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

10—27/4/1978.

A M A G Y A R  N ÉP K Ö ZTÁ R S A S Á G 
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R - H E L Y E T T E S ÉNEK  

4/1978. számú
INTÉZKEDÉSE

a közbiztonsági szervek hivatásos állományának 1978. évi 

szakszolgálati továbbképzési tematikájáról

Budapest, 1978. évi február hó 22-én.

A 24/1975. számú miniszteri parancs 6/b. alpontja szerint elkészí
tett szakszolgálati továbbképzési tematika végrehajtása érdekében 
kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A BM ORFK központi és területi szervek hivatásos állománya 
1978. évi szakszolgálati továbbképzését a jelen intézkedéssel ki
adott tematikák alapján kell végrehajtani.

2. A rendőr-főkapitányságok törzsei részére — a rendőr karhatal
mi továbbképzésre biztosított 16 órán túl — a törzsfoglalkozá
sok, törzsvezetési gyakorlatok végrehajtásához a 3/1976. sz. mi
niszterhelyettesi paranccsal kiadott Irányelvekben biztosított le
hetőség alapján kell felhasználni további 32 órát.

3. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k .
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 60 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak. 
Kapják: elosztó szerint.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS!

TOVÁBBKÉPZÉSI KERETTERV

a BM ORFK szakirányítása alá tartozó rendőr-főkapitányságok 

személyi állományának 1978. évi szakmai továbbképzéséhez

BŰNÜGYI SZOLGÁLAT

Bűnüldözési állomány:

1. Kiemelten kezelt körözési ügyekben teendő intézkedések.

Kötelező irodalom: A Rendőrség Körözési M unkájának Szabályzata.

Javasolt irodalom: A Bűnügyi N yilvántartási Szabályzat vonatkozó 
fejezete.

6 óra

2. A tárgykörözési m unka szerepe a legális és illegális értékesítésben, je 
lentősége a felderítésben.
Kötelező irodalom: A Rendőrség Körözési M unkájának Szabályzata.

A BM II I. csoportfőnökének és a BM N yilvántar
tó Központ vezetőjének 3 1977. számú együttes in
tézkedése.

6 óra

3. A pártfogó felügyelettel kapcsolatos rendőri feladatok.

Kötelező irodalom: A 7/ 1977. sz. belügym iniszteri utasítás.

Javasolt irodalom: Az utógondozásról szóló 1975. évi 20. sz. tvr., a 
3/ 1975. sz. IM rendelet.

6 óra

Az előkészületben lévő parancsokból és szabályzatokból, m egjelenésük 
esetén 1978. III. félévében javasoljuk beütem ezni:

4. A veszélyes bűnözők nyilvántartásba vételének és ellenőrzésének 
rendje.
Kötelező irodalom: A kiadásra kerülő belügym iniszteri parancs.

8 óra
5. A bűnügyi operatív felderítő m unka szabályzata.

Kötelező irodalom: A kiadásra kerülő szabályzat.
8 óra

6. A bűnügyi szervek „B” ellátm ányának, valam int ,.K” és „T” lakások 
költségének szabályzata.

Kötelező irodalom: A kiadásra kerülő szabályzat.
6 óra

összesen: 40 óra
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Népgazdasági és társadalmi tulajdonvédelmi állomány:

1. A 7 1976. BM Utasítás és az 5 1976. BM-h intézkedés alapján készített 
tervek 1977. évi végrehajtásának tapasztalatai, az egyes népgazdasági 
ágak társadalm i tulajdonvédelm i helyzetéről készített értékelések.

Irodalom: A BM ORFK I—2. Osztálya által készített értékelés.

4 óra

2. Az operatív hálózati és felderítő m unka szabályainak végrehajtási ta 
pasztalatáról készült felmérés értékelése.

Irodalom: A BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség által készített érté
kelés.

4 óra
3. Közgazdasági ism eretek:

a) Az ellenőrzési rendszerben bekövetkezett változások értékelése.

— A pénzügyi ellenőrzésről.

— A KNEB ellenőrzési rendszere.

b) A közgazdasági szabályozók érvényesülésének időszerű kérdései.

c) A kiemelt beruházások vagyonvédelmi helyzete.

d) A mezőgazdasági term ékforgalmazásról.

e) A belkereskedelem üzembiztonsági és társadalm i tulajdonvédelm i 
feladatai.

f) Az idegenforgalom időszerű kérdései:

— a hamispénz forgalmazása az utasforgalomban,

— a kábítószerfogyasztás és csempészés időszerű kérdései.

g) A közúti szállítás helyzete.

h) Az autóalkatrészkereskedelem  helyzete.

