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I N T É Z K E D É S E

a Magyar Népköztársaság belügyminisztere 24/1981. 
számú parancsában foglaltak végrehajtására

Budapest, 1981. október ...rí......

A Belügyminisztérium személyi állományának jogtisztelő, a szocialista törvényességet maradéktalanul

 érvényesítő, a jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek következetes érvényre 

juttatását biztosító, a szocialista erkölcsi követelmények megfelelő magatartásra ösztönző 

hatásának növelését, valamint a szolgálati rendnek és fegyelemnek a megszilárdítását célzó 

megelőző, nevelőmunka további erősítése, illetve a katonai igazságügyi szervekkel való kap

csolat fejlesztése érdekében a BM IV/II. Csoportfőnökség vezetői és a BM-tanintézetek pa

rancsnokai a szolgálati területükön a következőkben meghatározott feladatok időarányos 

végrehajtásáról gondoskodjanak az 1981-1985 közötti időszakban:

1. A BM IV/II. Csoportfőnökség vezetése részéről:

a) A Belügyminisztérium központi folyóirata, a Belügyi Szemle és képes hetilapja, a 
Magyar Rendőr — a személyügyi miniszterhelyettes által meghatározott követelmé
nyeknek megfelelően — foglalja a szerkesztési irányelvekbe, az azok végrehajtását 

biztosító munkatervekbe a szolgálati rend és fegyelem megszilárdítását célzó jogpro

paganda fő irányát és tartalmát. A sajtótermékek a sajtópropaganda eszközeivel 

tudatosabban segítsék elő a személyi állomány jogtudatának fejlődését.

(1) A  Belügyi Szemle jelentessen meg a szolgálati rendet és a fegyelem megszilárdí

tását célzó olyan körinterjút, amelyben az irányító katonai igazságügyi szervek 

vezetői, illetve a BM Fegyelmi Osztályának vezetője ad tájékoztatást. Szervezze 

meg az olyan tanulmányok elkészítését, amelyek vázolják az egyes hivatali bűn- 

cselekmények és jogsértések elbírálásának jogelméleti és gyakorlati problémáit,
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és dolgoztasson ki olyan anyagokat is, amelyek a rendőrök által elkövetett 
fegyelemsértések jellemzőivel, okának (okainak) felderítésével s megelőzésük 

lehetőségeivel foglalkoznak. Rendszeresen térjen vissza a szolgálati renddel ös

szefüggő helyzetértékelésekre.

(2) A Magyar Rendőr Szerkesztősége az eddigi, ez irányú gyakorlatát továbbfej

lesztve adjon rendszeresen és a kellő időben tájékoztatást a belügyi munkára 

vonatkozó jogszabályokról, belügyi rendelkezésekről — elősegítve azok megisme

rését. Segítse a személyi állomány jogi szemléletének formálását és bővítését.

Az irányító katonai igazságügyi szervek közreműködésével jelentessen meg 

olyan cikksorozatokat, amelyek a katonai fegyelem alapvető normáival, erköl

csi tartalmával, a belügyi szolgálat fegyelmezettebb ellátásával foglalkoznak. 

Adjon tájékoztatást az olyan jelentősebb eseményekről is, amelyek a katonai 

igazságügyi szervekkel való együttműködéssel kapcsolatosak, illetve bemutatják 

a személyi állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetének egyes jellemzőit (például: az 

együttműködési megállapodások aláírása, az azokban rögzített célkitűzések, fel

adatok elérésének, teljesítésének értékelése, a katonai igazságügyi szervek mun

kája, a tanulságos fegyelmi és büntetőügyek, a helyszíni, a demonstratív, az elő

állításos, valamint a katonai bírósági tárgyalások, a rendőri állományú katonai 
ülnökök választóik előtti beszámolója s más, a katonai igazságügyi szervekkel 

való együttműködési kérdések).

b) A Közművelődési Osztály gondoskodjon a BM személyi állománya körében az olyan 

közművelődési tevékenység megszervezéséről, amely alkalmas lehet a hivatástudat 

növelésére, a szolgálati rend és fegyelem erősítésére.

c) A BM Filmstúdió és a BM Könyvkiadó az irányító katonai igazságügyi szervek veze

tőitől kérjen témajavaslatot — a szerző(k), lektor(ok) és szakértő(k) megjelölésével — 

sz olyan anyagok elkészítéséhez, amelyek elősegítik a szolgálati rend és fegyelem 

megszilárdítását biztosító megelőző, nevelőmunkát. A javaslatok alapján módosítsák, 

illetve egészítsék ki a filmgyártási, illetve könyvkiadói tervet, és gondoskodjanak 

azok kivitelezéséről.
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d) A BM Művelődési Háza folyamatosan szervezzen olyan programokat, amelyek biz

tosítják az irányító katonai igazságügyi szervek vezetőivel, illetve azok képviselői

vel való találkozást, és fórumot biztosítanak a szolgálati rend és fegyelem megszi

lárdításának.

