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Az 1977- 1982-ig terjedő időszakban az RBV kiképzési, tovább
képzési tervekben meghatározott célkitűzések alapvetően telje
sültek. A személyi állomány megfelelően elsajátította azokat az 
elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyek a rendkívüli időszak
ban jelentkező RBV védelmi feladatok megoldásához szüksége
sek. A szakmai irányító és felügyeleti szervek által végrehajtott 
ellenőrzések feltárták azokat a hiányosságokat, is, amelyek hátrál
tatják az előírt kiképzési, továbbképzési feladatok érvényesülését.
A tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelemre való felké
szülés színvonalának emelése és a kiképzési, továbbképzési fel
adatok eredményes végrehajtása érdekében a BM IV/II. csoport
főnökkel egyetértésben kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

I.

AZ RBV KIKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA

1. Az RBV kiképzés, továbbképzés célja a Belügyminisztérium 
személyi állományának felkészítése a háborús időszakban 
jelentkező feladatok végrehajtására, amikor korszerű tömeg- 
pusztító fegyverek kerülnek alkalmazásra.
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II.

AZ RBV KIKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS FELADATA

2. Az RBV kiképzés, továbbképzés feladata a szükséges RBV és 
a kapcsolódó más kiképzési ágak ismereteinek elsajátítása, a 
különböző szintű jártasságok, egyes esetekben készségek ki
alakítása, amelyek képessé teszik a személyi állományt a tö
megpusztító fegyverek hatásai elleni védekezésre, szolgálati 
feladataik végrehajtására.

III.

AZ RBV KIKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS SZINTJEI 
(ÖSSZEVONT CSOPORTJAI) 

3. Középszintű vezetők.

Központi szervek beosztott osztály, önálló és beosztott alosz
tály és tanszék vezetői, rendőr-főkapitányságok osztály, al
osztály vezetői, rendőrkapitányok, rendőrkapitányságok osz
tály, alosztály vezetői.

4. Beosztott hivatásos állomány.

Tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek.

5. Önvédelmi parancsnokok és helyettesek.

A BM „M” és szervezési csoportfőnök 1/1980. számú intéz
kedése 5. pontjában meghatározottak szerint.

6. Helyzetértékelő munkacsoportok.

A BM központi szervei közül csak a III/5., 6. osztályok, az 
MRFK-nál, a BRFK-nál, a BM Kormányőrség Parancsnoksá
gon lehetőleg 4- 4 fő hivatásos tiszt.

7. RBV felderítők.

A BM központi szervei közül: a BM Adatfeldolgozó Csoport- 
főnökség Gépi Adatfeldolgozó Osztálya, a BM ORFK I- 4. 
Osztály, a BM III/3- 4- 5- 6- 7. Osztályok. Az MRFK-k 
központi közbiztonsági szervei, a BRFK, a rendőrkapitány
ságok közbiztonsági és közlekedési osztályai, a FRE-nél szá
zadonként, a BM Kormányőrség Parancsnokságon (az "M” 
és szervezési tisztek, „M” megbízottak által javasolt szerve
zeti egységeknél) 10- 10 fő hivatásos férfi állományút kell ki
jelölni.

8. Műszerkezelők. 
A BM központi szerveinél a BM III/5., 6. Osztályok, az 
MRFK-k, a BRFK, a BM Kormányőrség, a FRE hivatásos 
férfi állományából védett vezetési, illetve tartalék vezetési 
pontonként az "M” és szervezési tiszt, "M” megbízott által 
javasolt 6- 6 fő.
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9. Vízellátó szakcsoport.
A BM központi szerveinél a K EP, a BM III/5., 6. Osztályok, 
az MRFK-k, a BRFK, a BM Kormányőrség Parancsnoksá
gon, a FRE-nél HKV- 300-as készülékenként az "M” és 
szervezési tisztek, "M” megbízottak által javasolt 4- 4 fő hi
vatásos állományú férfi.

10. Tábori vegyilaboratórium kezelők.
A BM Kormányőrség Parancsnokság állományából az „M” és 
szervezési tiszt által javasolt 2 fő.

11. Aggregátor kezelők.
Valamennyi szerv védett vezetési pontjaiként és kiépített 
óvóhelyeiként az "M” és szervezési tisztek, „M” megbízottak 
által javasolt 2- 2 fő férfi állományú -  lehetőleg motor
szerelő -  képzettségű.

12. Gépkocsivezetők.
Valamennyi szerv hivatásos állományú gépkocsivezetője.

13. Kinevezett polgári állomány.

14. Szerződéses polgári állomány.

15. BM tanintézetek hallgatói állománya.
A BM Kormányőrség Parancsnokság és a BRFK esetében a
6., 7., 8., 9., 11. pontban meghatározott összevonási csoportok 
kialakítását háborús működési helyenként kell értelmezni.

IV.

AZ RBV KIKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS KÖVETELMÉNYEI

16. A teljes személyi állomány ismerje meg és sajátítsa el a kor
szerű tömegpusztító fegyverek hatásait, az ellenük történő 
védekezés lehetőségeit, módjait, a rendszeresített egyéni ve
gyivédelmi eszközöket. A különböző gyakorlatokon szerezzen 
és alakítson ki magas szintű jártasságot, mely képessé teszi az 
egyéni vegyivédelmi eszközeinek (gázálarc és összfegyvernemi 
védőkészlet normaidőn belüli) gyakorlatban történő alkalma
zására, a részleges vegyi-sugármentesítés és fertőtlenítés vég
rehajtására.

