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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 24/1/1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

1/ 1986. számú 
P A R A N C S A

a Belügyminisztérium hivatásos állományának 1986- 1990. 
évekre szóló továbbképzési elveiről

Budapest, 1986. évi február hó 24-én.

A Belügyminisztérium hivatásos állományának 1986- 1990. 
évekre szóló továbbképzési elveit -  a Tanulm ányi M unka Sza
bályzata 291 a, alpontja és 292. pontja alapján -  kiadom és 
alkalmazása érdekében

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

1. A Belügyminisztérium hivatásos állománya továbbképzésé
nek tervezésénél és végrehajtásánál a továbbképzési elvek
ben foglaltakat kell alapul venni.

2. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
az 1/ 1981. számú belügym iniszter-helyettesi parancs és az az
zal kiadott továbbképzési elvek hatályukat vesztik. A to-
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vábbképzési elveket az 1986. évi továbbképzési tervekben is 
érvényesíteni kell. A parancs rendelkezéseit a hivatásos ál
lománnyal ism ertetni kell.

DR. PÉTER  JÁ N O S s. k.,
r. vezérő rnagy  

m in isz te rhe lye ttes

K észü lt: 
F e lte rjesz tve :

150 példányban , 
m in isz te r e lv tá rsn ak , 
á lla m titk á r  e lv tá rsn ak .

K ap ják : m in isz terhelyettesek , 
főcsoportfőnök-helyettesek , 
országos parancsnokok , 
csoportfőnökök, 
önálló  osztályvezetők,
IV / I- 1- 3. osztály vezetője,
IV/ II- 1. osztály vezetője,
BM iskolák  parancsnoka i, 
ren d ő r-főkap itányok ,
BM H atá rő rez red  és -k erü le tp aran csn o k o k .
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A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATÁSOS 
ÁLLOMÁNYÁNAK 1986- 1990. ÉVEKRE SZÓLÓ 

TOVÁBBKÉPZÉSI ELVEI

Az MSZMP XIII. kongresszusa áttek in tette  a társadalm i élet 
m inden területén az elm últ öt évben végzett m unkát és meg
határozta azokat a fő feladatokat, amelyek végrehajtása a fej
lett szocialista társadalom  további építéséhez elengedhetetlenül 
szükségesek. M egállapította, hogy az elm últ időszak bonyolul
tabb és nehezebb politikai, gazdasági és ideológiai körülm ényei 
ellenére hazánk belpolitikai élete kiegyensúlyozott, a m unkás
hatalom, a szocialista nemzeti egység szilárd. A szocialista haza 
védelme pártunk, államunk, népünk közös ügye.

A feszültebbé vált nemzetközi helyzet még inkább ráirányí
totta a figyelmet békés építőmunkánk, szocialista társadalm unk 
védelmére.

A Magyar Népköztársaság fegyveres erői és testü le tei egymás
sal szorosan együttműködve, népünk tám ogatását élvezve tel
jesítik feladataikat a béke megőrzése, illetve a belső rendünk 
biztosítása érdekében. Mindennek fontos feltétele a parancsno
kok, az egész személyi állomány politikai elkötelezettsége, fe
gyelmezett, áldozatkész tevékenysége és magas fokú szakmai 
felkészültsége.

Céljaink eléréséhez folyamatos továbbképzésre, nagyobb tu
dással rendelkező szakem berekre van szükség. Ennek megfele
lően a továbbképzésnek -  a tudományok legújabb eredm énye
it felhasználva -  az ism eretek bővítésével, korszerűsítésével és 
a szemlélet form álásával elő kell segítenie a személyi állomány 
tevékenységének tökéletesítését, a feladatok szakszerű ellátását. 
A továbbképzés alapját az MSZMP XIII. kongresszusa, a Köz
ponti Bizottság és a Politikai Bizottság vonatkozó határozatai
nak végrehajtásából a Belügyminisztériumra háruló feladatok, 
illetve az 1974. évi 17. számú törvényerejű rendelet az állam- 
és közbiztonságról, továbbá ennek végrehajtására kiadott, a 
rendőrségről szóló 39/1974. (XI. 1.) MT és a Magyar Népköz- 
társaság állam határának őrizetéről rendelkező 40/1974. (XI. 1.) 
MT számú rendeletekből adódó feladatok képezik.
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A Belügyminisztérium hivatásos állománya (vagy az ilyen be
osztásban dolgozó kinevezett polgári alkalmazott) a szakmai -  
szolgálati, szakszolgálati ágak szerinti -  továbbképzés kereté
ben a következők szerint fejlessze ismereteit.

