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SUGÁR- ÉS VEGYIHELYZET ÉRTÉKELÉSE

1. A sugár- és vegyi helyzetértékelés (továbbiakban: helyzet- 
értékelés) -  a parancsnoki munka alapvető és kötelező ele
me -  egy olyan elemző, értékelő tevékenység, amely bizto
sítja a várható, vagy a már kialakult viszonyok jellemzésé
hez szükséges adatokat.

2. A helyzetértékelés célja, hogy valamennyi rendelkezésre álló 
beszerezhető, vagy számítható adat összevetésével minél 
pontosabb adatok legyenek biztosíthatók a feladatok végre
hajtásához és a személyi állomány védelméhez szükséges 
intézkedések meghatározásához.

3. A helyzetértékelés a tömegpusztító fegyverek hatásai elleni 
védelem egyik alapvető részfeladata, amely döntően kihat 
a szervek, egységek háborús időszaki tevékenységére és a 
személyi állomány védelmével a veszteségek csökkentésére.

4. A helyzetértékelési feladatok végrehajtását, szervezeti és 
anyagi-technikai feltételeit a 0017/1973. sz. miniszter
helyettesi utasítással kiadott „Szabályzat a támadófegyve
rek hatásai elleni védelem tervezésére és végrehajtására” 
TVSZ- III. (M- 95- 100/7- 1973.) c. szabályzat határozza 
meg (továbbiakban: TVSZ- III.).

5. A TVSZ- III. 99. pontjában meghatározott „munkacsoport” 
létszáma 4 fő.
A munkacsoport ezirányú feladatát a csapaterővel megol
dandó karhatalmi feladatok szervezésére létrehozott opera
tív törzzsel szorosan együttműködve, illetve annak kereté
ben látja el.

6. A helyzetértékelést végző személyekkel szemben támasztott 
követelmények:

I.
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Az értékelést végzők legyenek képesek:
-  vegyi- és atomcsapás adatainak feldolgozására,
-  a várható és a kialakult helyzet térképen való rögzíté

sére,
-  javaslattételre a szennyezett körülmények között vég

zendő belügyi tevékenység megszervezéséhez,
-  a védelmi feladatok és a betartandó biztonsági rendsza

bályok meghatározására.

7. A helyzetértékelés során a következő fázisok (részfeladatok) 
figyelembevételével szükséges a munka megosztását vé
gezni:
a) adatok vétele, továbbítása, rögzítése, nyilvántartása,
b) a helyzet térképen történő ábrázolása,
c) helyzetmegítélési, szakértékelési feladatok,
d) javaslat kidolgozása.
Az adatok vételével egyidőben szükséges a helyzet térképen 
való ábrázolása, ezt követően a veszélyeztetett belügyi szer
vek, működési helyek, objektumok veszélyeztetettségi mérté
kének megállapítása, az érintett szervek (egységek, alegysé
gek), személyek tájékoztatása a veszély mértékéről, valamint 
veszteségszámítás végrehajtása.

8. A helyzet értékelésével összefüggő feladatok ismerete, a 
döntéshez szükséges szinteknek megfelelően minden vezető
vel, parancsnokkal szemben követelmény.

9. A helyzetértékelés helyéről, az értékeléssel összefüggő tud
nivalókról a szükséges mértékben tájékoztatni kell a szerv 
(egység) parancsnoki állományát.

A helyzetértékelés végrehajtása

10. A helyzetértékelés végrehajtása két alapvető feladatot fog
lal magában:
a) a radioaktív sugárzásnak, illetve a mérgező harcanyagok

nak adott helyzetben a személyi állományra gyakorolt ká
ros hatásának felmérését és a
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b) kialakuló vegyi- és sugárhelyzetnek a szolgálati feladatok 
végrehajtására gyakorolt hatásának számbavételét.

11. A helyzetértékelés végrehajtásával a -  szennyezett terüle
ten -  jelentkező szolgálati feladatok ellátásának elsődleges
ségét kell biztosítani.
Ennek érdekében a rendelkezésre álló és feldolgozott adatok, 
a várható következmények gondos elemzésével arra kell tö
rekedni, hogy olyan optimális elhatározás kerüljön kidolgo
zásra, amely a feladatok végrehajtását -  és a személyi ál
lomány munkaképességének lehető legteljesebb megőrzését
-  biztosítja.

12. A helyzetértékelés időben és módszerében elkülönülő két ré
sze a:
-  várható helyzet értékelése (előrejelzés) és a
-  tényleges (valóságos) helyzet értékelése.

13. Az atom- és a vegyicsapások körülményeinek figyelembevé
telével, a pusztító tényezők törvényszerűségeinek ismereté
ben az értékeléshez szükséges alapadatok alapján, számítás- 
technikai eszközök, módszerek segítségével végrehajtott ér
tékelés, a várható helyzet értékelése (előrejelzés, prognózis).

Célja:
a radioaktív, illetve a mérgező harcanyagfelhő várható 
haladási irányának, sebességének, a kialakuló (vagy ki
alakult, de fel nem derített) szennyezett terület nagysá
gának, jellemzőinek meghatározása, védelmi célból.

