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a BM I. Főcsoportfőnökség szervei és a szakirányítása alá 
tartozó szakszolgálatok személyi állománya szakmai tovább

képzésének végrehajtásáról

Budapest, 1984 január hó 3 1 .-n.

A BM I. Főcsoportfőnökség szervei és a szakirányítása alá 
tartozó szakszolgálatok személyi állománya 1984-85. évi 
szakmai továbbképzésének végrehajtására kiadom az alábbi

k ö r l e v e l e t

1. Az 1984-85. évi helyi szervezésű rendszeres szakmai to
vábbképzéshez a kerettematikát csatoltan kiadom.

2. A továbbképzési kerettematikát az 1984-85. évi szakmai 
továbbképzések csoportos foglalkozásain, illetve irányí
tott egyéni tanulás formájában kell feldolgozni a bizto
sított időkeretben, a Tanulmányi Munka Szabályzat és az 
1/1981. számú miniszterhelyettesi parancs előírásainak 
megfelelően.

A továbbképzési kerettematikában meghatározottakon túl 
fel kell dolgozni olyan ismereteket is, amely a helyi sa
játos, speciális feladatok ellátásához szükségesek.

I Dr. Pál Antal/
r . vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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BM I. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG 
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SZIGORÚAN TITKO S !

TOVÁBBKÉPZÉSI KERETTEMATIKA

a BM I. Főcsoportfőnökség szervei és szakirányítása alá 
tartozó szakszolgálati szervek személyi állománya részére.

/1984-1985 évre/

B u d a p e  s t
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I.
VALAMENNYI HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ RÉSZÉRE

1. A rendőr magatartása. Személyes szabadságot korlátozó 
szolgálati kötelességek. Kényszerítő eszközök fajtái, az 
alkalmazás szabályai. Felügyeleti szolgálat.

Irodalom: A rendőrség szolgálati szabályzata.

2. A hivatásos állomány szabadsága, munkaidő- és tanulmányi 
kedvezménye. A szabadság nyilvántartása.

Irodalom: A belüqyminiszter helyettesének 15/1982. számú 
intézkedése.

3. A rendőrség egyenruhát viselő hivatásos állománya öltözködési 
előírásai.

Irodalom: A 12/1973. BM számú parancs. A BM közbiztonsági
és pénzügyi, anyagi, műszaki miniszterhelyettese
inek 25/1978. és 12/1982. számú együttes intézke
dései.

4. A szolgálati és munkaidő rendszerek a Belügyminisztérium 
és szerveinél.

Irodalom: Az 1/1982. BM számú utasítás és a kiadásra kerülő 
vonatkozó új belügyi rendelkezés.

5. A fegyveres erők, testületek, rendészeti szervek gazdasági 
együttműködésének célja, formái, területei, rendje és sza
bályai.

Irodalom: Az OT-PM-HM-BM-IM-MOP 1/1982. számú együttes uta
sításai. /BK. 6/1983./ Az MN vezérkari főnök, BM 
I. főcsoportfőnök, IM-BV-OP-ság 24/1982. /HK.2./1983./
sz. együttes intézkedése.
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6. Közös használatú lőterek igénybevételéért felszámítható térí
tési dijak megállapítása és azok elszámolása.

Irodalom: BM I/I. és IV/II. csoportfőnökeinek 4/1983. számú
együttes intézkedése.

7. A Belügyminisztérium és szervei tevékenységéhez szükséges 
anyagok és eszközök rendszeresítése. A rendszeresítési eljárás 
alá vont termékek. A rendszeresítési javaslat tartalma, szolgá
lati próbák.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezések.

II.
VALAMENNYI HIVATÁSOS ÉS POLGÁRI ÁLLOMÁNYÚ RÉSZÉRE

8. A Belügyminisztérium konspirációs és biztonsági szabályzata. 
Titoktartási kötelezettség.

Irodalom: A 17/1979. BM számú parancs. A rendőrség szolgálati
szabályzata 230-237. pontjai. A 14/1971. /IV.15./ Korm. 
számú rendelet.

9. A munkahelyi demokrácia továbbfejlesztésének célja, feladatai.
A munkahelyi demokrácia és fórum rendszere. A fórumok hatásköre, 
működési rendje.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új irányelv.