20 óra

4. A BM ORFK I- 2. Osztálya által, az egyes népgazdasági ágak társa
dalmi tulajdonvédelm i helyzetéről készített
TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS

Irodalom: A BM ORFK I- 2. Osztály kiadványa.
4 óra

5. A népgazdaság és a társadalm i tulajdon védelmével kapcsolatosan 
megjelenő tanulm ányok, kiadványok, jogszabályok, bírósági, ügyészsé
gi állásfoglalások oktatása.

Irodalom: A megjelenés szerint.
4 óra

6. Az állomány m unkáját szabályozó parancsok, utasítások, intézkedések 
folyamatos ismertetése, illetve oktatása.

Irodalom: A megjelenés szerint.
4 óra

f

összesen: 40 óra
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Vizsgáló állomány:

1. A feljelentés politikai, jogi és krim inalisztikai jelentősége.
A feljelentés felvételének taktikája.
A vagyon elleni bűncselekmények ügyeiben felvett feljelentések ta r
talma.

Irodalom: Kriminalisztika általános rész. 1961. 450—479. old.

3 óra

2. A feljelentés-kiegészítés jogintézm ényének lényege, alkalm azásának 
helyes gyakorlata.

Irodalom: Büntető Eljárásjog BM 1974. 324—333. old.
Dr. Járm ai Tibor: A Feljelentés kiegészítéséről. Belügyi 
Szemle 1976. évi 7. szám 61. old.
Dr. Szigligeti Tibor r. a lezr.: Feljelentés kiegészítés jelentő
sége a gazdasági bűncselekményeknél. Belügyi Szemle 1977. 
évi 8. szám 92. old.

3 óra
3. A fogdaügynök alkalmazásának célszerűsége és taktikája.

A fogdaügynök által szolgáltatott adatok realizálásának módszerei.

Irodalom: Főiskolai jegyzet.
4 óra

4. A bűncselekmények elkövetését elősegítő és lehetővé tévő okok, körül
m ények feltárása, a szignalizáció.

Irodalom: Az I—3. osztályvezetők továbbképzésének anyaga, helyi ta 
pasztalatok.

2 óra

5. A 3185 1976. sz. Mt. Határozat végrehajtásának 1977. évi tapasztalatai 
a vizsgálati m unkában. További feladatok.

Irodalom: Az I—3. osztályvezetők továbbképzésének anyaga, helyi el
lenőrzések tapasztalatai.

3 óra
6. Egyéb oktatás.

(Megjelenő jogszabályok, parancsok, utasítások, állásfoglalások, szak
mai anyagok ismertetése, oktatása.)

25 óra 

összesen: 40 óra

Bűnügyi Technikusi állomány:

A bűnügyi technikusok és szakértők;

1. — a bűnügyi technika alkalmazásának új eljárásai és módszerei.
— a forró nyomon üldözés bűnügyi technikai kérdései.

30 óra
2. Egyéb oktatás.

(Megjelenő jogszabályok, parancsok, utasítások, állásfoglalások ism er
tetése, oktatása.)

10 óra 

összesen: 40 óra
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Járási technikai felelősök;

— a továbbképzés 3 hetes bentlakásos tanfolyam on történik.

A nyomozókutya vezetők;

— a továbbképzés 1 hetes bentlakásos tanfolyam on történik.

Közbiztonsági állomány;

1. Az 1977. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzet alakulása, az 1978. év 
főbb feladatai a közbiztonság szilárdítása területén.

Irodalom: 1974. évi 17. sz. tvr.; a 39 1974. (XI. 1.) sz. MT rendelet és a 
2015 1976. (VI. 17.) MT sz. határozat, a BM ORFK vezetőjé
nek 3 1977. (IX. 14.) sz. körlevele. Belügyi Szemle 1977. évi
8. száma.

2 óra

2. A 7 1977. (V. 23.) sz. BM paranccsal életbe lép tetett ,,A Rendőrség 
Szolgálati Szabályzata” feldolgozásának és alkalmazásának tapasztala
tai, a közbiztonsági állomány szakszerű intézkedési készségének ala
kulása és feladatai.