17. A középszintű vezetők ismerjék meg a szervnél rendszeresí
tett egység és egyéni vegyivédelmi eszközök rendeltetését, 
alkalmazásának elveit a vegyi-sugárhelyzet értékelés alapve
tő feladatait. Legyenek képesek az értékelő csoportok javas
latait döntéseikben alkalmazni, amelyből adódóan a kiadott 
előzetes intézkedés, utasítás és parancs igazodjon a minden
kor kialakult helyzethez, annak érdekében, hogy a tömeg- 
pusztító fegyverek elleni védelem rendszabályait alkalmazva
-  a bekövetkezhető veszteségek a legkisebb mértékűek le
gyenek.
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18. A beosztott hivatásos állomány ismerje meg és jártassági 
szinten sajátítsa el az S- 66 töltő készülék, az IH- 5, IH- 81 
sugármérő műszerek, az SZB- 300 T tábori szívó-szűrőgép, 
az MK- 67 mentesítő készlet kezelését és gyakorlatban tör
ténő alkalmazását.

19. Az önvédelmi parancsnokok és helyetteseik ismerjék meg a 
szervnél rendszeresített egység és egyéni vegyivédelmi eszkö
zök alkalmazásának elveit, legyenek képesek háború idősza
kában az önvédelmi jellegű feladatok irányítására. Biztosít
sák a gyors információáramlást. A tartalék vezetési ponton 
legyenek képesek a vegyi-sugárhelyzet értékelés feladatainak 
végrehajtására.

20. A helyzetértékelő munkacsoportok beosztottai ismerjék meg 
a magasabb harckészültségbe helyezés idején és a háborús 
időszakban végrehajtandó feladataikat. Legyenek képesek a 
mindenkor kialakult helyzet értékelésére, az ebből adódó kö
vetkeztetések levonására, javaslatok jelentésére.

21. Az RBV felderítők ismerjék meg és sajátítsák el a Belügymi
nisztériumban rendszeresített vegyi- sugárjelző, mérő, kimu
tató szaktechnikai eszközöket -  továbbá a felderítő járőr 
feladat- és eszközrendszerét. Legyenek képesek a felderítő 
járőr feladatainak gyakorlatban történő végrehajtására gya
logmenetben, valamint gépjárművel. 

22. A műszerkezelők ismerjék meg és sajátítsák el a meghatáro
zott vegyivédelmi szaktechnikai eszközök óvóhelyen (vezetési 
ponton) történő kezelését, üzemeltetését.

23. A vízellátó szakcsoport ismerje meg és sajátítsa el a rendsze
resített vízellátó, vízszűrő eszközök kezelését és víztároló 
anyagokat. Legyenek képesek rendkívüli viszonyok között 
ivó- és technikai minőségű víz biztosítására.

24. A tábori labor kezelők ismerjék meg és sajátítsák el a labora
tóriummal végezhető munkafolyamatokat. Legyenek képesek 
a különböző szennyezett mintákból a mérgező harcanyagok 
kimutatására.

25. Az aggregátor kezelők ismerjék meg és sajátítsák el a rendsze
resített aggregátorok kezelését, üzemeltetését. Legyenek ké
pesek rendkívüli viszonyok között az óvóhelyek (vezetési pon
tok) elektromos energia szükségleteinek biztosítására.

26. A hivatásos állományú gépkocsivezetők ismerjék meg és sa
játítsák el a sugárzásmérők, az MK- 67 gépjármű mentesítő 
rendeltetését, kezelését, üzemeltetését, a sugárzásmérő műsze
rek beszerelését, a különböző típusú gépkocsikba: A kü
lönböző gépkocsik részleges és teljes vegyi-sugár mentesíté
sének és fertőtlenítésének végrehajtására legyenek képesek.

27. A BM tanintézetek hallgatói sajátítsák el az iskolatípus cél
rendszerében meghatározott RBV ismereteket, ezáltal legye
nek képesek tanulmányaik befejezése után szolgálati helyei
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ken a teljes, valamint a beosztott hivatásos (tisztek, zászló
sok, és tiszthelyettesek) állománnyal szemben támasztott kö
vetelmények teljesítésére.

28. A kinevezett és szerződéses polgári állomány ismerje meg és 
sajátítsa el a korszerű tömegpusztító fegyverek pusztító hatá
sait -  az ellenük történő védekezés módjait, lehetőségeit. 
Szerezzen jártasságot az egyéni vegyivédelmi eszközök gya
korlatban történő alkalmazására. Legyen képes a részleges 
vegyi-sugármentesítés és fertőtlenítés végrehajtására.

V.

AZ RBV KIKÉPZÉS, TOVÁBBKÉPZÉS TERVEZÉSE, 
SZERVEZÉSE ÉS VÉGREHAJTÁSA

29. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságoknál a tervezést, 
a szervezést a tanulmányi csoport (kiképzési alosztály) együtt
működve az RBV védelemszervező tiszttel végezze.
a) Az RBV védelemszervező tiszt hajtsa végre az 1. számú 

melléklet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10-es sorszámú összevonási 
csoportok továbbképzését.

b) A tanulmányi csoportba beosztott tanulmányi előadó 
(BRFK-nál kiképzési előadó) hajtsa végre a  11., 12-es, va
lamint a szükségnek megfelelően a 2-es sorszámú össze
vonási csoportok továbbképzését.

c) Be kell vonni a 2., 11., 12-es sorszámú összevonási csopor
tok továbbképzésébe a 9-es tárgykör kivételével a szük
ségnek megfelelően az önvédelmi parancsnokok közül azo
kat, akik 1983-ban a BM Továbbképző Tanfolyampa
rancsnokságon (a továbbiakban: TTP) eredményesen elvé
gezték az RBV alapismereti tanfolyamot. A bevonásra ter
vezett önvédelmi parancsnokok részére az RBV védelem
szervező tiszt minden év december hónapban a követke
ző év tárgyköreinek ismeretanyagából tartson összevontan 
4 óra időtartamban módszertani foglalkozást.