Az előrejelzésnek megfelelően kell a helyzet viszonyait te 
kinteni egészen addig, amíg az adatok pontosítása meg nem 
történik.

14. A helyzet előrejelzésének eredményei jelenleg még elég nagy 
pontatlanságokat tartalmaznak, emiatt az így kapott adato
kat pontosítani kell.
Vegyi-, illetve sugárszennyeződés bekövetkezése esetén az 
előre jelzett szennyezett területek vegyi-, illetve sugárfelde
rítéssel pontosított jellemzői alapján végzett értékelés a 
tényleges vagy valóságos helyzet értékelése.

15. Amennyiben a tényleges helyzet adatai jelentősen eltérnek 
az előrejelzésben meghatározottakhoz képest, akkor a válto
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zásnak megfelelően az előzetesen kiadott intézkedéseket, el
határozásokat módosítani kell a valóságos helyzetnek meg
felelően. A változás mértékéről tájékoztatni kell az érintett 
szerveket is.

16. A helyzetértékelés alapadatai azok az adatok, amelyekből a 
helyzetértékelési munka során, a várható és a kialakult hely
zet jellemzésére szolgáló paraméterek kiszámíthatók.

17. Az alapadatok biztosíthatók:
a) az elöljáró szervtől,
b) az együttműködő szervtől (szervektől),
c) az alárendeltektől és
d) saját észlelés, felderítés alapján.

18. A helyzetértékelés során levont következtetések alapján:
-  intézkedni kell a veszélyeztetett alegységek, alárendeltek 

riasztására (értesítésére),
-  értékelni kell az állomány harcképességének helyzetét,
-  intézkedni kell a személyi állomány védelmére irányuló 

rendszabályok bevezetésére, önvédelmi jellegű feladatok 
ellátására,

-  meg kell határozni a szolgálati feladatok ellátásának 
rendjét és a személyi állomány védőeszközökben való ta r
tózkodásának idejét.

Sugárhelyzetértékelés

19. Az értékeléshez szükséges alapadatok:

a) a nukleáris csapás helye, módja, időpontja,
b) a nukleáris töltet trotilegyenértéke (hatóereje),

c) magaslégköri meteorológiai adatok:
-  közepes szélirány,
-  közepes szélsebesség,

d) a belügyi objektumok és a személyi állomány elhelyez
kedése, védettsége.
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20. A sugárhelyzet előrejelzését az alapadatok birtokában a ren
delkezésre álló táblázatok, diagramok, képletek és egyéb se
gédeszközök segítségével, a tényleges helyzet értékelését a 
sugáradag-, sugárszint- és sugárszennyezettség-mérők által 
mért adatok feldolgozásával kell végrehajtani.

21. A radioaktív sugárzás személyi állományra gyakorolt hatá
sának felmérését és a sugárhelyzetnek a tevékenységre gya
korolt hatását, mindig a szolgálati tevékenységre és a kiala
kult sugárzási viszonyokra kell konkretizálni.
A sugárhelyzetértékelést végzőknek a rendelkezésre álló 
adatok alapján elhatározásuk kialakításához a következő fel
adatokat kell megoldaniuk:

a) A sugárszennyeződés mértékének, méreteinek, változá
sainak és hatásának megítélése a tevékenységre (mekko
ra sugáradagot szenved el a személyi állomány a szennyezett

 terület leküzdésekor, vagy a szennyezett területen 
való tartózkodás közben).

b) A szerv (egység, alegység) harcképességének felmérése a 
korábban elszenvedett sugáradagok alapján, és hogyan 
alakul a harcképesség, ha a személyi állományt újabb su
gárhatás éri.

c) Szennyezett területre való vonuláshoz, illetve szennye
zett terület leküzdéséhez a legveszélytelenebb útvonal 
meghatározása -  figyelembe véve a feladat időbeni kor
látait -  esetleg megkerülő útvonal kijelölése.

d) A szennyezett területen ténykedő személyek magatartá
sának, az ott elvégzendő munka, feladat megkezdési és be
fejezési időpontjának meghatározása a sugárzási viszo
nyok (elszenvedhető sugáradag) figyelembevételével.

22. A sugárhelyzetértékelés munkasorrendje és fázisai:
a) A magaslégköri meteorológiai adatok vétele és rögzítése:

-  közepes szélirány,
-  közepes szélsebesség.

Ha nem a közepes szélirány, illetve szélsebesség áll ren
delkezésre, akkor azt a megadott magaslégköri meteoro
lógiai adatokból kell kiszámítani.
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b) A nukleáris csapásra vonatkozó adatok vétele és rögzíté
se a munkafüzetben és a munkatérképen:
-  helye,
-  ideje,
-  energiája,
-  módja.
A csapás helyét a mindenkor érvényben levő tereptani el
veknek megfelelően, koordinátában kell megadni és tér
képen rögzíteni.
A csapás idejét év, hó, nap, óra, perc pontossággal kell 
megadni.