0. A takarékossági követelmények fokozott érvényesítése. Az ener
giával és az energiahordozókkal való takarékos gazdálkodás to
vábbfejlesztése. Az anyagokkal, pénzeszközökkel való takarékos
ság kérdései. A szervre vonatkozó konkrét takarékossági tervek
ből adódó feladatok és végrehajtásának módszere.

Irodalom: A 22/1979. BM számú parancs. A Belügyminiszter helyet
tesének 16/1979. számú intézkedése. A 10-81/4-1981.sz. 
BM I/I. csoportfőnöki jelentés.
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11. A költségvetési ellenőrzések. A belső ellenőrzés célja, 
formái , módszerei, tartalma. Szakirányító-szervi ellenőrzés. 
Az ellenőrzést végzők és az ellenőrzöttek jogai, kötelessé
gei,

Irod a l o m : 17/1983. BM számú parancs.

12. A fegyveres erők, testületek anyagi, technikai eszközei 
együtt-tárolási tevékenységének irányítása, feladatai, for
mái, költségviselése, tervezése, szervezése és végrehajtása.

Irodalom: Az MN hadtápfőnökének, BM I. főcsoportfőnök-helyet
tesének, IM-BV országos parancsnok helyettes 
4/1983. /HK.2./ számú együttes intézkedése.
/BK. 6/1983./

13. Az újítások benyújtásának, elbírálásának, hasznosításának, 
díjazásának rendje.

Irodalom: A kiadásra kerülő újítási szabályzat.

III.
A PÉNZÜGYI SZOLGÁLAT SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA RÉSZÉRE

14. Az állami költségvetés és szerkezete. Gazdálkodás az állami 
vagyonnal. A pénzellátás és pénzgazdálkodás. Az érdekeltségi 
rendszer. A számviteli beszámoló, információ.

Irodalom: A 19/1980. /IX.27./ PK.18./ PM számú rendelet és 
107/1981. /PK.10./ PM számú utasítás.

15. Az éves költségvetési tervjavaslat összeállításának rendje 
és munkamódszerei. A tervjavaslat jóváhagyása.

Irodalom: A 24/1978. BM sz. utasítás. Tervezési útmutató.
Intézkedés az éves költségvetési javaslat össze
állítására.
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16. Az éves költségvetés végrehajtásának rendje. Előirányzat- 
felhasználási hatáskör, előirányzat módosítás, pénzellátás. 
Kötelezettségvállalás és utalványozás. Költségvetési elő
irányzat maradvány és felhasználásának elszámolása. Beszá
molási kötelezettség.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés.

17. A Belügyminisztérium gazdálkodó szervei pénzforgalmának és
házipénztári pénzkezelésének szabályai.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés.

18. A pénzforgalom-szemléletű rovatrendhez igazodó könyvviteli 
nyilvántartási rendszer, okmányai és vezetésük szabályai.

Irodalom: A BM I/I. csoportfőnökének 8/1982. sz. intézkedése.

19. Az ifjúsági klubok gazdálkodásának rendje. A költségvetés
- bevételek, kiadások - tervezésének szabályai. A pénforga
lom, a pénzkezelés, az utalványozás rendje. Bizonylati fe
gyelem.

Irodalom: A BM I/1. és IV/II. csoportfőnökeinek 1/1983. számú 
együttes tájékoztatója.

20. A személyi állomány teljesítmény-elismerés jogosultságának 
szabályai és a kifizetés rendje.

Irodalom: A  20/1983. BM sz. utasítás és a BM I / I . csoport
főnökének 18/1983. sz. intézkedése.

21. A családi pótlék. A jogosultak köre. A jogosultsághoz szük
séges idő. A családi pótlék havi összege, folyósításának
szabályai.

Irodalom: A 24/1983. /VII.12./ MT rendelet és a kiadásra 
kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés.
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2 2 .  A BM kinevezett és polgári alkalmazottak munkaköri és alap
bér táblázatainak gyakorlati alkalmazása.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés.

23. A gyermekgondozási segély és a gyermekápolási táppénz megállapításának 
 és folyósításának szabályai.

Irodalom: A 28/1982. BM sz. utasítás és a kiadásra kerülő 
vonatkozó új belügyi útmutató.