I .

Az állambiztonsági szervek személyi állománya foglalkozzon:

1. a világpolitika két főirányzatának korunkra jellemző, foko
zódó harcával, a bizalomerősítő és más intézkedésekre tett 
javaslatokkal, egyes im perialista köröknek a nemzetközi 
stabilitás aláásásával, a feszültség fokozásával összefüggő 
kísérleteivel, módszereivel, eszközeivel, a szovjetellenes
ség, az antikomm unizm us felerősödésével, nacionalista ér
zelmek felszításából adódó időszerű állambiztonsági fel
adatokkal, az együttműködési, a politikai, a gazdasági, a 
kulturális, az idegenforgalmi és a katonai területekkel;

2. a szocialista közösség védelme szempontjából adódó állam
biztonsági feladatokkal -  különös tekintettel az Amerikai 
Egyesült Államok, a Német Szövetségi Köztársaság és más 
NATO-államok ellenséges tevékenységére;

3. a M agyar Népköztársaság állami, társadalm i és gazdasági 
rendje ellen irányuló külső és belső ellenséges tevékeny
séggel, az imperialista hatalm ak speciális szolgálatainak, 
propagandaszerveinek, az ellenséges emigrációs szerveknek, 
az im perialisták befolyása alatt álló nemzetközi szerveze
teknek az ellenséges tevékenységben bekövetkezett taktikai 
és módszerbeli változásaival, az ellenük folytato tt állam 
biztonsági m unka általánosítható tapasztalataival és ezek
nek a gyakorlati m unkában való hasznosításával -  a. szak
területek sajátosságainak megfelelően;

4. az állambiztonsági szervek helyével, szerepével, felelőssé
gével és feladataival, az im perialista ideológiai diverzió irá
nyának, eszközeinek felderítésével és elhárításával -  ki
em elten foglalkozva a nacionalizmus sajátos konkrét for
m áinak felismerésével - , a szocialista szövetségi rendszer 
és a nemzetközi kom m unista mozgalom egységének meg-
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bontására irányuló törekvésekkel, az ellenük alkalmazható 
olyan operatív intézkedésekkel, amelyek a politikai meg
oldásokat segítik elő, a munkaszervezés korszerűsítésével, a 
hatékonyság érdekében történő belső tartalékok felszínre 
hozásával és a m unkában történő hasznosításával;

5. az állambiztonsági érdekeket figyelembe vevő, a főcsoport- 
főnökség szervei között meglevő együttm űködés fejleszté
sének kérdéseivel, az ellenséges döntési centrum ok és spe
ciális szolgálatok terveinek, tevékenységének felderítésé
vel, a felderítések során szerzett tapasztalatok és a realizá
lásukkal összefüggő módszertani kérdések elemzésével, ér
tékelésével;

6. a belső ellenzék ellenséges tevékenységének megelőzésével, 
felderítésével és elhárításával, az ebből következő állambiz
tonsági feladatokkal, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos 
párt- és állami határozatokból, valam int a belügyi rendel
kezésekből adódó feladatokkal;

7. az állambiztonsági operatív m unka meglevő titkos eszkö
zeinek, módszereinek célirányosabb, kom binatív felhaszná
lásával, fejlesztésének elvi és gyakorlati feladataival, az el
lenséges tevékenységgel összefüggő információszerzés, fel
dolgozás és hasznosítás tapasztalataival, az információs 
szemlélet és fegyelem erősítésével, a megelőzés, megszakí
tás m ódszertanának szélesítésével;

8. a népgazdaságot, a társadalm i tu lajdont károsító bűncse
lekmények megelőzésével, felderítésével és megszakításá
val kapcsolatos állambiztonsági feladatokkal és az érin tett 
szervekkel való szoros együttm űködés továbbfejlesztésével;

9. az ellenséges szerveknek és személyeknek a fegyveres erők 
ellen irányuló tevékenységével, a katonai objektumok, lé
tesítm ények, valam int a személyi állomány külső és belső 
állambiztonsági védelmének elveivel, feladataival, követel
ményeivel, eszközeivel és módszereivel;

10. az államtitok és a szolgálati titok megőrzésének feladatai
val, a konspirációs és biztonsági szabályok betartásának el
veivel, gyakorlati követelményeivel, kiem elten a számító- 
gépes információfeldolgozás során betartandó biztonsági 
rendszabályokkal;

-  5 -

ÁBTL - 4.2 -10-24/1/1986 /6



11. a jelentősebb állam elleni -  politikai jellegű -  bűncselek
m ények jellemzőivel, a megelőzésükkel, a megakadályozá
sukkal, a felderítésükkel kapcsolatos állambiztonsági fel
adatokkal, a terrorcselekm ények megelőzésével és elhárítá
sával kapcsolatos feladatokkal.

