
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
IV/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG

SZIGORÚAN TITKOS!

A BM IV/II. CSOPORTFŐNÖKÉNEK
 5 /1982 . számú
 I N T É Z K E D É S E

A BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola csopaki objektuma 
őrzésének szabályozásáról
Budapest, 1982. június 2

A BM csopaki kiképző tábor őrzéséhez sorállományú határőrök 
igénybevétele a belügyi vezetés döntése szerint nem lehet
séges, ezért az objektum állandó megbízható őrzésének biz
tosítása érdekében az alábbiakra intézkedem:

1. A tábor őrzését a fegyveres erők szolgálati szabályzata, 
illetve a tábor szolgálati okmányaiban foglaltaknak meg
felelően kell megszervezni és végrehajtani.

2. Az őrséget elsősorban a tábort igénybevevő szervek szol
gálatra kijelölhető állományából kell vezényelni. Amen
nyiben a táborban több szerv folytat tevékenységet, a lét
számviszonyoktól és a feladattól függően az őrséget a
BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola parancsnoka jelölje 
ki.

3. A tábor igénybevételének szüneteiben, illetve ha az igény
bevétel olyan szervek részéről történik, amelyek állománya 
őrzési feladatokat nem láthat el, az őrséget a BM Tarta
lékostiszt-képző Iskola vezényelje.
a/ 1982. évben az 1. számú mellékletben rögzített idő

pontokban;
b/ 1983-tól a tábor éves igénybevételi terve alapján az 

iskolaparancsnokok egyeztetése szerint;
c/ A BM Tartalékostiszt-képző Iskola akadályoztatása ese

tén a szolgálatot a BM Rendőrtiszthelyettes-képző Is
kola állományából kell vezényelni.

4. Az őrségek felkészítéséről, szállításáról a vezénylő is
kolák parancsnokai, elhelyezésükről, élelmezésükről, el
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igazításukról, a szolgálat ellátásának ellenőrzéséről 
a BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola parancsnoka gon
doskodjon .

5. A tábor őrzése korábbi gyakorlatának megszüntetésére, az 
őrzés céljára kiadott pisztoly bevonására a BM Rendőr- 
tiszthelyettes-képző Iskola parancsnoka intézkedjen.

MÁNDI SÁNDOR r. ezredes 
csoportfőnök

Készült: 5 pld-ban
Kapják: 1.sz.pld. BMH felterjesztve

2.sz.pld: Rtts-képző Isk.pk.
3.sz.pld: Tart.Ti.Isk.pk.
4.sz.pld: Csopak
5.sz.pld: Irattár
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1.sz.melléklet

KI M U T A T Á S

a BM csopaki kiképző tábor 1982. évi igénybevételének azon 
időszakáról, amikor a tábor őrzéséhez a BM Tartalékostiszt- 

képző Iskola hallgatói szükségesek

1. Március 12-től június 1-ig. /Erre az időszakra a BM Tar-
talékostiszt-képző Iskola pa
rancsnoka már korábban enge
délyezte a hallgatók igénybe
vételét, a Csoportfőnök Elvtárs 
előzetes egyetértésével/.

2. Június 19-től 27-ig.

3. Július 3-tól 11-ig: /Az őrséget a BM Tartalékostiszt-képző
iskola hallgatóinak vizsgaidő- 
szaka miatt a BM Rendőrtiszthe- 
lyettes-képző Iskola hallgatói 
adják/,

4. Augusztus 28-tól szeptember 6-ig.

5. Október 16-tól 25-ig.

6. Október 29-től november 15-ig.

7. November 24-től december 31-ig. /Az őrséget a BM Tartalékos
tiszt-képző Iskola hallgatóinak 
szabadságolása és gyakorlószol
gálata miatt a BM Rendőrtiszthe- 
lyettes-képző Iskola speciális 
képzésben részesülő hallgatói ad
ják/ .
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