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A Belügyminisztériumban a végrehajtott intézkedések eredménye
ként gyarapodott az idegennyelv-ismerettel és nyelvtudással ren
delkezők száma. Az idegennyelv-tudás eredményesen járult hozzá 
a belügyi feladatok végrehajtásához.
A Belügyminisztériummal szemben támasztott követelmények és a 
munka színvonalának emelése azonban megköveteli, hogy a szemé
lyi állományból nagyobb számban és az eddiginél magasabb szintű 
idegennyelv-tudással rendelkezzenek.
A személyi állomány idegennyelv-tudása, valamint az eddigi nyelvi 
képzési rendszer fejlesztése érdekében kiadom az alábbi

1. A belügyi idegen nyelvi képzést és továbbképzést (továbbiak
ban: belügyi nyelvoktatás) a polgári oktatási intézményekben 
folyó nyelvképzéssel (továbbiakban: állami nyelvoktatás) ös
szehangoltan színvonalasabbá kell tenni, hogy hatékonyabban 
segítse a minisztérium előtt álló feladatok maradéktalan végre
hajtását.

2. Az idegen nyelvi képzés segítse elő az állambiztonsági, határ
őrizeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, 
közbiztonsági szakmai feladatok sikeres végrehajtását; a kül
földi szakirodalom pontos, gyors feldolgozását; a nemzetközi 
tapasztalatok hatékony gyakorlati alkalmazását; a szocialista 
országok társszerveivel való eredményesebb együttműködést.

Az idegen nyelvi képzés célja:
a) alapfokú nyelvismereti szinten a szolgálati feladatok jobb 

ellátásának elősegítése érdekében szükséges mindennapi és 
szakmai szókincs elsajátítása;

a Belügyminisztérium személyi állománya idegen nyelvi 
képzésének és továbbképzésének fejlesztéséről
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b) középfokon a mindennapi és sajtóbeli szókincs elsajátításán 
és aktív használatán alapuló, összefüggő, világos, az idegen 
nyelvű számára is érthető közlési készség kialakítása;

c) felsőfokon a pontos, árnyalt, szilárd nyelvtani ismereteken 
alapuló megértési és kifejezési készség kialakítása.

3. Az idegen nyelvi képzés alkosson egységet a szakmai képzéssel. 
A tanintézeti idegennyelv-képzést egészítse ki az egyéni nyelv- 
tanulás. Az idegen nyelvi képzés a szükséges fokon terjedjen ki 
mindazokra a személyekre, akik olyan beosztásban teljesítenek 
szolgálatot, vagy a káderutánpótlásban és iskoláztatási tervek
ben olyan beosztásokra vannak tervezve, ahol az idegen nyelv 
tudása és használata nélkülözhetetlen, továbbá alapfokon a ha
tárőrség és rendőrség azon hivatásos állományú tagjaira, akik 
nyelvismereti pótlékra jogosító beosztást töltenek be.
Az idegen nyelvi képzés során kiemelt fontossága van az orosz 
nyelv oktatásának.
Az idegen nyelvi képzésben az elsajátítandó egységes törzs
anyag mellett a differenciálás alapját a szolgálati ágak igényei 
s a munkakörök jellege képezzék.

4. A személyi állomány

a) alapfokú-nyelvismereti szintű képzését: 
a Rendőrtiszti Főiskolán,
a BM Kun Béla Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola határőr 
FEP szakán,
az országos parancsnokságok és a rendőr-főkapitányságok 
szervezésében, egyes rendőri szerveknél, illetve a határőr
kerület-parancsnokságoknál kell biztosítani.

Az alapfokú — nyelvismereti — képzés érdekében fel kell 
használni a rendőr-főkapitányságok, illetve a határőrkerü- 
let-parancsnokságok területén működő nyelvtanfolyamok 
nyújtotta lehetőségeket;

b) közép- és felsőfokú (idegennyelv-tudási) képzését: 
a Rendőrtiszti Főiskolán,
a BM Műszaki Tanfolyamon, 
a magyar néphadseregben, 
egyéni tanulás keretében, valamint 
az állami nyelvoktatásban kell biztosítani.

A BM III/I. Csoportfőnökség állományába felvett, a kétéves is
kolára kerülő beosztottak speciális és magasfokú idegennyelv
képzését a BM Műszaki Tanfolyam végezze. A ritkán beszélt 
idegen nyelvekből a képzést az állami nyelvoktatásban, szük
ség szerint külföldön — az Oktatási Minisztérium és más szer
vek közreműködésével, elsősorban a szocialista országok intéz
ményeiben — kell biztosítani.

5. A BM IV/I- II. csoportfőnökségek az érdekelt csoportfőnök
ségekkel együttműködve dolgozzák ki a szocialista országok 
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állambiztonsági és belügyi tanintézeteiben megvalósítható anya
nyelvi környezetű idegennyelv-képzés lehetőségeit.

