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a személyi állomány riadóztatásáról 

Budapest, 1987. évi február hó 5-én.

A személyi állomány riadóztatásának megszervezése és végrehaj
tása érdekében — a 9 1986. BM számú utasítással és a végrehajtá
sára vonatkozó belügyminisztériumi államtitkári parancsokkal ki
adott szabályzatokkal összhangban — kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium szervei (a továbbiakban: belügyi szer
vek) riadóztatását úgy kell megszervezni és gyakoroltatni, 
hogy az rendkívüli helyzetben és rendkívüli állapotban 
vagy az ellenség váratlan csapásainak bekövetkezése esetén 
biztosítsa a személyi állomány szolgálati helyére — norma
időn belül — történő bevonulását.

2. A személyi állomány riadóztatása lehet részleges vagy teljes:
a) részleges, ha meghatározott belügyi szerv személyi állomá

nyának kijelölt részét érinti;
b) teljes, ha valamennyi belügyi szervre vagy meghatározott 

szerv(ek)nél — a felmentettek kivételével — a személyi ál
lomány egészére kiterjed.

3. Valamennyi belügyi szerv teljes személyi állománya riadóztatá
sára a BM Főügyeleti Osztály útján a belügyminiszter és a 

belügyminisztérimi államtitkár, illetve akadályoztatásuk ese
tén a belügyminiszter-helyettesek jogosultak intézkedni. 

4. Rendkívüli helyzetben és rendkívüli állapotban, amennyiben 
a központi utasítás késedelmes kiadásából különösen jelentős 
hátrány — életveszély, anyagi kár — származna, az érintett 
belügyi szerv vezetője (országos parancsnok, csoportfőnök,
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rendőr-főkapitány, önálló osztályvezető és velük azonos jog
állású vezető, valamint a rendőrkapitány, határőrkerület-pa
rancsnok) riadóztathatja teljes személyi állományát. Az elren
delés tényét és a tett intézkedéseket — amint az lehetővé vá
lik — haladéktalanul jelenteni kell az elöljáró parancsnoknak. 
A riadó elrendeléséről és a tett intézkedésekről a megyei (fő
városi) rendőr-főkapitányok és tűzoltóparancsnokok, valamint 
a határőrkerület-parancsnokok az illetékes megyei (fővárosi) 
honvédelmi bizottság elnökének is kötelesek jelentést tenni.

5. Abban az esetben, ha az ellenség váratlan csapásai következ
tében a területi szervekkel a hírösszeköttetés megszakad, és a 
központi utasítás kiadására nincs lehetőség, a megyei (fővá
rosi) rendőr-főkapitányságok és tűzoltóparancsnokságok, vala
mint a határőrkerület-parancsnokságok riadóztatására az il
letékes megyei (fővárosi) honvédelmi bizottság elnöke is in
tézkedhet.

6. A riadó elrendelése történhet szóban vagy írásban, a 3—5. 
pontokban elrendelésre jogosultak által személyesen, továbbá 
az általuk aláírt nyílt paranccsal rendelkező személyek útján 
az alábbiak szerint:
a) állandó harckészültség időszakában riadó- és harckészült

ségi gyakorlatok végrehajtása esetén;
b) rendkívüli helyzetben nyílt szövegű utasítással és a bekö

vetkezett esemény megjelölésével;
c) rendkívüli állapotot előidéző veszélyhelyzet vagy annak 

bekövetkezése esetén a magasabb harckészültségi fokoza
tok rendszabályaként, illetve egyes különleges intézkedé
sek részeként;

d) az ellenség váratlan csapásai bekövetkezése esetén.

7. A riadó beszüntetésére a 3—5. pontokban meghatározott ve
zetők (parancsnokok) jogosultak.

8. Valamennyi belügyi szervnél riadógyakorlatok ellenőrzésére 
jogosultak:
a) a belügyminiszter;
b) a belügyminisztériumi államtitkár;
c) a belügyminiszter-helyettesek;
d) a BM ,,M” és szervezési csoportfőnök;
e) a BM ,,M” és Szervezési Csoportfőnökség Mozgósítási Osz

tályának vezetője
és az általuk kirendelt — nyílt paranccsal ellátott — szemé
lyek.

9. Alárendelt belügyi szerveiknél riadógyakorlatok ellenőrzésé
re jogosultak: a szerv vezetője (parancsnoka), helyettesei és az 
általuk nyílt paranccsal megbízott személyek.

10. Ahol ügyeleti szolgálat működik, ott a riadóra vonatkozó be
rendelő utasítás vétele után az ügyeleti szolgálat, ahol ügye-
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leti szolgálat nem működik, ott a belügyi szerv vezetője (pa
rancsnoka) vagy helyettese intézkedjen a riadó végrehajtá
sára.

