisztek vagy futár útján ter
jesszék fel.

Jelentést kérek:
-  a körletek, a terepszakaszok elfoglalásáról,
-  a készenlét eléréséről,
-  a feladat megkezdéséről,
-  a végrehajtás közbeni eseményekről,
-  a végső terepszakasz eléréséről,
-  GYÜK. elfoglalásáról,
-  az elhelyezési körletbe való beindulásról.
9. Helyettesem a KOT vezetője.

operációvezető

Kapják:
1. sz. pld. Irattár
2-7. sz. pld.: Elosztó szerint
Készítette:
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AZ OPERÁCIÓVEZETŐ HARCINTÉZKEDÉSE

VAS MEGYEI RFK KOT SZIGORÚAN TITKOS!
„Soron kívül” 

Készült: 2 pld-ban
1 pld............ lap

..........számú példány
Snfsz:.......... /KOT

A KUTATÓCSOPORT PARANCSNOKÁNAK

Vezetési pontján

AZ OPERÁCIÓ VEZETŐ 01. sz. HARCINTÉZKEDÉSE

Vezetési pont:.......... /  / 6. 15. 02.30
Térkép: 1 : 50 000, 1970. évi első kiadás 

L - 3 4 - 1 2 - B  
L -  34 -  12 -  C

1. A felderítési adatok szerint a keresett személyek a 
Sárszentlőrinc ( ), Nagyszékely ( ), Kisszé
kely ( ), Pálfa ( ) által bezárt területen 
tartózkodnak.

2. Az 1. r. szd. megerősítve egy mő. szd-dal blokírozást 
hajt végre az 1. pontban meghatározott körzetben. A blokí-
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rozás készenléte 6. 15-én 04.00. Parancsnoka a mő. szdpk., 
vezetési pontja: a 171,1 hárp. Összeköttetés a kiadott rádió
forgalmi adatok alapján.

3. Kutatócsoport a BM FRE 1. szd. és az MRFK 2. r.szd. 
Hajtson végre teljes kutatást Sárszentlőrinc K-i kijárata 
( ), Nagyszékely Ny-i kijárata ( ) megindu
lási terepszakaszról, Szőllős ( ), Újmajor ( ), 
irányába Pálfa K-i kijárata ( ), Gyertyános ( ), 
a kutatás végső terepszakaszáig. Kutassa fel a személyeket, 
fogja el, ellenállás esetén számolja fel őket.

MK: Sárszentlőrinc K Szőllős ( ) területén.

4. A kutatócsoport parancsnoka elhatározását 6. 15-én 
03.45-kor az MK-ban a KOT vezetőjének jelentse. Készenlét 
a kutatásra 6.15.  05.00.

5. Vezetési pontom Pálfára települ át.
Helyettesem a KOT vezetője.

operációvezető

KOT vezető

Kapják:
1. sz. pld. Irattár
2. sz. pld. Elküldve a kutatócsoport parancsnokának 
Készítette:
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AZ OPERÁCIÓVEZETŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
UTASÍTÁSA

VAS MEGYEI RFK KOT  TITKOS!
„Soron kívül” 

Készült: 7 pld-ban
1 pld............ lap

.......... számú példány
Snfsz:.......... /KOT

AZ OPERÁCIÓVEZETŐ EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
UTASÍTÁSA

Vezetési pont: Győr-Sopron megyei RFK 11.10. 04.00 
Térkép: 1 : 50 000, 1970. évi első kiadás 

L -  3 4 - 12 -  B 
L -  3 4 -  1 2 - C

I. A tevékenység megkezdése előtti időszakra:

Fő feladat az MK-ba, a terepszakaszokra, a tereppontok
ra szervezett, megfelelő biztosítással, a meghatározott időre 
való kiérkezés.

A megerősítésre rendelt alegységek, személyek a MK-ban 
jelentkezzenek a meghatározott parancsnokoknál.

A MK-ban való tartózkodás idejére annak közvetlen biz
tosítását szervezzék meg.
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A MK-ba való beérkezésig a híradást minden parancsnok 
saját eszközeivel szervezze meg.

A feladat megkezdésekor biztosítani kell az összekötte
tést az elöljáróval, az alárendeltekkel, az együttműködőkkel 
a híradó biztosítási tervben meghatározottak szerint.

Az állomány étkeztetését az ATE-szakcsoport biztosítási 
terve szerint kell végrehajtani.

II. A tevékenység végrehajtásának időszakára:
Fő feladat a keresett személyek felkutatása, elfogása, el

lenállás esetén felszámolása.
1. A blokírozócsoport az elkövetőknek a zárás vonalán 

való kitörését minden módon akadályozza meg. A zárás vo
nalán való kitörés esetén a tűzfészkekből egy-egy fő külön 
parancs nélkül vezesse be az üldözést. A parancsnok tegyen 
jelentést a törzsnek, és kérjen engedélyt a tartalék alkalma
zására, a menekülési irány lezárására. A blokírozás vonalára 
beosztottak kísérjék figyelemmel a kutatólánc mozgását, 
a terepkutatókkal és a lánc szélén haladó kutatókkal tartsa
nak szoros kapcsolatot.

Az elfogást jelentsék, az elfogottakat a tartalékból -  meg
felelő biztosítás mellett -  kísérjék a parancsnok vezetési 
pontjára.

A blokírozás vonalára beosztottak befelé -  a saját erő ve
szélyeztetése nélkül -  csak külön parancsra használhatják a 
fegyverüket.

Az összeköttetés megszakadása esetén a parancsnokok 
futárszolgálat útján biztosítsák az elöljáróval, illetve az alá
rendeltekkel a kapcsolattartást.
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2. A kutatócsoport a térközök betartásával, terepkuta
tókkal, a szomszédokkal való szoros kapcsolattartással biz
tosítsák az elrejtőzött személyek felkutatását, elfogását, el
lenállás esetén felszámolását.

A terepkutató, ha gyanús dolgot észlel, gyanús tárgyat ta
lál, felfedezi a keresett személyt, azonnal állítsa meg a kuta
tóláncot és jelentse az észlelteket a parancsnoknak.

Az elfogást a terepkutatókból és a kutatólánc beosztot
taiból kell megszervezni.

Ellenállás esetén a tartalék bevonásával bekerítést kell 
szervezni, meg kell kísérelni az élve való elfogást, ha ez nem 
vezet eredményre, az ellenállókat fel kell számolni.

Az elfogottakat a tartalékból megfelelő biztosítás mellett 
a parancsnok vezetési pontjára kell kísérni. A helyszínt át 
kell vizsgálni, és csak ezután folytatható a kutatás.

Ha az elfogott személy megsérült, elsősegélyben kell ré
szesíteni, mindent meg kell tenni életben maradásáért, és 
utána a parancsnok vezetési pontjára kell szállítani. Ha meg
halt, biztosítani kell a helyszínt a megfelelő szakemberek 
megérkezéséig, amelyet a tartalékból kell megszervezni; a 
kutatást tovább kell folytatni.

A terepkutatókat meg kell erősíteni szolgálati kutyával. 
Ha a kutya szimatot vesz, a kutyavezető biztosítására a tar
talékból kell erőt biztosítani.

A terepkutatók, illetve a kutatólánc szélén haladók tart
sanak szoros kapcsolatot a blokírozás vonalán elhelyezett 
tűzcsoportok tagjaival. Fegyvert használni csak a parancs
nok utasítására lehet.
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Ha az összeköttetés megszakad,  parancsnok futárszolgá
lat útján biztosítsa a kapcsolatot az elöljáróval és az aláren
deltekkel.

3. Az EÁP-ok parancsnokai mindenütt a rangidős rend
őrök. Felelősek a katonák kioktatásáért és szolgálatellátásu
kért.

Különös gondot kell fordítani a rábai átkelőhelyekre. 
Minden személyt és járművet ellenőrizni kell. A gyanúsakat 
fel kell tartóztatni, és be kell kísérni a parancsnok vezetési 
pontjára. A lezárt területre -  az engedéllyel rendelkezők ki
vételével -  senkit sem lehet beengedni. Az engedély-mintákat 
az EÁP-parancsnokoknak kiadom. Kísérjék figyelemmel a 
környező terepet is. Igazoltatáskor, járműátvizsgáláskor a 
motort állíttassák le, az utasokat szállítsák ki.

Fegyverhasználatra az ide vonatkozó szabályozók alapján 
kerülhet sor.

Az összeköttetés megszakadása esetén a parancsnokkal 
futár útján biztosítsák a kapcsolatot. A szomszéd EÁP irá
nyában az összeköttetés megszakadását csak jelenteni kell.

4. A tartalék parancsnoka készítse fel alegységeit a nem 
várható feladatok végrehajtására, külön-külön minden harc
rendi elem megsegítésére. A tartalékot tartsa állandóan in
dulásra készenlétben -  járművön -  a feladat megkezdésétől 
a további parancsig.

Az igénybe vett erőt a szervezetszerű parancsnokkal kell 
útba indítani, ha mindkét szakasz szükséges, akkor a szdpk. a 
felelős parancsnok.

A parancsnok állandóan tartózkodjon a hdm. csoportnál 
a gyors intézkedés kiadása érdekében.
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A kijelölt erő -  ha a harcrendi elemek megsegítésére 
küldték ki - ,  az ottani parancsnoktól, ha önálló feladatot 
hajt végre, akkor a tartalék parancsnokától kap parancsot.

Önálló feladat végrehajtása esetén a parancsnok a törzs- 
zsel tart összeköttetést. Alárendelés esetén külön összeköt
tetést nem kell szervezni.

Biztosítson erőt a hdm. csoport vezetője részére az ope
rációvezetői vezetési pont őrzésének végrehajtására.