Irodalom: A Rendőrség Szolgálati Szabályzata. 39 1974. (XI. 1.) MT 
rendelet. Belügyi Szemle 1977. évi 8—9. száma.

4 óra

3. Körzeti Megbízotti Szabályzat.

Irodalom: 39 1974. (XI. 1.) MT rendelet. 1978. első negyedévben ki
adásra kerülő körzeti megbízotti szabályzat.

4 óra

4. BM Önkéntes Segítői Szabályzatban előírt rendelkezések végrehajtá
sának tapasztalatai és további feladatok.

Irodalom: 26 1975. (X. 15.) sz. MT rendelet, BM Önkéntes Segítői Sza
bályzata. BM ORFK közbiztonsági és közlekedési helyettese 
35/1977. sz. (VIII. 22.) körlevele.

2 óra

5. A közbiztonsági parancsnoki nevelőmunka helyzete és feladatai.

Irodalom: 39 1974. (XI. 1.) MT rendelet. A Rendőrség Szolgálati Sza
bályzata III. rész. Jelentés: A közbiztonsági parancsnoki 
munka helyzetéről és a fejlesztés feladatairól. (Miniszterhe
lyettesi értekezlet anyaga.)

4 óra

6. A közlekedésbiztonság 1977. évi helyzete és az együttműködés fejlesz
tésének további feladatai.

Irodalom: 1 1975. (II. 5.) KPM—BM együttes rendelet. M inisztertaná
csi előterjesztés a közlekedésbiztonság helyzetéről.

t

2 óra

— 4 —
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7. A 7 1976. sz. BM utasítás és az 5 1976. sz. m iniszterhelyettesi intézke
dés végrehajtásának tapasztalatai, a társadalm i tu lajdon védelmével 
összefüggő közbiztonsági feladatok.

Irodalom: 3185 1976. (VI. 17.) MT határozat, Belügyi Szemle 1977. évi
4. és 8. száma.

2 óra

8. A 4 1976. (VII. 24.) sz. BM rendelet és a 6 1976. sz. BM utasítás végre
hajtásának tapasztalatai, a kényszerintézkedéssel kapcsolatos köz- 
biztonsági megelőző feladatok.

Irodalom: 4 1976. (VII. 24.) sz. BM rendelet, 6 1976. sz. BM utasítás. 
2015 1976. (VI. 17.) MT határozat (határozatok tára).

2 óra

9. A polgári fegyveres őrség feletti felügyelet és ellenőrzés feladatai.

Irodalom: 39 1976. (X. 30.) MT rendelet. Az új működési és szolgálati 
szabályzat.

2 óra

10. A 6 1966. BM—OVH sz. együttes utasítás és végrehajtási utasításból 
eredő közbiztonsági feladatok.

Irodalom: 6 1966. BM—OVH sz. együttes utasítás és végrehajtási u ta
sítás. Árvízvédelmi Szabályzat. A Rendőrség Szolgálati 
Szabályzata: 514—516. old.

2 óra

11. A közbiztonságú állományú rendőrök sérelm ére elkövetett hivatalos 
személy elleni erőszak bűntettének alakulása, a megelőzés feladatai.

Irodalom: A Rendőrség Szolgálati Szabályzata: 339—344. 404—469.;
az 50— 10 6 1976. csoportfőnökhelyettesi körlevél. Belügyi 
Szemle 1977. 9. sz.

2 óra

12. A közbiztonsági állomány erkölcsi-politikai, fegyelmi helyzete, az 1977. 
évi fegyelmi statisztika alapján. A fegyelmi helyzet erősítésének továb
bi feladatai.

Irodalom: A Belügyminisztérium  Fegyelmi Szabályzata. A Rendőrség 
Szolgálati Szabályzata III. rész 166— 199. pontok.

2 óra

13. A közbiztonsági szervek ellenőrzési rendszere, tartalm a, form ái és mód
szerei.

Irodalom: Szabályzat a járőr- és őrszolgálat szervezéséhez, irányításá
hoz és ellátásához: IV. fejezet 146— 158. pontok. Körzeti 
Megbízotti Szabályzat III. fejezet 26—36. pontok. Belügyi 
Szemle 1974. év 8. szám.

2 óra
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14. A víziközlekedés szabályai, a vízi- és fűrdőrendészettel kapcsolatos
rendőri feladatok.