A bűnügyi, a közbiztonsági, közlekedési és igazgatásrendészeti
szervek személyi állománya foglalkozzon:

12. a népgazdaság irányítási rendszerével, a gazdálkodás válto
zásaival, működésével összefüggő jogi, közgazdasági és 
egyéb pénzügyi, vám-deviza szabályokkal, az új vállalkozá
si form ákkal;

13. a népgazdaságot károsító bűncselekményekkel és üldözésé
nek feladataival, a népgazdaság és a társadalm i tulajdon el
leni bűncselekmények megelőzésével, felderítésével és meg
szakításával, valam int a szervekkel való együttm űködést 
tartalm azó jogszabályokból, belügyi rendelkezésekből adó
dó feladatokkal és módszerekkel;

14. kiemelten, a törvénytelen úton szerzett jövedelmek lehető
ségének a megakadályozásával, felderítésével és a bizonyí
tásával, a korrupció elleni harccal összefüggő jogszabályok
ból, belügyi rendelkezésekből adódó feladatokkal és mód
szerekkel ;

15. az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények megelőzése, 
felderítése és visszaszorítása érdekében -  különös tekin
tettel az élet elleni bűncselekményekre és a rablásra -  az 
úgynevezett forró nyomon üldözéssel és az elsődleges azon
nali intézkedések m egtételének szükségességével, jellemzői
vel, a rendkívüli halálesetekben folytatandó rendőri és or
vosi eljárások szabályainak elsajátításával;

16. a személyek javait károsító bűncselekmények megelőzésé
vel, felderítésével és visszaszorításával, az ifjúság védelmé
vel és a fiatalkori bűnözés megelőzésének jellemzőivel, a 
pártfogó felügyelet végrehajtásával;

17. a vagyonvédelem, a vagyonbiztonsággal kapcsolatos felada
tokkal, a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő kö-
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rülm ények megszüntetésével, a hatásuk csökkentése érde
kében alkalmazott és alkalmazható intézkedésekkel, a va
gyonbiztonsághoz szükséges műszaki és technikai feltételek 
kialakításával és alkalmazásával;

18. a kiem elt elkövetői kategóriákkal, cigány-, az utazó- a 
visszaeső és a veszélyes bűnözők tevékenységével, valam int 
a körözési m unkával, különös tekintettel a körözési opera
tív adatgyűjtő tevékenységre, az ism eretlen holttestek azo
nosításával kapcsolatos m unkára;

19. az eljárás törvényessége, megalapozottsága, egyszerűsítése 
és gyorsítása érdekében foganatosítandó intézkedésekkel, a 
bizonyítási eszközök felkutatásának és beszerzésének takti
kájával, technikájával, a bűnjelkezelés szabályaival, a szak
értői vizsgálatok lehetőségei jobb kihasználásával kapcsola
tos jogszabályokból és tudományosan megalapozott krim i
nalisztikai ajánlásokból eredő bűnügyi feladatokkal;

20. a nemzetközi bűnügyi rendőri szervezethez, az Interpolhoz 
való tagsági viszonyból adódó rendőri feladatokkal;

21. a közrend, közbiztonság fenntartására, szilárdítására vo
natkozó párt- és állami határozatokból, jogszabályokból, 
belügyi rendelkezésekből adódó feladatokkal, a határozott, 
kultúrált, törvényes rendőri intézkedésekkel kapcsolatos 
követelményekkel, az önkéntes segítők rendőri m unkába 
történő bevonásának formáival, azok kiszélesítésének lehe
tőségeivel, a tanácsadói csoportokkal történő együttm űkö
dés gyakorlati kérdéseivel;

22. a közterületek rendjét sértő, az állampolgárok nyugalm át 
zavaró erőszakos, garázda cselekmények megelőzésének 
módjával, lehetőségeivel, azok felderítésével;