III. A tevékenység végrehajtása utáni időszakra:
A tevékenység befejezése után az alegységet gyülekeztes- 

sék a meghatározott körletekben, pontokon.
A parancsnokok ellenőrizzék a létszámot, a fegyverzetet, 

a felszerelést.
Jelentsék az ellenőrzés, a végrehajtás tapasztalatait.
Parancsra indítsák útba az alegységeket szolgálati helyeik

re, állandó elhelyezési körleteikbe.

KOT vezető

hdm. csoport vezetője

Készült: 7 pld-ban
1. sz. pld. Irattár
2-7. sz. pld. Elosztó szerint
Készítette:
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AZ RFK KOT HÍRADÓ-SZAKCSOPORTVEZETŐ 
HÍRADÓINTÉZKEDÉSE

GYŐR-SOPRON MEGYEI RFK KOT TITKOS!
Készült: 7 pld-ban

1 pld............ lap
.......... számú példány

Snfsz:.......... /KOT

A GYŐR-SOPRON MEGYEI RFK KOT 
HÍRADÓ-SZAKCSOPORT VEZETŐJÉNEK

01. számú 
HÍRADÓINTÉZKEDÉSE

Vezetési pont: 07. 09. 03.00 Győr-Sopron megyei RFK 
Térkép: 1 : 50 000, 1970. évi első kiadás 

L -  3 4 -  12 -  B 
L -  3 4 -  12 -  C 

Az 1978. július 9-re kialakult helyzet alapján az operáció
vezető által kiadott parancsban rögzített feladatok híradó 
biztosítására az alábbiakban intézkedem:

1. Vezetési pontok, rádióállomások települnek:

a) KOT részére:

a kapuvári VRK-on 07. 09. 05.00-kor Tihany típusú rá
dióállomás. Településéig feladatát 07. 09. 03.00-tól a Győr- 
Sopron megyei RFK stabil rádióállomás látja el;

8/a. sz. minta
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b) a blokírozócsoport parancsnoka (1. r. szdpk.) részére 
Lövő-Sopronkövesd útelágazás ( ) 07.09. 04.00-kor 
UAZ típusú gépjárműbe épített URH rádióállomás.

Az alárendeltségébe helyezett 2. r., a HŐR., az MN 1. 
szdpk-ai részére a saját rádióállomása a blokírozócsoport pa
rancsnokának elhatározása szerinti helyen és időben, a rádió
hálók és -irányok táblázatában meghatározott típusú rádió- 
állomások;

c) a kutatócsoport parancsnoka (az 1. mő. szdpk.) ré
szére saját rádióállomása 07. 09. 04.30-kor Viszta major 
( ) területén.

Az alárendeltségébe került erők részére az elhatározás sze
rinti helyen és időben, a rádióhálók és -irányok táblázatá
ban meghatározott típusú rádióállomások;

d) az MN 2. szdpk. részére saját rádióállomása 07. 09.
04.30-kor a 4. sz. EÁP-on, út-vasútkereszteződés ( ). 

EÁP-ok részére R-107 T típusú rádióállomás 07. 09.
04.30-tól az alábbi települési helyeken:

1. sz. EÁP Sopronkövesd ÉNy-i bejárata ( ),
2. sz. EÁP Röjtökmuzsaj ( ),
3. sz. EÁP útkereszteződés ( ),
4. sz. EÁP útkereszteződés ( ),
5. sz. EÁP Pápóc, rábai híd ( ), 
6. sz. EÁP Nick, rábai híd ( ),
e) a BM vezetői és együttműködési rádióhálóban a kab- 

hegyi stabil átjátszóállomás és a AVFK készenléte 07. 09.
02.00-kor.
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2. A feladat előkészítése és végrehajtása időszakában az 
alábbi híradás kerül létesítésre:

a) Vezetékes híradás:
az elöljáróval, az MRFK-val, a politikai-társadalmi szer

vekkel és a feladatban részt vevő alegységeket kiküldő szer
vek vezetőivel a kapuvári VRK-on állandóan üzemelő bel
ügyi és postai nyílt távbeszélő-, valamint távgépíró útvona
lak felhasználásával lehet összeköttetést létesíteni;

b) Rádióhíradás:
a Győr-Sopron megyei RFK-on üzemelő rádióállomások 

a forgalmi rendszerek között -  szükség szerint -  közvetítő 
állomásként dolgoznak.

Menetoszlopon belül az alegységek összeköttetéseiket 
önállóan szervezik.

A feladat végrehajtásának időszakában a rádióösszeköt
tetéseket a rádióhíradás terve alapján és a rádióhálók és 
-irányok táblázatában foglaltak szerint kell tartani.

3. Híradó anyagi-technikai biztosítás:
A kapuvári VRK-on a KOT részére biztosított helyiségek

ben a kapitányság központjáról belügyi és postai vonalat sze
reltek be.

A vezetési ponton a rádióállomás telepítését úgy kell 
végrehajtani, hogy a távvezérlés, a parancsnokok részére a 
párbeszéd lehetősége biztosított legyen.

Az 1. r. szd-ot megerősítem 1 UAZ típusú rádióállomás
sal és 1 fő kezelővel. A rádióállomás önálló menetet hajt 
végre. A Győr-Sopron megyei RFK-ról 07. 09. 03.00-kor in
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dul és 07. 09. 04.00-kor jelentkezik a szd. lövő-sopronkö- 
vesdi útelágazás területén levő vezetési pontján.

Az EÁP-ok összeköttetéseihez fel kell használni az MN 
2., valamint a BM FRE szd. valamennyi R-107 T típusú hor
dozható (összesen 6 db) rádiókészülékét. A 4. sz. EÁP-ot 
külön rádióállomással (szdpk. települési pontján) nem látom 
el.

A tartalék -  a BM FRE szd. 2., 3. sz. -  belső összekötte
téseit a BM FRE-től megerősítésül igényelt R-107 T típusú 
20 db Maros B típusú rádiókészülékkel biztosítom.

A KOT vezetési pontján 2 db CR és 1 db XA kódú 
Veszprém B és 10 db Maros B típusú rádiókészülékekkel 
tartalék készletet biztosítok. Az MN, a HŐR, a MŐ és a BM 
FRE alegységeinek tartalék készleteit és csere-akkumuláto- 
rait a szdpk-ok vezetési pontján kell tárolni, a szükséges cse
rékről a parancsnokok önállóan intézkedjenek.

A belügyi típusú készülékek javításához, eszköz- és ak
kumulátorcserék végrehajtásához 1 fő technikust Lada-kom- 
bi típusú gépjárművel megerősítve biztosítok. A szükséges 
javításokat és cseréket a technikus a rendőri alegységek al
kalmazási helyén hajtja végre. Egyéb üzemelő rádiókészülé
kek meghibásodása esetén azok javítása -  a parancsnokok 
igénylése szerint -  a híradó-szakcsoport vezetője által meg
határozott fontossági sorrend alapján történik.

4. Vegyes intézkedések:
A híradás készenléte: 07. 09. 05.00-kor.
A feladat előkészítésének időszakában az operációvezető

2. és 3. sz. rádióhálójában részleges rádiótilalmat rendelek
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el. Forgalmazást csak a vezetőállomás kezdeményezésére és 
rendkívüli, illetve a tervtől eltérő események bekövetkezése
kor engedélyezek.

A feladat végrehajtásának időszakában valamennyi rádió- 
csatorna korlátozás nélkül használható. A közlemények nyíl
tan adhatók. Az alegységek harcrendi megnevezését, a veze
tők (parancsnokok) nevét és rendfokozatát a kiadott fedő
név-, fedőszámtáblázatokkal kell fedni.

A kiutalt forgalmi adatoktól eltérést nem engedélyezek.
A feladat körzetében levő postai távbeszélő vonalak fel- 

használását -  a rádió-összeköttetés megszakadása esetén -  a 
kapuvári VRK R beszélgetésre való meghívását különböző 
sürgősségi jelzéssel engedélyezem.

A vezetőállomás valamennyi rádióhálóban pontos időt
07. 09. 05.00-kor ad.

Melléklet: Rádióhálók és -irányok táblázata

a KOT- híradó-szakcsoport 
vezetője

Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2-7. sz. pld.: elosztó szerint
Készítette:
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RÁDIÓFORGALMI ADATOK

GYŐR-SOPRON MEGYEI RFK KOT TITKOS!

8/b. sz. minta

RÁDIÓFORGALMI ADATOK 

Érvényes: 1978. 07. 09. 05.00-tól a visszavonásig
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Megjegyzés:

A menet végrehajtása alatt az összeköttetést az együttmű
ködési tervben szereplő adatok felhasználásával kell tartani.

A szakasz és a szolgálati csoportok a feladat végrehajtása 
alatt a rendelkezésükre álló eszközökkel önállóan szervezzék 
meg belső híradásukat.

A feladat végrehajtásának időszakára kiutalom a BM FRE 
szd. részére a CR-11-es és 5-ös csatornát.

a KOT-híradó szakcsoport 
vezetője
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RÁDIÓHÁLÓK ÉS -IRÁNYOK TÁBLÁZATA 8/c. sz. minta
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A KOT ATE-SZAKCSOPORT VEZETŐ INTÉZKEDÉSE

VESZPRÉM MEGYEI RFK KOT TITKOS!
Készült: 7 pld-ban

1 pld............ lap
..........számú példány

Snfsz:.......... /KOT

A VESZPRÉM MEGYEI KOT ATE-SZAKCSOPORT 
VEZETŐJÉNEK

01. számú
INTÉZKEDÉSE

Vezetési pont: Veszprém megyei RFK 
Térkép: 1 : 50 000, 1971. évi első kiadás 

L -  3 4 -  1 2 -  B 
L -  3 4 -  12 -  C

1. Az ATE-szakcsoport a KOT vezetési pontján települ és 
folyamatosan vele települ át.

2. A tevékenység előkészítésének időszakában a fő fel
adat az alegységek (harcrendi elemek) anyagi felkészítése, 
az elrendelt anyagi készletek (lőszer, üzemanyag, élelem, 
egészségügyi anyagok) létrehozása és a működés (tartalék- 
képzés, vezetési pont berendezése) feltételeinek biztosítása.