24. Az általános jövedelemadó-kötelezettség, keletkezése és 
megszűnése. Az adó alapja, mértéke, megállapításának módja.

Irodalom: A 45/1983. /XI.20./ MK.52./ MT számú rendelet.

25. A Munka Törvénykönyvének a Belügyminisztérium és szerveinél 
történő végrehajtása. A munkaviszony. Munkavégzés. Munkaidő 
és pihenőidő. A munka díjazása és egyéb juttatások. Fegyelmi 
felelősség. Munkaügyi viták elbírálása.

Irodalom: A 23/1981. és a 13/1983. BM sz. utasítások.

26. A kiküldetés és szolgálati jellegű utazások során felmerült 
költségek elszámolásának, okmányolásának és kifizetésének 
szabályai.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés.

27. A nyugdíj járulék fizetési kötelezettség, alapja, mértéke.

Irodalom: A 47/1983. /XI.20./ MK.52./ MT számú rendelet és
a kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés. 
A 17/1975. /VI.14./ MT sz. rendelet és a 3/1975.
/VI.14./ SZOT szabályzat. /MK 1983. évi külön szám/
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28. A nyugdíjasok foglalkoztatásának szabályai.

Irodalom: A 66/1982. /XII.4./ MT rendelet /MK 73/, az 
5/1982. /XII.13./ SZOT határozat /MK 75/, a 
7002/1982. ÁBMH irányelv /Munkaügyi K. 15./, a 
BM I/I. és IV/I. csoportfőnökeinek 11/1983. számú 
együttes intézkedésé.

29. A belügyi dolgozók lakásépítésének és -vásárlásának támo
gatása. A lakásépítési alappal való gazdálkodás. A lakás
építés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásának szabályai.
Az elidegenítés lehetősége.

Irodalom: A 18/1983. /BK.11./ BM sz. utasítás. A BM I/I. és 
I/II. csoportfőnökeinek 19/1983. /BK 11./ számú 
együttes intézkedése.

30. A Belügyminisztérium - távolsági közforgalmú közlekedési 
eszközzel - munkába járó dolgozóinak utazási költségtérí
tésének szabályai.

Irodalom: A BM I/I. csoportfőnökének 12/1983. sz. intéz
kedése.

31. A személyi állomány idegen nyelvtudásának és használatának 
ösztönzése és az idegen nyelvtudás anyagi elismerésének 
rendje.

Irodalom: A későbbiekben kiadásra kerülő új belügyi rendel
kezés.

32. Albérletben lakó hivatásos és polgári állományú részére 
fizethető albérleti díj hozzájárulás megállapításának és 
folyósításának szabályai.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés

- 7 -
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33. Az elhunyt belügyi beosztottak eltemetésével, emlékeik meg
örökítésével kapcsolatos kiadások mértékének és elszámolá
sának szabályai.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés.

34. Az éves költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtá
sával, a kiadási, bevételi előirányzatok tényleges teljesí
tésével kapcsolatos költségelemzés, adatszolgáltatás és a 
beszámolás szabályai.

Irodalom: A 30-1051/35-1983. BM I/I. csoportfőnökség kiad
mánya. A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi 
rendelkezés.

35. A BM hivatásos és polgári állományú dolgozóinak felelőssége 
a leltárhiányért.

Irodalom: A 21/1981. BM sz. paranccsal kiadott Kártérítési 
Szabályzat R. ll.§. és Sz. 33-54. pontok. A 3/1981.
/BK.10./ belügyminiszterhelyettesi paranccsal ki
adott szabályzat 25-37 pontok.

36. Anyagi felelősség az illetmény, munkabér, vagy egyéb pénz
összegek téves kifizetése esetén.

Irodalom: A Kártérítési Szabályzat R.12.§. és Sz. 55-61.
pontok. A 3/1981. /BK.10./ sz. szabályzat 22-24. 
pontok. Az 1975. évi II. törvény 106-107, 113 és 
115 §-ai.

37. A fegyveres erők, a fegyveres testületek és rendészeti szer
vek kártérítési felelőssége a tagjai által a szolgálati hely
re, illetőleg a kötelezettség teljesítésének helyére került 
ruházati és személyi tárgyaiban keletkezett károkért. A károk 
rendezése.

