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UTASÍTÁSA

a BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnokság létrehozásáról, 
a BM Határőr Tiszti Továbbképző és Tiszthelyettesképző Iskola

megszüntetéséről.

Budapest, 1976. évi szeptember hó 21-én.

A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa határozataiból 
a Belügyminisztériumra háruló feladatok eredményes végrehajtása, 
a szolgálati feladatok ellátásával szemben növekvő társadalmi igé
nyek megkövetelik a személyi állomány politikai, szakmai felké
szültségének növelését. Ennek megvalósítása érdekében kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium központi és területi szerveinél a színvo
nalas, hatékony politikai, vezetői, szakmai és nyelvi továbbkép
zés folyamatosságának, rendszerességének biztosítására 1976. 
szeptember 1-i hatállyal, Budapest XII., Béla király út 59—61. 
sz. székhellyel létrehozom a BM Továbbképző Tanfolyam-pa
rancsnokságot (továbbiakban: parancsnokság).

2. A parancsnokság a BM IV/I. Csoportfőnökség alárendeltségé
ben működjön. Törzsállománya BM központi rendőr-karha
talmi tartalékot képez.

3. A parancsnokság feladata:
a) a Belügyminisztérium illetékes vezetői által elrendelt és a 

központi szervek szakirányítása alá tartozó állomány ré
szére a főcsoportfőnökségek, csoportfőnökségek, BM Határ
őrség, BM Kormányőrség, önálló osztályok által igényelt 
tanfolyamok szervezése és működtetése;
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b) a központi intézkedések és a szervek igényei alapján, a meg
jelenő új jogszabályok folyamatos oktatása;

c) az idegen nyelvi előkészítő és továbbképző tanfolyamok, a 
nyelvismereti vizsgák szervezése, megtartása;

d) a központi állomány lő- és RBV gyakorlatainak, továbbkép
zésének szervezése és végrehajtása;

e) a hatáskörébe utalt vezetői továbbképzések szervezése és 
megtartása;

f) a Belügyminisztérium személyi állományának továbbkép
zését szabályozó dokumentációk előkészítésében, kidolgozá
sában való részvétel;

g) BM Országos Szakkönyvtár létrehozása és működtetése.
Ennek érdekében elrendelem, a Belügyminisztérium tevékeny
ségét érintő valamennyi — az 1/1976. BM számú utasításban 
rögzített — miniszteri utasítás, jogi iránymutatás és belügyi 
rendelkezés, valamint a BM központi és területi szervei által 
kidolgozott, a továbbképzésben hasznosítható anyagok, ér
tékelések, tankönyvek, segédletek, jegyzetek, idegen nyelvből 
fordított szakanyagok (továbbiakban: kiadványok) egy-egy 
példányát a felelős kiadó szervek a BM IV/I. Csoportfőnökség
nek 1976. december 31-ig és utána folyamatosan küldjék meg.
A kiadványokat titkossági fokuknak megfelelő differenciálás
sal a BM Ügykezelési Szabályzat rendelkezései szerint kell tá
rolni.

4. A parancsnokságon szervezett tanfolyamok foglalkozásait (elő
adás, gyakorlati foglalkozás, szeminárium) alapvetően a BM 
IV/I. Csoportfőnökség alárendeltségében működő tanintézetek 
a Rendőrtiszti Főiskola tanári állománya és külső (meghívott) 
előadók vezessék.

5. A parancsnokság tanfolyamain folyó oktató-nevelő munkára 
vonatkozóan a továbbképzést igénylő szervek vezetői a BM 
IV/I. csoportfőnökkel egyetértésben:
a) meghatározzák a tanfolyamok idejét, oktatási-nevelési cél

ját és tananyagát,
b) közreműködnek a tantervek részletes kidolgozásában,
c) a tanfolyamokra — szükség szerint — szakképzett előadó

kat biztosítanak,
d) ellenőrzik az oktatás színvonalát, tartalmát, szakszerűsé

gét, a hallgatók tudásszintjét.

6. Az illetékes szervek vezetői minden év december 1-ig írásban 
igényeljék a következő évre szóló továbbképző tanfolyam szük
ségletüket a BM IV/I. csoportfőnöktől, aki a 24/1975. BM szá
mú parancs előírásai és a szolgálati érdekek figyelembe vételé
vel biztosítsa azok végrehajtását.

7. A határőr zászlósok és tiszthelyettesek kiképzését a BM Kun 
Béla Rendőr-tiszthelyettesképző Iskolán kell végrehajtani, en
nek érdekében az iskolán 1976. szeptember 1-i hatállyal Határ
őr Tanszék létrehozását rendelem el.



8. A BM Kun Béla Rendőr-tiszthelyettesképző Iskola határőr
tanszéke a BM Határőrség szükségleteinek megfelelően:
a) szakaszparancsnoki szakon (hivatásos állományúak részére) 

egy éves,
b) szakaszparancsnoki szakon (sorállományból jelentkezők ré

szére) két éves,
c) útlevélkezelői szakon egy éves,
d) őrsellátói (anyagi) szakon egy éves,
e) hivatásos járőr szakon egy éves 
időtartamban folytasson kiképzést.
A szakok tantervének, tantárgyprogramjának elkészítésére a 
BM IV/I. csoportfőnök intézkedjen.

9. A BM Határőr Tiszti Továbbképző és Tiszthelyettesképző Is
kola működését 1976. augusztus 31-i hatállyal megszüntetem.

10. Az utasítás végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, anyagi fela
datok meghatározására az I. főcsoportfőnök intézkedjen.

11. Ez az utasításom a kiadás napján lép hatályba, melyet a hiva
tásos állomány előtt ismertetni kell, egyidejűleg a 011/1973. 
számú parancsom hatályát veszti.

BENKEI ANDRÁS s. k  ,
belügym iniszter

K észült: 170 példányban.
K ap ják : állam titkár,

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
IV /I— 1. Osztály vezetője,
IV/II— 1—3. Osztály vezetője,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, m egyei rendőr-főkapitányok,
BM H atárő r Ezred és kerületparancsnokok.
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