A tevékenység végrehajtása ideje alatt a fő feladat az al
egységek anyagi eszközökkel, élelemmel való folyamatos el-
202

9. sz. minta
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látása, a sérültek, sebesültek segélyben és orvosi ellátásban 
való részesítése. A nap végén az anyagi készleteknek az el
rendelt szintű feltöltését kell végrehajtani.

3. A tevékenység végrehajtása időszakára az ATE-szak- 
csoport menet végrehajtása után Kisberendi puszta ( ) 
területén települ 07. 09. 03.00 órára.

4. Után- és hátraszállítási útvonal: Veszprém-Márkó-He- 
rend-Városlőd-Ajkarendek-Devecser igénybevétele, Ajkaren- 
dek-Devecser közötti szakaszon 07. 09. 05 .00-08 .00  óráig 
nem engedélyezett.

5. Megalakítandó készletek 07. 08. 24.00 óráig:
-  lőszerből: pisztoly 2 javadalmazás (20 db)

géppisztoly 1,5 javadalmazás (120 db) 
golyószóró 1,5 javadalmazás (300 db)

-  hajtóanyag: 0,4 javadalmazás kiegészítő készletként
-  élelem: hideg, 2 napi

meleg (főzhető) 1 napi.
Az összes többi anyagból az alap- és egységfelszerelési 

normában előírtak szerinti mennyiség.
6. A menet és a tevékenység végrehajtása időszakában a 

sérülteket, sebesülteket mentőgépkocsival az Ajka városi 
kórházba kell szállítani. A tevékenység végrehajtása során az 
egészségügyi biztosításról a főkapitányság Orvosi Hivatal ve
zetője gondoskodik a segélynyújtás lépcsőzetes elve szerint.

7. A tevékenységben részt vevő állomány és a technika 
védelmét az álcázás, a rejtés szabályainak betartásával, a te-
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rep adta lehetőségek kihasználásával, végső fokon műszaki 
munkák végzésével kell biztosítani.

8. Az irányítást a vezetési pontról hajtom végre rádión, 
illetve futár útján.

Készenlét ideje: 07. 08. 24.00 órára

Kapják:
1. sz. pld. Irattár
2-7. sz. pld. elosztó szerint
Készítette:

KOT-vezető

a KOT ATE-szakcsoport 
vezetője
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A KOT HADMŰVELETI NAPLÓJA

ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KOT SZIGORÚAN TITKOS!

HADMŰVELETI NAPLÓ

S. sz. Hdm. idő Az esemény leírása: A tett intézkedések Megjegyzés:

1. 1978.05.19. Operációvezető 1. sz. Előzetes intézkedés a 
04.00 intézkedése (térkép végrehajtók számára

szerint) (Snfsz: 328/62/79)

10. sz. minta

Megjegyzés:

Szigorúan titkos! füzetet kell felfektetni. Vezetni csak gyakorlatokon és „éles” fel
adatok végrehajtása alkalmával szabad. Vezetéséért a hdm-i csoportból kell egy főt

205  felelőssé tenni.
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AZ OPERÁCIÓVEZETŐ AKCIÓTERVE

VAS MEGYEI RFK KOT TITKOS!

Szám:

11. sz. minta

akcióvezető

AKCIÓTERV
az 198..................... végrehajtandó feladatra

I.

1. Kialakult helyzet:
Röviden, pontos időmeghatározásokkal rögzíteni a cselekményt, a felfedezésétől
-  az elsődleges rendőri intézkedésektől -  kezdve a kialakult helyzetet.

2. Az akció célja:
A túszok épségben történő kiszabadítása. A bekövetkezett cselekmény helyszínétől,
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jellegétől függően kell rögzíteni a célt. (Tárgyalások kezdeményezése vagy folytatá
sa stb.)

II.

1. Az akció fajtája:
A kialakult helyzetnek megfelelően határozandó meg pl: „Erőszak alkalmazása nél
küli kiszabadítás" . Ezen kívül fel kell készülni a túszok erőszak alkalmazásával való 
kiszabadítására.

2. Taktikai módok:
A számításba jöhető módok sorrendiségükben a kialakult helyzetre alkalmazva.
-  Megadásra való meggyőzés.
-  Túszok (vagy egy részük) elengedésére való meggyőzés.
-  „Szabad elvonulás biztosítása” a túszokért cserébe.
Lőfegyveres alkalmazása -  mesterlövészek a roham alcsoporttal együttműködve -  az 
alábbi mozzanatokra:
-  a terroristák kilövése -  lerohanása -  az épületben,
-  a terroristák kilövése -  lerohanása -  az épület elhagyása és a szállítóeszköz eléré

se időszakában,
-  a terroristák megsemmisítése gépjárművön menet közben -  kilövéssel,
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Egyéb módok alkalmazása:

-  ütő-, szúróeszközök felhasználásával,
-  útzár alkalmazásával,
-  kombinált leküzdési mód alkalmazása -  lőfegyver, ütő-, és szúróeszközökkel.

III.
Az akcióban részt vevő erők és eszközök

1. Területi rendőri erők:
Alegység(-ek) megnevezése: raj, szakasz, század; létszáma: tiszt, tiszthelyettes, 
Fegyverzete: pisztoly, géppisztoly, golyószóró, távcsöves puska (db). Gépjárművek, 
híradó eszközök.

2. Operatív, bűnügyi állomány:
Létszáma: tiszt, tiszthelyettes. Fegyverzete: gépjárművek, híradó eszközök.

3. Szakértői csoport:
A helyzettől függően: fotós, filmes, vegyész szakemberek, orvos (-ok), pszicholó
gusok), mentők létszáma; gépjárművek, egyéb eszközök.

-  a terroristák kilövése -  lerohanása -  gépjárműből való kiszállás közben stb.
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4. Mentőszolgálat ambulanciás felszereléssel.
5. Tűzoltóerők:

Létszáma: tiszt, tiszthelyettes; gépjárművek, híradó eszközök.
6. Munkásőr (határőr) -erők:

Létszáma: fegyverzete: pisztoly, géppisztoly, golyószóró, gépjárművek, híradó esz
közök.

7. Honvédségi erők:
Létszáma: tiszt, tiszthelyettes, sorállomány; fegyverzete: pisztoly, géppisztoly, go
lyószóró, géppuska; gépjárművek, híradó eszközök.

8. Feladataik, azok végrehajtásának ideje.

IV.
1. Az akciócsoport összetétele:

Mesterlövők, figyelők, roham-felszámoló, műszaki-technikai alcsoport, híradó-alcso
port létszáma.

2. Fegyverzet, felszerelés:
Alcsoportonként felsorolva.
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210 3. Feladataik, azok végrehajtásának ideje:
Alcsoportonként felsorolva:
-  tüzelőállások helye, elfoglalásának, berendezésének, készenlétének ideje (mester

lövőknek);
-  figyelőállások helye, elfoglalásának, berendezésének, készenlétének ideje (figye

lőknek), jelentése, feladataik;
-  roham-felszámoló és műszaki-technikai alcsoportok megindulási helyei, elfoglalá

sának, készenlétének ideje, jelentése, feladataik;
-  híradó-alcsoportok településének helye, feladataik, az összeköttetés biztosításá

nak ideje, készenléte.

V.
A vezetés és a törzs által teendő intézkedések, azok ideje

A kialakult és a várható helyzetnek megfelelő intézkedéseket kell rögzíteni a határ
idők feltüntetésével.
1. A külső és a belső zárás megerősítése, váltása: milyen erőkből, mikor.
2. Mesterlövők, figyelők váltása: mikor, milyen sorrendben.
3. Akciócsoport alcsoportjainak felkészítése, begyakoroltatása, a mozzanatok összehan

golása. Váltás: mikor, hol.
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VI.

Az együttműködés rendje
Együttműködést kell szervezni az akcióban részt vevő szervek, csoportok, valamint 

a vezető-irányító törzs között.
1. A különböző zárócsoportok, alcsoportok felállításának elhelyezésének,
2. A terroristákkal folytatott tárgyalás, kilövésük, megtámadásuk,
3. Az akció befejezésének időszakára.

