
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS!

10- 22/14/1987.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  BELÜGYMINISZTERÉNEK14/1987. számúPARANCSAA Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) és a 
Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiakban: 
BM) 1987. június 8-án kötött együttműködési megállapodásában 
(a továbbiakban: Megállapodás) foglaltak végrehajtására

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Megállapodásban közreműködőként megjelölt belügyi szer
vek vezetői (parancsnokai) gondoskodjanak a rájuk háruló 
együttműködési feladatok maradéktalan végrehajtásáról. Ilyen 
irányú tevékenységükkel járuljanak hozzá a BM, illetőleg a 
belügyi tudományos munka külső elismertségének növeléséhez 
és az arra alkalmas beosztottaiknak a hazai tudományos élet
ben való aktívabb részvételéhez.

2. A személyügyi belügyminiszter-helyettes a BM Tudományszer
vezési Osztály útján rendszeresen ellenőrizze a Megállapodás 
céljainak, alapelveinek és az együttműködés szervezeti kere
teinek betartását, illetve megtartását.

3. A közreműködő belügyi szervek vezetői 1988-tól kezdve két
évenként készítsenek összefoglaló jelentést a személyügyi bel
ügyminiszter-helyettes számára a Megállapodásban rögzített és 
az ahhoz időközben kétoldalú szerződések alapján kapcsolódó 
feladataik végrehajtásának helyzetéről. Jelentéseiket vélemé
nyezés és együttes felterjesztés céljából minden tárgyév szep
tember 1-ig küldjék meg a BM Tudományszervezési Osztály 
vezetőjének.
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4. A Megállapodásban név szerint nem említett belügyi kutató
helyek vezetői (parancsnokai) a hatáskörükbe tartozó területe
ken folyamatosan kísérjék figyelemmel az MTA szervekkel 
való együttműködési lehetőségeik alakulását. Ha ilyen lehe
tőségük adódik, arról 30 napon belül tájékoztassák a BM Tudo
mányszervezési Osztály vezetőjét, és vele egyetértésben intéz
kedjenek a Megállapodás nyújtotta előnyök kiaknázására.

5. Ha az együttműködést akadályozó vagy a Megállapodás kere
teinek kibővítését indokló körülmények merülnek fel, a sze
mély ügyi belügyminiszter-helyettes a belügyminiszterhez ter
jessze fel a megoldásra vonatkozó javaslatot.

6. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. A parancs és a Meg
állapodás rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal a 
szükséges mértékig ismertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 500 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM Tudományos Tanács tagjai,
BM tanintézetek és tanszékek vezetői,
BM Tudományszervezési Osztály osztályvezető-helyettese,
alosztályvezetője, tudományszervezői,
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik.
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1. A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) és 
a Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma (a továbbiak
ban: BM, illetőleg az előbbi két intézmény együttesen: Felek) 
1974-ben tudományos együttműködési szerződést kötött, 
melynek keretében a BM Bűnügyi Technikai Intézete és a 
Budapesti Műszaki Egyetem Általános és Analitikai Kémiai 
Tanszéke együttműködött a nagyteljesítményű műszeres mik
roanalitikai módszerek kriminalisztikai alkalmazásának fej
lesztésében.

2. A Felek, áttekintve az elmúlt időszakot, az együttműködést 
hasznosnak és eredményesnek értékelik.
A tudományos kutatás, fejlesztés hatékonyságának növelése, 
hazánk szocialista építőmunkájának elősegítése, az állam- és 
közbiztonság védelmének erősítése érdekében — közös érde
kek alapján — elhatározzák az együttműködés több tudomá
nyágra, illetőleg a tudományos munka több területére kiter
jedő, új formában való megújítását.

3. A Felek egyetértenek abban, hogy az együttműködés és az 
annak keretében végzett munka eredményei hozzájárulnak 
az állam- és közbiztonság védelmének erősítéséhez.

4. A Felek az együttműködést „Együttműködési Megállapodás” 
(a továbbiakban: Megállapodás) formájában, szerződéses alap
ra kívánják helyezni, melyet — az együttműködés tartalmi 
és szervezeti sokrétűsége miatt — keretmegállapodásnak te
kintenek.
A Felek egyetértenek abban, hogy a Megállapodás elvei sze
rint meghatározott részletes kutatási tematikákat, az azok
ban való együttműködés szervezeti és pénzügyi feltételeit az 
érintett akadémiai és belügyi kutatóhelyek közvetlen megál
lapodással rögzítik.
A tudományos kutatási témák köre — konkrét igény jelent
kezése és kölcsönös egyetértés esetén — folyamatosan bővít
hető.