Irodalom: 2 1966. (IX. 25.) sz. BM rendelet, 15 1967. (IV. 28.) BM-he- 
lyettesi utasítás. 1 1964. (IV. 23.) BM sz. rendelet és végre
hajtására kiadott BM II. főcsoportfőnöki utasítás.

2 óra

15. A szabálysértési törvény végrehajtásának tapasztalatai, az állomány 
szabálysértési tevékenysége.

Irodalom: A 21 1975. (IX. 11.) sz. BM utasítás és állam titkári végre
hajtási utasítás.

4 óra

16. A fogdaőri és kísérő szolgálat helyzete, a fogdák ellenőrzésének szabá
lyai, a rendkívüli események megelőzése.

Irodalom: A Rendőrség Fogdaszabályzata, 2. sz. Közbiztonsági Tájé
koztató.

2 óra

összesen: 40 óra

Vízirendészeti rendőrkapitányságok személyi állománya:

1. Vízimentő szolgálat ellátása. Elsősegély nyújtási és vízbőlmentési gya
korlat.

Irodalom: Elsősegélynyújtási ism eretek kézikönyve.

12 óra

2. Víziközlekedési ismeretek. Hajózási Szabályzat. A hajózás biztonsága.

Irodalom: Hajózási Szabályzat, 1963. évi 16. sz. tvr. és a végrehajtására 
kiadott jogszabályok.

4 óra

3. A víziközlekedés, vízirendészeti igazgatás. Engedélyek, szabálysértési 
eljárás, helyszínbírságolás, szignalizáció.

Irodalom: 2 1966. (IX. 25.) BM számú rendelet és a végrehajtásra ki
adott 15 1967. (IV. 28.) számú belügym iniszter-helyettesi 
utasítás, 17.1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet, Hajózási 
Szabályzat, 50—26 1 1972. (III. 14.) BM II II. és igazgatás- 
rendészeti csoportfőnök együttes utasítása.

3 óra

4. Kisvízi járm ű-rendészet, vízirendezvények engedélyezése, ellenőrzése.

Irodalom: Hajózási Szabályzat II. rész, 1 1964. (VI. 2.) BM—KPM sz.
együttes rendelet és a végrehajtására kiadott 16100 1964. sz. 
BM II. főcsoportfőnöki utasítás, 5 1974. (V. 21.) és a 10 
1975. (IX. 27.) KPM számú rendeletek, 8 1975. (IX. 14.) és 
a 3 1976. (III. 12.) KPM számú rendeletek, 12 1977. számú 
BM ORFK II- 1. osztályvezetői körlevél.

4 óra

— 6 —
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5. Kikötök, kikötőrendek, lekötök, m enedékhelyek ellenőrzésével kapcso
latos rendőri feladatok.

Irodalom: Hajózási Szabályzat, a kikötők rendjére vonatkozó KPM 
rendelet (kiadás alatt), a területileg illetékes kikötők rendje.

2 óra

6. A víziközlekedési, — hajózási — balesetek, káresetek esetén alkalm a
zandó rendőri intézkedések.

Irodalom: Hajózási Szabályzat, 50—216 4 1965. sz. BM II III. csoport
főnöki utasítás, 02 1972. számú BM -helyettesi parancs.

3 óra

7. Fürdőrendészettel és a jégen való közlekedéssel, sporttevékenységgel 
összefüggő vízirendészeti feladatok.

Irodalom: 1 1964. (IV. 23.) BM számú rendelet és a végrehajtására ki
adott 16100 1964. BM II. főcsoportfőnöki utasítás, az 1970. 
évi 4. számú Közlekedésrendészeti Tájékoztató.

3 óra

8. Halászat, horgászat ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályok és vízirend
őri feladatok.

Irodalom: 1961. évi 15. számú tvr. és a végrehajtására kiadott 1 1962.
(I. 24.) FM számú rendelet, valam int az azóta kiadott módo
sítások és kiegészítések.

2 óra

9. A vízgazdálkodással kapcsolatos alapvető ismeretek. Árvízvédekezés, 
vízszennyeződés, part és környezetvédelem.

Irodalom: 1964. évi IV. tv. és a végrehajtására kiadott 32 1964. (XII,
13.) Korm. számú rendelet, valam int az azóta kiadott módo
sítások és kiegészítések, 1967. évi II. tv. és a végrehajtásra 
kiadott rendeletek, 17 1968. (IV. 14.) Korm. sz. rendelet, va
lam int módosítások és kiegészítések.