30. A BM központi szerveinél a tervezést, szervezést a kiképzési 
alosztályok, tanszékek, a tanulmányi főelőadók, előadók és 
megbízottak (tanulmányi felelősök) a BM TTP RBV és Lőki
képzési Tanszékével együttműködve végezze.
a) A hatáskörileg illetékes vezetők által kijelölt önvédelmi 

parancsnokok hajtsák végre az 1. számú melléklet 11., 
12-es sorszámú összevonási csoportok továbbképzését a
9-es tárgykör kivételével.

b) A BM TTP RBV és Lőkiképzési Tanszéke hajtsa végre a 
BM központi szervek továbbképzését az alábbiak szerint:
-  a BM Kormányőrség Parancsnokság állományának az 

1. számú mellékletben meghatározott 1., 3., 4., 5., 6., 
10-es sorszámú összevonási csoportok foglalkozásait;

-  a BM TOP állományának az 1. számú mellékletben 
meghatározott 1., 2-es sorszámú összevonási csoportok 
foglalkozásait;
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-  a budapesti székhelyű BM tanintézetek -  a BM Tarta
lékos Tisztképző Iskola, a BM Kutyavezető-képző Is
kola -  hivatásos állományának az 1. számú melléklet
ben meghatározott 1., 2., 3-as sorszámú összevonási cso
portok foglalkozásait;

-  az 1. számú mellékletben meghatározott 3., 4., 5., 6.,
8., 10-es sorszámú összevonási csoportok foglalkozásait 
a III. fejezet alapján;

-  valamennyi központi szervnél az 1. számú melléklet
ben meghatározott 11-es sorszámú összevonási csoport 
állományának -  csak a 9-es tárgykör foglalkozásait.

A tanszék tartson módszertani foglalkozást a következő to
vábbképzési, illetve tanulmányi év tárgyköreinek ismeret- 
anyagából külön-külön összevonás keretében -  az önvé
delmi parancsnokok részére minden év december hónap
ban 4 óra időtartamban -  az MRFK-k védelemszervező 
tisztjei, a BRFK védelemszervező tisztje és kiképzési elő
adója, a BM Kormányőrség Parancsnokság Kiképzési Al
osztály RBV előadója, a FRE RBV továbbképzést végre
hajtó tisztje részére minden év november hónapban 6 óra 
időtartamban -  a BM tanintézeteknél kijelölt 2- 2 fő 
RBV ismereteket oktató tanárok részére minden év szep
tember hónapban differenciáltan az iskola típusának meg
felelően 2- 2 óra időtartamban.

c) A BM TTP az 1990-es évben hajtson végre felm érést:
-  a BM központi szerveinél az 1. számú melléklet 1., 2.,

3., 11-es összevonási csoportjainak 20%-nál, a 4., 5.,
6., 8., 10-es összevonási csoportokba kijelölteknél, va
lamint a BM Kormányőrség Parancsnokság beosztott 
hivatásos állományánál (50- 50%-ban beosztott tisz
tek, zászlósok és tiszthelyettesek) 40 fő esetében;

-  a BM területi szervei közül az MRFK-k, BRFK, FRE- 
nél az 1. számú melléklet 1-es számú összevonási cso
portokból 30- 30 fő, a 2-es számú összevonási csopor
tokból (50- 50%-ban beosztott tisztek, zászlósok és 
tiszthelyettesek) 40- 40 fő esetében, a 3., 4., 5., 6., 8.,
10-es számú összevonási csoportokba beosztottak egy 
részénél;

-  a felmérés eredményéről készítsen összefoglaló -  ér
tékelő jelentést, melyet december 15-ig terjesszen fel  
a BM „M” és szervezési és a BM IV/II. csoportfőnö
köknek.

31. A BM Tűzoltóság országos parancsnoka a jelen intézkedés el
veivel összhangban az Állami Tűzoltóság területi szerveinek 
RBV továbbképzésére külön intézkedik.

32. A BM I/II. csoportfőnök a BM „M” és Szervezési Csoport- 
főnökség „M” Osztálya által megadott szervek létszám igé
nyének megfelelően külön intézkedik az 1. számú melléklet 
9-es sorszámú összevonási csoportja részére meghatározott 
tanfolyamszerű alapkiképzés, valamint évenkénti továbbkép
zés megszervezésére és végrehajtására.
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33. A BM tanintézeteinél a tervezést, szervezést a kiképzési osz
tály, katonai és szaktanszékek, valamint a tanulmányi (ki
emelt, fő) előadók végezzék a következők szerint:

a) a kiképzést az RBV szaktanárok, ahol ilyen szervezetsze
rűen nincs, ott az iskolaparancsnok által kijelölt tanárok 
hajtsák végre;

b) a 9-es tárgykör (gázkamra) gyakorlatait a budapesti szék
helyű tanintézetek -  a BM Tartalékos Tisztképző Iskola, 
a BM Kutyavezető-képző Iskola -  részére a BM TTP RBV 
tanárai, a rendőr-tiszthelyettesképző iskolák (Miskolc, 
Szombathely) részére az MRFK-k RBV védelemszervező 
tisztjei vezessék le.

VI.

ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÁSOK

34. Az RBV továbbképzést úgy kell tervezni és szervezni, hogy 
a különböző szintek összevonási csoportjainak képzése lehe
tőleg osztatlanul (6 órás időegységben) egy alkalommal legyen 
végrehajtva, létszáma általában ne haladja meg a 40 főt.