A várható helyzet értékelése
c) A közvetlen kárterületen kialakult helyzet értékelése:

-  a kárzónák méreteinek meghatározása, térképen, való 
rögzítése,

-  a szervek, objektumok helyzetének meghatározása a 
zónákban,

-  veszteségszámítás,
-  a mentési- mentesítési munkálatokkal kapcsolatos fel

adatok végrehajtásában részt vevő állomány védelmé
vel összefüggő intézkedések meghatározása.

d) A másodlagos kárterületen kialakult helyzet értékelése:
-  a radioaktív felhőnyom tengelyének felszerkesztése a 

munkatérképre,
-  a sugárszennyezett zónák méreteinek megállapítása, 

térképre szerkesztése (a zónahatárokat egyezményes 
színekkel jelölve, folytonos vonallal),

-  a felhő megérkezési idejének számítása,
-  a várható maximális sugárszint nagyságának és kiala

kulása időpontjának számítása,
-  a várhatóan szennyezett zónában eső egységek, alegy

ségek, objektumok veszélyeztetettségének tisztázása,
-  a szolgálat viszonyaitól és a zónában való elhelyezke

déstől függően intézkedés kidolgozása az állomány vé
delmére.
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A tényleges helyzet alapján való értékelés
e) A várható helyzet adatai az előzetes intézkedések kidol

gozásához, kiadásához elegendő pontosságúak. Ennek 
azonban a tényleges kialakulását ellenőrizni, pontosítani 
kell.
A sugárszint-, sugárszennyezettség-mérők (esetleg a su
gáradag-mérők) által mért, és értékelt adatok alapján a 
ténylegesen kialakult helyzet és a várható helyzet (előre
jelzés) adatainak eltérésétől függően módosítani kell a 
térképen ábrázolt viszonyokat.
A szennyezett zónák kiigazítása a tényleges helyzetnek 
megfelelő adatok szerint szaggatott vonallal (egyezmé
nyes színekkel) történik.
A tényleges helyzet viszonyainak megfelelően kell módo
sítani az egyes feladatok végrehajtására, illetve az állo
mány védelmére hozott elhatározásokat, előzetes intéz
kedéseket.

Vegyihelyzetértékelés

23. Az értékeléshez szükséges alapadatok:
a) a vegyicsapás helye, időpontja,

b) a mérgező harcanyag alkalmazásának eszköze,

c) a mérgező harcanyag típusa, mennyisége,

d) talajfelszíni meteorológiai adatok:
-  talajhőmérséklet,
-  szélsebesség 1 m-re a földfelszíntől,
-  levegőhőmérséklet 50 és 200 cm-re a földfelszíntől,
-  felhőtakaró a csapás időpontjában,

e) topográfiai jellemzők a csapás környezetében,

f) a személyi állomány védettsége, elhelyezkedése a csapás
területen.
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24. A vegyihelyzet értékelésének munkafázisai:
a) A földfelszíni meteorológiai adatok feldolgozásával a ter

modinamikai kritérium és a levegő függőleges stabilitá
sának megállapítása.

b) A szennyezett terület méreteinek meghatározása.
c) Az elsődleges mérgező harcanyagfelhő terjedési mélysé

gének megállapítása.
d) A szennyezett területen tartózkodó személyi állomány ve

szélyeztetettségének, védettségének megállapítása, veszte
ségszámítás.

e) A mérgező harcanyagfelhő kérdéses helyre történő beér
kezési idejének számítása.

f) Az alkalmazott mérgező harcanyagfelhő állékonyságának 
megállapítása.

g) A másodlagos mérgező harcanyagfelhő terjedési mélysé
gének számítása.

h) A védelem rendszabályainak kidolgozása.

A helyzetértékelés során alkalmazandó jelölések, 
mértékegységek

25. Sugárhelyzetértékelés:

C a nukleáris fegyver robbanásának centruma 
(epicentruma)

t R a robbanás időpontja
Q a nukleáris töltet trotilegyenértéke 

(hatóereje) (t, Kt, Mt)
v  közepes szélsebesség (km/ó)

t  közepes szélirány (fok)
h a radioaktív felhő felemelkedésének maximális ma

gassága (km)
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d a radioaktív felhő karimájának átmérője (km)
t h a radioaktív felhő felemelkedési ideje a maximális 

magasságig (perc)
t m a radioaktív felhő megérkezési ideje a kérdéses helyre 

(óra, a robbanás időpontjától számolva)
t K a sugárzó porok kihullásának ideje (óra)

tpmax a maximális sugárszint kialakulásának ideje a kérdé
ses helyen (óra)

P sugárszint (r/ó)

P max maximális sugárszint értéke egy adott helyen (r/ó)

P A sugárszint az „A” zóna határán (r/ó)
P B sugárszint a „B” zóna határán (r/ó)
P c sugárszint a „C” zóna határán (r/ó)
P t sugárszint a felhőnyom tengelyén (r/ó)

P 10 sugárszint a robbanás után 10 óra elteltével (r/ó)
P be sugárszint a szennyezett zónában történő belépés idő

pontjában (r/ó)

Pki sugárszint a szennyezett zónából történő kilépés idő
pontjában (r/ó)

K sugárgyengülési együttható

D sugáradag (dózis) (r, mr)

Dmeg megengedett sugáradag (r)
Dt egy adott helyen a teljes lebomlás ideje alatt elszenvedhető

 sugáradag (r)
tbe robbanás időpontjától a szennyezett területre való be

lépésig eltelt idő (óra)

t ki a robbanás időpontjától a szennyezett területről való 
kilépésig eltelt idő (óra)