23. a szolgálattervezés, -szervezés, a szolgálatok összehangolá
sának elvi és gyakorlati kérdéseivel, a vezetői, irányítói 
m unka tartalm i követelményeivel, az eligazító, beszámol
tató, parancsnoki ellenőrző tevékenységgel;

24. a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatással, ennek 
végrehajtásával, a korszerű forgalom irányítás és -ellen-
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őrzés módszereivel, a balesethelyszínelő vizsgálati m unka 
alapvető módszereivel, gyakorlati végrehajtásával, a közle
kedésbiztonsági elemző, értékelő m unka feladataival, a 
balesetmegelőzési ism eretterjesztő és propaganda irányí
tásából, illetve a KBT-ok irányításából adódó feladatokkal;

25. az államigazgatási eljárás gyakorlati alkalmazásának kér
déseivel, a társszervekkel való együttműködés feladataival, 
az állampolgárokkal való érintkezés pszichológiai kérdései
vel, az igazgatásrendészeti szakterületekre vonatkozó jog
szabályok gyakorlati alkalmazásával;

26. a környezetvédelmi rendelkezésekkel, az ellenőrzést segítő 
műszerek hatékonyabb használatával;

27. a kábítószerélvezettel kapcsolatos rendőri teendőkre vonat
kozó szabályokkal, feladatokkal.

A személyügyi szervek személyi állománya foglalkozzon:

28. a káder- és személyzeti m unkát szabályozó párt- és kor
m ányhatározatokban, jogszabályokban és belügyi rendelkezésekben 

, a Személyzeti M unka Szabályzatában m eghatáro
zottak végrehajtásával, a személyi állomány utánpótlásá
nak, iskoláztatásának, stabilizálásának gyakorlati módsze
reivel, a belbiztonsági szervek m unkaterületéhez közvetle
nül kapcsolódó feladatokkal;

29. a szocialista nevelés tudatosságának erősítésével, az általá
nos és szakmai műveltség tartalm ának korszerűsítésével, a 
nevelő- oktató m unka színvonalának minőségi javításával, 
a politikai tudatform álás módszereinek és a továbbképzés 
rendszerének fejlesztésével;

30. a közművelődési m unka továbbfejlesztésének módszerei
vel, a közvetített értékek tudatosabb kiválasztásával, a m ű
velődési intézmények m unkájának korszerűsítésével, a tes t
nevelés és tömegsportmozgalom fejlesztésével, az ifjúság- 
politikai határozatok, jogszabályok végrehajtásával.
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31. az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény végrehaj
tására m egjelent belügyi jogszabályok következményeként 
a gazdálkodásban bekövetkezett változásokkal, a személyi 
állomány élet- és m unkakörülm ényeit meghatározó belügyi 
jogszabályokkal, rendelkezésekkel, az erőforrások haté
konyabb felhasználásának, a belső tartalékok feltárásának, 
a meglévő eszközök átcsoportosításának lehetőségeivel;

32. a különböző szolgálati ágak anyagi-technikai ellátásával 
kapcsolatos ismeretekkel, a népgazdasági és a szolgálati ér
dekeknek megfelelően a tervszerűbb és takarékosabb gaz
dálkodási feladatokkal, módszerekkel;

33. a belügyi szervek szolgálati feladatainak ellátásához szük
séges vezetékes, rádiótechnikai és biztonságtechnikai esz
közök használatának kérdéseivel, a híradóforgalmazással 
összefüggő feladatok új módszereivel, a tudom ányos-tech
nikai forradalom, az elektrotechnika legújabb eredm ényei
nek adaptálásával;

34. a gyógyító-megelőző tevékenység színvonalának emelésé
vel, a tudományos kutatások eredm ényeinek széles körű el
terjesztésével, a megelőzést szolgáló tevékenység erősítésé
vel, a mind hatékonyabb egészségvédelem módszereivel, a 
közegészségügyi-járványügyi munka, a m unkavédelem, és 
a szakértői tevékenység színvonala javításának módszerei
vel.