6. Az idegen nyelvi továbbképzés biztosítsa az idegennyelvtudás 
addig elért szintjének megtartását, gyakorlását és továbbfej
lesztését.

Azoknak a felső-, illetve középfokú nyelvvizsgával rendelke
zőknek a nyelvi továbbképzését, akiknek munkakörük ellátá
sához az idegen nyelv tudása és használata nélkülözhetetlen, a 
BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnokságon, valamint az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Fordító és Tolmácsképző, il
letve Idegen Nyelvi Továbbképző Központ) tanfolyamain kell 
azt biztosítani.

7. A nyelvismereti vizsgával rendelkezők továbbképzése érdeké
ben a szervek vezetői a helyi lehetőségeket használják fel és 
gondoskodjanak (a 26/1973. BM számú utasítás 62. pontjának 
megfelelően) az újabb vizsgáztatásról.

8. Az idegen nyelvi képzésre, továbbképzésre az alábbi időnor
mákat kell biztosítani:

a) a nappali tagozatú tanintézeti oktatásra, a tanfolyamokra és 
az állami nyelvoktatásban történő továbbképzésre a tanter
vekben előírt időt;

b) az állami nyelvoktatásban résztvevők számára — a nyelvis
mereti, illetve nyelvbővítési tanfolyamokra — heti 2, illetve 
4 órát;

c) a BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnokságon szervezett 
nyelvi továbbképzésre — három-öt évenkénti periódusban
— hat-tízhetes tanfolyamot.

9. A belügyi tanintézetek biztosítsák a hallgatóik idegennyelv-tu- 
dásának (nyelvismeretének) igazolására rendszeresített vizsgák 
végrehajtását, melyek követelményszintje és módszere igazod
jék az állami nyelvoktatásban alkalmazottakhoz.

Mindazoknak az idegenny el v-tudási vizsgáztatását a BM To
vábbképző Tanfolyam-parancsnokság végezze, akik az idegen 
nyelvet a magyar néphadsereg tanintézeteiben, egyénileg, kül
földön vagy más módon sajátították el, és ebből vizsgát kíván
nak tenni.

10. A nyelvtudási pótlék folyósítása feltételeként időszakos ellen
őrző vizsgát kell tenni:

a) a 6. pont szerint tanfolyammal egybekötött továbbképzésre 
vezényelteknek e tanfolyamon;

b) a tanfolyami továbbképzésben részt nem vevőknek ötéven
ként a BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnokságon, illet
ve annak felügyelete mellett az egyes szerveknél.

11. A sikertelen időszakos nyelvi vizsga esetén a nyelvpótlék folyó
sítása szüneteljen.
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12. A szervek a káderutánpótlási és iskoláztatási terveikben — a 
képesítési követelmény alapján — rögzítsék a belügyi nyelvok
tatással kapcsolatos igényeiket, és azt a Határidős Jelentések 
táblázata szerint jelentsék a BM IV/II. Csoportfőnökségnek.

13. A szervek vezetői biztosítsák, hogy az idegenny el v-tudási vizs
gával rendelkezők — az egyéb feltételek megléte esetén — a 
képzettségüknek megfelelő — nyelvtudást igénylő — beosztá
sokban teljesítsenek szolgálatot.

14. A vezetők (parancsnokok) gondoskodjanak arról, hogy azokba 
a beosztásokba, amelyek betöltéséhez az idegen nyelv tudása és 
használata nélkülözhetetlen, az állományba való új felvételkor
— az egyéb feltételek megléte esetén — előnyben részesülje
nek a már idegennyelv-tudási vizsgával rendelkezők.

15. A személyügyi miniszterhelyettes:

a) lássa el a belügyi nyelvoktatás általános felügyeletét;

b) adja ki 1978. december 31-ig az idegennyelv-vizsgák köve
telm ényeit;

c) intézkedjen az idegen nyelvi képzés és továbbképzés haté
kony módszereinek kutatásáról az idegennyelv-oktatást 
folytató szerveknél. Biztosítsa a kutatások eredményeként 
feltárt, valamint az adaptálható, a gyakorlatban kipróbált 
módszerek bevezetését;

d) a nyelvtanárok magasabb szintű, rendszeres — fedéssel, 
anyanyelvi környezetben történő — továbbképzése érdeké
ben a 015/1974. számú miniszterhelyettesi utasítás hatályát 
terjessze ki valamennyi érdekelt belügyi nyelvtanárra;

e) kezdeményezze a belügyi tanintézetekben tett nyelvtudási 
vizsgának az állami nyelvoktatásban alkalmazott vizsgával 
való azonos elismerését;

f) szabályozza a nemzetiségek nyelvét beszélők idegennyelv
vizsgáztatásának rendjét;

g) a német nyelv anyanyelvi környezetben történő elsajátítása 
érdekében hat-nyolchónapos nyelvi ösztöndíjat biztosítson 
a Német Demokratikus Köztársaságban.

16. Az idegen nyelvi képzés és továbbképzés fejlesztése pénzügyi és 
anyagi igényeinek kielégítését a pénzügyi-anyagi-műszaki mi
niszterhelyettes az éves költségvetésben biztosítsa.