3 óra

10. A Belügyminisztérium m unkájának önkéntes társadalm i segítői bevo
nása a vízirendészeti feladatok ellátásába. Együttm űködés a mező-, 
hal-, vad-, gát- és vízi objektumok őreivel.

Irodalom: 19 1968. (V. 21.) és a 31 1972. (X.22.) MT számú rendeletek, 
28 1976. (X. 5.) MT számú rendelet, 36 1968. (IX. 27.) és a 
22 1975. (XI. 6.) MÉM sz. rendeletek, 4 1976. sz. belügym i
niszteri parancs.

2 óra

11. A szolgálati vízi járm űvek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsola
tos feladatok, szervizmunkák, okmánykezelések.

Irodalom: G—4. és G—4 a. Szakutasítások.
2 óra

összesen: 40 óra

— 7 —
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(A továbbképzési foglalkozásokat a vízirendészeti rendőrkapitányság — 
székhelyeiken — az állomány 50—50%-os összevonásával ta rtják  meg.)

Közlekedésrendészeti állomány:

A forgalomellenőrző és útellenőrző állomány részére;

1. A KRESZ forgalmi szabályaiból:
—: a közúti jelzések,
— a közlekedésben való részvétel szabályai,
— a vegyes rendelkezések,
— a fogalmak.

Irodalom: Az 1 1975. (II. 5.) KPM —BM számú együttes rendelet 10— 
20. §, 3—5. §. 43—50. §. 60—63. §-ok és a függelékek.

10 óra

2. A járm űvek közúti műszaki ellenőrzése és az áruszállítás ellenőrzése.

Irodalom: A 23 1975. (XII. 31.) KPM számú rendelet, az „Ú tm utató” a 
BM Tanulm ányi és Propaganda Csoportfőnökség kiadványa 
1977. és a BM Országos rendőr-főkapitány Közbiztonsági és 
közlekedési helyettesének 11 1977. sz. „Intézkedése” .

6 óra
3. A gépjárm űvek elszállítása.

Irodalom: A KRESZ 59. § (1) bek. és a BM Országos rendőr-főkapi
tány Közbiztonsági és Közlekedési helyettesének 10 1977. 
sz. „Intézkedése”.

4 óra
4. A Szolgálati Szabályzatból:

— a rendőrség feladata;
— a szolgálati tagozódás;
— a rendőr m agatartása;
— a szolgálati jogok és kötelezettségek.

Irodalom: A Magyar Népköztársaság belügym iniszterének 7 1977. (V.
23.) sz. parancsának 8—26., 27— 85., 166—224., 271—277. és 
303—508-as pontjai.

10 óra
5. Az útellenőrző rendőri szervek működési szabályzata.

Irodalom: A BM II II. csoportfőnök 1 1977. sz. parancsa.

2 óra

6. A közúti forgalombiztonság alakulása 1977-ben és az ebből adódó fel
adatok.

Irodalom: A közúti baleseti és tevékenységi statisztika értékelése.

4 óra

7. A jövőben kiadásra kerülő és a szakterületet érintő rendelkezések, a 
helyi problémák és feladatok oktatása.

4 óra

összesen: 40 óra
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A balesethelyszínelő és vizsgálói állomány részére:

1. A tárgyi és személyi bizonyítékok rögzítésének rendszere és módszere 
a közlekedési bűncselekmények esetén.

Irodalom: A M agyar Népköztársaság belügym iniszter-helyettesének 
24 1973. (XII. 13.) számú utasítása és a közlekedési tájékoz
tató 7 1972. száma.

6 óra

2. A nyomozás elrendelése, lefolytatása, feljelentés kiegészítése, nyomo
zás megtagadása, határidők betartásának eljárási szabályai, a gyakorla
ti végrehajtás metodikája.

Irodalom: A M agyar Népköztársaság belügym iniszterének 10 1973. (IX. 
25.) számú utasítása.

8 óra

3. A közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos legfelsőbb bírósági ál
lásfoglalások és iránym utatások.

Irodalom: Bírósági határozatok gyűjtem énye, illetve a BM Tanulm ányi 
és Propaganda Csoportfőnökség kiadványa 1977.

6 óra

4. A közúti forgalombiztonság alakulása 1977-ben és az ebből adódó fel
adatok.

Irodalom: A közúti baleseti és tevékenységi statisztika értékelése.