A pénzügyi-, anyagi-technikai, a műszaki és az egészségügyi
szervek szem élyi állománya foglalkozzon:

A nyilvántartó, adatfeldolgozó és tájékoztató szervek személyi 
állománya foglalkozzon:

35. az állam- és közbiztonság erősítésére vonatkozó feladatok 
teljesítéséhez szükséges nyilvántartási, vezetési-inform áci
ós, értékelő, tájékoztató és statisztikai rendszerek tovább
fejlesztésével, tökéletesítésével, az adatok gyűjtésével, tá
rolásával, feldolgozásával és a hatályos rendelkezésekkel. A 
közvélemény tájékoztatásának szükségességével, a belügyi 
tevékenység népszerűsítésével, a lakossági kapcsolatok el
mélyítésével, a bűnmegelőzés elősegítésével -  különös te-
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kintettel a krim inalisztikai kutatások területén elért ered
m ényekre, módszerekre - , a párt- és állami szerveknek a 
tájékoztatására vonatkozó határozataira, rendeleteire.

Az „M” és szervezési szervek személyi állománya foglalkozzon:

36. a rendkívüli időszakban végrehajtásra kerülő feladatok 
megismerésével, az egyes harckészültségi fokozatokban, il
letve speciális belügyi intézkedések bevezetése esetén ta
núsítandó m agatartással és a feladatok végrehajtására való 
felkészítéssel;

37. az adott szerv feladatához igazodó szervezet kialakításával, 
a rendszerszemléletű szervezés fejlesztésével. A vezetési-, 
döntési- információs rendszerhez jól igazodó szervezeti fel
építés kialakításával, a korszerű létszám- és m unkaerőgaz
dálkodás, a belső tartalékok feltárása, hasznosítása és a 
munkaszervezés kérdésével, a korszerű vezetés és szervezés 
elméleti kérdéseivel, a különböző szervezeti rendszerekkel 
és modellekkel.

A miniszteri, államtitkári és miniszterhelyettesi közvetlen szer
vek, az államtitkári titkárság, a miniszterhelyettesi titkársá
gok és titkársági osztályok személyi állománya foglalkozzon:

38. a vonatkozó párt- és korm ányhatározatok, jogszabályok, 
belügyi rendelkezések és belügyi iránym utatások megisme
résével, értelmezésével, a gyakorlati m unkában való alkal
mazásával, a jogpolitikai elvek érvényesítésével és a vég
rehajtás ellenőrzésével;

39. a munka, a szervek közötti koordináció tökéletesítésével, 
korszerűsítésével és hatékonyabbá tételével, az ügyintézés 
egyszerűsítésével és gyorsításával, a szervezeti és a vezetői 
m unka színvonala emelésének lehetőségeivel.

A BM Határőrség személyi állománya foglalkozzon:

40. az állam határ békében és rendkívüli viszonyok közötti őr
zésével, a határforgalom  ellenőrzésével, a határrend  fenn-
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tartásával, a harckészültség állandó magas szinten tartá
sával, az objektumőrzési feladatokkal; a személyi állo
m ány politikai felkészítésével, nevelésével, az ifjúságpoliti
kai kérdésekkel;

41. a vezetői állomány a vezetői tevékenységhez szükséges is
m eretek bővítésével, a vezetői utánpótlásra kijelölt állo
m ány a tervezett beosztáshoz szükséges ismeretek, képzett
ség elsajátításával;

42. a hivatásos állomány az adott területre vonatkozó határőri
zeti kérdésekkel, a személyi állomány képzésével, a politi
kai-erkölcsi nevelésével, az oktatás-nevelés katonapedagó
giai elveivel, módszereivel, mindezek eredm ényes alkalma
zásával, a politikai-erkölcsi állapot fenntartásával, az álta
lános katonai rend, szabályzat szerinti élet szilárdításával, 
a rendkívüli események megelőzésével, a karhatalm i és 
és fegyveres biztosítási feladatok végrehajtásával, a felada
tok megoldását segítő szervekkel való együttműködés kér
déseivel;

43. a kijelölt állomány a karhatalm i, fegyveres biztosítási fel
adatok tervezéséből, szervezéséből, irányításából, végrehaj
tásából adódó tennivalóival, a terrorcselekm ények megelő
zésével, felderítésével, megakadályozásával (felszámolásá
val).