35. A beosztott hivatásos állomány továbbképzését -  amennyi
ben ezt a szolgálati feladatok teljesítése lehetővé teszi -  cél
szerű a tisztek, zászlósok és tiszthelyettesek vonatkozásában 
külön-külön csoportokba osztva végrehajtani.

36. Törekedni kell arra, hogy a különböző továbbképzési szintek 
részére meghatározott tárgykörök ismereteinek feldolgozása, 
feltárása, oktatása, a gyakorlatban történő alkalmazása felel
jen meg a korszerű tömegpusztító fegyverek elleni védelem 
elveiből fakadó követelményeinek. Ennek érdekében:

a) a meghatározott tudásszintek eléréséhez alkalmazni kell a 
korszerű pedagógiai módszereket, a gyakorlatban bevált 
megoldásokat, eljárásokat;

b) kerüljenek alkalmazásra a szemléltetés meglevő korszerű 
eszközei (különböző ismerethordozók, filmek, oktatástech
nikai eszközök, anyagok, gépek stb.);

c) a különböző gyakorlatok végrehajtása folyamán (különös 
tekintettel a speciális jellegű továbbképzéseknél) töreked
ni kell arra, hogy a lehetőségekhez képest -  a mindenkori 
körülményektől (terep, időjárás, anyagi-technikai felté
telek) függően a valós helyzetbeállítások kerüljenek elő
térbe.

37. A kiképzés, továbbképzés folyamatában előtérbe kell helyez
ni a nevelés központúságát, ezáltal el kell érni, hogy a sze
mélyi állomány szemléletében meghatározó legyen a felké
szülés szükségessége, fontossága, védekezés reális lehetősége.
Növelni kell a tömegpusztító fegyverek elleni védekezés cél
jára rendszeresített szaktechnikai eszközök iránti bizalmat.
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Ennek érdekében:
a) különböző gyakorlatok folyamán működés közben kell 

bemutatni a rendszeresített vegyivédelmi szaktechnikai 
eszközöket, berendezéseket, felszereléseket, műszereket és 
a védelem célját szolgáló egyéb anyagokat;

b) a vegyi-sugárjelző és mérőműszerek oktatásában, valamint 
a komplex vegyi-sugárfelderítési gyakorlatokhoz alkalmaz
ni kell a rendszeresített radioaktív izotópokat és mérgező- 
harcanyag imitációkat;

c) a részleges és teljes vegyi-sugármentesítés, fertőtlenítés 
gyakorlatain el kell készíteni és alkalmazni kell a rendsze
resített mentesítő, fertőtlenítő oldatokat;

d) a kollektív védekezés létesítményeinek (kiszóródás elleni, 
szükség és minősített óvóhelyek) szemléltetéséhez meg kell 
szervezni az óvóhelyek látogatását, amennyiben az adott 
szervnek erre lehetősége nincs -  fel kell venni a kapcso
latot a területileg illetékes polgári védelmi parancsnok
sággal.

38. A kiképzéshez, továbbképzéshez szükséges szaktechnikai 
eszközök igénybevételét a 17/1978. számú BM utasítás nor
matívái szerint, a különböző gyakorlatokhoz, bemutatókhoz 
szükséges kiképzési fogyóanyagokat a jelen intézkedés 4. szá
mú melléklete irányelvei alapján kell megtervezni, igényelni 
és felhasználni. Szorosan együttműködve a szerv (számadó
test) anyagi-technikai szolgálatával, azon belül a vegyivédelmi 
anyagi szakszolgálattal.

39. A rendkívüli események megelőzése céljából a kiképzés, to
vábbképzés folyamán az „éles” gyakorlatok alkalmával szi
gorúan be kell tartani a biztonsági rendszabályokat, melynek 
érdekében:
a) a radioaktív izotópok felhasználása a 12/1982. számú BM 

utasítás, valamint a szerv érvényes munkavédelmi előírásai 
szerint történhet;

b) gázkamra gyakorlatot csak olyan személy vezethet, aki 
erre ki van képezve. Az elgázosításhoz kizárólag klorpik
rin, illetve a rendszeresített könnyfakasztó spray használ
ható fel. MINDEN MÁS ANYAG (pl. bármilyen típusú 
ködgyertya, különböző színű füstjelző, durrancs, puf
fancs és egyéb imitációs anyagok) HASZNÁLATA SZIGO
RÚAN TILOS! A gyakorlat végrehajtására e célra épült 
szabvány gázkamrát, ennek hiányában ideiglenesen más 
megfelelő (előzőleg előkészített) helyiséget kell igénybe 
venni, vagy alkalomszerűen sátrat kell telepíteni, mely le
hetőleg lakott területtől távol legyen. Minden esetben 
meg kell szervezni a gyakorlat egészségügyi biztosítását, 
mely azt jelenti, hogy jelen kell lenni 1 fő legalább „egész
ségügyi szakközépkáder” végzettségű személynek a szük
séges elsősegélynyújtó felszereléssel,  valamint 1 db mentő 
vagy e célra megfelelő személygépkocsinak.

40. A BM Rendőrtiszti Főiskola -  főiskolai nappali tagozatos 
hallgatói részére meghatározott 27-es tárgykört a Magyar
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Néphadsereg Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolával, a BM 
tanintézetek nappali tagozatos hallgatói részére meghatáro
zott 28-as tárgykört a BM Határőr Ezreddel (Ady-liget) 
együttműködve célszerű végrehajtani.

41. Ezen intézkedésben a BM tanintézetek részére meghatározott 
RBV kiképzést 1984-ben az iskolai tanév kezdetétől kell vég
rehajtani.