4 óra
5. A Szolgálati Szabályzatból:

— a rendőrség feladata;
— a szolgálati tagozódás;
— a rendőr m agatartása;
— a szolgálati jogok és kötelességek.

Irodalom: A M agyar Népköztársaság belügym inisztere 7 1977. (V. 23.)
sz. pam acsának 8—26., 27—85., 166—224., 271—277. és 
303—508-as pontjai.

10 óra

6. A jövőben kiadásra kerülő és a szakterületet érintő rendelkezések, a 
helyi problémák és feladatok oktatása.

6 óra

összesen: 40 óra

A közlekedési alosztályvezetők és helyettesek, a főelőadók és előadók ré
szére:

1. A közlekedéspolitikai koncepció közúti közlekedési feladatainak végre
hajtása.

Irodalom: A „Közlekedés Politika” c. kiadvány IV., V. és VI. fejezete 
a BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség kiadvá
nya 1977.

4 óra

— 9 —
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Irodalom: Az OKBT Titkárságának 5. számú tájékoztatója 1977.

2. A közlekedésbiztonsági tanácsok 1980-ig szóló feladatai.

4 óra

3. Az iskoláskor előtti közlekedési nevelés hatékony form ái és módszerei.

Irodalom: A „Közlekedésre nevelés az óvodában” c. kiadvány 1977. 
Kiadta a Pedagógusok Szakszervezete.

4 óra

4. A közlekedés pszichológiai kutatási eredm ények gyakorlati alkalm azá
sának lehetőségei.

Irodalom: Az OKBT Titkárságának 1978. évi kiadványa.

4 óra

5. A gyalogosátkelőhely telepítésének irányelvei a település belterületén.

Irodalom: A 2/1976. (II. 29.) KPM sz. rendelet vonatkozó rendelkezé
sei és a fenti című KPM kiadvány 663672 1976.

2 óra

6. A közúti forgalmi rend kialakítása és a közúti jelzések elhelyezése.

Irodalom: A 2 1976. (II. 29.) KPM sz. rendelet és a végrehajtására ki
adásra kerülő végrehajtási értelmezése.

4 óra

7. Az előadók működési szabályzata.

Irodalom: A BM ORFK II. csoportfőnök által kiadásra kerülő szabály
zat és a kapcsolódó rendelkezések.

6 óra

8. A gépjárm űvek időszakos felülvizsgálatának feltételei és a gépjárm ű- 
vezetők pályaalkalmassági vizsgálatának elvei.

Irodalom: A jövőben kiadásra kerülő KPM—BM együttes, illetve KPM 
rendelet.

4 óra

9. A közúti forgalombiztonság alakulása 1977-ben és az ebből adódó fel
adatok.

Irodalom: A közúti baleseti és tevékenységi statisztika értékelése.

4 óra

10. A jövőben kiadásra kerülő és a szakterületet érintő rendelkezések, a 
helyi problémák és feladatok oktatása.

4 óra

összesen: 40 óra
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A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok karhatalmi operatív törzse:

1. A figyelés és felderítés megszervezésének feladatai. Jelentés — értesí
tés — rendje. A rendőri vezető — törzs — tevékenysége a felderítő- 
diverziós csoportok felszámolásának megszervezésében és vezetésében. 
(A BM II II. és ,,M” és Szervezési csoportfőnök 01 1977. számú közös 
intézkedése alapján.)

2 óra
•

2. Saját és együttm űködésre u talt alegységek tevékenységének megszer
vezése, összehangolása és vezetése felderítő- diverziós csoportok fel
számolásában, híreszközök alkalmazásával.

Csoportos foglalkozás 4 óra 
tanterem ben, térképen

3. A rendőrségnél rendszeresített rádióeszközök műszaki adatai, üzembe 
helyezése, forgalmazás szabályai, az URH rádióösszeköttetés sajátos
ságai.

Csoportos foglalkozás 2 óra 
tanterem ben, illetve terepen

4. Század erejű alegység tevékenységének megszervezése bekerítés vég
rehajtásakor.

2 óra

Csoportos foglalkozás 4 óra

5. Csapaterővel megoldandó rendőr- karhatalm i feladatok anyagi-, tech
nikai és egészségügyi biztosításának megszervezése és végrehajtása.

Irodalom: 12 1977. sz. BM parancs.