Z_it időkülönbség
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26. Vegyihelyzetértékelés:

Cv vegyicsapás centruma
u 1 a földfelszíntől 1 m magasságban mért szélsebesség 

(m/sec)

r50 a földfelszíntől 50 cm magasságban mért levegő hő
mérséklet (°C)

r 200 a földfelszíntől 200 cm magasságban mért levegő hő
mérséklet (°C)

hőmérséklet különbség (hőmérsékleti gradiens)
tk termodinamikai kritérium
In inverzió
Iz izotermia

Ko konvekció
T abszolút hőmérséklet (k°)

F a szennyezett terület nagysága (m2, ha)

m a mérgező harcanyag tömege (kg, g)

M a mérgező harcanyag molekulasúlya

Cc a mérgező harcanyag koncentrációja (mg/l, g/m3)
A a mérgező harcanyag állékonysága (nap, óra)

p légnyomás érték (Hgmm, mb, kp/cm2)

RI az elsődleges mérgező harcanyagfelhő terjedési mély
sége (km)

Rn a másodlagos mérgező harcanyagfelhő terjedési mély
sége (km)

LD100 halálos adag (belégzésre: mg/m3, bőrön keresztül 
mg/testsúly kg)

LD50 közepes halálos mérgezési adag

LC100 halálos koncentráció (mg/m3 perc)
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PD pszichózist kiváltó adag (g)
Ak alsó ingerküszöb (mg/m3)
H technikai kénmustár

HD desztillált mustár
HN nitrogénmustár

L Lewisite
CK klórcián
AC ciánhidrogén (kéksav)

CG foszgén
DM Adamzit
GA tabun
GD Szomán
GB Szarin

Vx „V” anyagok
BZ pszichotocikus vegyületek

27. Általános jelölések:

U menetsebesség (km/ó)
V veszteség (%)
L úthossz (km)

A térképen végzett munka során a mindenkor é r
vényben levő jeleket, jelzéseket kell alkalmazni.

ÁBTL - 4.2 - M - 95 - 100/23 - 1974 /13
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II.

AZ RBV HATÁSOK ELLENI VÉDELEM BIZTOSÍTÁSA

28. Az ellenséges csapások hatásaival szemben biztosítani kell a 
személyi állomány védelmét.

Ennek érdekében gondoskodni kell:
-  közvetlen veszély esetén védett helyen történő elhelye

zéséről (elzárkózás)
-  elegendő idő esetén a veszélyeztetett területről való elő

zetes kivonásáról (kimenekítés), esetenként erre utólag 
is sor kerülhet a körülményektől függően,

-  szennyezett területen történő áthaladásnál, illetve szol
gálatteljesítésnél egyéni védelméről.

A védelem általános követelményei

29. Védett elhelyezésre elsősorban a meglevő életvédelmi léte
sítményeket, ezek hiánya esetén pedig a saját erővel kiala
kításra kerülő szükségóvóhelyeket kell számításba venni.

30. Ahol békeidőszakban kiépített óvóhely nem áll rendelkezés
re -  szükségóvóhely építésének tervezése mellett -  egy 
esetleges váratlan veszélyre való felkészülésként, radioaktív 
kiszóródás ellen védelmet nyújtó, elzárkózásra alkalmas he
lyiséget kell kijelölni.

31. A védőlétesítményekkel szemben minden esetbe n  követel
mény -  mind a közvetlen csapásterületeken, mind azokon 
kívül eső helyeken -  hogy védelmet nyújtsanak:
-  a  hagyományos támadófegyverek, (romboló és repeszbom

bák, gyújtóbombák) alkalmazása következtében a létesít
mény környezetében keletkező por, tüzek, füstgázok ha
tása ellen,

-  a határoló szerkezetekre jutó vagy a létesítmény környe
zetében a levegővel keveredett biológiai és vegyiharc- 
anyagok hatásai ellen,

-  az atomfegyverek robbanásait követő radioaktív kiszó
ródás sugárhatása ellen oly mértékben, hogy a védőléte-
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sítmény környezetében -  a kiszóródás kezdetétől a su
gárzóanyag teljes lebomlásáig -  a szabadban várható 
sugáradagot a létesítmény belső tereiben legalább 50 r-re 
csökkentse.

32. A védőlétesítményen kívül, rövid ideig tartó kinttartózkodás
 esetén a tömegpusztító fegyverek közvetett hatásai elle

ni védelmet egyéni védőeszközök alkalmazásával kell bizto
sítani.

33. A védőlétesítményeket a veszély elmúltáig, vagy a szüksé
ges mentesítés, esetleg kimenekítés (kivonás) végrehajtásáig 
csak a legszükségesebb esetekben a szolgálat ellátása érde
kében, az RBV védelmi rendszabályok szigorú megtartása 
mellett és csak meghatározott ideig (sugárszennyeződés ese
tén figyelemmel a megengedett sugáradagra) szabad elhagy
ni.
A létesítménybe való visszaérkezés után a használt védő
eszközöket le kell vetni és légmentesen lezárható műanyag
zsákokba kell helyezni majd később m entesítésre le kell
ad n i.