A BM Kormányőrség személyi állománya foglalkozzon:

44. a Kormányőrség szolgálati tevékenységére vonatkozó párt
és korm ányhatározatokban, a jogszabályokban és egyéb 
belügyi rendelkezésekben foglaltakkal;

45. a hazai és külföldi tapasztalatok feldolgozásával a korszerű 
biztosítási eljárások és módszerek továbbfejlesztésével, a 
terrorcselekm ényekre utaló jelenségek, illetve egyéb po
tenciális veszélyhelyzetek feltárására és elhárítására, vala
m int a biztosított személyek kivonására foganatosítandó 
hatékony intézkedésváltozatokkal;

46. a szolgálati tevékenységek során alkalmazott közlekedési-, 
biztonság-, fegyverzet- és hírtechnikai eszközök kezelésé
nek módszereivel.
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A BM TOP és az állami tűzoltóság személy állománya foglal
kozzon :

47. a tűzvédelem ről szóló rendeletekkel, különös tekintettel a 
gazdaságirányítási rendszer változásából adódó kérdések
re, a tűzoltóság fejlesztési-beruházási rendjének változá
saival;

48. a tűzoltóság új szerelési szabályzatával, a környezetvédel
mi és a Belügyminisztérium Tűzvédelmi Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatából adódó feladatokkal.

II.

A rendőr-karhatalmi továbbképzés során a feladatok végrehaj
tására kijelölt parancsnoki és törzsállomány:

49. a rendőr-karhatalm i feladatok végrehajtására kijelölt pa
rancsnoki és törzsállomány a továbbképzés során készüljön 
fel az időközben m egjelent szabályozók alapján a rendőr
karhatalm i és fegyveres biztosítási feladatok tervezésére, 

szervezésére és a végrehajtás irányítására;

50. a feladatok végrehajtására kijelölt állomány bővítse isme
reteit és készüljön fel a rendőri-karhatalm i és fegyveres 
biztosítási feladatokból adódó szolgálati tevékenység ellátá
sára. Legyen képes alegységkötelékben és önállóan, harc
rendi elem parancsnokaként, illetve beosztottjaként -  a vo
natkozó rendelkezés szerint -  tevékenykedni. Szerezzenek 
gyakorlati tapasztalatokat az együttműködő erőkkel szer
vezett és végrehajtott csapatgyakorlat során.
A rendőr-főkapitányságok törzsei részére biztosított 12 órás 
karhatalm i fegyveres biztosítási továbbképzésen túl -  
évente 16 órában -  törzsfoglalkozást, törzsvezetési gyakor
latokat kell szervezni az együttm űködésre u talt szervek 
bevonásával;

51. a BM Forradalm i Rendőri Ezred alegységei részére a fegy
veres biztosítási és karhatalm i feladatokra való felkészíté
sére az általános 12 óra helyett, évente 20 órát kell biztosí
tani.
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A lőkiképzés során a szem élyi állomány:

52. a BM Lövészeti Szabályzat előírásainak megfelelően tartsa 
szinten és fejlessze lőkészségét. Az előkészítő-, alap-, szol
gálati és különleges lő- és dobógyakorlatokat a fokozatos
ság elvének megfelelően differenciált követelmények sze
rin t hajtsa végre. Állandóan fejlessze a rendszeresített és a 
rendszeresítésre kerülő fegyverekkel kapcsolatos ism erete
it. Fegyverét a törvényesség szigorú betartása m ellett al
kalmazza.

Az RBV-továbbképzés során a személyi állomány:

53. ismerje meg és sajátítsa el a korszerű tömegpusztító fegy
verek hatásm echanizm usával kapcsolatos ism ereteket, a tö
megpusztító fegyverek ellen történő védekezés lehetőségeit, 
módjait, a rendszeresített egyéni vegyivédelmi eszközöket. 
A különböző szintű gyakorlatokon szerezzen és alakítson ki 
magas szintű jártasságot, mely képessé teszi a tömegpusztí
tó fegyverek hatásai elleni védekezésre, a szolgálati felada
tok végrehajtására.

III.

54. Minden parancsnoki továbbképzésen fel kell dolgozni a 
Belügyminisztérium belső ellenőrzési tevékenységének to
vábbfejlesztéséről szóló 1/1979. BM számú utasításból és a 
BM Feladattervében m eghatározott különböző ellenőrzési 
formákból és módszerekből adódó aktuális helyi feladatokat, 
és -  a közterületi szolgálatot ellátó állomány kivételével 
-  m inden továbbképzésen foglalkozni kell a rendszerfej
lesztéshez és a számítógépes rendszerek használatához 
szükséges alapvető ism eretek oktatásával. Ahol a szolgálati 
érdekek igénylik -  e tém ában -  külön tanfolyam ot lehet 
szervezni.