K arhatalm i Segédlet. Ksz. 0510. (2. rész, V. fejezet, 3. rész,
IV. fejezet).

BM II II. és ,,M’; és Szervezési csoportfőnök 01 1977. számú
Közös Intézkedés,

Központilag kiadott — sokszorosított — előadások.

2 óra

összesen: 16 óra

A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok, városi- és járási, városi, (ke
rületi) rendőrkapitányságok közbiztonsági és közlekedésrendészeti osztály, 
alosztályvezetői és helyettesei, a városi- és járási, városi (kerületi) rendőr- 
kapitányságok, vízirendészeti kapitányságok.

1. A figyelés és felderítés megszervezésének feladatai. Jelentés, értesítés 
rendje a felderítő- diverziós csoportok felszámolásának megszervezésé
ben. (A BM II II. és ,,M” és Szervezési csoportfőnök 01 1977. számú kö
zös intézkedés alapján.)

2 óra

2. Ellenséges felderítő- diverziós csoportok elleni harc.

2 óra
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3. A biztosító szolgálat — út, vasút, sport, kulturális — tervezésével, szer
vezésével és végrehajtásával kapcsolatos parancsnoki feladatok. A hír
adó szolgálat feladata, az összeköttetés felépítése — rendszere — biz
tosítás végrehajtása alkalmával.

2 óra

Gyak. fogl. 2 óra

4. A rendőrségnél rendszeresített rádióeszközök, műszaki adatai, üzembe 
helyezése, forgalmazás szabályai, az URH rádióösszeköttetés sajátossága.

Csoportos foglalkozás 2 óra 
tanterem ben, illetve terepen

5. Ellenséges tömeg szétoszlatásának megtervezése és megszervezése szá- 
zad-erővel.

Csoportos foglalkozás 4 óra 
tanterem ben

6. Csapaterővel megoldandó rendőr- karhatalm i feladatok anyagi- tech
nikai és egészségügyi biztosításának megszervezése és végrehajtása.

Irodalom: 12 1977. sz. BM parancs

Karhatalm i Segédlet. Ksz. 0510. (2. rész, V. fejezet. 3. rész, 
IV. fejezet)
Tömegoszlatás elvi és gyakorlati kérdései
BM II II. és „M” és Szervezési csoportfőnök 01 1977. számú
közös intézkedése

Központilag kiadott előadás
Rendőrség Szolgálati Szabályzata
Rendőrség Alaki- Karhatalm i Szabályzata
19 1977. számú csoportfőnöki körlevél és a '9 1977. számú
intézkedés.

2 óra

összesen: 16 óra

Városi és járási, városi, (kerületi) vízirendészeti rendőrkapitányságok köz- 
biztonsági és közlekedésrendészeti előadók, őrsparancsnokok, őrsparancs
nok-helyettesek, váltásparancsnokok, körzeti megbízottak, fogdaőr parancs
nokok és a végrehajtó szolgálatot ellátó beosztott állomány:

1. A figyelőszolgálatról és a figyelő őrszemről általában. Az ellenséges fel
derítő- diverziós csoportok és légideszant figyelésével és ezek észlelé
sének jelentésével kapcsolatos feladatok.

2 óra

gyakorlati foglalkozás 4 óra 
terepen

2. A biztosító szolgálat — út, vasút, sport, kulturális — tervezésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok. Híradóösszeköttetés felépítése, 
rendszere biztosító szolgálat végrehajtása alkalmával.

4 óra
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3. A rendőrségnél rendszeresített rádióeszközök, műszaki adatai, üzembe 
helyezése, forgalmazás szabályai, az URH rádióösszeköttetés sajátossá
gai.

Csoportos foglalkozás 2 óra 
tanterem ben, illetve terepen

4. Ellenőrző átengedő pont, csapda, leshely szolgálat egyes harcrendi ele
mei parancsnokainak feladatai.

1 óra

G yakorlati foglalkozás 3 óra

Irodalom: 12 1977. sz. BM parancs,

K arhatalm i Segédlet. Ksz. 0510. (2. rész, V. fejezet, 3. rész, 
IV. fejezet),
BM II/ II. és ,,M” és Szervezési csoportfőnök 01/1977. számú 
közös intézkedés,
Rendőrség Szolgálati Szabályzata,
Rendőrség Alaki- K arhatalm i Szabályzata,
19 1977. sz. csoportfőnöki körlevél és 9 1977. számú intéz
kedés.