Az együttműködés szabályozását, a kiadott jeleket és jelzéseket -  ha erre lehetőség 
van -  célszerű külön együttműködési utasításban rögzíteni, azonban tartalmazhatja az 
akcióterv is, vagy készülhet a feladat végrehajtására kiadott parancs mellékleteként.

törzsvezető
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3. CSAPATJELEK, JELZÉSEK

VEZETÉSI PONTOK

212

Belügyminisztérium, 
MOP=Munkásőrség Orszá
gos Parancsnokság, 
PVOP=Polgári Védelem 
Országos Parancsnoksága

DNYF=DNY-i Front, honi 
légvédelmi körzet

Hátországvédelmi Parancs
nokság vezetési pontja 
(KŐ=BM Kormányőrség 
Parancsnokság, TOP=BM 
Tűzoltóság Országos Pa
rancsnokság, IMBV=IM 
Büntetésvégrehajtás 
Országos Parancsnokság, 
BM OKT=BM Országos 
Karhatalmi Törzs)

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /205



BM Határőrség Országos 
Parancsnokság

Rendőr-főkapitányság 
(MŐ=megyei munkásőrség 
parancsnokság, MSZMP=az 
MSZMP megyei bizottsága, 
PV=polgári védelem megyei 
parancsnokság, HB=megyei 
hb vezetési pont, gl. ho=gé- 
pesített lövész, hk. ho=harc- 
kocsizó, tü. ho=tüzér, 
létü.ho=légvédelmi tüzér 
hadosztály, BV=büntetés- 
-végrehajtási intézet, 
TOP=megyei tűzoltó-pa
rancsnokság, KOT=Karha- 
talmi Operatív Törzs, 
megyei hadkiegészítő és 
területvédelmi parancsnok
ság)

Határőrkerület parancs
nokság

213
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Műszaki, hátországvédelmi 
alakulat, dandárparancs
nokság harcálláspontja

BM Forradalmi Rendőri 
Ezred (HŐR=határőrezred, 
MSZMP=járási bizottság, 
VB=járási, városi, kerületi 
védelmi bizottság, VÍZ alá- 
írva=vízirendészeti rendőr- 
kapitányság, gl=gépesített 
lövész, hk=harckocsi, 
tü.=tüzérezred, RK=rendőr- 
kapitányság)

BM FRE zászlóalja 
(MŐ=Szeged v. munkásőr- 
zászlóalj, HŐR=határőr- 
zászlóalj, TOP=járási, vá
rosi, kerületi tűzoltó-pa
rancsnokság, 10/2. gl. 
z.=MN 10. gépesített lö
vész ezred 2. gl. z. parancs
nokság vezetési pontja)

214
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Önálló munkásőr-század- 
parancsnokság harcállás
pontja

BM FRE=BM Forradalmi 
Rendőri Ezred, 5. gl. e.=ez- 
red figyelőpont

Századparancsnok figyelő 
pontja (FRE=század, 
HŐR=határőrszázad, 
FRE=szakaszparancsnok 
figyelőpontja, szakaszé 
egy áthúzással)

Figyelőszolgálat század
erőben (FA aláírás=figyelő 
alcsoport, egy áthúzás 
szakasz, áthúzás nélkül 
raj erőben)

215
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SZEMÉLYEK, SZERVEK

216
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Raj-, harcrendi elem pa
rancsnoka

Beosztott- 1,2,3 stb. A 
számozás rajon belüli 
beosztást jelent

Operatív, bűnügyi munkás

Rendőrőrs, szakasz. 
(V=Vízirendészeti, 
Pu=vasúti, HŐR=határőrs) 
Elhelyezési körletbe levő 
erők (sz. egy, szd. két, 
z. három áthúzás)

Körzeti megbízott (V mellé 
írva=vízirendészeti, 
PU=vasúti körzeti meg
bízott)



Körzetmegbízotti csoport

Saját sebesült -  2 fő 

Saját halott -  3 fő

Túsz

Forgalom Ellenőrző Pont
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SZOLGÁLATI CSOPORTOK -  HARCRENDI ELEMEK

218
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Felderítő Kutató Csoport, 
raj erőben, 2-es számú 
(egy áthúzással szakasz 

 erőben)

Csapda (L=Leshely) sza
kasz erőben, áthúzás nél
kül raj erőben

Járőr (3 fő gyalog) -  gép
kocsin: gk., motorkerék
páron: mkp., páncélozott 
szállító harcjárművön:
PSZH rövidítés írandó a 
jelre. Üldöző járőr: Ü, 
Biztosító járőr : B, rend- 
fenntartó járőr: R, Felde
rítő járőr: F, ellenőrző jár
őr: E. A különböző csopor
tokra vonatkozó rövidítések 
bejegyzése megegyezik az 
üldözőcsoportnál leírtak
kal, a létszám feltünteten
dő.



Járőr szolgálati kutyával

Járőr -  motor vagy evezős 
csónakkal

Fedezőcsoport raj erőben 
(egy áthúzással szakasz 
erőben)

Biztosító őr

Biztosító őrök, 2 fő -  a 
nyilak a biztosítás irányát 
jelzik

Ellenőrző Átengedő Pont
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Század erejű zárócsoport, 
szakasz erejű szigetelő cso
port (1. zászlóalj 1. század) 
blokírozás vonalán, áthú
zás nélkül raj erőben

Század erejű kutatólánc, 
egy áthúzással szakasz, 
áthúzás nélkül raj erőben

A bekerítés vonalán elhe
lyezett szakasz erejű záró
csoport (áthúzás nélkül 
raj erejű)

Tűzcsoport

Operatív Karhatalmi Cso
port szakasz erőben (áthú
zás nélkül raj erőben). Ha 
az OKCS menetben van, 
a jele megegyezik az 
FKCS jelzéseivel, a jel fö
lé OKCS írandó

220
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Szakasz erejű üldözőcso- 
port, 1. számú rohamcso
port: RCS., felszámoló 
csoport: FCS., híradó al
csoport: HIÁCS., mentő- 
csoport: MTCS, mester
lövész-alcsoport: MLACS, 
műszaki-technikai alcso
port: MTACS., roham-fel- 
számoló alcsoport: RFACS 
rövidítés írandó a jelbe 
Áthúzás nélkül raj erejű

Álló figyelő őrszem, ereje 
3 fő, 2. számú.

Mozgó figyelő őrszem 
gépkocsin, ereje 4 fő, 1. 
számú (gyalogmozgó figye
lő őrszem esetén kerekek 
nélkül)

Rejtett figyelő őrszem, 
ereje 3 fő, 1. számú

221
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Terepkutató szolgálati
kutyával

Biztosító csoport -  raj ere
jű gsz-val és gpu-val. 
Rajnál kevesebb erő esetén 
a létszám feltüntetésével

Tartalék menetben, a nyíl 
a mozgás irányába mutat
-  1. szakasz 1. raj -  nyíl 
nélkül a kijelölt helyen 
elhelyezkedve

Szűrőpont

2 2 2
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Figyelő őrszem a blokírozás, 
bekerítés vonalán, vagy 
biztosítócsoportban tüzelő
állásban elhelyezkedve. A 
jelbe írt szám a rajbeosz
tást jelenti



ALEGYSÉGEK ELHELYEZÉSE ÉS 
HARCTEVÉKENYSÉGE

Egységek, alegységek részé
re kijelölt körlet. (GYÜK= 
gyülekezési körlet, ÖPK= 
összpontosítási körlet, 
VÁK=várakozási körlet, 
ATE=anyagi, technikai, 
egészségügyi körlet, MH= 
megindulási hely) ha tarta
lék, szaggatottan kell raj
zolni.

Légideszant ledobására 
(leszállására) kijelölt kör
let.

Repülőtér

Leszállóhely

223
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Helikopter-leszállóhely

Ledobóhely, (általános)

Ejtőernyős szállítmányok 
ledobóhelye

Tevékenységi, működési 
körzet

Kiléptetőpont (blokírozás 
vonalán)

Raj csatlakozási pont (egy 
áthúzással szakasz, két át
húzással század, három át
húzással zászlóalj)

 224
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Ezredsávhatár

Zászlóalj -sávhatár 

Századsávhatár

Szakaszsávhatár

Megindulási terepszakasz 
(MTPSZ)

Közbeeső terepszakasz 
(Ktpsz.), az 1. számú 
elérésének és ott-tartóz- 
kodásának ideje

A kutatás napi feladat 
határának terepszakasza 
(Knfhtpsz.) elérésének 
ideje
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Találkozási terepszakasz 
(Ttpsz.) elérésének ideje

A kutatás végső határának 
terepszakasza (Kvhtpsz.) 
elérésének ideje

Az alegység helyzete 
különböző időpontokban

226

Tüzelési szektor -  fő és 
melléklőirány

Figyelési szektor, sáv
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Zászlóalj menetoszlopa 
(a századé két, a szakaszé 
egy áthúzással, gyalogme- 
netben kerekek nélkül)

A TÖMEGOSZLATÁS JELZÉSEI

Tömeg. A nyilak az oszla
tás irányát jelölik

Kiemelőcsoport

Zárócsoport gépjárművel

Vízágyú

227
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Szakasz erejű egysoros 
mozgósorfal (MOSÓ), két 
áthúzással század

Század erejű kétsoros 
mozgósorfal, egy áthúzás
sal szakasz

Szakasz erejű egyes sorfal
oszlop, két áthúzással szá
zad

Század erejű kettős sorfal
oszlop, egy áthúzással 
szakasz

Gépjárműről szállás terep- 
szakaszra (Gsztpsz.)

Felszólítás terepszakasza. 
(Ftpsz.)