42. Az 1. számú melléklet 1- 10-es sorszámú összevonási csopor
tok részére meghatározott 37-es tárgykör időtartamát évente 
a hatáskörileg illetékes közvetlen vezetők biztosítsák.

43. Az 1., 2. számú mellékletekben meghatározott tárgykörök 
színvonalasabb és szakszerűbb végrehajtására egyes esetek
ben külső előadókat a szükségnek megfelelően lehet, igénybe 
venni.

44. Ez az intézkedés 1984. január 1-én lép hatályba. Az intézke
dést a vezetői (parancsnoki) és az érintett személyi állomány
nyal ismertetni kell.

TAKÁCS JENŐ s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

K észült: 400 példányban. 
K apják : elosztó szerint.
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1. számú melléklet a 211- 11/1983. számhoz

BELÜGYMINISZTÉRIUM
„M” ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

sz. példány

T Á R G Y K Ö R  É S  Ó R A E L O S Z T Á S  
(a különböző szinten összevont csoportok részére)

Sor
szám

Összevonási csoportok 
megnevezése

T á r g y k ö r ö k  é s  ó r á k  (az órák zárójelben)
MEGJEGYZÉS

1984 1985 1986 1987 1988 1989
■

1990

1 . Középszintű vezetők
30(1)
24(1)
37(2)

20(2), 21(1), 
22(2), 23(1), 

37(2)
26(2), 29(4), 

37(2)
6(1), 8(3), 
9(1), 16(1), 

37(2)

2. Beosztott hivatásos 
állomány

13(2)
37(2)

13/a(6)
37(2)

24(1), 4(3), 
29(2), 37(2)

6(1), 8(3), 
9(1), 16(1), 

37(2)

3. Önvédelmi parancsnokok 
és helyetteseik

24(2)
37(2)

31(3), 29(3), 
37(2)

20(6), 37(2) 21(6), 37(2)

4. Helyzetértékelő munka- 
csoportok

23(2)
37(2)

34(2), 35(4), 
37(2)

20(3), 21(3), 
37(2)

36(6), 37(2)
felmérés

5. RBV felderítők
1(3), 2(2),

5(1), 6(1), 
7(1), 8(2), 
9(1), 37(2)

15(2),
16- 17(1)

18(1),

10(2)
37(2)

11(6), 37(2) 11(3), 12(3), 
37,2

19(6), 37(2)

6. Műszerkezelők
3(1), 37(2) 10(2)

37(2)
14(6), 37(2) 14(6), 37(2) 29(2), 14(4), 

37(2)

7. TVL
(tábori vegyilabor kezelők) 37(4) 8 óra 

továbbképzés
8 óra 

továbbképzés
8 óra 

továbbképzés
A BM Kormányőrség 
P.-ság kül. terve sz.

8. Gépkocsivezetők 10(2) 11/a(6),
37(2)

11/b(6),
37(2)

11/a(3), 18(3) 
37(2)

9. Aggregátor kezelők 37(4) 30 óra 
alapképzés

8 óra 
továbbképzés

8 óra 
továbbképzés

A BM I/II. csoportfő
nök int. alapján

10. Vízellátó szakcsoport 32(4)
37(2)

32(6), 37(2) 33(6), 37(2) 33(6), 37(2)

11. Kinevezett
polgári

1(4) 2(1), 3(1), 
5(1), 6(1)

7(1), 8(2), 
9(1)

15(1), 16(2), 
17(1)

6(1), 8(2), 
9(1)

16(2), 18(2)

12. Szerződéses
állomány

1(2) 1(2) 2(1), 3(1) 5(1), 6(1) 7(1), 8(1) 15(1), 16(1)
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
„M” ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

.................. sz. példány
2. számú melléklet a 211- 11/1983. számhoz

T Á R G Y K Ö R  É S  Ó R A E L O S Z T Á S  

(a BM tanintézetek nappali tagozatú hallgatói részére)

So
rs

zá
m

Tanintézetek megnevezése

Tárgykörök és órák (órák a zárójelben)

Ö
ss

z.
ór

a

Az iskola 
időtartama 

alatt

I. | II.

é v f o l y a m

III.

1.
BM

Rendőr-
tiszti

Főiskola

Főiskolai tagozat

- 1(4), 2(1), 
5(1), 6(1), 
7(1), 8(2), 
9(1), 15(1), 

16(1)

20(4), 21(3), 
22(1), 23(1), 

24(1)
27(4), 28(3) 30

Tisztképző tagozat

-

1(3), 2(1), 
5(1), 6(1), 
7(1), 8(2), 

9(1) 1

15(1), 16(1), 
20(3), 21(2), 

28(3)
- 20

2 . BM Műszaki Tanfolyam

3. BM Tartalékos Tisztképző Iskola

4. BM Tűzoltó Kiképző Központ 
(tiszti évfolyamok)

5.
BM Vörös Csillag Érdemrenddel 
K itüntetett Kun Béla Zászlósképző 
Iskola

1(2), 2(1), 
5(1), 6(1), 
7(1), 8(2), 
9(1), 16(1)

10

6. BM Tűzoltóképző Központ
(zászlós és tiszthelyettes-képző szak)

7. BM Kutyavezető-képző Iskola

8.

BM
Rendőr-

tiszthelyet-
tes-képző

Iskola

Budapest

9. Miskolc

10. Szombathely
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
„M” ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

3. számú melléklet a  211- 11/1983. számhoz .................. sz. példány

TÁRGYKÖRÖK A KÜLÖNBÖZŐ SZINTŰ 
ÖSSZEVONT CSOPORTOK RÉSZÉRE

1. Az atomfegyverek, az atombombák (szerkezetek) fajtái (I., II., III. fá
zisúak) felépítésük, működésük, hatótényezőik, a célba ju ttatásuk esz
közei.