összesen: 16 óra

Az alegységbe szervezett rendőri állomány:

I. negyedévben:

Vasút, közútbiztosítási feladatok gyakoroltatása a BM 12 1977. számú pa
rancs, a BM ORFK-h. 9 1977. sz. intézkedése által előírtaknak megfelelően.

G yakorlati foglalkozás 8 óra

II. negyedévben: Üldözés végrehajtása.

— üldözőcsoport parancsnok,
— üldözőcsoportba beosztott rendőrök feladatainak gyakoroltatása.

Gyakorlati foglalkozás 8 óra

III. negyedévben: Bekerítés végrehajtása.

— bekerítőcsoport parancsnok,
— harcrendi elemek parancsnokainak,
— harcrendi elemekbe beosztott rendőrök feladatainak gyakoroltatása.

Gyakorlati foglalkozás 8 óra

IV. negyedévben: EÁP, csapda, leshely gyakoroltatása.
— EÁP, csapda, leshely parancsnok,
— harcrendi elemek parancsnokainak,
— EÁP, csapda, leshely szolgálatba beosztott rendőrök feladatainak gya

koroltatása.
Gyakorlati foglalkozás 8 óra 

összesen: 32 óra
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Igazgatásrendészeti szolgálat:

1. A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló törvény 
ism ertetése, a gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatok meg
vitatása.

Kötelező irodalom: 1977. évi I. Tv. 9 1977. BM sz. utasítás.

Ajánlott irodalom: Az államigazgatási eljárás Tv. m agyarázata. 
(Közgazd. Jogi Kiadó 1976.)

4 óra

2. Az állam titok és szolgálati titok  védelmének, betartásának kérdései.

Kötelező irodalom: Az állam titok és szolgálati titok védelme.
(BM Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség 
1977.)

2 óra

3. A külföldre utazásról és az útlevelekről megjelenő jogszabályok fel
dolgozása.

Kötelező irodalom: Az 1978-ban megjelenő jogszabályok és belügyi 
rendelkezések.

8 óra

4. A fellebbezési és panaszeljárás az idegenrendészeti szervek előtt. 

Kötelező irodalom: 1957. évi IV. Tv. 45—54. §, 64—66. §.
4 óra

5. Az állampolgársági és a családjogi törvények idegenrendészeti vonat
kozásainak tanulmányozása.

Kötelező irodalom: 1957. évi VI. törvény; 1974. évi I. törvény; 12/ 
1974. (V. 14.) MT rendelet.

2 óra

6. A Rendészeti Osztály által elkészített szabátysértésekkel. lőfegyvertar
tási engedélyek bevonásával, valam int a személyi igazolvány és lak
cím bejelentéssel kapcsolatos állásfoglalások értékelése.

Irodalom: Az 1977. évi 2. számú igazgatásrendészeti tájékoztató.

4 óra

7. A rendőrhatósági kényszerintézkedések új jogi szabályozásának gya
korlati tapasztalatai.

Javasolt irodalom: A BM ORFK igazgatásrendészeti helyettesének a 
közeljövőben kiadásra kerülő elvi állásfoglalása, 
valam int az összefoglaló jelentés.

4 óra

8. A bírságolási politika egységes alkalmazásának gyakorlata a szabály
sértési munkában.

Javasolt irodalom: A Legfelsőbb Bíróság 12. sz. irányelvének szabály
sértési büntetésekre is vonatkoztatható részei.

6 óra
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9. A személyi igazolványról és a lakcím bejelentésről szóló rendeletek, u ta
sítások módosítása tárgyában kiadott jogszabályok.

Javasolt irodalom: 3 1974. (VI. 27.)
6 1974. (XI. 20.) BM sz. rendeletek;
5 1975. sz. belügym iniszteri utasítás;
4 1974. sz. állam titkári utasítás.

6 óra

összesen: 40 óra

A BM kinevezett és szerződéses polgári alkalmazottainak továbbképzése:

1. Általános szolgálati ism eretek.

2. Á llam titok és szolgálati titok védelme.

3. A Belügyminisztérium  Ügykezelési Szabályzata.

4. Szakszolgálati ism eretek (a konkrét m unkakörök és a szerv helyi igé
nyeinek megfelelő sajátos rendelkezések).

Budapest, 1978. február 22.

Készült: 42 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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