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Tárgy: A 025/1972. számú belügyminiszteri parancs végrehajtási 
utasítása.

A Szovjetunió tanintézeteibe történő vezénylés rendjére vonat
kozó m iniszteri parancs végrehajtására az alábbi

adom ki:

a BM IV/II. csoportfőnöke:

1. A jóváhagyott létszám alapján az illetékes szakmai szervek 
vezetőinek bevonásával szervezze meg a különböző iskolák
ra vezénylésre kerülő hallgatók kiválasztását és azok javas
latá t hozzám -  évente m ájus 31-ig terjessze fel.

2. A Szovjetunió iskoláira azok vezényelhetők akik:

u t a s í t á s t

-  középiskolai végzettséggel és legalább 2 év belügyi szol
gálattal rendelkeznek;



-  orvos által igazoltan egészségileg alkalmasak az iskola el
végzésére;

-  a 40. életévüket még nem töltötték be, (kivéve az 1 évnél 
rövidebb tanfolyam ra javasoltakat);

-  végzett m unkájuk, m agatartásuk, szorgalmuk alapján 
biztosítékot nyújtanak az iskola, tanfolyam  sikeres el
végzésére ;

-  az előkészítő tanfolyam ot sikeresen elvégezték, illetve 
megfelelő orosz nyelvism erettel rendelkeznek;

-  fegyelmi (büntető) eljárás hatálya alatt nem  állnak.

3. M inden év július 1-ig gondoskodjon a kiválasztott hallgatók 
előkészítő tanfolyam ra történő berendeléséről.

4. M inden év július 15-ig készítse el a vezénylésre vonatkozó 
állományparancsot. A BM IV/I. csoportfőnökével és az ille
tékes szakmai szervek vezetőivel egyetértésben bízza meg a 
kiválasztott csoportparancsnokot.

5. A szervek javaslatai alapján a hallgatók soros előléptetésé
ről és kitüntetéséről -  a vezénylés időtartam a ala tt is -  fo
lyam atosan gondoskodjon.

6. Az iskola, tanfolyam  befejeztével a küldő szervek vezetői a 
végzett hallgatók elosztására a BM IV/II. Csoportfőnökség
hez tegyenek javaslatot. A javaslatokat -  véleményezés 
u tán  -  a személyzeti csoportfőnök jóváhagyásra terjessze 
fel.

A BM IV/I. csoportfőnöke:

7. Készítsen javaslatot az illetékes szakmai szervek vezetőinek 
egyetértésével a 10 hónapos előkészítő tanfolyam  működé
sére, tem atikájára és azt 1973. január 15-ig hozzám terjes
sze fel jóváhagyásra.

8. A fogadó tanintézetekkel egyeztesse a vezénylés, a szabad
ságolás, az oda- és visszautazás pontos idejét, a hallgatók 
szükséges okmányokkal történő ellátásának rendjét.
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9. A hallgatóknak a kiutazás előtt az őket érintő kérdésekről és 
feladataikról tartson eligazítást.

Hallgatókra szem élyenként igényeljen 30 rubelt, amit az el
utazás előtt adjon ki. A levonásra kerülő forint összegről ér
tesítse az illetékes szerv vezetőjét, parancsnokát.

10. A kiutazásra kerülő hallgatókat lássa el:

-  magyar-orosz és orosz-magyar szótárakkal,

-  az iskolán oktatott tantárgyaknak megfelelő magyar 
nyelvű szakkönyvekkel, tankönyvekkel és jegyzetekkel,

-  a fogadó tanintézet által m egküldött jegyzetek, tanköny
vek m agyar nyelvű fordításával,

-  szépirodalmi könyvekkel.

11. Évenként az illetékes szakmai szervekkel együtt értékelje a 
hallgatók tanulm ányi eredm ényét, erkölcsi- fegyelmi helyze
tét. Az erről szóló jelentést hozzám terjessze fel és a jelentés 
egy példányát a BM IV /II. csoportfőnökének küldje meg.

12. N yújtson segítséget a hallgatók feleségeinek -  szüleinek -  
kiutazásához szükséges ú tiokm ányok biztosításához.

A Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka:

13. A jóváhagyott tem atika és követelmény alapján folyam ato
san biztosítsa a kiküldésre kerülő hallgatók szakmai és orosz 
nyelvi felkészítését.

14. A tanfolyam  hallgatók vizsgaeredm ényeit m inden év július 
1-ig a BM IV /II. csoportfőnökének küldje meg.

GALAMBOS JÓZSEF s k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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