A vegyi és biológiai fegyverek csoportosítása, fajtáik (típusaik) az 
emberi szervezetet károsító hatásaik és a célba juttatásuk eszközei. 
A legújabb típusú tömegpusztító fegyverek rövid áttekintése, (elő
adás, filmvetítés)

2. A tömegpusztító fegyverek elleni védekezés módjai. Az egyéni és kol
lektív védelem. Az egyéni vegyivédelmi eszközök rendeltetése, ism er
tetése és bem utatása, (előadás)

3. Az óvóhelyek rendeltetése, fajtái és védőképesség szerinti osztályozá
suk, berendezésük, üzemeltetésük, karbantartásuk. M agatartási szabá
lyok az óvóhelyen, (előadás)

4. Az SZB- 300 óvóhely szívó-szűrőgép, valam int az SZB- 300 T tábori 
szívó-szűrőgép rendeltetése, részei, működése, alkalmazása, a levegő 
szűrésének gyakorlása, (előadás, gyakorlat)

5. A 70 M csapatgázálarc rendeltetése, fő részei, összeszerelése, páram en
tesítése ? ellenőrzése, karbantartása, (előadás)

6. A 70 M csapatgázálarc hord-, készültségi-, védelmi helyzeteinek kiala
kítása és a védelmi helyzetbe vétel normaidőre történő gyakorlása, 
(gyakorlat)

7. A 67 M összfegyvernemi védőkészlet rendeltetése, részei, (előadás)

8. A 67 M összfegyvernemi védőkészlet védőköpenyének hajtogatása. A 
védelmi helyzetek (lepel, köpeny, ruha) kialakításának gyakorlása, 
normaidőre, (gyakorlat)

9. A 70 M csapatgázálarc zárásbiztonságának ellenőrzése szennyezett lég
térben és a betartandó biztonsági rendszabályok. Gázkamra gyakorlat 
végrehajtása, (gyakorlat)

10. A radioaktív sugárzások értelmezése, fajtái, az ionizáció, a szervezetet 
károsító hatásuk. A jelzésük és mérésük. A sugárszint, sugáradag, su
gárszennyezettség elvi és gyakorlati értelmezése, (előadás)

11. Az RBV felderítés feladat- és eszközrendszere. Sugárzásmérő műsze
rek (IH- 2, IH- 12, IH- 5, IH- 3M , IH- 81, RDC- 64 rendeltetése,
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kezelése, gyakorlati alkalmazása, mérések végrehajtása), (előadás, gya
korlat)
a) az IH- 3 M gépjárm ű sugárszintm érő rendeltetése, részei, m űkö

dése, kezelése és tehergépjárm űre történő felszerelése, (előadás, 
gyakorlat)

b) az IH- 2, IH- 5, IH- 63, IH- 81 sugárjelző és mérő m űszerek 
rendeltetése, részeg működése, kezelése. Mérések végrehajtása (az 
IH- 63 csak a Kormányőrségnél).

12. A 66 M vegyifelderítő készülék, a tábori meteorológiai felszerelés ren 
deltetése, részei, alkalm azása, mérgező harcanyagok jelenlétének és 
koncentrációjának kim utatása, (előadás, gyakorlat)

13. Az S- 66 kitöltő készülék, az RDC- 64 összegezett sugáradagmérő 
rendeltetése, kezelése, a DKP- 50 önleolvasós dózismérő feltöltésének 
gyakorlása, (előadás, gyakorlat)

a) az IH- 5, IH- 81 sugárzásmérők rendeltetése, részei, működése, 
kezelése, m érések végrehajtása, (előadás, gyakorlat)

14. Az IH- 31, AVJ, FVJ m űszerek rendeltetése, kezelése, gyakorlati al
kalmazása, mérések, kim utatások végrehajtása. A m űszerek telepítése 
óvóhelyen (védett vezetési ponton) folyamatos üzem eltetésük gyakor
lása. (előadás, gyakorlat) 

15. A vegyi-sugárm entesítés és fertőtlenítés célja, típusai, módszerei, te r 
jedelme. A rendszeresített m entesítő anyagok, oldatok,  oldószerek is
m ertetése. (előadás)

16. A részleges személyi és a fegyverm entesítés végrehajtása az SZVCS- 
vel, illetve az FVCS-vel, továbbá szükséganyagokkal, (előadás, gya
korlat) 

17. A 67 M m entesítő készlet (MK- 67) rendeltetése, részei, telepítésének 
és üzem eltetésének szabályai. Alkalm azásának biztonsági rendszabá
lyai. (előadás, gyakorlat)

18. A m entesítő készlet (MK- 67) telepítése, üzemeltetése, a m entesítő 
oldatok készítése. Különböző gépjárm űvek részleges és teljes megtestesítésének

 gyakorlása, (gyakorlat)

19. Komplex vegyi-sugárfelderítési gyakorlat (objektum, útvonal, gyüle
kezési hely, körlet) végrehajtása gyalog és gépjárm űvel, (gyakorlat)

20. Sugárhelyzet értékelése, (előadás, gyakorlat)

21. Vegyihelyzet értékelése, (előadás, gyakorlat)

22. A sugáradagok mérése és nyilvántartása, (előadás, gyakorlat)

23. A BM Sugárfigyelő és Jelzőrendszerének feladatai, valam int m űkö
désének alapelvei, (előadás) 

24. A BM szervek önvédelmi jellegű feladatai, (előadás)

25. Rendőri feladatok háború időszakában, (előadás)

26. A BM szervek magasabb harckészültségbe helyezésének általános el
vei. (előadás)

Á B T L -4.2-211-11/1983 /14
-  14 -



27. A M agyar Néphadseregben rendszeresített vegyivédelmi szaktechni
kai eszközök bem utatása, (bemutató)

28. A BM-ben rendszeresített vegyivédelmi szaktechnikai eszközök be
m utatása. (bemutató)

29. A BM-ben épített szükség- és m inősített óvóhely bem utatása, (bemu
tatás)

30. Az RBV kiképzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos, érvényben levő 
BM parancsok, u tasítások, intézkedések, szabályzatok, jegyzetek, nor
m ák ism ertetése, (előadás)