34. Amennyiben az előrejelzés, v ag y  a h e ly z e té r té k e lé s  alapján 
a csapás másodlagos hatásai ellen huzamosabb ideig tartó el
zárkózásra lenne szükség -  s ebből kifolyólag a szolgálati 
feladatok ellátását nem lehet biztosítani -  úgy az állományt 
a veszélyeztetett területről ki kell vonni.
(Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az objektum területén a 
kellő védelem nem biztosítható.)

Ilyen intézkedés megtételét az elöljáró szerv felé haladékta
lanul jelenteni kell.
Az objektum elhagyása azonban csak abban az esetben ren
delhető el, ha -  a rendelkezésre álló szállítóeszközök és a 
meteorológiai viszonyok figyelembevételével -  kétséget ki
záróan megállapítható, hogy elegendő idő áll rendelkezésre 
annak végrehajtására.
Az ideiglenes működésre olyan helyet__kell kiválasztani,
amely a veszélyeztetett zóna határától biztonságos távolság
ban helyezkedik e l .

35. A tömegpusztító fegyverek hatásai ellen az élelmiszerek és 
vízkészletek megelőző RBV védelméről gondoskodni kell. 
felhasználás előtti ellenőrzését végre kell hajtani.
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Ennek megfelelően biztosítani kell a tárolt készletek por
mentes lezárhatóságát, a tárolók és készletező helyek (helyi
ségek) nyílászáróinak lég- és porszigetelését, a különböző 
készletek fogyasztás, felhasználás előtti vegyi sugárellenőr
zését.

Egyéni védelem

36. Szennyezett területen tartózkodni csak megfelelő légzés és 
bőrvédő eszközök (gázálarc, védőruha) alkalmazásával lehet .

Emellett az alábbi előírások megtartását is el kell rendelni:
-  a védőeszközök zártságát megbontani tilos,
-  szennyezett tárgyakat feleslegesen megérinteni, szennye

zett élelmiszerkészletet, ivóvizet, használati tárgyat ki
hozni nem szabad,

-  kerülni kell minden olyan cselekvést, mely porképződést 
és ezzel egyidejűleg a kiszóródott és a talajra már leüle
pedett radioaktív, mérgező harcanyagok felkeveredését 
eredményezi,

-  a szennyezettség miatt tiltott (lezárt) körzetbe -  külön
leges esetek kivételével -  bemenni tilos.

37. A szennyezett területen való tartó zkodás idejét a lehető leg
rövidebbre kell korlátozni.
A helyzetértékelés adatai alapján a várható veszély mérté
kétől függően lehet a tartózkodás időnormáit meghatározni. 
Sugárszennyezett területen a szolgálatteljesítés, vagy az azon 
való áthaladás idejét úgy kell meghatározni -  a sugárszint 
figyelembevételével - , hogy az elszenvedhető sugáradag 
50 r-nél ne legyen nagyobb.
Általános követelmény még, hogy gyalogosan 30 r / ó  sugár
szintig lehet menni. Ezt meghaladó sugárszint esetén csak 
gépkocsival,1 0 0  r/ó érték f elett páncélozott járművel lehet 
áthaladni.
A sugárérzékenység csökkentése érdekében a sugárszennye
zett területre történő belépés előtt 2 db Ixecur tabletta be
vételét kell elrendelni, h a :
-  az elszenvedhető sugáradag értéke -  várhatóan -  eléri 

a 30 r-t, vagy
-  ismeretlen nagyságú sugáradag elszenvedése lehetséges.
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38. A szennyezett terület elhagyása után mindenki, köteles rész
leges mentesítést végrehajtani. A részleges sugármentesítés 
eredményességét sugárellenőrzéssel kell megállapítani. Szük
ség szerint a részleges mentesítést teljes mentesítésnek kell 
követnie.

Kollektív védelem

39. A békeidőszakban megépítésre kerülő életvédelmi létesít
ményeknél a határoló szerkezeteknek -  a mechanikai hatá
sok elleni védőképesség mellett -  az áthatoló sugárzás elő
írt mértékű gyengítését is biztosítaniuk kell. E kezdeti (pri
mer) sugárzásra megfelelően méretezett szerkezet a radioak
tív kiszóródás elleni védelemre további számítás nélkül is 
megfelelőnek tekinthető.
A sugárvédelemre történő méretezés szempontjából a védő- 
szerkezetre előírt gyengítési tényező értékei az alapterhelés 
alapján a következők:

Alapterhelés: Gyengítési tényezők:

kp/cm2 K
3,0- 5,0 1/10 000
2,5- 3,0 1/3 000

1,0 1/200

0,3 1/100

40. Speciális életvédelmi létesítmények hiányában az RBV hatá
sok elleni védelmet ideiglenes megoldással kell biztosítani.

