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A  BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA VEZETŐJÉNEK 
6/1977. számú 

K Ö R L E V E L E  
az "M" és karhatalmi továbbképzésről. 

Budapest, 1977. április 14-én.

Értesítem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy Miniszter elvtárs
- a jóváhagyott program alapján - 1977. április 21-én és 22-én 
"M" és karhatalmi továbbképzést rendelt el.

A továbbképzés tá rg y a :

"1977. április 21-én"

1/ A bűnözés és a bűnüldözés várható alakulása és feladatai.

2/ A közbiztonsági és közlekedésrendészeti helyzet várható 
alakulása és feladatai.

3/ Az ellenséges felderítő-diverziós csoportok elleni harc.

4/ Az ellenséges felderítő-diverziós csoport felszámolására 
vonatkozó elhatározás ismertetése.

5/ Az igazgatásrendészeti tevékenység alakulása.

"1977. április 22-én"

1/ A csapás utáni helyzetértékelés elvei és gyakorlati kér
dései.

2/ A kitelepítés rendőri biztosítására vonatkozó tervek is
mertetése.

3/ A befogadás rendőri biztosítására vonatkozó tervek ismer
tetése.

4/ A kitelepítés után visszamaradó vagyontárgyak védelmére 
vonatkozó tervek ismertetése.
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A továbbképzés időtartama: 1977. április 21-én 10.00 - 17.00 h-ig.
1977. április 22-én 09.00 - 16.00 h-ig.

Helye: BM FRE. tanácsterme, valamint a
VIII/A. épület kijelölt előadóterme. 
/Bp.X., Kerepesi út. 47-49. /

Kérjük a foglalkozás helyét 21-én 
9.45 h-ig, 22-én 8.45 h-ig a vezetők 
részéről a tanácsteremben, az "M" munka
társak részéről a VIII/A. épületben ki
jelölt előadóteremben elfoglalni.

Öltözet: egyen- és vegyesruhásoknak egyenruha /zubbony, pantalló, 
fehér ing, tábornokoknak megengedett a zöld ing/ kitünte
tések szalagsávon.

A jegyzeteléshez titkosított füzetről, valamint a szállásról 
mindenkinek magának kell gondoskodni.

A továbbképzés helyén térítéses étkeztetés, továbbá a gépjárművek 
parkírozása biztosítva van.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kővetkező foglalkozás időpontja
- a jóváhagyott program szerint - május 19-20 .

/: D r. Berkes István :/  
r. ezredes 

BM Titkárság vezetője

A továbbképzés mindkét napjára berendeltek:

Mándi Sándor r. ezds.
Balaskó Sándor r. fhdgy.
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Felterjesztve : közbiztonsági minh. elvtársnak,
Kapják: országos rendő rfőkapitány helyettesei,

Határőrség és Kormányőrség pk.
FRE. parancsnoka,
I/II., I/III., IV/I. csoportfőnök, 
Rendőrtiszti Főiskola pk.
Egészségügyi csoportfőnök,
Eü. intézetek parancsnoka,
Tart. Ti. Isk. pk.
Továbbképző Tanf. pk.
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok.

K é s z ü l t : 60 p l d .
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