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A BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA VEZETŐJÉNEK
14/1976. számú
K Ö R L E V E L E
az 1976. november 23-i és 24-i "M" és
karhatalmi továbbképzésről.
Budapest, 1976. november hó 15.

Értesítem Vezető /Parancsnok/ elvtársat, hogy Miniszter elvtárs
- a jóváhagyott programnak megfelelően - 1976. november 23-án és
24-én "M" és karhatalmi továbbképzést rendelt el.
A továbbképzés tárgya;
1/ A karhatalmi harcmódok - blokkírozás, kutatás, bekerítés,
üldözés - ismertetése.
/moziteremben/
2/ Terrorcselekmények felszámolásának elvei és módszerei.
/tanácsteremben/
3/ A megyei rendőri vezetők, megyei karhatalmi törzsek tevé
kenységének sajátosságai, karhatalmi fegyveres biztosítási
és speciális feladatok vezetésében.
/tanácsteremben/
4/ Akciócsoportok alkalmazási lehetőségei, szervezete, fegyver
zete, felszerelése, technikai eszközei.
/lőtéri tanteremben és a lőtéren/
5/ Tömegoszlatás végrehajtásának elvi és gyakorlati kérdései.
Tömegoszlatás végrehajtása szakasz, század kötelékben, víz
ágyúk alkalmazásával.
/lőtéri speciális gyakorlópályán/
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6/ Akciócsoportok alkalmazási lehetőségei épületben,repülő
gépen, gépkocsiban tartózkodó terroristák felszámolására.
Speciális gyakorlópálya bemutatása.
/lőtéri speciális gyakorlópályán/

A továbbképzés időtartama: 1976. november 23-án lo.oo - 17.oo óráig
24-én o9.oo - 16.oo óráig
Helye:

23-án az FKRE nagy tanácsterme. /Bp. X.,
Kerepesi út 47-49./
24-én a Budakeszi lőtér tanterme és speciá
lis gyakorlópályája/ a ki- és visszautazás
autóbuszon történik az FKRE objektumából/.
/a tanácsteremben a helyet 23-án 9.45 h-ig,
24-én 8.45 h-ig kell elfoglalni/.

Öltözet egyen- és vegyesruhásoknak:
23-án egyenruha, pantalló, fehér ing /tábornokoknak megengedett
a zöld ing/, kitüntetések szalagsávon.
24-én - mivel a foglalkozások zömmel a szabadban lesznek meg
tartva - az időjárásnak megfelelő egyenruha.
A jegyzeteléshez titkosított füzetről, valamint a szállásról minden
kinek magának kell gondoskodnia.
A továbbképzés helyén térítéses étkeztetés, továbbá a gépjármüvek

parkírozása biztosítva van.

/: Dr. Berkes István
r. ezredes
BM Titkárság vezetője

A továbbképzésre berendeltek:

Készült:
Kapják:

4o pld.
országos /Kormányőrség/ parancsnokok
"M" és szervezési csoportfőnök,
I/II. , I/III. csoportfőnök,
II/II. csoportfőnök,
III/IV. csoportfőnök,
FKRE parancsnoka,
Főügyeleti Osztály vezetője,
Budapesti, megyei rendőrf őkapitányok