5. A Felek együttműködésének célja:
a) a tudomány fejlődését, az állam- és közbiztonság védel

mének erősítését segítő témákban közös kutatások folyta
tása és kiszélesítése;

b) az MTA testületi szerveiben (tudományos osztályaiban és 
bizottságaiban) meglevő tudományos ismeretek belügymi
nisztériumi hasznosítása, továbbá a kutatóhelyeit (kutató- 
intézeteiben, egyetemi kutatócsoportjaiban) végzett társa
dalom- és természettudományi kutatások, fejlesztések 
eredményeinek felhasználása az állam- és közbiztonság 
védelmének területén;

— 5 —

ÁBTL- 4.2. -10-22 /14 /1987  /5



c) az állam- és közbiztonság védelmének területén folyó tu
dományos munka (kutatás, fejlesztés, kutatásszervezés, 
kutatóképzés) minőségi fejlesztése, eredményességének 
növelése;

d) a különböző tudományterületek és a belügyi kutatóhelyek 
kapcsolatainak továbbfejlesztése, az utóbbiak aktívabb 
bevonása a tudományos közéletbe, a kutató-, fejlesztőmun
ka erősítése érdekében;

e) a belügyi kutató-, fejlesztőmunka arra alkalmas eredmé
nyeinek hasznosítása a társadalmi és állami élet, valamint 
a népgazdaság területén — különös tekintettel a Megálla
podás 7. pontjában rögzített témák eredményeire.

6. A Felek együttműködésének alapelvei és keretei.
a) A Felek együttműködése a kölcsönös előnyökön alapul.
b) A Felek egyetértenek abban, hogy az együttműködésben 

közreműködő, résztvevő) kutatóhelyek (a továbbiakban: 
Közreműködők) kutatási szerződéseinek tartalma, célja és 
lejárati határideje nem lehet ellentétben és nem mehet túl 
a jelen Megállapodásban meghatározottakkal, illetve meg
határozottakon.

c) A Felek biztosítják, hogy az együttműködésbe a Megálla
podásban nem szereplő más szervek és kutatók közremű
ködőként kizárólag az előzetes egyetértésük és kijelölésük 
alapján vonhatók be.

d) A közreműködő szervek vezetői a Megállapodásban és a 
kétoldalú szerződésekben meghatározott kérdésekben köz
vetlenül, a hatáskörükbe tartozó kutatók és más munka
társak pedig a hatáskörileg illetékes szervek vezetői együt
tes intézkedése alapján kijelölt megbízottak útján tartják 
a kapcsolatot, konzultációk formájában. A szervek közti 
kapcsolatok akadémiai, illetve minisztériumi szintű koor
dinálását az MTA részéről annak Központi Hivatala Ku
tatástervezési Főosztálya, a BM részéről a BM Tudomány- 
szervezési Osztálya végzi.

e) Az akadémiai és minisztériumi szintű együttműködés ki
terjed a kölcsönös egyetértés alapján meghatározott ku
tatási, fejlesztési feladatok koordinálására, a vonatkozó 
koncepciók, célok tervek és fontosabb feladatok előzetes 
egyeztetésére — ezek vonatkozásában — általában a köl
csönös tájékoztatásra.

f) A Felek ösztönzik és elősegítik a felügyeletük alá tartozó 
szervek között a társadalom- és természettudomány meg
határozott területein a tartós kapcsolatok kialakítását.

7. A Felek részéről közös kutatásra kölcsönösen elfogadott té
mák és a kijelölt közreműködők a következők:
a) Nagyteljesítményű műszeres mikroanalitikai módszerek 

kriminalisztikai alkalmazása. A BM Bűnügyi Technikai In
tézetében kialakított mikroanalitikai bázis továbbfejlesz
tése. (Folyamatban levő együttműködés.)
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Közreműködők: Budapesti Műszaki Egyetem Általános és 
Analitikai Tanszékén működő MTA Mű
szaki Analitikai Kémiai Kutatócsoport 
BM Bűnügyi Technikai Intézet

b) Az emberi beszéd gépi felismerése és feldolgozása a követ
kező téma-, illetőleg munkamegosztásban:
A beszélő személy azonosítása című résztéma; 
Közreműködők: MTA Nyelvtudományi Intézete 

BM III/V. Csoportfőnökség
a Zajos hírközlési csatornán továbbított szövegek számító- 
gépes rekonstrukciós módszerei című résztéma; 
Közreműködők: MTA Nyelvtudományi Intézete 

BM III/I. Csoportfőnökség
c) A műholdas adatgyűjtő- és átjátszórendszerek című téma, 

melynek keretében a működési elveket, valamint az infor
mációtovábbítási lehetőségeket kell vizsgálni és kutatni. 
Közreműködők: MTA Központi Fizikai Kutató Intézete

BM III/V. Csoportfőnökség
d) Az infravörös technika és optoelektronika című téma, 

melynek keretében az Információátvitel IR tartományban, 
A folyamatos üzemű félvezető lézerek és A fénytávközlés 
alkatelemeinek teszteléséhez szükséges műszerek fejlesz
tése című résztémákat kell kutatni.
Közreműködők: MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézete 

BM III/V. Csoportfőnökség
e) Az enzimek kutatása és vizsgálata című téma, melynek ke

retében Az enzimesreakciók és Az enzimhatást utánzó kis 
molekulák vizsgálata című résztémákat kell megoldani. 
Közreműködők: MTA Központi Kémiai Kutató Intézete