17. Az utasítás rendelkezései — a BM sorozott állományát kivéve
— kiterjednek az egész személyi állományra, melyet a szüksé
ges mértékben ismertetni kell.

18. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
0035/1964. számú belügyminiszteri parancs és a végrehajtására 
vonatkozó 0020/1964. számú főcsoportfőnöki utasítás hatályát 
veszti.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter
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Készült: 320 példányban.
Kapják: belügyminisztériumi államtitkár, 

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, helyetteseik, 
személyügyi és pénzügyi osztályvezetők,
BM tanintézetek parancsnokai.
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1. sz. melléklet

A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 
IDEGEN NYELVI KÉPZÉSÉNEK FEJLESZTÉSÉRŐL SZÓLÓ 

UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK VÁRHATÓ 
KÖLTSÉGKIHATÁSA

(egy év átlaga)

I. BM TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM-PARANCSNOKSÁG:

1. Óradíjak:

Orosz Nyelvi Tanszék: 300 ó (á: 45,— Ft) 13 500,— Ft
Nyugati Nyelvek Tanszéke: 3730 ó (á: 45,— Ft) 167 850,— Ft

összesen: 181 350,— Ft

Sajtóterm ékek:

Orosz Nyelvi Tanszék: 2 500,— Ft
Nyugati Nyelvek Tanszéke: 40 000,— Ft

összesen: 42 500,— Ft

Tankönyvek:

Orosz Nyelvi Tanszék: 11 000,— Ft
Nyugati Nyelvek Tanszéke: 70 000,— Ft

összesen: 81 000,— Ft

M agnetofonok:

Orosz Nyelvi Tanszék: 3 db (á: 5 000,— Ft) 15 000,— Ft
Nyugati Nyelvek Tanszéke: 6 db (á: 5 000,— Ft) 30 000,— Ft

M agnetofon szalagok:
Orosz Nyelvi Tanszék: 100 db (á: 180,— Ft) 18 000,— Ft
Nyugati Nyelvek Tanszéke: 500 db (á: 180,— Ft) 90 000,— Ft

összesen: 153 000,— Ft

Élelm ezés:

(évente átlag 200 fő 3 hónapos tanfolyam)
(1 hónap =  24 képzési nap) (3 hónap =  72 képzési 
nap) (200X ^2=14 400X24,30) (1 napi élelmezés
összege) 349 920,— Ft

Nyugati Nyelvek Tanszékén 2 fő takarítónő
(10 hónap á: 500,— Ft) 10 000,— Ft

K ulturális hozzájárulás (1 fő 1 hónap =  15,— Ft)
(1 fő 3 hónap =  45,— FtX200) 9 000,— F t

Utazás: (200 fő kb. 60 %na vidéki lakos =  120 fő)
(1 fő havi kétszeri utazása =  400,— Ft)
(X 3 hónap =  1 200,— F t 1 200X120) 144 000,— Ft

M agnetofon javítás: (50 db évente átlag 1 alka
lom =  1 000,— Ft) (50X1 000,— Ft) 50 000— F t

BM Továbbképző Tanfolyam-parancsnokság összesen: 1 020 770,— Ft

—  7 —
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II. BM KUN BÉLA RENDŐR-TISZTHELYETTESKÉPZŐ ISKOLA:

H atárőr Tanszék FEP-szak évi 600 óra 
óradíj költsége (á: 45,— Ft)

III. NYELVTANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE:

(A Belügym inisztérium ban jelenleg 59 nyelvtanári 
státusz van) 12 fő nyelvtanár évenkénti továbbképzé
se (á: 8 000,— Ft)

IV. ELTE FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCSKÉPZŐ INTÉZET

(4 hónapos tanfolyam  évente 1 fő) (á: 5 000,— Ft)

V. 1. Külföldi szervezetszerű oktatásban résztvevők 
nyelvképzése (a SZU-ban, illetve az NDK-ban) 
évente átlag 25 fő (á: 60 000,— Ft) 1 500 000,— Ft

2. Évente kétszeri oda-vissza utazási költség
(1 fő á: 3 000,— Ft X 25 fő) 75 000— Ft

Mindösszesen: 2 723 770,— Ft

Megjegyzés:

1. Nyugati nyelvet oktató tanárok kapitalista országban történő tovább
képzése esetén 1 fő 1 hónapi ott tartózkodása az utazási költséggel együtt 
kb. 23 000,— Ft-ot jelent.

2. Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ (1 tanfolyam  á: 30 000.— 
Ft) igény jelenleg nincs, de a jövőben jelentkezhet.

3. A Műszaki Tanfolyam Parancsnokságán tervezett Nyelvi Tanszék 
létrehozása (1+ 7  fő) növeli a Belügym inisztérium ban a nyelvtanári stá
tuszok számát.

27 000,— Ft

96 000— Ft

5 000,— F t
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