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az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik feladatairól 

Budapest, 1980. évi július hó 24-én.

A 9 1980. számú belügym iniszteri utasítás 7/f) alpontja alapján 
a támadó fegyverek hatásai elleni védelem önvédelmi jellegű 
feladatainak szervezésére, irányítására és végrehajtására kiadom 
az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. Az önvédelmi tevékenységen azon intézkedések összességét 
kell érteni, amelyeket a személyi állomány, valam int a szol
gálati tevékenységhez szükséges anyagi-technikai eszközök 
— a támadó fegyverek hatásai elleni — védelme érdekében 
kell végezni.

2. Az önvédelmi jellegű feladatok ellátására valamennyi bel
ügyi szervnél (egységnél, alegységnél) — a teljes személyi 
állományra, az objektumok és az elhelyezési körlet terüle
tére  kiterjedően — fel kell készülni.

3. Az önvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtását saját 
erők és eszközök felhasználásával folyamatosan kell bizto
sítani.
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4. Az önvédelmi jellegű feladatok ellátásának szákmai irányí
tását és felügyeletét a BM központi szerveknél a BM „M” 
és Szervezési Csoportfőnökség Mozgósítási Osztályának ve
zetője, a terü leti rendőri szerveknél a rendőr-főkapitánysá
gok védelemszervező tisztje látja el.

5. Az önvédelmi feladatok végrehajtásának szervezésére és 
irányítására a belügyi szerv vezetője által — m eghatározat
lan időre — önvédelmi parancsnokokat és helyetteseket kell 
kijelölni az alábbi helyeken:

a) a BM központi szerveknél — a BM Határőrség Országos 
Parancsnokság és a BM III/ IV. Csoportfőnökség kivéte
lével — a csoportfőnökségek beosztott osztályainál, az ön
álló osztályok alosztályainál;

b) a rendőr-főkapitányságoknál és azok alárendelt szervei
nél;

c) m inden különálló belügyi objektumban.

6. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik feladata a bel
ügyi szerv (egység, alegység) személyi állománya védelmé
nek megszervezése, az önvédelmi feladatok végrehajtásának 
tervezése, a végrehajtás időszakaiban annak irányítása, el
lenőrzése.

7. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik az állomány vé
delmével kapcsolatos feladataikat egymás között megosztva, 
a belügyi szerv (egység, alegység) parancsnokának közvet
len alárendeltségében, szakmai kötelezettségeik ellátása mel
lett, az intézkedésben foglaltak szerint végezzék.

8. Az önvédelmi parancsnokokat és helyetteseiket a  fokozott 
harckészültség elrendelésétől m inden olyan feladat alól m en
tesíteni kell, amely az önvédelmi tevékenység ellátását aka
dályozza.

9. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik feladatai az ál
landó harckészültség időszakában:
a) vegyenek részt a részükre m eghatározott továbbképzés

ben, ismerjék meg feladataikat, az önvédelmi feladatok 
ellátásának elveit, rendjét, m ódját; a támadó fegyverek 
hatásai elleni védelmet meghatározó parancsokat, utasí
tásokat, elveket; a feladatok tervezésére vonatkozó ren
delkezéseket; a  szükséges m értékben a szerv háborús idő
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szaki feladatait; a személyi állomány védelmével kapcso
latos feladatokat, lehetőségeket; a védelem céljára rend
szeresített — és felhasználható — anyagokat, eszközöket, 
azokat a körülm ényeket, amelyek között az önvédelmi 
feladatok ellátásra kerülnek;

b) m űködjenek közre a személyi állomány rendkívüli idő
szakra történő felkészítésében;

c) készítsék el — egy példányban — a belügyi szerv (egy
ség, alegység) támadó fegyverek hatásai elleni védelmé
re tervezett feladatokat rögzítő „összesített végrehajtási 
te rv ”-et.

10. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik feladatai a fo
kozott harckészültség időszakában:

a) a személyi állomány életvédelmével kapcsolatban: ellen
őrizzék az életvédelmi létesítm ények készenlétbe helye
zését, adják át a kijelölt óvóhely parancsnokok részére 
a vonatkozó üzemeltetési terveket;

b) a légi- és RBV riasztással kapcsolatban: ellenőrizzék a 
riasztóeszközök üzem képességét;

c) a vegyi- és sugárfelderítéssel kapcsolatban: vételezzék 
fel a felderítő eszközöket, ellenőrizzék azok működőké
pességét, gondoskodjanak elhelyezésükről a tervekben 
m eghatározott helyen, pontosítsák a felderítés útvonal
vázlatát;

d) a sugáradag-ellenőrzéssel kapcsolatban: vételezzék fel és 
osszák ki a sugáradagmérőket, fektessék fel a nyilván
tartási okmányokat, határozzák meg a sugáradagmérők 
feltöltésének rendjét, a szükséges helyiséget vegyék igény
be;

e) a vegyi- sugár mentesítéssel és fertőtlenítéssel kapcso
latban: vételezzék fel a m entesítéshez biztosított eszkö
zöket és anyagokat, m érjék fel a m entesítő kapacitást, 
gondoskodjanak a szükségmentesítő eszközök és anyagok 
összegyűjtéséről;

f) az élelmiszer és ivóvíz védelemmel kapcsolatban: véte
lezzék fel a megelőző védelem céljára szükséges eszközö
ket és anyagokat (kapitányságok és őrsök esetében), pon-
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tosítsák az élelmiszer és ivóvíz m inták vizsgálatát végző 
intézmények, laboratórium ok címét;

g) a sugár- és vegyihelyzet értékeléssel összefüggésben: nem 
a BM háborús működési helyére települő központi szer
veknél, valam int a rendőrkapitányságoknál és őrsöknél 
az értékeléshez szükséges anyagokat, eszközöket ellen
őrizzék, a hiányok pótlásáról gondoskodjanak, készítsék 
elő a m unkatérképeket.

11. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik feladatai a há
borús veszély harckészültség időszakában:

a) a személyi állomány életvédelmével kapcsolatban: ellen
őrizzék a radioaktív kiszóródás elleni védelemre kijelölt 
helyiségek berendezését és felszerelését;

b) a légi- és RBV riasztással kapcsolatban: ellenőrizzék a 
riasztási tájékoztatók kifüggesztését;

c) a vegyi- és sugárfelderítéssel kapcsolatban: gondoskod
janak a nem települő belügyi szerveknél a stabilan tele
p íthető) eszközök üzemkész állapotba helyezéséről;

d) a sugáradag-ellenőrzéssel kapcsolatban: biztosítsák a su
gáradagmérők folyamatos üzemképességét, vezessék a 
nyilvántartási okmányokat, tegyenek eleget jelentési kö
telezettségeiknek ;

e) az RBV mentesítéssel kapcsolatban: irányítsák a nem te
lepülő belügyi szerveknél a mentesítő helyek (állomások) 
kialakításával összefüggő m unkálatokat;

f) az élelmiszer és ivóvízvédelemmel kapcsolatban: ellen
őrizzék a rendőr-főkapitányságoknál a megelőző védelmi 
feladatokat, a kapitányságoknál és őrsöknél gondoskod
janak a megelőző védelmi feladatok végrehajtásáról;

g) a sugár- és vegyihelyzet értékeléssel összefüggésben: a 
helyben m aradó belügyi szerveknél vegyék fel a kapcso
latot az együttműködő, helyzetértékelést végző szervek
kel.

12. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik feladata a tel
jes harckészültség időszakában:
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a) a személyi állomány életvédelmével kapcsolatban: ellen
őrizzék az elkészült szükségóvóhelyek berendezését és 
felszerelését;

b) a vegyi- és sugárfelderítéssel kapcsolatban: gondoskod
janak a kitelepülésre kötelezett belügyi szerveknél a sta
bilan telepíthető eszközök üzemkész állapotba helyezésé
ről, a háborús működési helyen;

c) a sugárellenőrzéssel kapcsolatban: biztosítsák a sugár
adagmérők folyamatos üzemképességét, vezessék a nyil
vántartás okm ányait, teljesítsék jelentési kötelezettségei
ket;

d) a vegyi- sugárm entesítéssel és fertőtlenítéssel kapcsolat
ban irányítsák a mentesítő helyek (állomások) kialakí
tásával összefüggő m unkálatokat, a kitelepülésre kötele
zett belügyi szervek háborús működési helyein;

e) a sugár- és vegyihelyzet értékeléssel kapcsolatban: ké
szítsék elő az értékeléshez szükséges eszközöket, segédle
teket; a kitelepülésre kötelezett belügyi szervek háborús 
működési helyein vegyék fel a kapcsolatot az együttm ű
ködő, helyzetértékelést végző szervekkel;

13. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik feladatai ellen
séges csapás veszélye esetén:

a) a személyi állomány életvédelmével kapcsolatban: az élet
védelmi létesítm ény elfoglalása után szervezzék meg az 
üzemeltetési csoportot, intézkedjenek a létesítm ény meg
felelő üzemmódban való üzemeltetésére;

b) a vegyi- és sugárfelderítéssel kapcsolatban: intézkedje
nek az életvédelmi létesítm énybe telep ített mérőműsze
rek üzembehelyezésére, jelöljék ki és készítsék fel a fel
derítő járő r tagjait, ellenőrizzék a felderítő eszközök 
üzemképességét és osszák ki azokat.

14. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik feladatai ellen
séges csapás esetén :

a) a személyi állomány életvédelmével kapcsolatban: irá
nyítsák az életvédelmi létesítm ény üzem eltetését a meg
felelő üzemmódban; határozzák meg az életvédelmi léte
sítmény elhagyásának rendjét és idejét, szükség szerint
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szervezzék meg az életvédelmi létesítm ényből történő ön
m entést, az objektum  terü letén  a  műszaki m entést, tü 
zek oltását, lokalizálását;

b) a vegyi- és sugárfelderítéssel kapcsolatban: a csapások
ról szóló tájékoztatás u tán  vagy önálló elhatározás alap
ján intézkedjenek a felderítés megkezdésére, vegyi csa
pás esetén a m ikrometeorológiai adatok m érésére;

c) a sugárellenőrzéssel kapcsolatban: intézkedjenek a sze
mélyi állomány sugáradagm érőinek ellenőrzésére, telje 
sítsék jelentési kötelezettségeiket;

d) a vegyi-sugár mentesítéssel és fertőtlenítéssel kapcsolat
ban: szervezzék m eg és irányítsák a m entesítés végre
hajtását az objektum  területén;

e) a sugár- és vegyihelyzet értékeléssel összefüggően: kér
jenek adatokat a csapásra vonatkozóan az elöljáró és 
együttm űködő szervektől (azokban az objektumokban, 
ahol helyzetértékelő m unkacsoport nem működik); ha jt
sák végre a kapott adatok feldolgozását, a  helyzetértéke
lést, folyamatosan tájékoztassák a parancsnokot a vár
ható és a ténylegesen kialakult helyzetről, dolgozzanak 
ki intézkedéséket a  személyi állomány v édelmére, nyú jt
sanak segítséget a parancsnokoknak a szolgálati felada
tok megszervezéséhez.

15. Az intézkedést valam ennyi önvédelmi parancsnokkal és ön
védelmi parancsnok-helyettessel ism ertetni kell.

16. Ez az intézkedés 1980. október 1-én lép hatályba. Ezzel egy
idejűleg a Belügyminisztérium  „M” és szervezési csoport
főnökének 01/1974. számú utasítása hatályát veszti.

DR BALOGH JÓZSEF s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök
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Készült: 530 példányban. 
K apják: elosztó szerint.
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