Irodalom: A 16/1978. /III.1./ MT rendelet 4, 5 és 7 §-ai, a
7/1979. /BK.4./ BM sz. utasítás 9-11. és 19-32. pontjai.

- 8 ~
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38. A BM hivatásos és polgári állományú dolgozóinak anyagi fele
lőssége a szolgálati jármüvek üzemanyag túlfogyasztásából 
eredően.

Iroda l o m : A Kártérítési Szabályzat R.10.§. és Sz. 24. pontja.
MT 58.§. /1/ bek. /1981.BK.10./, MT.v. 80.§. /1/ 
és /3/ bekezdés /1981. BK. 10./. A BM I/I. és I/II. 
csoportfőnökeinek 8/1983. számú együttes intézkedése

IV.
AZ ANYAGI-TECHNIKAI SZOLGÁLATOK SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA RÉSZÉRE

39. Az állami költségvetés és szerkezete. Gazdálkodás az állami
vagyonnal. A pénzellátás és pénzgazdálkodás. Az érdekeltségi
rendszer.

Irodalom: A 19/1980./IX.27./ /PK.18./ PM rendelet és 
107/1981. /PK.10./ PM utasítás.

40. Az éves költségvetési tervjavaslat összeállításának rendje 
és munkamódszerei.

Irodalom: A 24/1978. BM sz. utasitás. Tervezési Útmutató.
Intézkedés az éves költségvetési javaslat össze
állítására.

41. Az éves költségvetés végrehajtásának rendje.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi szabályzat.

42. A tábornokok, a határőrség és a kormányőrség hivatásos sor, 
tartalékos és katonai főiskolai hallgatói állománya ruházati 
ellátása.

Irodalom: 23/1983. BM számú utasítás. A belügyminiszter he
lyettesének 1/1982. sz. parancsa. A kiadásra kerülő 
vonatkozó új belügyi rendelkezés.
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43. A BM tartalékos állománya ruházati ellátása, a ruházati 
"M" készletekkel való gazdálkodás szabályai.

Irodalom: A 03/1975. BM sz. parancs. A belügyminiszter he
lyettesének 013/1975. sz. utasítása.

44. A BM és szerveinél szolgálatot teljesítő hivatásos, sorozott 
és polgári állománya munka-, védőruházati, védőeszköz, védő- 
és egységfelszereléssel történő ellátásának szabályai.

Irodalom: A belügyminiszter helyettesének 23/1982. számú
intézkedése. A BM I/II. csoportfőnökének 1/1983. 
számú elvi állásfoglalása.

45. Az élelmezés ellátás formái, szervezése, irányítása a Belügy
minisztériumban és szerveinél. Az élelmezés gazdálkodás és 
nyilvántartása és elszámolása.

Irodalom: A kiadásra kerülő új élelmezési szabályzat.

46. A normaélelmezést folytató szervek és kiemelt közétkeztetések 
adatszolgáltatási és jelentési kötelezettsége.

Irodalom: A BM I/II. csoportfőnökének 11/1983. sz. intézkedése.

47. Az élelmezés-felszerelési anyagok tervezése, utánpótlása, az
élelmezés-felszerelési útmutató gyakorlati alkalmazásával.

Irodalom: A BM I/I. és I/II. csoportfőnökeinek 4/1983. számú 
együttes intézkedése.

48. A nyomtatványok rendszeresítése. A szigorú számadásos nyom
tatványok nyilvántartása, tárolása, kiadása.

Irodalom: A 22/1981. BM sz. utasítás.
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49. A bútor- berendezési anyagok tervezése és utánpótlása a 
Belügyminisztériumban és szerveinél.

Irodalom: A belügyminiszter helyettesének 7/1980. számú 
intézkedése.

50. A fegyver-, lőszer- és egyéb fegyverzeti anyagok normatáblá
zatainak gyakorlati alkalmazása az ellátás és gazdálkodás 
folyamatában.

Irodalom: A 9/1978. BM sz. utasítás. A kiadásra kerülő vonat
kozó új belügyi rendelkezés.