31. A BM „M” és szervezési csoportfőnökének 1/1980. számú intézkedésé
nek ism ertetése. Az önvédelmi pk. „összesített végrehajtási te rv ” el
készítésének ism ertetése, (előadás)

32. A HKV- 300 vízszűrő berendezés, a TK- 10 tábori kútfelszerelés, 
1000, 100 és 12,5 literes víztárolók rendeltetése, részei, működésük, 
valam int alkalmazásuk, (előadás)

33. A rendszeresített vízellátó, szűrő és tároló eszközök telepítésének, 
m űködtetésének, alkalm azásának gyakorlása, (gyakorlat)

34. A vegyi- és sugárhelyzet értékeléséhez kapcsolódó tereptani ism ere
tek (egyezményes jelek, m éretarány, aránym érték, a térképek koordi
náta hálózata és annak rejtjelzése, csatlakozó szelvények kiválasztása, 
a térképlapok összeragasztása. (előadás, gyakorlat)

35. A helyzetértékeléshez alkalmazható, valam int a rendszeresített segéd
eszközök, szabályzatok, segédletek ism ertetése és gyakorlati alkalm a
zása. (ismertetés, gyakorlat)

36. Kom plex helyzetértékelési gyakorlat végrehajtása közlések alapján, 
(gyakorlat)

37. Önképzés, (egyéni tanulás)
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
„M” ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

4. számú melléklet a 211- 11/1983. számhoz .................. sz. példány

I R Á N Y E L V E K

az RBV kiképzés, továbbképzés fogyóanyag szükségletének 
meghatározásához

A n y a g  m e g n e v e z é s e
Men
nyiségi
egység

Szükséges mennyiség 
(1 főre, 1 kiképzésre, 1 gya

korlatra) számolva
Felhasználásra kerülő anyag, biztosításának módja, 

lehetősége

1 2 3 4

I. Egyéni felhasználásra kerülő anyagok 
1. Gázálarchoz

-  páramentesítő lemez
-  membrán
-  páramentesítő szappan

db
db
db

0,1
0,1
0,1

a szerv készleteiben levő selejtre váró gázálarcok ta r
talékaiból, a különbséget igényelni

2. Személyi vegyivédelmi csomag (SZVCS) db 0,5
a szerv készleteiben levő le járt szavatossági idejű anya
gok elsősorban, a különbséget igényelni

3. Fegyver vegyimentesítő csomag (FVCS) db 0,2

4. Összfegyvernemi védőkészlet karbantartásához, 
fenntartásához
-  foltanyag
-  gombok
-  pántok

m2
db
db

0,01

1

a selejtre váró készletekből felhasználni, a különbséget 
igényelni

5. Gázkamra gyakorlathoz
-  klórpikrin ampulla a gázkamra (sátor) 

légköbméterétől függően

az első elgázosítás után minden 20 főre +  1 ampulla, sá
torban az egész mennyiséghez +  30%

-  könnygázszóró spray db gyakorlatonként számolva, elsősorban a lejárt szavatos
sági idejűeket, a különbséget igényelni kell

 -  bórvizes oldat (az elsősegélynyújtáshoz, szemöb
lítéshez) ml 0,01

gyógyszertárban elkészített 3 hónapnál nem régebbi oldat 
használható fel
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II. A rendszeresített vegyivédelmi szaktechnikai eszkö
zökkel végzett gyakorlati foglalkozásokhoz
1. 66 M vegyi felderítő készülék

-  kimutató csövek db 2

gyakorlatonként, járőrönként, személyenként, fajtánként 
a lejárt szavatossági idejűeket a  különbséget igényelni 
kell

-  fűtőpatron
-  celluloid sapka
-  füstszűrő papírkorong
-  zseblámpaelem (4,5 V)

db
db
db
db

0,3
0,4
0,4
0,01

személyenként számítva, külön igénylés alapján

2. S- 66 kistöltő
-  zseblámpaelem db 40 főre 1 db külön igényelni

3. Automata vegyijelző
-  reagens készlet kit 0,25

1 feltöltéssel számolva gyakorlatonként a gyakorló kész
letet külön kell igényelni

4. Folyamatos vegyijelző
-  kimutató csövek db I

gyakorlatonként, fajtánként a lejárt szavatossági idejűe
ket, a  különbséget külön igényelni kell

5. MK- 67 készlet
-  kalciumhipoklorit
-  kalciumklorid
-  szóda
-  mavefor
-  vízüveg
-  normál benzin

kg
kg
kg
kg
kg

liter

2,45- 3,5
10,5
0,7
0,35
0,35
1

1 gyakorlathoz, 1 kiképzésre (40 fő) 1 feltöltéssel, 1 beke
veréssel számolva, elsősorban a lejárt szavatossági ide
jűeket -  a különbséget külön kell igényelni

6. HKV- 300 vízszűrő
-  vegyszerkészlet kit 0,1 gyakorlatonként, külön igénylés alapján

7. TK- 10 kútfelszerelés
-  karbantartó anyagok (olaj, zsír, rongy) kg 1 gyakorlatonként, külön igénylés alapján

8. Víztárolók
-  talkumpor (síkpor) kg 0,1 gyakorlatonként, külön igénylés alapján

III. Egyéb anyagok
1. Atropin ampulla 1

személyenként, az egészségügyi egyéni felszerelésként 
rendszeresített, kizárólag lejárt szavatossági idejű