11. A személyi állomány riadóztatását a riadótervek alapján kell 
végrehajtani, az alábbi szöveg közlésével:
a) riadó- és harckészültségi gyakorlatok végrehajtása során 

„RIADÓ, SZOLGÁLATI HELYÉRE VONULJON BE” ;
b) rendkívüli helyzetben és rendkívüli állapotban, vagy az 

ellenség váratlan csapásainak bekövetkezése esetén „ÉB
RESZTŐ”.

12. A berendelésről történő értesítést a helyi körülményeknek 
megfelelően a legcélszerűbb módon kell megtervezni és meg
szervezni. A riadótervek elkészítésénél figyelembe kell venni, 
hogy értesítési feladatokkal csak a saját személyi állományt 
lehet megbízni.

13. A riadóterv tartalmazza:
a) az elrendelésre jogosultak beosztásának megnevezését;
b) az elrendelés módjait;
c) a berendelés különböző eseteiben alkalmazható szöveget;
d) a lakáson való kiértesítés rendszerét, módját és a végrehaj

táshoz szükséges adatokat (név, lakcím, telefonszám stb.);
e) a gyülekezési hely kijelölését.

14. Bevonulásra kötelezettek: a hivatásos és sorozott állomány, 
valamint a kinevezett polgári alkalmazottak (a továbbiakban: 
kpa.). Ezen kívül a szerződéses polgári alkalmazottak (a to
vábbiakban: szpa.) közül mindazok, akikre hadibeosztásuk 
(gépkocsivezetők, szerelők, technikusok, raktárosok stb.) alap
ján szakszolgálati feladatok végrehajtása miatt szükség van. 
A bevonulásra kötelezetteket erről a riadótervek ismertetésé
vel tájékoztatni kell.

15. A személyi állomány kötelessége a riadóra való berendelő 
utasítás vétele után:
a) „RIADÓ, SZOLGÁLATI HELYÉRE VONULJON BE” szö

veg közlésével a riadóztatott hivatásos, sorozott, valamint 
a kpa. és szpa. állomány — állományviszonya által meg
határozott ruhanormának és az évszaknak megfelelő öltö
zetben — köteles riadófelszerelésével szolgálati helyére be
vonulni és az elöljárónál jelentkezni;

b) az „ÉBRESZTŐ” szöveg közlésével a riadóztatott hivatásos 
— egyen- és vegyesruhás — állomány az évszaknak meg
felelő egyenruhában, a polgári ruhás hivatásos, valamint a 
kpa. és szpa. állomány pedig polgári öltözetben köteles a 
riadófelszerelésével szolgálati helyére bevonulni és az elöl
járónál jelentkezni;

c) a szolgálati helyre történő bevonulást a legrövidebb időn 
belül kell végrehajtani. Saját gépjármű, illetve taxi igény-
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bevétele esetén a riadóztatott személy részére útiköltség 
nem téríthető.

d) amennyiben az ellenség váratlan csapásainak bekövetke
zése miatt a szolgálati helyre bevonulni nem lehet, a pa
rancsnok által békeidőszakban kijelölt gyülekezési helyen 
kell gyülekezni.

16. Riadó- és harckészültségi gyakorlatok végrehajtása során a 
szerv vezetője (parancsnoka) mentesítheti a szolgálati helyre 
történő bevonulás alól:
a) az előrehaladott terhes állapotban levő nőket;
b) azokat a nőket, illetve gyermeküket egyedül nevelő fér

fiakat, akiknek 16 éven aluli gyermekük vagy közös ház
tartásban élő, magatehetetlen, gondozásra szoruló közvet
len hozzátartozójuk van, és felügyeletükről más módon 
gondoskodni nem tudnak;

c) a fekvő betegeket;
d) a járó betegeket;
e) a szolgálatilag távollevőket;
f) azokat a távol vagy vidéken lakókat, akik normaidőn belül 

nem vonultathatok be;
g) az eltávozáson és a szabadságon levőket.

17. Rendkívüli helyzetben és rendkívüli állapotban vagy az el
lenség váratlan csapásainak bekövetkezése esetén a szerv ve
zetője (parancsnoka) mentesítheti a szolgálati helyre történő 
bevonulás alól a 16. pont a)—c) alpontokban felsoroltakat.

18. Munkaidőn túl és munkaszüneti napokon riadóval történő be
rendelés esetén a bevonulás normaideje 3 óra.

19. A 18. pontban meghatározott időnorma a maximumot jelenti, 
azt a belügyi szervek vezetői (parancsnokai) — a helyi viszo
nyoknak és a beszállítás megszervezésének megfelelően — 
csökkenthetik.

20. Az időnormák a riadóra vonatkozó első elrendelő utasítás ki
adásának időpontjától számítandók.

21. A hivatásos állomány tagjai riadófelszerelésének az alábbia
kat kell tartalmaznia:
a) a norma szerinti fegyvereket, lőszert, fegyverzeti anyago

kat, világítási (zseblámpa, izzó és telep) eszközöket;
b) a norma szerinti hadi-(gyakorló) ruházatot és egyéb felsze

reléseket (málhazsákot, rohamsisakot);
c) a norma szerinti egyéni vegyivédelmi eszközöket;
d) a norma szerint meghatározott kétnapi étkezésre elegen

dő étel- és húskonzervet;
e) étkezési eszközöket;
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f) egyéni tisztálkodási és tisztítószereket;
g) egy váltás alsóruházatot;
h) varrófelszerelést.