51. A rádióaktiv anyagok és készítmények alkalmazásával össze
függő feladatok.

Irodalom: 12/1982. BM sz. utasítás.

52. Törzskészleti norma a fegyverzeti anyagok kiegészítő cikke
ire és javító alkatrészeire.

Irodalom: A BM I/II. Csoportfőnökség 18-6233/1/1982. számú 
kiadmánya.

53. Törzskészleti norma a rendszeresített vegyivédelmi szakfel
szerelések, eszközök alkatrészeire, javító anyagaira.

Irodalom: A BM I/II. Csoportfőnökség 7161/1/1982. számú 
kiadmánya.

54. Egységes szakértői állásfoglalás a fegyveres erőknél, fegy
veres testületeknél rendszeresített, vagy alkalmazásra kerü
lő robbanóanyag, robbantószer, lőszerek, lőszer-alkatrészek 
és pirotechnikai anyagok minősítéséről.

Irodalom: A Katonai Főügyészség 0069/1982. számú kiadmánya.
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55. Vegyivédelmi /RBV/ műszerek időszakos bevizsgálása.

Irodalom: A BM I/II. Csoportfőnökség 18-1553/1983. számú
kiadmánya.

56. Építési és beruházási tevékenység végrehajtása a Belügy
minisztériumban és szerveinél.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendelkezés.

57. Az elhelyezési szolgálat feladata. Ingatlanokkal való ellá
tás, gazdálkodás és a nyilvántartás rendje. Közüzemi szol
gáltatások.

Irodalom: A kiadásra kerülő új elhelyezési szabályzat.

58. A Belügyminisztérium tűzvédelmének szervezése és végrehaj
tása.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új szabályzat.

59. A BM gépjármű-állománya rendeltetése és az igénybevétel 
szabályai. Szolgálati gépjármű vezetésére való jogosultság.
A menetokmányok és vezetésük szabályai. Magáncélú gépjármű- 
igénybevételek és térítések szabályai. Saját tulajdonú sze
mélygépkocsi szolgálati célú használata és a térítés.
Az átalány-keret.

Irodalom: A 8/1983. BM sz. utasítás. A BM I/I. és I/II.
csoportfőnökeinek 10/1983. számú együttes intéz
kedése.

60. A gépjármű-hajtóanyag fogyasztás további csökkentésének 
feladatai, anyagi, erkölcsi ösztönzése. Eljárás túlfogyasztás 
esetében, beszabályozás és a vezetéstechnika fokozása.
Eljárás a megőrzési, vétkességi felelősség szabályai alapján.

Irodalom: A 12/1983. BM. sz. utasítás, a BM I / I . és I/II.
csoportfőnökeinek 4/1980.sz. együttes intézkedése.
A BM I / I . és I/II.csoportfőnökeinek 8/1983. számú
együttes intézkedése.
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61. A gépjármű teljesítmény, üzemeltetési és üzemanyag normák 
alkalmazásának tapasztalatai.

Irodalom: A belügyminiszter helyettesének 15/1980. számú
intézkedése. A BM I/I. és I/II. csoportfőnökeinek 
6/1983. számú együttes intézkedése.

62. A szolgálati motorkerékpárok üzemeltetésének szabályai.

Irodalom: A belügyminiszter helyettesének 23/1982. számú
intézkedése. A BM I/I. és I/II. csoportfőnökeinek 
6/1983. számú együttes intézkedése.

63. A BM szolgálati gépjármüvei üzembentartása és a közúti for
galmazás ellenőrzése. A gépjármű baleseti okok elemzése.

Irodalom: A belügyminiszter helyettesének 7/1983. sz. intéz
kedése. Ternai: Közúti forgalombiztonság.

64. A gépjármű üzemeltetés, fenntartás területén alkalmazott 
új diagnosztikai módszerek és gyakorlati alkalmazásának 
kérdései.

Irodalom: Flamisch-Kardos: Autóvillamossági berendezések 
diagnosztikai vizsgálata.
Flamisch: Gépjármű-motorok gazdaságos üzeme.

65. Gépjármű forgalmazás.

Irodalom: Kádas: Közlekedés-gazdaságtan.

66. Energiagazdálkodás a Belügyminisztériumban és szerveinél.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új belügyi rendel
kezés.