Erre számításba vehető:
-  épület alatti pincék, alagsori helyiségek,
-  közelben levő földalatti terek (barlangok, tárlók),
-  épületen belüli alkalmas helyiségek 
felhasználása.
Az elzárkózás céljára kijelölt helyiségek befogadóképességé
nek meghatározásánál személyenként 2,0 m2 alapterületet 
(5,0 m3 légteret) kell alapul venni.
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41. A védőlétesítmény határoló szerkezeteinek a radioaktív ki
szóródásból eredő sugárszint csökkentő együtthatója -  a 
telepítés helye és a hozzá legközelebb eső elsődlegesen ve
szélyeztetett terület (sorolt város) közötti távolság függvé
nyében -  az alábbi értékű legyen:

A városközponttól Budapest és I.  II. csoportba sorolt 
merhető távolság       csoportba sorolt városok  városok

körzetében tervezett védőlétesítmények 
sugárgyengítési együtthatója (K)

10 km-ig 1/1 000 1/500
10- 20 km között 1/500 1/200
20- 30 km között 1/500 1/100

30 km-en túl 1/100 1/100

42. A radioaktív kiszóródás elleni védelemre tervezett létesítmé
nyeknél a védőszerkezetek méretezésekor (ellenőrzésekor) az 
atomfegyverek léglökés hatásából származó mechanikai 
igénybevételt számításba venni nem kell, a biológiai és ve
gyifegyverek hatása elleni védelmet a nyílások gázbiztos le
zárásával, valamint az előírt egyéni védőeszközökkel kell biz
tosítani.
A védelemre kijelölt helyiségeket úgy kell kialakítani és be
rendezni, hogy -  rövidebb megszakításokkal -  több napig 
tartó benntartózkodást is lehetővé tegyenek.

43. A kiszóródás befejeződését követő későbbi időszakban, ami
kor a radioaktív sugárzás szintje alacsony, a létesítményt -  
megfelelő egyéni sugáradag ellenőrzés mellett -  rövidebb 
ideig a legsürgősebb teendők, halaszthatatlan szolgálati fela
datok ellátása céljából el lehet hagyni.
A védőlétesítmény végleges elhagyása csak a sugárszint ve
szélyes érték alá csökkenése (0,5 r/ó) után rendelhető el, vagy 
abban az esetben, ha a szolgálati feladatok ellátása innen 
nem biztosítható, s ezért az állomány a veszélyeztetett te
rületről kivonásra kerül. Ilyen elhatározásnál is figyelembe 
kell azonban venni, hogy a szennyezett területen keresztül 
haladva 50 r-nél nagyobb sugáradag elszenvedése nem en
gedhető meg.
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III.
SUGÁRADAG MÉRÉS ÉS NYILVÁNTARTÁS

44. A sugáradag mérés és nyilvántartás (továbbiakban: sugár
adagellenőrzés) feladata, hogy a szerv, egység (alegység), il
letve egyes személyek által sugárszennyezett területen ellá
tott feladat, mentesítési munka közben elszenvedett sugár
adagokat, azok változását és a biológiai hatáscsökkenést fi
gyelemmel kísérje.

45. Az egyes személyek által elszenvedett rész- és összegezett 
sugáradagok nagyságából és a biológiailag visszamaradt su
gáradag értékéből a nyilvántartási adatok alapján következ
tetéseket lehet -  és kell -  levonni a szerv (egység) minden
kori harcképességéről, a személyi állomány hadrafoghatósá
gáról.

46. A sugáradag ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok és az elszen
vedett sugáradagokból levonható következtetések ismerete 
minden vezetővel (parancsnokkal) szemben követelmény.

47. A sugáradag ellenőrzési feladatokat a TVSZ- III-ban megha
tározott személyek látják el.

48. A sugáradag ellenőrzési feladatok mozzanatai:
a) az ionkamrás doziméterek feltöltése,
b) a rendszeresített sugáradag mérők kiosztása, a háborús 

időszakra vonatkozó vv. norma alapján,
c) az esetenként elszenvedett rész- és összegezett sugárada

gok mérése (számítása),
d) az ionkamrás doziméterek folyamatos feltöltöttségének 

biztosítása,
e) a rész- és összegezett sugáradagok nyilvántartása,

f) a nyilvántartási adatok értékelése alapján az egyének 
és az egész szerv (egység) sugárterhelésének megállapítá
sa,

g) a szükséges egészségügyi intézkedések végrehajtása,
h) a sugárterhelés alapján a szolgálati feladatok esetleges 

módosítása.
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49. Rész sugáradag: a személyek által egyszeri sugárhatás alkal
mával elszenvedett sugáradag.

Összegezett sugáradag: általában hosszabb időintervallum
ban, többszöri sugárhatásra elszenvedett sugáradag (tu
lajdonképpen a rész sugáradagok összege).

Sugáradag mérés

50. A személyi állomány által elszenvedett sugáradag megálla
pítása történhet:
a) egyénileg,
b) csoportosan.

51. Egyéni sugáradag mérést abban az esetben kell végezni, ami
kor a sugárszennyezett területen tevékenykedő személyek, 
ugyanabban az időpontban különböző sugárszintű helyeken 
tartózkodnak, így valószínűen, azonos idő alatt lényegesen 
eltérő sugáradagot kapnak.
Ilyen feladat lehet pl. figyelés, őrszolgálat, felderítés, futár- 
szolgálat, területlezárás stb.
Az egyéni sugáradag mérés a személyek részére kiadott rész 
és összegezett sugáradag mérőkkel történik.

