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24/1982. számú 
I N T É Z K E D É S E

a rendőrség fegyverhasználati jogának végrehajtásáról szóló 
19/1982. számú belügyminiszteri utasítás oktatásáról.

Budapest, 1982. november 15.

A rendőrség fegyverhasználati jogáról szóló 1963. évi 2 2 . 
számú törvényerejű rendelet végrehajtására vonatkozó 19/1982. 
számú belügyminiszteri utasítás 37. pontjában kapott felha
talmazás alapján, a fegyverhasználati jog egységes értelme
zése és gyakorlati alkalmazása érdekében - az utasításban 
foglaltak oktatására - kiadom a következő

i n t é z k e d é s t :

1. A 19/1982 . számú belügyminiszteri utasítás oktatását három 
ütemben kell végrehajtani.

2. Az első ütemben a központilag szervezett továbbképzésen
a megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok közbiztonsági 
és közlekedési, bűnüldözési osztályvezetőit, tanulmányi 
csoportvezetőit /alosztályvezetőjét/, a BM Kormányőrség 
tanulmányi alosztályvezetőjét, valamint a központi szer
vek csoportfőnökségeitől, önálló osztályaitól - az ille
tékes vezető által kijelölt - 1-1 főt kell felkészíteni.
A foglalkozás ideje: 1982. november 22-én 09.00-14.00 óráig.
A foglalkozás helye: BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnokság.
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3. Az oktatás második ütemében 1982. december 10-ig a helyi
leg szervezett foglalkozáson a központi szervek osztály- 
vezetőit, alosztályvezetőit, megyei /budapesti/ rendőr-fő
kapitányságok osztály-, alosztályvezetőit, kapitányságve
zetőket és a rendőrkapitánysági osztályvezetőket - a köz
pontilag biztosított oktatócsomag felhasználásával - kell 
felkészíteni. A foglalkozásokat a központi továbbképzésen 
resztvettek szervezzék és vezessék.

4. Harmadik ütemben 1982. december 31-ig a beosztott hivatásos 
állomány részére a közvetlen vezetők tartsák meg az oktatást.

5. Az oktatás megszervezésével a BM IV/II. csoportfőnököt bí
zom meg. A központi foglalkozásra készíttessen oktatócso
magot, és azt a szükséges mennyiségben biztosítsa a szer
vek részére, továbbá adjon részletes tájékoztatást az ok
tatás módszerére vonatkozóan.

6. A foglalkozások alkalmával az illetékes katonai ügyészi 
szervek közreműködésével értékelni kell a fegyverhaszná
latok során szerzett szolgálati tapasztalatokat.

7. A továbbképzés során évenként, illetve a lövészetekre tör
ténő felkészülések alkalmával ismétlődően oktatni kell az 
utasítás rendelkezéseit és annak gyakorlati alkalmazását.

8. A 19/1982. számú belügyminiszteri utasítás 1. pontjába fog
laltakra tekintettel a központi foglalkozásra meg kell hív
ni a BM Határőrség Országos Parancsnokság, a Munkásőrség 
Országos Parancsnokság, az MN Rendészeti Parancsnokság il
letékes szerveinek képviselőit is.

9. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Rendelkezé
seit az érintett állománnyal ismertetni kell. 

Dr . PÉTER JÁNOS 
 r. vezérőrnagyKészült: 100 példányban

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak
Államtitkár elvtársnak

Kapják: Elosztó szerint
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