- 13 -
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67. A BM hivatásos és polgári állományú dolgozóinak felelőssége 
a leltárhiányért.

Irodalom: A 21/1981. BM sz. paranccsal kiadott Kártérítési 
Szabályzat R. ll.§. és Sz. 33-54. pontok. A 3/1981.
/BK.10./ belügyminiszterhelyettesi paranccsal ki
adott szabályzat 25-37 pontok.

-68. Anyagi felelősség az illetmény, munkabér, vagy egyéb pénz
összegek téves kifizetése esetén.

Irodalom: A Kártérítési Szabályzat R. 12.§. és Sz. 55-61.
pontok. A 3/1981. /BK.10./ sz. szabályzat 22-24
pontok. Az 1975. évi II. törvény 106-107, 113. és 
115. §-ai.

69. A fegyveres erők, a fegyveres testületek és rendészeti szer
vek kártérítési felelőssége a tagjai által a szolgálati hely
re, illetőleg a kötelezettség teljesítésének helyére került 
ruházati és személyi tárgyaiban keletkezett károkért. A károk 
rendezése.

Irodalom: A 16/1978. /III.1./ MT rendelet 4, 5. és 7. §-ai, a
7/1979. /BK.4./ BM sz. utasítás 9-11. és 19-32. pontjai.

70. A BM hivatásos és polgári állományú dolgozóinak anyagi fele
lőssége a szolgálati jármüvek üzemanyag túlfogyasztásából 
eredően.

Irodalom: A Kártérítési Szabályzat R. 10.§. és Sz. 24. pontja.
MT 58.§. /I/ bek. /1981.BK.10./, MT.v. 80.§. /1/ 
és /3/ bekezdés /1981. BK. 10./. A BM I/I. és I/II. 
csoportfőnökeinek 8/1983. számú együttes intézke
dése.

- 14 -
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V.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGALAT SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA ÉS A MUNKAVÉDELMI

m e g b í z o t t a k Ré s z é r e

71. A keringési rendszer betegségeiben szenvedők orvosi rehabili
tációinak lehetőségei.

Irodalom: Dr. Böszörményi-Dr. Endresz - Dr. Hoffmann: Szív és ér
betegek rehabilitációja.

72. Egyes idült betegségek gondozásának elméleti és gyakorlati kér
dései.

Irodalom:. BM Orvos 1983. 1-2; 3-4; 1984. 1-2. számai.

73. A bűnügyi orvosi és orvosszakértői munka szabályai.

A z Országos Igazságügyi Orvostani Intézet módszer
tani levelei.

74. Az egészséges életmódra nevelés aktuális kérdései.

Irodalom: A témában megjelenő belügyi rendelkezések, továbbá 
Országos Intézetek módszertani levelei.

75. Az orvosok továbbképzésének és szakképzésének új rendszere.

Irodalom: A kiadásra kerülő vonatkozó új egészségügyi minisz
tériumi rendelkezések.

76. A munkahelyek általános egészségügyi követelményei;

a/ Egészségre ártalmas anyagok elleni védelem. 

b/ Sugárhatás elleni védelem. 

c / Zaj, rezgés elleni védelem. 

d/ Biológiai ártalom elleni védelem.
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e/ Munkahelyi megvilágítás.
f/ Munkahelyen keletkező hulladék, szennyvíz kezelése. 

g/ Szociális helyiségek létesítése. 

h/ Munkahelyi rend és tisztaság.

Irodalom: A 2/1981. /II.7./ EüM számú rendelete.

VI.
A_HÍRADÓ_SZOLGÁLAT SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA RÉSZÉRE

77. Nyomógombos főnök-titkári, főnök-titkári berendezések elmé
leti és gyakorlati ismeretei.

A berendezések dokumentációi.

78. A CA típusú távbeszélő központok blokkséma szerinti ismerteté
se, hibaelhárítás, karbantartás.

Irodalom: Műszaki dokumentációk.

79. Ügyeleti berendezések ismeretei.

Irodalom: A berendezések dokumentációi.

80. Áramellátó berendezések üzemeltetése, karbantartása.

Irodalom: Műszaki dokumentációk.

81. EP-típusú alközpontok ismertetése, karbantartása, hibael
hárítása.

Irodalom: Műszaki dokumentációk.