Szakasz erejű oszlatóék, 
egy és kétsoros (egy áthú
zás szakasz, két áthúzás 
század erőben)

Mentőövvel (úszómellény- 
nyel) felszerelt járőr

Műszaki mentőállomás 
rádióval (létszám: 5 fő)

Szennyezett kút

Átszivárgás

Működő buzgár
229
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Gátszakadás. (50 m széles)

Gátcsuszamlás, gátrepedés 
(60 m hosszban, a tüskék 
a csúszás irányába mutat
nak)

Elfojtott buzgár

Veszélyes, lezárt gátsza- 
kasz (200 m hosszban)

Gát-átázás (50 m hossz
ban)

Elöntött terület

Elöntéssel veszélyeztetett 
terület
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TÖMEGPUSZTÍTÓ FEGYVEREK ALKALMAZÁSA 
ÉS AZ ELLENÜK VALÓ VÉDELEM

Tervezett atomcsapás

Szennyezett körletek jelzé
se

Az ellenség által mérgező 
anyaggal szennyezett terep- 
szakasz (körlet). A nyilak 
a szennyezett levegő (a 
mérgező anyag gőzének) 
terjedési irányát jelzik

Az ellenség által alkalma
zott gyújtóanyagok hatá
sára keletkezett tűz terü
lete

Szennyezett útvonal 
(V=vegyi, B=bakteriológiai, 
R=rádióaktív)
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Kárzónák az ellenség atom
csapása következtében 
létrejött rombolásokról és 
torlaszokról

Atombiztonsági terepsza
kasz (ATSZ), a kiszögelés a 
robbanás irányába mutat

Vegyivédelmi eszközök 
felvételének terepszakasza

Mentesítés körlete

Vegyi- és sugárfigyelő őrs 
(1. sz., 5 fős létszámmal)

Mentesítőállomás

Sugárzási helyzet-értékelő 
és -tájékoztató központ



Saját biztosító őr 

Utalt biztosító őr

Saját biztosító járőr 

Utalt biztosító járőr

Vonalrész-parancsnok

Vonalszakasz-parancsnok 

Biztosítás-parancsnok

A FEGYVERES BIZTOSÍTÁS JELZÉSEI

233
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Vonalrész-csatlakozás

Vonalszakasz-csatlakozás

Megyei csatlakozás

Szakasz erejű (kordon) 
egysoros sorfal (két áthú
zással század)

Százer erejű (kordon) 
kétsoros sorfal (egy át
húzással szakasz)

Biztosított út, vasútvonal- 
szakasz

Vasúti telefon
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A FORGALOMSZABÁLYOZÁS JELZÉSEI

Mozgó forgalomszabályozó 
őrs

Forgalomszabályozó őrs

Forgalomszabályozó őrs 
rádióállomással

Útjelző tábla

Kilométerkő

Távolságjelzés

235
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AZ ATE-BIZTOSÍTÁS j e l z é s e i
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Század élelemelosztó 
(felvételező-) hely

Mozgókonyha

Század lőszerfelvételező 
hely

Zászlóalj ellátóhely 

Fegyver-, lőszerraktár

Üzemanyag-raktár

Hadifogoly-állomás

Sérültgépjármű-gyűjtőhely
(SGGYH)
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Technikai javítócsoport 

Vontató

Vontatást igénylő gépjármű 

Vezető orvos

Beosztott orvos

Egészségügyi beosztott

Kórház

Sebesültfészek

Sebesültgyűjtőhely
237



Zászlóalj-segélyhely 

Gyógyszertár 

Sebesültszállító gépjármű

Egészségügyi zárlat

HÍRADÓJELZÉSEK

Hírközpont (KHK- kisegítő 
hírközpont)

Hordozható rádióállomás 
(a típus feltüntetésével)

Hordozható rádióállomás 
teljesítményerősítővel
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Gépjárműbe beépített 
rádióállomás (a típus fel
tüntetésével)

Gépjárműbe beépített 
rádióállomás teljesítmény
erősítővel (a típus feltün
tetésével)

Rádióvevő (a típus feltün
tetésével)

Rádióirány

Rádióháló

Rádióátjátszó-állomás 
stabilan telepítve (a típus 
feltüntetésével)

Állandó jellegű rádiórelé- 
állomás

239
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Rádiórelé-vonal

240
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Hírközpontrendszer 
gépkocsija (K=távbeszélő- 
központ gépkocsija, 
G=távgépíró-kocsi)

Televíziós adóberendezés

Állandó jellegű rádióállo
más (a típus feltüntetésé
vel)

Televíziós vevőberendezés

Ipari televízió

Vezetékes vonal (ha a veze
ték száma kettőnél több, a 
vonalon fel kell tüntetni)



Föld alatti (víz alatti) 
kábel, a kábel típusának, 
kapacitásának, és egy ér 
vastagságának a megjelölé
sével

Távbeszélő-készülék

Titkosított távbeszélő

Távgépíró

Titkosított távgépíró 

Képtávíró-berendezés

Futár- és táboriposta-váltó- 
pont (részleg), (a váltópont 
vagy a részleg számának fel
tüntetésével)

Rádiózavaró állomás

241

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /234



Futár- és táboriposta-alap 
(az alap táboriposta-számá- 
nak feltüntetésével)

Futár- és táboriposta-állo- 
más (az állomás táboriposta- 
-számának feltüntetésével)

Repülőfedélzeti rádióállo
más (a géptípus feltünteté
sével)

Helikopterbe elhelyezett 
rádiókészülék (a géptípus 
feltüntetésével)

Vízi jármű rádió adó- és 
vevőállomással

A FEGYVEREK JELZÉSEI

Golyószóró

Géppuska
242
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Kézi páncélelhárító gránát
vető (ÁMP aláírva=ÁMP 
gránátkilövő)

Század páncélelhárító 
gránátvető 

Légvédelmi géppuska 

Távcsöves puska

A JÁRMŰVEK JELZÉSEI

Gépkocsi (színe azonos a 
fegyvernem jelölésére szol
gáló színnel)

Motorkerékpár

Páncélozott szállító harc
jármű (PSZH)
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Harckocsi

Őrhajó

Vegyi- és sugárfelderítő 
gépkocsi

MŰSZAKI LÉTESÍTMÉNYEK

Aknamező (gyalogsági)

Műszaki akadály- (zár-) 
csomópont

Rombolt híd (objektum)

0,8 km hosszú rombolt 
(rossz) útszakasz a kerülő 
út megjelölésével
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Útzár

AZ ELLENSÉG JELÖLÉSE

Ellenséges személy (két 
vagy több fő esetén a szám 
feltüntetésével)

Terrorista (két vagy több 
fő esetén a szám feltün
tetésével)

Elfogott ellenséges sze
mély

Sebesült ellenséges sze
mély
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Szögvisszaverők

Reflektor



Ellenséges halott

Ellenséges személy segítői

Az ellenség hátrahagyott 
fedezői -  két fő

Az ellenség tartózkodási 
helye, ereje öt fő

Nyomeltakarító csoport

Kiemelőcsoport

Rajtaütő csoport

Akadályelhárító csoport

Támadó ellenséges csoport
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Az ellenség valószínű 
tartózkodási helye, ere
je nem ismert

Az ellenség ideiglenes tar
tózkodási helye, ereje 
három fő. FKCS-tól szer
zett adat a felfedezés 
idejével (nap, óra, perc)

Föld alatti búvóhely pontos 
helye, az ott-tartózkodók 
létszáma négy fő. Valószí
nű esetben szaggatottan raj
zolva

Anyagledobóhely

Négy fő ellenséges ejtő
ernyős csoport 06.14
03.00-kor történt felde
rítésének helye, amelyet 
a helyi lakosok 06.14 
03.50-kor jelentettek
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Ejtőernyős csoport vár
ható ledobásának helye. 
Ereje 4 fő. Az adat az ope
ratív felderítő szervektől 
06.14. 03.50-kor érkezett 
(szaggatottan rajzolva)

Nyolc fős ellenséges tám
pont golyószóró- és géppus- 
ka-tüzelőállással

Öt fős ellenséges csoport 
várható mozgásának 
iránya (a mellé írt időpont 
a jelölt terepszakasz eléré
sének várható időpontját 
jelenti)

248

Az ellenség támadásának, 
mozgásának iránya

Visszavonuló ellenség
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Ellenséges cselekmény el
követése, megnevezése, 
ideje (nap, óra, perc)

Az ellenség által hátraha
gyott nyom, FKCS által 
felfedett, a felfedés ideje 
(nap, óra, perc)

Ellenség raktára (R=rob- 
banó, F=fegyver, É=élel- 
miszer)

A provokációk, inciden
sek körzete

A provokációk, inciden
sek várható 
körzete

Ügynöki postaátadási 
(továbbítási) hely

249
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Ellenséges ejtőernyős cso
port várható ledobásának 
körlete az operatív felderí
téstől 09.10. 08.00-kor ka
pott adatok szerint (a ledo- 
bás megtörténtét az ejtő
ernyő és a körzeti határ 
folyamatos vonallal való 
rajzolásával kell jelölni)
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4. RÖVIDÍTÉSEK

Adóközpont AKP
Akadály ak.
Akciócsoport ÁCS
Akkumulátor aku.
Alcsoport alcs.
Alegység aeg.
Állandó harckészültség ÁHKSZ
Állategészségügyi áeü.
Állandó harcálláspont ÁH
Alosztály aló.
Átjászóállomás ÁJÁ.
Aknavető av.
Anyagi ag. 
Anyagi, technikai, egészségügyi
csoport ATECS
Átkísérőcsoport ÁKCS
Atom, biológiai, vegyi AVB
Atombomba abo.
Atomcsapás ACSÁS
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Atomfegyver afe.
Atomrakéta arak.
Állami gazdaság ÁG
Átvizsgáló csoport ÁCS
Bakteriológiai anyagok ba. 
Bakteriológiai fegyver bfe.
Barlang bg.
Bázis bá.
Bekerítés (-ni, -ő) bek.
Bekerítőcsoport BECS
Belügyminisztérium BM
BM Forradalmi Rendőri Ezred BM FRE
Blokírozócsoport BCS
Beosztott beo.
Beszerző és Ellátó Központ BEK.
Bezárva bez.
Biztosító alcsoport BIACS
Biztosítócsoport BICS
Biztosító járőr BJ
Biztosító őr, őrök BŐ
Bomba (-ázó, -ázás) bo.
Bonyolult időjárási viszonyok biv.
Blokírozás blok.
Bűnügyi (-i) bű.
Csapás CSÁS
Csapda CS
Csatlakozási pont csp.
Csoportvezető csv.
Csoport csop.
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Dandár dd.
 Dél(-i) D