2. A BM-tanintézetek parancsnokai:

a) a tanintézet jellegének megfelelő sajátosságok figyelembevételévei 1981. december 

31-ig kössenek együttműködési megállapodást a területileg illetékes katonai igazság

ügyi szervek vezetőivel;

b) ugyanezen időszakra vonatkozóan meglevő együttműködési megállapodás esetén 

1981. december 31-ig gondoskodjanak azoknak a követelmények szerinti felülvizs

gálatáról, korszerűsítéséről;

c) gondoskodjanak arról, hogy a szolgálati rend és fegyelem megszilárdításával össze

függő jogi ismeret-terjesztés és a jogpropaganda kerüljön megfelelő módon beépítésre 

az oktató-nevelő munkába; a BM IV/II-1.  Osztály pedig arról, hogy a szakmai tovább

képzés keretében ez megfelelő módon teret kapjon. E feladatok végrehajtására kérjék 

fel az illetékes katonai igazságügyi szerveket;

d) az együttműködési megállapodásban foglalt célkitűzések megvalósítása s a feladatok 

időarányos végrehajtása érdekében a 24/1981. számú miniszteri parancs 5. pontjában 

foglalt követelményeknek megfelelően évente — január 31-ig — rögzítsék külön feladat- 

tervben a soron következő teendőket és intézkedéseket;

e) kössenek együttműködési megállapodást:

(1) a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun Béla Zászlósképző Iskola, a 

BM Tartalékostiszt-képző Iskola, a budapesti BM Rendőrtiszthelyettes-képző 

Iskola, a BM Kutyavezető-képző Iskola és a BM Továbbképző Tanfolyam-parancs

nokság, valamint a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia és a Kossuth Lajos Katonai 

Főiskola szaktanszékei részéről a Budapesti Katonai Ügyészséggel és a Katonai 

Bírósággal;

ÁBTL - 4.2 -1 3  - 7 -4/1981 /3



- 4 -

(2) a miskolci BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola részéről a Debreceni Katonai 

Ügyészséggel és a Debreceni Katonai Bírósággal;

(3) a szombathelyi Rendőrtiszthelyettes-képző iskola részéről a Győri Katonai 

Ügyészséggel és a Győri Katonai Bírósággal.

3. Az illetékes katonai igazságügyi szervekkel való együttműködési megállapodások foglal

ják magukban a BM hivatásos állománya Fegyelmi szabályzatának 14-17. pontjaiban 

előírt rendelkezéseket, és a végrehajtás során pedig tartsák meg a 24/1981. számú miniszteri

 parancs 4. pontjában az a) — i) alpontig előírt követelményeket.

4. Az együttműködési megállapodás és a feladatterv elkészítéséhez, illetve a követelmé

nyeknek megfelelő korszerűsítéséhez, a tartalmi igények pontosabb felvázolásához 

kérni kel! a BM Fegyelmi Osztályának közreműködését.

5. Az éves feladatterveket a BM IV/II-1. Osztály véleményezze, majd a csoportfőnöki 

jóváhagyás utón azokat meg kell küldeni az illetékes katonai igazságügyi szervek ve

zetőinek — kérve a végrehajtáshoz az aktív közreműködésüket.

6. A BM IV/II-1. Osztály az általános felügyeleti tevékenysége során rendszeresen ellen

őrizze az együttműködési megállapodásban és a feladattervben rögzített célkitűzések 

és teendők időarányos megvalósítását, s azt is, hogy az együttműködő illetékes katonai 

igazságügyi szervek rendszeresen, a kellő időben megfelelő tájékoztatást kapjanak a 

személyi állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetéről.

7. A BM IV/II. Csoportfőnökség és a BM-tanintézetek személyi állományának erkölcsi, 

fegyelmi helyzetét, valamint a Belügyminisztérium személyi állományára kiterjedő szol

gálati rend és fegyelem megszilárdításával összefüggő jogiismeret-terjesztést és jogpropa

gandát s mindezekkel összefüggésben az együttműködő katonai igazságügyi szervek
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közreműködését kétévenként kibővített csoportfőnöki értekezleten meg kell tárgyal

ni. Az értekezletre meghívjuk az együttműködő, katonai igazságügyi szervek, a BM Fe

gyelmi Osztályának (és a BM Belbiztonsági Osztályának vezetőjét, illetve képviselőjét.

MÁNDI SÁNDOR r.ezredes 

csoportfőnök
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