52. Csoportos sugáradag mérést ott kell végezni, ahol a feladatot 
több személy együtt ugyanabban az időpontban azonos su
gárszintű területen hajtja végre, így az egyének által kapott 
sugáradagok lényegesen nem térnek el.
Ilyen feladat lehet pl. menet végrehajtása szennyezett terü
leten, vizsgálat, csoportos őrzés, tűzoltás, mentés stb.
A csoportos sugáradag mérés úgy történik, hogy a működé
si területen meghatározzák az átlagos sugárszint értékét (su
gárszintmérő műszerrel mérik, vagy a sugárhelyzetértékelés 
során az alapadatokból számítják) és a szennyezett zónában 
tartózkodás idejétől függően számítják a sugáradagot.

53. Az egyéni sugáradag méréshez rendszeresített ionkamrás do
ziméterek önleolvasós sugáradag mérők) önkisülésének mér
tékét az állandó harckészültség időszakában meg kell állapí
tani és nyilvántartásba kell venni.
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54. A személyek részére kiadott ionkamrás doziméterek -  ha 
azokat nem érte radioaktív sugárzás -  az önkisülés mérté
kétől függően, de legalább 5 naponként le kell adni feltöltés
re.

55. Minden olyan személy, aki sugárszennyezett területen hajt 
végre feladatot, a sugárszint nagyságától függően -  15 r/ó 
között 2 óránként, 25- 30 r/ó között egy óránként -  folya
matosan köteles ellenőrizni az önleolvasós dozimétert. Szennyezett

 zóna elhagyása után minden esetben ellenőrizni kell 
a sugáradag mérőt.
A mért sugáradagot jelenteni kell a közvetlen elöljárónak és 
a sugáradag nyilvántartást vezető személynek, majd jelent
kezni kell a doziméter újratöltésére.

56. Az összegezett sugáradag mérésre szolgáló sugáradag mérők 
ellenőrzése külön utasításra történik, melyre akkor kerülhet 
sor, ha az összegezett biológiailag hatásos adag értéke meg
haladja az 50 r-t, vagy ha a rész sugáradag értéke nem álla
pítható meg pontosan.

57. A háború időszakában megengedett sugáradag értékeket a 
TVSZ- III. tartalmazza.

Sugáradag nyilvántartás

58. A BM szervek (egységek, alegységek) személyi állományáról
-  személyenként -  beosztásra és rendfokozatra való tekin
tet nélkül (az FHKSz időszakában) „Egyéni sugáradagnyil
vántartó lap”-ot kell felfektetni (1. sz. melléklet).

A sugáradagnyilvántartó lapra rá kell vezetni:
a) a személy részére kiadott rész és összegezett sugáradag 

mérő típusát,
b) az ionkamrás (DKP- 50) doziméterek önkisülésének mér

tékét,
c) a sugáradag mérők típusát, mellyel az észlelt sugáradagot 

mérték (DKP- 50, DP- 70 stb.),
d) a mérés módját (egyéni vagy csoportos),
e) a mérés időpontját,
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f) a kapott -  a biológiailag hatásos -  és az összegezett su
gáradagot.
Ha a sugáradagot ionkamrás doziméterrel mérték, a leol
vasott értékből le kell vonni a sugáradag mérő önkisülé
sének mértékét és ezt kell a „kapott sugáradag” rovatba 
írni.

g) a „megjegyzés” rovatba kell bejegyezni azt a tényt, hogy 
az illető személy sugártűrőképesség növelő anyagot alkal
mazott (pl. ixecur) a sugárhatás alatt és az esetleges el
lenőrzések eredményét.

59. Ha az illető személy nem hajt végre olyan területen felada
tot, ahol sugárhatás érheti, akkor a nyilvántartási lapon 14 
naponként le kell írni a biológiai hatáscsökkenés következ
tében bekövetkezett sugáradag változást (14 nap esetén az 
30%).
A biológiailag hatásos sugáradag maradvány megállapítása a 
TVSZ- III. 3. sz. mellékletében található diagram segítsé
gével történik.

60. Ha a biológiailag hatásos sugáradag a sugárhatás időszakára 
meghatározott „megengedett értéket” meghaladja, haladék
talanul jelentést kell tenni a parancsnoknak és az egészség- 
ügyi szolgálatnak.

61. Az egységeknél, alegységeknél a vezetői (parancsnoki) beosz
tásban levők (alosztályvezetőig bezárólag) egyéni sugáradag
nyilvántartó lapjait központilag kell vezetni és a sugáradag 
ellenőrzést végezni.

62. A BM egészére vonatkozó sugárterhelést -  szervenkénti 
bontásban -  a BM Sugárhelyzetértékelő és Tájékoztató 
Központ tartja  nyilván.

Jelentési kötelezettségek

63. A szerv (egység, alegység) munkaképességének (hadrafogha
tóságának) értékelése céljából az „összesített sugáradagje
lentő lap” (2. sz. melléklet) felhasználásával az állomány su
gárterhelését -  a THKSz elrendelését követően -  14 na
ponként meg kell küldeni a felettes szerv részére.
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64. A felettes szervet (magasabb egységet) minden olyan esetben 
soron kívül kell értesíteni, amikor a szerv (egység, alegység) 
harcképesség csökkenése elérte -  vagy meghaladja a 60%-ot.