Deszant dt.
Délkelet (-i) DK
Délnyugat (-i) DNY
Diszpécserállomás DÁ
Diverzáns (diverzió, -s) div.
Diverziós csoport DICS
Drótkötélpálya DKP
Drótakadály dak.
Dzsungelhíd DH
Egészségügyi eü.
Egészségügyi csoport EÜCS.
Egészségügyi csoportvezető EÜCSV
Egészségügyi szolgálat EÜSZ
Egység eg.
Egységparancsnok EGPK
Egységparancsnokság EGPSÁG
Együttműködni (-ő, -és) emü.
Ejtőernyős eje.
Ejtőernyőscsoport EJECS
Elemi csapás ecsás.
Elfogócsoport (-alcsoport) ECS, EACS
Ellátni (-ó, -ás) ello .
Ellátóhelyettes ELLO H
Ellátószolgálat ELLOSZ
Ellenőrző Átengedő Pont EÁP.
Ellenőrző járőr EJ
Ellenséges okmányok EO
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Előadó EA
Ellátási hely EH
Előőrs EŐ
Elővéd EVÉD
Epicentrum ep.
Ezred e.
Ellenség elg.
Éjjellátó készülék (NSZP-U,
MK-222) ÉLK
Élelem (élelmezés, élelmiszer) élm.
Élelmiszerraktár ÉLMR
Élelmezési szolgálat ÉLMSZ
Éljárőr ÉJ
Észak (-i) É
Északkelet (-i) ÉK
Északnyugat (-i) ÉNY
Fedezőcsoport FCS
Fegyveres biztosítás FGYB
Fegyver (-zet) fe.
Fegyvermester feme.
Fegyverzeti főnök FVF
Fegyvernem (-i) fn.
Feladat fa.
Felderít (-és, -ni) f.
Felderítő főnök FEF
Felderítő járőr FJ
Felderítő diverziós csoport FDCS 
Felderítő Kutató Csoport FKCS 
Felszámoló csoport (-alcsoport) FECS, FEACS
254
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Felszólítás terepszakasza FTPSZ
Felszerelés felsz.
Fertőtlenítő állomás FÁ
Figyel (-és, ő) fi.
Figyelőcsoport (-alcsoport) FICS, FIACS
Figyelőhely FIH
Figyelő őrs FIŐRS
Figyelő őrszem FIŐSZ
Figyelőpont FIP
Fokozott harckészültség FHKSZ
Forgalomirányító pont fip.
Forgalomszabályozó őrs (őrszem) FOSZŐ, FOŐSZ
Forgalom Ellenőrző Pont (őrs) FEP, FEŐ
Főelőadó FŐEA
Futárszolgálat FUSZ
Futár- és táboriposta-alap FTPA 
Futár- és táboriposta-állomás FTPÁ 
Futár- és táboriposta-váltópont
(-részleg) FTPVP. FTPR
Fürdő  fő.
Gazdaság (-i)  gazd.
Gátőr GŐ
Gátőrház GŐH
Gátszakadás GÁSZ
Gépjármű gjmű.
Gépkocsi (-k) gk.
Gépesített lövész gl.
Gépjárműről szállás terepszakasza GSZTPSZ
Géppisztoly gpi.
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Géppuska gpu.
Golyóálló mellény gám.
Golyószóró gsz.
Gyakorlat (-ló) gyak.
Gyalog (-os) gy.
Gyalogsági aknamező (-zár) gyam., gyaz.
Gyülekezési hely GYÜH
Gyülekezési körlet GYÜK
Hadművelet (-i) hdm.
Hadműveleti csoport HCS
Hadműveleti csoportvezető HCSV
Hadműveleti osztály HO
Hadműveleti osztályvezető HOV
Hadműveleti ügyeletes HÜ
Hadosztály ho.
Hadsereg HDS
Hadtáp htp.
Hadtest hdt.
Hadifogoly-gyűjtőhely HFGYH 
Hangtompítóval felszerelt géppisztoly hgt. gépi.
Harcálláspont  H
Harcjármű hjmű.
Harckészültség HKSZ
Harckocsi hk.
Határőrség HŐR
Háborús veszély harckészültség HVHKSZ
Hátországvédelmi parancsnokság HÁVP
Háromszögelési pont hárp.
Helikopter hel.
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Helyettes h.
Helyőrség heő.
Híradó (-ás) HÍR
Híradócsoport (-alcsoport) HICS, HIAC
Híradó alosztályvezető HIRALOV
Híradó osztályvezető HIROV
Híradó javítóműhely HIRM
Híradó anyagraktár HIRR
Híradó-alcsoport HIRACS
Híradó szolgálat HIRSZ
Híradótartalék HIRT
Híradó ügyeletes HIRÜ
Hírirány hirir.
Hírvívő hirv.
Honvéd (-ség) honv.
Honvédelmi Bizottság HB
Honvédelmi Minisztérium HM
Híradó főnök HIF
Illanó mérgező anyag ima.
Irányzó (-ás) ir.
Irányzó helyettes irh.
Iskola ISK
Iskolaparancsnok IPK
Iskolaparancsnokság IPSÁG
Javadalmazás jav.
Járás (-i) j.
Járási Rendőrkapitányság JRK
Jármű jmű.
Járőr  jőr.
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Járványegészségügy jeü.
Jelzőcsoport JECS
Karhatalmi kh. 
Karhatalmi Operatív Törzs  KOT
Katonai kat.
Kábel ká.
Kelet (-i) K
Kézigránát kgr.
Kézi páncéltörő fegyver kpfe.
Kiemelőcsoport KICS
Kiképző (-és) kik.
Kilotonna kt.
Kizárva kiz.
Kötélhágcsó KHCS
Könnyfakasztó gránát kfgr.
Könnygázszóró palack kszp.
Közlekedés (-i) közlk.
Központi Ellátó Parancsnokság KEP
Központi tartalék KT 
Közegészségügyi Járványügyi Állomás KÖJÁL
Könnyű k.
Közepes köz.
Körzeti megbízott KMB
Körzet megbízotti csoport KMBCS
Közbeeső terepszakasz Ktpsz.
Komendáns KOM
Kutatócsoport KCS
Kutatás (-ni, -ó) Kut.
Kutatási irány Kutir.
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Kutatás napi feladat határának
terepszakasza Knfhtpsz. 
Kutatás végső határának terepszakasza Kvhtpsz.
Különleges klgs.
Laktanya lakt.
Lesállás LS
Leshely L
Leszállóhely LH
Légi l .
Légideszant ldt.
Légvédelmi lé.
Lőszer lősz.
Lőszer-felvételező hely LFH
Lőszerraktár LR
Löveg lg.
Magassági pont map.
Magyar Néphadsereg MN
Maradó mérgező anyag mma.
Megatonna Mt
Megindulási terepszakasz Mtpsz.
Megindulási vonal MV
Megindulási hely MH
Megye (-i) me.
Megyei munkásőr parancsnokság MMP
Megyei pártbizottság MPB
Megyei rendőr-főkapitányság MRFK
Megyei tanács végrehajtó bizottság MTVB 
Megyei hadkiegészítő és területvédelmi
parancsnokság MHTP
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Mentesítőcsoport MTCS
Mentesítőállomás MÁ
Mentesítőhely mh.
Mentesítőkörlet MK
Mentőosztag MOG
Mentőcsoport MCS
Mesterlövész mlv.
Mesterlövő-alcsoport MLACS
Meteorológiai állomás METÁ
Mérgező anyag ma.
Méter m.
Motorkerékpár mkp.
Mozgókonyha mko.
Mozgósítás (-i) M
Mozgósorfal MOSOF
Munkásőr mő.
Munkásőrség országos parancsnoka MOPK 
Munkásőrség országos parancsnokság MOP
Műhely műh.
Műszaki mű.
Műszaki mentőállomás rádióval MMÁ
Műszaki-technikai alcsoport MTACS
Műszerész műsz.
Napi javadalmazás njav. 
Napi feladat határának terepszakasza Nfhtpsz.
Nyilvántartó (-ás) nyt.
Nyugat (-i) NY
Oldalbiztosítás (-ó) OB
Országos Karhatalmi Törzs OKT
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Operatív Karhatalmi Csoport OKCS
Operáció, operatív op.
Operációvezető OPV
Osztály O
Orvos o.
Önálló ö.
Önálló Felderítő Kutató Csoport ÖFKCS
Összekötő, összeköttetés ök.
Összekötő tiszt ökti.
Összfegyvernemi öfn.
Összpontosítási körlet ÖPK
Parancs pcs.
Parancsnok PK
Parancsnok-helyettes PKH
Parancsnokság pság.
Páncélozott szállító harcjármű PSZH
Páncélos, páncélozott pc.
Páncéltörő pct.
Pénzügy (-i) pü.
Pénzügyi szolgálat PÜSZ
Pisztoly pi. 
Polgári Védelem Országos
Parancsnoksága PVOP
Politika (-i) pol.
Puska pu.
Rakéta rak.
Raktár rakt.
Rajparancsnok RPK
Rádió rád.
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Rádióállomás RÁ
Rádióirány rir.
Rádióháló rhl.
Rádióközpont RK
Rádióösszeköttetés rök.
Rádiórelé relé
Reflektor refl.
Rejtjelző (-és) rjt.
Rendfenntartó járőr RJ
Rendőr r.
Rendőrőrs RÖ
Rendőrség R
Repülőgép rg
Részleg rlg.
Robbanóanyag robb.ag.
Rohamcsoport RCS
Roham-felszámoló alcsoport RFACS
Rövidhullám (-ú) RH
Ruházat ruh.
Repülőtér reptér.
Sávhatár sáh.
Sebesült seb.
Sebesültgyűjtő hely SGYH
Sebesültszállító gépkocsi seb. száll. gk.
Segélyhely SH
Sugáradag sad.
Sérültgépjármű-gyűjtőhely SGGYH
Szabályozó terepszakasz SZATPSZ
Szakasz sz.
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Szakaszparancsnok szpk.
Szállító (-ás) száll.
Század szd.
Századparancsnok szdpk.
Személygépkocsi szgk.
Személyügy (-i) SZU
Szétbontakozási terepszakasz sztpsz.
Szigetelőcsoport szlcs.
Szintezési pont SZINP
Szolgálat (-i) szolg.
Szűrőpont SZP
Találkozási terepszakasz Tatpsz
Tanács tcs.
Tartózkodási hely Th
Tartalék T
Tábor (-i) táb.
Tájékozódási pont tp.
Támadás (-i) tád.
Távbeszélő  tb.
Távbeszélő-állomás tbá.
Távbeszélő-készülék tbk.
Távbeszélő-központ TBK
Távcsöves puska tcspu.
Távgépíró-állomás (-központ) TG, TGÁ, TGK
Technika (-i) techn.
Technikai szolgálat TESZ
Tehergépkocsi tgk.
Televízió (ipari televízió) TV (ITV)
Telefon: tel.
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Teljes harckészültség THKSZ
Terepkutató (-k) tpk.
Terepszakasz tpsz.
Területvédelmi Tv
Tömegpusztító fegyver (-ek) töpfe.
Tlrzs tö.
Törzsfőnök TÖF
Tűzoltó-gépkocsi tügk.
Tűzcsoport TÜCS
Ultrarövid hullám (-ú) URH
Utóvéd UVÉD
Útzár úz.
Ügyeletes (-i) Ü
Ügyeletes tiszt ÜTI
Üldözés üld.
Üldözőcsoport ÜCS
Üldöző járőr ÜJ
Üzemanyag üza.
Üzemanyag-raktár ÜZAR
Vasútállomás Vá
Városi rendőrkapitányság VRK
Várakozási körlet VÁK
Vegyi- és sugárfigyelő őrs VFŐ
Vezetékes vez.
Vezetési pont VP
Vezető orvos VEZO
Védelem véd.
Vízágyú vá.
Zászlóalj Z
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Zászlóalj-segélyhely ZSH
Zászlóalj parancsnok ZPK
Zárás zá.
Zároltkészlet ZK
Zárócsoport ZCS
Zártrendszerű televízió ZTV
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5. A CSAPATJELZÉSEK ÉS 
A RÖVIDÍTÉSEK ALKALMAZÁSÁNAK 