K étévenként egyszer -  legalább két órában -  ism ertetni 
kell a Belügyminisztérium  Tűzvédelmi Szervezeti és Mű
ködési Szabályzatából és az „M” jellegű feladatokból a 
szervre vonatkozó feladatokat.
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55. A személyi állomány ismerje meg a rendkívüli időszakban 
végrehajtásra kerülő feladatait, m ajd szerezzen kellő jár
tasságot a harckészültségi rendszabályok, különleges intéz
kedések és háborús időszaki feladatok végrehajtásában.

56. A továbbképzéseket -  az állambiztonsági szervek kedvező 
tapasztalatait hasznosítva, a többi szerv számára is -  két- 
három megyei rendőr-főkapitányság összevontan szervez
heti, kivéve a közterületi szolgálatot ellátó állományt, me
lyet helyben kell továbbképzésben részesíteni. Ahol a több 
napos összevonás nem biztosítható, ott havi egy napos 8 
órás továbbképzéseket kell szervezni. Minden szinten, a 
szolgálati tapasztalatok alapján differenciáltan kell az ál
lományt továbbképzésben részesíteni.

57. Az eddiginél nagyobb gondot kell fordítani az állomány po
litikai nevelésére, a hivatástudat további erősítésére. A to
vábbképzések keretében lehetőséget kell terem teni a szak
mai feladatok végrehajtását segítő politikai témák feldol
gozására, és a helyi speciális igények érvényesítésére. Az 
állambiztonsági és bűnügyi állomány foglalkozzon egymás 
szakterületének alaposabb megismerésével is.

58. A belügyi kutatóhelyeken -  a Rendőrtiszti Főiskola, a BM 
Bűnügyi Technikai Intézet, Tudományszervezési Osztály és 
az Egészségügyi Csoportfőnökség -  foglalkoztatott kutatók 
részére a továbbképzést helyben kell megszervezni. A tu
dományos kutatóm unkával m egbízott elvtársakat a szak- 
szolgálati továbbképzés alól m entesíteni kell.

59. A felsőfokú állami iskolai végzettséggel rendelkező (jogá
szok, mérnökök, közgazdászok, orvosok, tanárok stb.) és 
egyéb szakmai végzettségű beosztottak részére lehetőséget 
kell biztosítani a más állami szervek által szervezett szak
mai továbbképző tanfolyamokon való részvételre, és ezt be 
kell szám ítani a szakszolgálati továbbképzésbe.

60. A karhatalm i tem atikát a BM ORFK közbiztonsági és köz
lekedési helyettese, a lőkiképzési tem atikát a BM oktatási 
és közművelődési csoportfőnök adja ki, az RBV-továbbkép
zést a BM ,,M" és szervezési csoportfőnök 1/1983. számú 
intézkedése szerint kell végrehajtani.
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61. A BM központi és területi szerveinél, a BM Határőrségnél 
a speciális ism ereteket igénylő beosztásokban levő (pl.: ön
védelmi parancsnokok, NSZP- U éjjellátó-készülék és táv
csövespuska-kezelők, az akciócsoportokba beosztottak, hír
adástechnikai eszközök kezelésével megbízottak stb.) to
vábbképzésére az évente biztosított időkereten túl a szük
ségnek megfelelően további óraszám biztosítható.

62. A vezetők (parancsnokok) biztosítsák a továbbképzés szer
vezeti feltételeit. A foglalkozások m egtartásába (vezetésé
be) a legjobban felkészült vezetőket (előadókat) kell bevon
ni. A kiadói és a film gyártási tervek alapján előállított ki
adványokat, filmeket a továbbképzésben fel kell használni.

63. A belügyi sajtó rendszeresen jelentessen meg olyan elmé
leti és gyakorlati végrehajtást tükröző tanulm ányokat, cik
keket, amelyek elősegítik a továbbképzés elveinek megvaló
sulását.

64. A Tanulm ányi Munka Szabályzatában foglaltaknak megfe
lelően az állam titkár és a m iniszterhelyettesek -  a tovább
képzés elveivel összhangban, m inden második év november 
15-ig -  kiadják a szakirányításuk alá tartozó szervek szá
m ára a kétéves szakszolgálati továbbképzés kerettem atiká
ját. A tem atika -  amely a rendelkezésre álló idő kéthar
m adára határoz meg feladatokat (egyharmaddal a szervek 
rendelkeznek) -  tartalmazza az oktatási tém ákat, a foglal
kozások módszerét, a kötelező és az ajánlott irodalomjegy
zéket, segédleteket.

Budapest. 1986. február 24.
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