65. A szervek, egységek (csoportfőnökségek, önálló osztályok, 
rendőr-főkapitányságok, Határőrség Országos Parancsnoksá
ga) az egész állományra vonatkozó „Összesített sugáradagje
lentő lap”-ot a BM Főügyelet részére kötelesek megküldeni.

Egészségügyi ellenőrzési feladatok

66. A 61. pontban meghatározottakra vonatkozóan vezetett 
egyéni sugáradagnyilvántartó lapokat a szerv, egység vezető 
orvosa -  a központi szerveknél az egészségügyi ellátást vég
ző (kijelölt) orvos -  hetenként köteles ellenőrizni és a meg
jegyzés rovatban aláírni.

67. Az „Összesített sugáradagjelentő lap”-ot a vezető orvossal 
láttamoztatni kell.

68. Minden olyan személyt egészségügyi ellátás alá kell vonni, 
akinek biológiailag hatásos sugáradagja eléri, vagy megha
ladja a megengedett sugáradag értékeket.

Az egészségügyi kezelésről, annak befejezéséről és eredmé
nyéről tájékoztatni kell a sugársérült parancsnokát, és meg 
kell határozni, hogy mikortól engedhető meg az illető sze
mély ismét szennyezett területre való belépése.

69. Amennyiben a sugáradag mérő eszközök segítségével nem ál
lapítható meg, hogy a sugárhatásnak kitett személy 50 r fe
lett mekkora sugáradagot kapott, minden esetben egészség- 
ügyi vizsgálat, illetve megfigyelés alá kell vonni.

Egyéb rendelkezések

70. Szennyezett területen végrehajtandó feladatoknál minden 
esetben szükséges a sugárszint viszonyokat hozzávetőlegesen 
ismerni és ennek függvényében kell meghatározni a feladat 
végrehajtását és a védekezés rendszabályait.
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71. Az illetékes parancsnok a szolgálatszervezésnél és a külön
böző feladatok végrehajtása előtt köteles sugáradag számítást 
végezni és a már elszenvedett és a várható sugáradag figye
lembevételével megszervezni a szolgálatot, illetve a feladat 
végrehajtását.

72. Ha a szennyezett területen végrehajtandó munka közben 
bármely személy sugáradagja a 45 r-t eléri, intézkedni kell 
leváltására.

73. Szennyezett területre csak feltöltött doziméterrel szabad be
lépni. Ennek biztosítása érdekében a belépés előtt ellenőriz
ni kell a feltöltöttséget.

74. A szennyezett területen végrehajtandó járőrözés megszer
vezésekor gondoskodni kell arról, hogy legalább egy járőr
tagnál (a parancsnoknál) legyen önleolvasós doziméter.

75. A személyi állomány áthelyezésekor vagy vezénylésekor az 
„Egyéni sugáradagnyilvántartó lap”-ot a fogadó szerv ré
szére hivatalos úton meg kell küldeni.

76. A helyzetértékeléssel összefüggő adatok továbbítására a BM 
hírrendszerében a mindenkor érvényben levő híradó utasí
tásban (szabályzatban) foglaltak szerint kerülhet sor.
Nem titkosított úton az adatok nyíltan nem továbbíthatók.
A 19. pont a), b), c) és a 23. pont a), b), c), alpontokban fog
lalt adatok közlése nyílt összeköttetésen keresztül az „M” és 
Szervezési Csoportfőnökség által meghatározott nyomtat
vány (űrlap) felhasználásával történhet.

77. Jelen szabályzatban foglaltakat az RBV továbbképzések so
rán a vezetői (parancsnoki) állománnyal, az önvédelmi pa
rancsnokokkal és helyettesekkel teljes egészében meg kell 
ismertetni, el kell sajátíttatni.

B u d a p e s t ,  1974. április 30.
VINCZE JÁNOS s. k.,

r. ezredes 
osztályvezető

Készült: 800 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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Összegezett sugáradag mérő típusa:
száma:

rész sugáradag mérő típusa:
száma:

önkisülés értéke :

EGYÉNI SUGÁRADAGNYILVÁNTARTÓ LAP

   Sugáradag mérő Mérési Mérés Kapott hatásos  Összegezett Megiegyzés F. szám típusa mód idöpo n t j a ___________________________________________ Megjegyzés
_______s u g á r a d a g ______________ _____________

1____________ 2____________ 3__________ 4______________5_______________ 6_______ ________7______________ 8

1. sz. melléklet

Név:

Rendf.:

Anyja neve:

Szül. éve:
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Szerv (egység, alegység) megnevezése): 2. sz. melléklet

ÖSSZESÍTETT SUGÁRADAG JELENTŐ LAP

19...........................................................................

A személyi állomány összesített sugáradagja

F. sz. Szerv (egység,  alegység) 0- 5  r 6- 10 r 11- 50 r 51- 99 r 100 r 150 r
_____________  fő % fő % fő % fő % fő % fő %
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eü. szolgálat