SZABÁLYAI

1. A jelen Segédletben rögzített csapatjelzések és rövidí
tések használata a csapaterővel megoldandó karhatalmi fel
adatok végrehajtása során kötelező, azokat megváltoztatni 
tilos!

2. A feladatok végrehajtása során -  az adott tevékeny
ség alaphelyzetét rögzítő csapatjelzéseket kivéve -  szagga
tottan kell jelölni a tervezett vezetési pontokat, körleteket, 
harcrendi elemeket és egyéb jeleket.

3. A tevékenységek mozzanatonkénti ábrázolásakor az 
újabb helyzetek megkülönböztetésére kiemelést kell alkal
mazni, a csapatjelzéseknél színaláfestés vagy az alapszínek
ből (saját: piros, ellentevékenység: kék) szaggatott vonalak, 
pontsorok is használhatók.

4. A csapatjelzésekhez tartozó felírásokat, rövidítéseket
-  amelyek nem az adott jel belsejébe vannak írva -  a jelek
től jobbra kell feltüntetni. A felírásoknak a térkép É-D-i 
szegélyével párhuzamosan kell megegyezni.

5. A jeleket, rövidítéseket, harcrendi megnevezéseket és 
egyéb felírásokat egymáshoz viszonyítva arányosan kell raj
zolni, írni.
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6. A térképre való rajzolást, felírást úgy kell eszközölni, 
hogy a térkép olvashatóságát ne akadályozza.

7. A rövidítések szóbeli használatát kerülni kell, mivel 
ez torzításhoz, meg nem  értéshez vezet.
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6. VÁZLATOK

269
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1. sz. vázlat

(57. pont)

FEGYVERES ÖSSZEESKÜVŐ CSOPORT 
FELSZÁMOLÁSA BEKERÍTÉSSEL VÉGREHAJTOTT 

OPERÁCIÓVAL
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Operatív adatok állnak rendelkezésre, hogy Kóbor Pál ta
nyájában 6 fős fegyveres összeesküvő csoport tartózkodik. 
A felszámolásuk bekerítéssel végrehajtott operációval törté
nik. A feladatot hat rendőrszakasz hajtja végre.

Harcrend:

1. Biztosítócsoport: az 1/1. sz. 1. és 2. raja
2. Bekerítőcsoport: az 1/2., 1/3. sz. és az 1/3. raj
3. Felszámolócsoport: a 2/1. sz.
4. Operációvezetői tartalék: a 2/2. sz.
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2. sz. vázlat

(58. pont)

FEGYVERES ÖSSZEESKÜVŐ CSOPORT 
BLOKÍROZOTT KÖRZETBEN KUTATÁSSAL 

VÉGREHAJTOTT OPERÁCIÓVAL
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Operatív adatok szerint a Lapos-dűlő présházaiban 5-6 fős 
fegyveres összeesküvő csoport rejtőzködik. Felszámolásuk 
blokírozott körzetben kutatással végrehajtott operációval 
történik. A feladatot két rendőrszázad hajtja végre.

Harcrend:

1. Blokírozócsoport: a 2. szd.
2. Kutatócsoport: az 1. szd. 1. és 2. sz.
3. Operációvezetői tartalék: az 1/3. sz.
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3. sz. vázlat

(60. pont)

FEGYVERES ÖSSZEESKÜVŐ CSOPORT 
FELSZÁMOLÁSA ÜLDÖZÉSSEL VÉGREHAJTOTT 

OPERÁCIÓVAL
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Üszkös községből Vékony István tanyájából 5 fő fegyveres 
összeesküvő a bekerítés végrehajtása előtt megszökött. Elfo
gásuk üldözéssel végrehajtott operációval történik. A felada
tot 4 rendőrszakasz hajtja végre.

Harcrend:

1. Üldözőcsoport: az 1/2. sz.
2. Zárócsoport: az 1/3. sz.
3. Leshely: a z  1/1.  sz.
4. Operációvezetői tartalék: a 2/1. sz.
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4. sz. vázlat

(77. pont)

A TÖMEGZAVARGÁS ELŐIDÉZŐINEK FELDERÍTÉSE, 
ELFOGÁSA, A REND HELYREÁLLÍTÁSA 

OKCS-VAL
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Tüske, Pákó, Bóka községek területén rendszerellenes tün
tetések és röplapszórások történtek. A rend helyreállítása, a 
zavargást előidézők felderítése, elfogása OKCS-val történik. 
Öt szakasz és 8 fő operatív munkás hajtja végre a feladatot.

Harcrend:

1. Három felderítő járőr: 8-8 fő (2-2 fő operatív mun
kás, 6-6 fő rendőr)

2. Három rendfenntartó járőr: 3-3 fő rendőr
3. Raj erejű fedezőcsoport: 8 fő mő.
4. OKCS-parancsnoki tartalék: 21 fő
5. Készenléti tartalék: 1. szd. (1 r., 2. mő. sz.)
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5/a. sz. vázlat

(78., 80. pont)

LÁZADÁS KÖRZETÉNEK LEZÁRÁSA -  FONTOSABB 
OBJEKTUMOK VÉDELME
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Főlakon és a környező községekben több napja lázadásra 
utaló tüntetések folynak. Operatív adatok alapján a tüntetés 
vezetőinek az a terve, hogy tömegméretű zavargást robbant
sanak ki, és fontosabb objektumokat foglaljanak el. A fel
adatot zárással, objektumok védelmével, bekerítéssel, ro
hamcsoporttal végrehajtott operációval kell megoldani. A 
feladatot három rendőrszázad hajtja végre.

Harcrend:

1. Blokírozócsoport: 1 /1. szd. (4 szakaszos)
2. Fedezőcsoport-szolgálat: 2/1., 2/2. sz. és a 3/1. raj
3. Operációvezetői tartalék: 1/3. szd. és a 3/2., 3/3.raj
4. Készenléti tartalék: 2/3. szd.
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5/b. sz. vázlat

(81. pont)

LÁZADÁST IRÁNYÍTÓ BÁZIS FELSZÁMOLÁSA 
BEKERÍTÉSSEL
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A bekerítést az 1/3. szd. és az 1/2. szd-ból 2 raj hajtja végre. 

Harcrend:

1. Biztosítócsoport: 3/3. sz. (nyolc EÁP)
2. Rohamcsoport: 2/1., 2/2. raj + 2 db PSZH
3. Bekerítőcsoport: 3/1. sz.
4. Szdpk-i tartalék: 2/3. raj
5. Operációvezetői tartalék: 1/2. szd., 3/2., 3/3. raj
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5/c.sz. vázlat

(84/c. pont)

TÖMEGZAVARGÁS FELSZÁMOLÁSA 
ROHAMCSOPORT ALKALMAZÁSÁVAL
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A feladatot a 2/3. szd, valamint 1 db PSZ és 2 db vízágyú 
hajtja végre.