22. A kpa. állomány riadófelszerelése a 21. pont c)—h) alpontok
ban felsoroltakat tartalmazza.

23. A hadibeosztás alapján kijelölt szpa. állomány riadófelszere
lése a norma szerinti egyéni vegyivédelmi eszközöket, vala
mint a 21. pont e)—h) alpontokban felsoroltakat tartalmazza.

24. A 21. pont a)—c) alpontokban meghatározott felszereléseket 
a szervek illetékes szakszolgálata útján kell biztosítani. A vi
lágítási eszközökhöz szükséges telepet szolgálati feladat vég
rehajtása és magasabb harckészültségi fokozat elrendelése 
esetén kell kiadni. A hadibeosztás alapján kijelölt szpa. állo
mány részére biztosított egyéni vegyivédelmi eszközöket az il
letékes szakszolgálatnak kell készletezni, és magasabb harcké
szültségi fokozat elrendelése esetén kell kiadni. A 21. pont 
d)—h) alpontokban meghatározott felszerelések beszerzéséről 
az érintett személyi állomány köteles gondoskodni.

25. A szervek vezetői (parancsnokai) a riadófelszerelések kiegészí
tésére a helyi körülményeknek megfelelően intézkedjenek.

26. A 21. pont d)—h) alpontban meghatározott riadófelszerelést 
a hadiruházattal ellátott állomány málhazsákban, a hadiruhá
zattal nem rendelkező állomány a részükre meghatározott 
riadófelszerelést egyedi csomagolásban szolgálati helyén vagy 
lakásán tárolja, melyet a szerv vezetője (parancsnoka) hatá
roz meg.

27. A riadófelszerelések meglétét és állapotát a vezetők (parancs
nokok) alárendeltjeiknél szükség szerint, de legalább évenként 
egy alkalommal ellenőrizzék.

28. A BM Határőrség országos parancsnoka a sorozott állomány
ra vonatkozóan saját hatáskörében szabályozza a riadófelsze
relés összetételét.

29. A belügyi szervek vezetői (parancsnokai) 1987. március 31-ig 
az utasításban foglaltaknak megfelelően pontosítsák riadóter
vüket, és azt tartsák állandóan naprakész állapotban. A ria
dótervek végrehajthatóságáért a vezetők (parancsnokok), nap
rakészen tartásukért pedig az általuk kijelölt személyek fele
lősek.

30. A belügyi szervek vezetői a 6. pont a) alpont alapján az alá
rendelt, irányításuk alá tartozó szerv(ek) személyi állománya 
részére tervezzenek évente egy alkalommal munkaidőn túl 
váratlan riadógyakorlatot. A szerv vezetője (parancsnoka) a 
riadógyakorlat végrehajtására vonatkozó ütemtervet a tárgy
évet megelőző év november 15-ig küldje meg a BM „M” és 
szervezési csoportfőnöknek. Az ütemterv hónap(ok)ra és vég
rehajtó egység(ek)re lebontva tartalmazza a riadógyakorlatok
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tervezését. Végrehajtott riadóztatásnak kell tekinteni a harc
készültségi gyakorlatok során elrendelt riadóztatást is.

31. A BM „M” és szervezési csoportfőnök — a belügyi szervek 
harckészültségének és rendkívüli időszaki továbbműködésé
nek biztosításáról szóló 9/1986. BM számú utasítás alapján — 
szervezze meg a belügyi szervek váratlanul elrendelt riadóz
tatásának ellenőrzését.

32. A végrehajtott riadógyakorlat értékelése „megfelelő”, illetve 
„nem megfelelő” minősítésű lehet. „Nem megfelelő” minősí
tés esetén a hiányosságok megszüntetése után újabb riadó
gyakorlatot kell elrendelni.

33. A szerv vezetője (parancsnoka) a végrehajtott riadógyakorla
tot az utasításban meghatározott követelmények alapján érté
kelje, és intézkedjen a tapasztalatok hasznosítására, illetve a 
hiányosságok megszüntetésére.

34. A BM Tűzoltóság országos parancsnoka a szakirányítása alá 
tartozó szervek riadóztatásáról az utasításban meghatározott 
követelmények figyelembevételével 1987. március 31-ig kü
lön intézkedjen.

35. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
a 6/1981. BM számú utasítás hatályát veszti. Az utasítás ren
delkezéseit a hivatásos állománnyal teljes terjedelemben, pol
gári alkalmazottakkal a feladatuk ellátásához szükséges mér
tékben ismertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k..
belügyminiszter

Készült: 1150 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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