BM III/V. Csoportfőnökség
f) Nyelvek matematikai modellezése a következő téma-, illet

ve munkamegosztásban:
Társadalmi réteg jellegű szociállingvisztikai vizsgálatok 
(a magyar nyelv rétegződése, nőies-férfias sajátosságok, a 
határokon túli magyarság nyelvi jellemzői) című résztéma; 
Közreműködők: MTA Nyelvtudományi Intézete 

BM III/V. Csoportfőnökség
Az írott szövegek logikai és statisztikai vizsgálata és A leg
gyakoribb élőnyelvekre vonatkozó statisztikai adatbankok 
létrehozása című résztémák;
Közreműködők: MTA Nyelvtudományi Intézete 

BM III/I. Csoportfőnökség
g) Az állam- és közigazgatás továbbfejlesztése és a belügyi 

igazgatás korszerűsítése című témakör;
Közreműködők: MTA Állam- és Jogtudományi Intézete

BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Cso
portfőnökség
BM ,,M” és Szervezési Csoportfőnökség 
BM Rendőrtiszti Főiskola
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h) A társadalmi beilleszkedési zavarok vizsgálata a követke
ző téma-, illetve munkamegosztásban:
A társadalmi-gazdasági változások hatása a társadalmi be
illeszkedési zavarok alakulására, valamint A bűnmegelőzé
si stratégia című résztémák;
Közreműködők: MTA Pszichológiai Intézete

BM Országos Rendőr-főkapitányság 
Bűnügyi Csoportfőnöksége

A terrorcselekmények jogi meghatározása és az ellenük 
való harc jogi eszközei című résztéma.
Közreműködők: MTA Állam- és Jogtudományi Intézete 

BM Országos Rendőr-főkapitányság 
Közbiztonsági és Közlekedési Csoportfő
nöksége.

8. A Felek elhatározzák, hogy a tudományos munka más terü
letein is szélesítik együttműködésüket. Ennek érdekében a kö
vetkezőkben állapodnak meg:
a) Kölcsönösen tájékoztatást adnak és a felmerült konkrét 

igények alapján együttműködnek a közös érdeklődésre 
számot tartó hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok 
(rendezvények, tudományos-műszaki egyezmények stb.) 
terén.

b) Kölcsönösen elősegítik a közös érdekeknek megfelelő pub
likációk megjelenését a gondozásuk alatt álló szakmai fo
lyóiratokban.

c) Biztosítják egymás számára a lehetőségeket a hazai tudo
mányos rendezvényeken történő kölcsönös részvételre, to
vábbá a közös érdeklődésre számot tartó tudományterüle
teken — meghatározott témákban — elősegítik a közös tu
dományos rendezvények megszervezését.

d) Kölcsönösen segítséget nyújtanak a tudományos tovább
képzésben résztvevő azon dolgozóik képzéséhez, akik az 
állam- és közbiztonság védelmével vagy más, speciális fel
készítést igénylő témával kívánnak tudományos fokozatot 
szerezni, s kutatómunkájuk csak a Felek felügyelete alatt 
álló kutatóhelyek valamelyikén végezhető eredményesen. 
Ilyen esetekben a kutatási engedély megadása előtt a téma 
szerint illetékes szerv vezetőjének jóváhagyását kell kérni 
a kutató személyére és a témakörre vonatkozóan. A kérel
meket a BM Tudományszervezési Osztály vezetőjéhez 
írásban kell eljuttatni, aki intézkedik azok koordinálásáról 
és megválaszolásáról.

e) A Felek az akadémiai, illetve a minisztériumi szintű koor
dinációs feladatok végzésére kijelölt szerveik útján bizto
sítják, hogy a természet- és társadalomtudományi kutatá
sok szempontjából közös érdeklődésre számot tartó 
kutatásmódszertani, kutatásszervezési és egyéb tudomány- 
szervezési tapasztalataikról tájékoztatják egymást. Az 
ilyen jellegű kiadványaikból — megkeresésre — a kért 
példányt átadják egymásnak.
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9. A Felek egyetértenek abban, hogy az Együttműködési Meg
állapodás időtartama a VII. ötéves terv időszakára terjed ki. 
Amennyiben 1990. október 1-ig egyik Fél sem jelzi megszün
tetési szándékát, az érvényesség automatikusan meghosszab
bítódik további három évre.

10. A Megállapodás végrehajtásában közreműködő kutatóhelyek, 
illetve szervek vezetői kétévenként áttekintik és értékelik az 
együttműködésben meghatározott feladataik végrehajtásának 
helyzetét, valamint jelentést tesznek arról a főhatóságuk ve
zetőinek.

11. Az Együttműködési Megállapodás az aláírás napján lép ha
tályba. Annak tartalmát csak a végrehajtásban résztvevő 
szervek hatáskörileg illetékes vezetői, s az általuk meghatá
rozott munkatársaik ismerhetik.

B u d a p e s t ,  1987. június 8.

BEREND T. IVÁN s. k.,a Magyar Tudományos Akadémia elnöke Dr . KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Dr . PÉTER JANOS s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes 

LÁNG ISTVÁN s. k.,
Magyar Tudományos Akadémia 

főtitkára
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