82. Az AR-típusú központok műszaki, karbantartási és üzemviteli 
ismereteinek elméleti és gyakorlati bővítése.

Irodalom: Műszaki dokumentációk.

- 16 -
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83. Az AR-ipari hálózat távhívó rendszere.

Irodalom: A rendszer dokumentációi.

84. A CLB típusú áttárcsázható berendezés elvi és gyakorlati 
ismereteinek bővítése.

Irodalom: A berendezés dokumentációi.

85. Az átviteltechnikai berendezések műszaki, karbantartási és 
üzemeltetési ismereteinek bővítése.

Irodalom: A berendezés dokumentációi.

86. Az AR-53 típusú adatátviteli rejtjelző berendezés üzemelteté
sével és karbantartásával kapcsolatos ismeretek bővítése.

Irodalom: A berendezés dokumentációi és kezelési előírásai.

87. AT-100 és F 1001 típusú távgépíró berendezés ismertetése. 

Irodalom: A berendezés dokumentációi.

88. Elsőfokú rendőrhatósági ügyeleti berendezés működési, üzemel
tetési és karbantartási ismeretei.

Irodalom: A berendezések dokumentációi.

89. Új típusú stabil mobil kézi URH rádiók, valamint TIHANY-M 
rádiós gépkocsi működési, üzemeltetési és karbantartási is
meretei.

Irodalom: A berendezés dokumentációi.

90. Az URH objektumok erős- és gyengeáramú berendezések hálózatai
nak és gépészeti berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása.

Irodalom: Műszaki dokumentációk.
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91. Biztonságtechnikai eszközök és fogdariasztó rendszer műkö
dése, üzemeltetési és karbantartási ismeretei.

Irodalom: A berendezések dokumentációi.

92. Távgépíró-, távbeszélő-, rádió, forgalmi szabályzatok, vala
mint a híradó szakanyaggazdálkodási szabályzat ismeret.

Irodalom: Az érvényben lévő szabályzatok.

- 18 -

Budapest, 1984. január hó

ÁBTL - 4.2 - 90 - 117 - 1/1984 (4 - 22 - 2/1984) /19



Főnytsz.: 9 0 - 1 1 7 / 8 4 - 1

Belső leltár
az 1984. évben kiadott és érkezett parancsokról

 A  p a r a n c s

■ H
án

ya
s 

sz
ám

ú 
pé

ld
án

y 
va

n 
a 

gy
űj

tő
be

n

L apok  sorszám a 
a  gyű jtőben M egjegyzés

szám a t á r g y a

H
án

y 
pl

d.
- 

ba
n 

ké
sz

ül
t 

va
gy

 é
rk

e
ze

tt

2 .
a BM I. Főcsoportfőnökség szervei és a szakirányítása alá tartozó szakszolgálatok személyi 

állománya szakmai továbbképzésének végrehajtásáról 3 0 4 6

E x p .  1 9 8 4 .  

f e b r .  1 5 . 0 4 5

0 4 4

•

90-117/84

ÁBTL - 4.2 - 90 - 117 - 1/1984 (4 - 22 - 2/1984) /20



Á
B

T
L

 - 4.2 
- 90 - 117 - 1/1984 (4 - 22 - 2/1984) 

/21

szám
a

A
 

p
a

r
a

n
c

s

\

t
á

r
g

y
a

- H ány  pld.- 
ban készü lt 
vagy é rk e 
ze tt

*

H ányas szár 
példány  van
a gyű jtőben

mú

L
apok sorszám

a 
a gyűjtőben

M
egjegyzés



ÁBTL - 4.2 - 90 - 117 - 1/1984 (4 - 22 - 2/1984) /22



A  p a r a n c s

L apok  sorszám a 
a  g yű jtőben M egjegyzés

szám a t á r g y a

H
án

y 
pl

d.
- 

ba
n 

ké
sz

ül
t 

va
gy

 é
rk

e
ze

tt

H
án

ya
s 

sz
ár

 
pé

ld
án

y 
va

n 
a 

gy
űj

tő
be

n

ÁBTL - 4.2 - 90 - 117 - 1/1984 (4 - 22 - 2/1984) /23