Harcrend:
1. Biztosítócsoport: 3/1. sz. (4 zárócsoport)
2. Rohamcsoport: 3/2. sz., 1 db PSZH, 2 db vízágyú
3. Kiemelőcsoport: 3/1., 3/2. raj
4. Szdpk-i tartalék: 3/3. raj
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6. sz. vázlat

(93/c. pont)

TÖMEGMÉRETŰ MEGMOZDULÁS BESZÜNTETÉSE 
TÖMEGOSZLATÁSSAL
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Szabadtéri könnyűzenei rendezvényen részt vevő 1000-1200 
fős tömeg gátlástalan, garázda magatartása súlyosan veszé
lyeztette a közrendet, közbiztonságot. A rendőrség a rendez
vényt beszüntette, a parkot elhagyni nem akaró tömeg fel
oszlatását, a rend helyreállítását az RFK elhatározása alap
ján 1 zászlóalj erő hajtja végre, megerősítve 1 db vízágyúval.

Harcrend:

1. Biztosítócsoport: 2/1., 2/2. sz. 3/3. raj
2. Oszlatócsoport: 1. szd. 3/1., 3/2. raja, 1 db

vízágyú
3. Operációvezetői tartalék: 3. szd.
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7. sz. vázlat

(110/a. pont)

TÖMEGES MUNKABESZÜNTETÉS ESETÉN A REND 
HELYREÁLLÍTÁSA TÖMEGOSZLATÁSSAL
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Az üzemben kb. 100 fő beszüntette a munkát, és az iroda
épület előtt bérrendezést követelő gyűlést tartott. A hang
adók mind nyíltabb rendszerellenes, uszító, lázító jelszava
kat hangoztattak, ennek hatására 50-60 fő visszatért munka
helyére.

A helyszínen maradt 40-50 fő az üzem vezetőségével szem
ben egyre erőszakosabb, fenyegetőbb magatartást tanúsított. 
A hatóság törvénytelennek nyilvánította a munkabeszünte
tést. A tömeg szétoszlatását, a rend helyreállítását egy rend
őrszázad hajtja végre.

Harcrend:

1. Biztosítócsoport: 3/1., 3/2. raj
2. Oszlatócsoport: 1/1., 1/2. sz.
3. Tartalék: 3/3. raj
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8. sz. vázlat

(116/b, d, e. pont)

BLOKÍROZOTT KÖRZETBEN KUTATÁSSAL 
VÉGREHAJTOTT OPERÁCIÓ
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A megyei börtönből megszökött az őrök lefegyverzése után 
három fő veszélyes bűnöző. Az elfogásukra bevezetett ül
dözés nem járt eredménnyel.

Két nap múlva bejelentés érkezett, hogy a Bükköserdőben 
tartózkodnak. A feladatot három rendőrszázad hajtja végre.

Harcrend:

1. Blokírozócsoport: 2. szd, 3/1. sz.
2. Kutatócsoport: 1. sz.
3. Leshely: 3. szd. 2/1., 2/2. raja
4. EÁP-ok: 3/2. sz. 3. raja
5. Operációvezetői tartalék: 3/3. sz.
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9. sz. vázlat

(167. pont)

AZ ELSŐFOKÚ RENDŐRHATÓSÁG ÜGYELETES 
TISZTJÉNEK INTÉZKEDÉSE A TÚSZOKAT 

FOGVATARTÓ TERRORISTÁK TARTÓZKODÁSI 
HELYÉNEK, KÖRZETÉNEK 

ELSZIGETELÉSÉRE -  LEZÁRÁSÁRA

290
ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /283



A kísérleti üzem portása bejelentette az RK ügyeletére, hogy 
az üzem hat vezetőjét az igazgató szobájában három fegyve
res személy fogva tartja.

Az RK ügyeletese:

-  járőrt küldött a helyszínre,
-  elszigeteltette az I. emeletet,
-  figyelőt állított az igazgatói iroda elé,
-  lezáratta az épület körzetét.

Az elsődleges intézkedések végrehajtását az alosztályveze
tő-helyettes hajtotta végre 14 fő rendőrrel.
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A KÖZÉPFOKÚ RENDŐRHATÓSÁG VEZETŐJÉNEK 
INTÉZKEDÉSE A TÚSZOKAT FOGVATARTÓ TERRO
RISTÁK TARTÓZKODÁSI HELYE, KÖRZETE ELSZIGE

TELÉSÉNEK, LEZÁRÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRE

10. sz. vázlat
(170. pont)
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-  riadóztatta a KOT-ot,
-  jelentett a belügyminiszternek,
-  a BM FRE parancsnokától kérte az akciócsoport útbain- 

dítását,
-  törzsével a kísérleti üzem I. emeletére települt,
-  az MRFK karhatalmi erőivel az üzem belső elszigetelését 

és külső zárását végrehajtotta.

Az RFK vezetője:
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Feljegyzések
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Feljegyzések
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Feljegyzések
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A. SZÖVEGES RÉSZ

1. A Segédletben az Országos Karhatalmi Törzs és a Kar
hatalmi Operatív Törzsek feladataiból törlendő a „vezető, 
irányító” tevékenység.

2. A 304. pontban a gondolatjeles felsorolás kiegészül:
-  a jelentési kötelezettségek és jelentések rendje.

3. A 157. oldalon: „HÍRADÓBIZTOSÍTÁSI TERV” he
lyett „HÍRADÓTERV”. Tartalmát az itt felsoroltak helyett 
a 308-312. pontokban foglaltak szerint kell összeállítani.

4. A 194. oldal második bekezdése helyesen:
„A tartalék -  a BM FRE szd. 2., 3. sz. -  belső összekötte
téseit a BM FRE-től megerősítésül igényelt R-107 T típusú 
rádiókészülékek megérkezéséig a BM FRE szd. rendelkezé
sére álló 20 db Maros B típusú rádiókészülékkel kell bizto
sítani.”

5. A 196. oldalon: RÁDIÓFORGALMI ADATOK he
lyett RÁDIÓHÁLÓK és IRÁNYOK TÁBLÁZATA

6. A 201. oldalon: RÁDIÓHÁLÓK ÉS -IRÁNYOK TÁB
LÁZATA helyett RÁDIÓHÍRADÁS TERVE:
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B. CSAPATJELEK. JELZÉSEK

4

A 217. oldalon levő 5. jel he
lyesen:
Forgalom Ellenőrző Pont

A 218. oldalon levő 2. jel he
lyesen:
Csapda (L = Leshely) szakasz 
erőben, áthúzás nélkül raj 
erőben)

A 229. oldalon levő 4. jel he
lyesen:
Szennyezett vízlelőhely (jel
zésen kívül: számlálóban a 
szennyező anyag biológiai = 
B, radioaktív = R, vegyi = V, 
nevezőben a szennyezés idő
pontja)
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A 231. oldalon levő 2. jel he
lyesen:
Az ellenség által végrehajtott 
atomrobbanás előre jelzett és 
valóságos sugárszennyezett 
zónái (jelzésben: mérsékelten 
szennyezett zóna = B, veszé
lyesen szennyezett zóna = V, 
rendkívül veszélyesen szeny- 
nyezett zóna = G)

A 231. oldalon levő 3. jel he
lyesen:
Az ellenség által légierővel 
végrehajtott vegyicsapás el
sődleges mérgező anyagfelhő
jének mozgása (jelzésen kí
vül: számlálóban a mérgező 
harcanyag típusa, nevezőben 
a vegyicsapás időpontja)

4. jel helyesen:
Bakteriológiailag fertőzött 
körzet (jelzésen kívül: szám
lálóban a bakteriológiai anyag 
típusa, nevezőben a fertőzés 
időpontja)
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A 234. oldalon levő 6. jel he
lyesen:
Út- és vasútbiztosítás szaka
sza (zászlóalj erejű három, 
század erejű kettő, szakasz 
erejű egy áthúzással)

A 237. oldalon levő 6. jel he
lyesen + kiegészítések:
Felcser
Egészségügyi
tiszthelyettes,
tisztes,

Egészségügyi beosztott:

A 238. oldalon levő 2. jel he
lyesen:
Gyógyszertár



A 238. oldalon levő 6. jel he
lyesen:
Hordozható rádióállomás 
(jelzésben típusa,
MAROS-A = MA,
MAROS-B = MB, 
VESZPRÉM-A = VA, 
sisakrádió = SI)

7. jel helyesen:
Rádióállomás teljesítmény
erősítővel (jelzésben: típusa)

A 239. oldalon levő 5. jel he
lyesen:
Rádióháló, hordozható rádió- 
állomás esetén (jelzésben: tí
pusa, jelzésen kívül: összeköt
tetésben résztvevők)

A 240. oldalon levő 2. jel he
lyesen:
Gépjárműbe telepített távbe
szélő-, távgépíró-központ 
(jelzésben: típusa és kapaci
tása)

ÁBTL - 4.2. - 10 - 37/4/1982 /302



A 241. oldalon levő 2. jel he
lyesen + kiegészítés:
LB üzemmódú távbeszélő-ál
lomás, -készülék.
CB üzemmódú távbeszélő-ál
lomás, (jelzésen kívül: kap
csolódása és hívószáma)

7. jel helyesen:
Futár- és táboriposta-alap, 
megyei futárszolgálat (jelzés
ben: tábori postaszám, vagy 
irányítószám)

A 242. oldalon levő 1. jel he
lyesen:

Futár- és táboriposta-váltó- 
pont, megyei futárszolgálat
hoz utalt szerv (jelzésben: a 
váltópont száma, vagy irá
nyítószáma)

3. jel helyesen:
Repülőgépbe telepített 
rádióállomás, repülőfedél
zeti rádióállomás (jelzésen 
kívül: típusa)

8
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4. jel helyesen:
Helikopterbe telepített 
rádióállomás (jelzésen 
kívül: típusa)

5. jel helyesen:
Vízi járműbe telepített 
rádióállomás (jelzésen kívül: 
típusa)

A 245. oldalon levő 1. jel 
helyesen:
Szögvisszaverők
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