2. Ixecur tabletta levél I 40 főre számolva, külön kell igényelni

3. Egyéni vízfertőtlenítő tabletta doboz 1 40 főre számolva, külön kell igényelni
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Az elgázosításhoz felhasználható mennyiségek

A CAF elviselhetetlenségi koncentrációja 2 
perces expozíció esetén 2 • 10- 3

- 
18 
-

A gázkamra 
térfogata m3

Felhasználható

Klórpikrin ampulla 
(db)

Könnygázszóró spray 
(g)

30 1 0,06

30- 40 2 0,06- 0,08

50- 70 3 0,1 - 0,14

70- 100 4 0,14- 0,2

1 db könnygázszóró spray-ben 1,5 g tiszta 
CAF van
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BELÜGYMINISZTÉRIUM
„M” ÉS SZERVEZÉSI CSOPORTFŐNÖKSÉG

5. számú melléklet a 211- 11/1983. számhoz
.................. sz. példány

SZIGORÚAN TITKOS!

F Ü G G E L É K

AZ RBV KIKÉPZÉS, TOVÁBB KÉPZÉS TÁRGYÁBAN 
KIADOTT RENDELKEZÉSEK

1. A BM I V/II.  és a BM „M” és szervezési csoportfőnök 01/1976. számú 
közös INTÉZKEDÉSE (211- 102/1976)

2. A M agyar Népköztársaság belügym iniszterének 17/1978. számú UTA
SÍTÁSA (10- 21/17/1978)

3. A Tanulm ányi M unka Szabályzata (10- 22/18- 1980)

4. Együttm űködési megállapodás a HM, valam int a BM és a PVOP szak
irányító szervei között a vegyivédelmi feladatok végrehajtására 
(00420/2/1980)

5. A BM "M” és szervezési csoportfőnökének 1/1980. számú INTÉZKE
DÉSE (211- 11/1980)

6. A M agyar Népköztársaság belügym iniszter-helyettesének 1/1981. szá
m ú PARANCSA (10- 24/1/1981)

7. A M agyar Népköztársaság belügym iniszterének és a M unkásőrség or
szágos parancsnokának 1/1982. számú PARANCSA (10- 37/1/1982)

8. A Belügym inisztérium  Sugárfigyelő és Jelzőrendszer Működési Sza
bályzata (M- 95- 25/1/1975)

JAVASOLT SZAKIRODALOM JEGYZÉK

1. Kovács Gy.- Schvajda B.: A BM szervek önvédelmi jellegű feladatai, 
BM IV/II. Csfség. (1973)

2. Schvajda B.: Rendőri feladatok a háború időszakában, BM IV/II. 
Csfség. (1973)

3. Beda L.- Kovács Gy.- Retezár I.: M űszaki-vegyivédelmi Kézikönyv
I. kötet, BM IV/II. Csfség. (1973)

4. Beda L.- Schvajda B.: M űszaki-vegyivédelmi Kézikönyv II. kötet, 
BM IV/II. Csfség. (1978)

5. Kovács Gy.- Retezár I.: M űszaki-vegyivédelmi Kézikönyv III. kötet, 
BM IV/II. Csfség. (1979)

6. Beda L.- Czeba J .- Schvajda B.: M űszaki-vegyivédelmi Kézikönyv
IV. kötet, BM IV/II. Csfség. (1980)

7. Schvajda B.- Beda L.- Palya J.: M űszaki-vegyivédelmi Kézikönyv V. 
kötet, BM IV/II. Csfség. (1981)

8. Egyed I.- Beda L.: M űszaki-vegyivédelmi Kézikönyv VI. kötet (Mód
szertani segédlet és példatár a vegyi-sugárhelyzet értékeléséhez.) BM 
IV/II. Csfség. (1984)

9. Vegyivédelmi Technikai Utasítás III., IV , V., V I, V II, VIII. kötetek a 
Honvédelmi M inisztérium kiadványa
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10. Nagy L. Gy.: Rádiótechnika és izotóptechnika Budapest, Tankönyv- 
kiadó (1970)

11. V ártereiz V.: Sugárbiológia Budapest, Medicina Könyvkiadó (1973)

12. Leipniker A.: Sugárfelderítő és sugárellenőrző m űszerek Budapest, 
Zrínyi Katonai Kiadó (1964)

13. Erdős- Ordas- Sztanyik: Az atom fegyver Budapest, Zrínyi Katonai 
Kiadó (1963)

14. Parragh- Szabó dr.- Gexk- M adaras: A vegyi- és biológiai fegyver 
Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó (1964)

15. Bozóky L.: Védekezés az atomsugárzás ellen Budapest, Műszaki 
Könyvkiadó (1960)

16. A várható ellenség elvei és nézetei a különleges hadviselésről. Az el
lenséges diverziós-felderítő erők harceljárása
(Segédlet: 13- 68/167/77)

17. Segédlet a csapaterővel megoldandó karhatalm i feladatok végrehajtá
sára (10- 37/4/1933)

JAVASOLT OKTATÓ FILMJEGYZÉK

BM TULAJDONÁBAN MEGLEVŐ FILMEK:

1. Az atomfegyver harcászati tulajdonságai (I- II. rész)

2. A BM Sugárfigyelő és Jelzőrendszer 

3. Élelmiszer- és ivóvíz védelem (I- II- III. rész)

4. Vegyi-sugárfelderítés

5. Négy ampulla a balzsebben
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