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2/1982. számú
INTÉZKEDÉSE

a Belügyminisztérium munkájának önkéntes segítői tanácsadói 
csoportok létrehozásáról szóló 22/1981. (BK. 6.) számú belügymi

niszteri parancsban meghatározott feladatok végrehajtásáról

Budapest, 1982. évi január hó 21-én.

A belügyminiszteri parancs -  az önkéntes társadalmi segítők te
vékenységének hatékonyabb ellátása, munkájuk szakszerűbb segí
tése és koordinálása érdekében -  a tanácsadói csoportok létreho
zására rendelkezik.

A miniszteri parancsban meghatározottak végrehajtása érdekében 
-  a rendőrségnél és az állami tűzoltóságnál megalakuló tanácsadói 
csoportokra vonatkozóan -  az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m :

1. Tanácsadói csoportokat lehet szervezni;
a) BM ORFK csoportfőnökségein és a BM Tűzoltóság Orszá

gos Parancsnokságán 1- 3 csoportot 3- 9 fővel,
b) megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokon és tűzoltópa

rancsnokságokon, valamint rendőrkapitányságokon és az 
alsóbb szintű tűzoltóparancsnokságokon 1- 4 csoportot 3-
9 fővel.

2. A BM ORFK csoportfőnökségein és a BM Tűzoltóság Országos 
Parancsnokságán működő tanácsadói csoportok feladata:
a) az önkéntes segítői szolgálattal összefüggő tapasztalatok 

összegyűjtése, értékelése, javaslattétel a hasznosítható ta 
pasztalatok kiterjesztésére;
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b) megbízás alapján az önkéntes segítők munkájához szüksé
ges szakirodalom kidolgozása;

c) közreműködés a politikai nevelőmunkával, a honvédelmi, 
az állam- és közbiztonsági, tűzvédelmi propagandamunká
val összefüggő javaslatok kidolgozásában.

3. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokon és tűzoltópa
rancsnokságokon működő tanácsadói csoportok feladata:
a) az önkéntes segítők felvételét jelölő, ajánló társadalmi és 

gazdasági szervekkel való együttműködés erősítése, a fel
vételi munka javítása;

b) az önkéntes segítők utánpótlását képező ifjúsági szerveze
tek (úttörő, Úttörőgárda, Ifjú Gárda) szakmai tevékenysé
gének segítése;

c) az önkéntes segítői csoportoknál az oktató-nevelő munka 
színvonalának javítása érdekében javaslatok kidolgozásá
ban való részvétel.

4. A rendőrkapitányságokon és az alsóbb szintű tűzoltóparancs
nokságokon működő tanácsadói csoportok feladata:
a) az önkéntes rendőri csoportvezetők, az önkéntes és vállalati 

tűzoltóparancsnokok szolgálatszervező, eligazító, ellenőrző, 
beszámoltató, értékelő tevékenységének segítése, az ezzel 
összefüggő tapasztalatok gyűjtése;

b) kiképzési, továbbképzési anyagok készítése, illetve ezek ké
szítésében való közreműködés, valamint az oktató-nevelő 
munkában való aktív részvétel;

c) az önkéntes segítők felvételét jelölő, ajánló társadalmi és 
gazdasági szervekkel való együttműködés erősítése, a fel
vételi munka javítása;

d) külön megbízás alapján önkéntes rendőri csoportok, tűzoltó 
egyesületek, vállalati tűzoltóságok tevékenységének ellen
őrzése.

5. A tanácsadói csoportok tagjai:

a) munkájuk során hasznosítsák a belügyi szolgálatuk alatt
szerzett tapasztalatokat;

b) tartsanak szoros kapcsolatot a rendőrség, határőrség és a 
tűzoltóság azonos szintű tanácsadói csoportjaival.

6. A csoportokat a tagok szakmai előképzettségének megfelelően 
úgy kell kialakítani, hogy igazodjon az adott szerv önkéntes 
segítőinek létszámához, munkaterületenkénti megoszlásához.

7. Nem lehet tagja a tanácsadói csoportnak az, akit a hivatásos 
állományból fegyelmi úton bocsátottak el.

8. A szervezésért, irányításért és foglalkoztatásért felelősök biz
tosítsák a tanácsadói csoportok működéséhez szükséges anyagi, 
technikai és pénzügyi eszközöket, feltételeket.
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9. A tanácsadói csoportok létrehozásával kapcsolatos szervezési 
feladatokat úgy kell végrehajtani, hogy azok tevékenységüket 
1982. április 1-től megkezdhessék.

10. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Az intézkedés
ben foglaltakat a személyi állománnyal, az önkéntes rendőrök
kel, az önkéntes és vállalati tűzoltókkal ismertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k.,
r. altábornagy 

miniszterhelyettes
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Készült: 460 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek.

főcsoportfőnök-helyettesek,
Tűzoltóság orsz. pk.,
ORFK II- 1., 2. Osztály vezetője,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, közbiztonsági helyette
seik,
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok,
BRFK GÖP parancsnoka,
BM TOP központi és területi szervei (210 pld.).
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