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18. sz. PARANCSA 

Budapest, 1959. augusztus 7-én.

A BM tanulmányi és oktatási feladatok irányítását eddig saját 
területükön a parancsnokságok tanulmányi szervei végezték a BM. 
Tanulmányi osztály felügyelete mellett, amely azonban közvetlen 
intézkedési jogkörrel nem rendelkezett.
A tanulmányi, oktatási munka tapasztalatai azt mutatják, hogy 
a decentralizált irányitó szervek nem képesek maradéktalanul biz
tosítani az oktatói munka egységét, a szükséges színvonalat. Nem 
volt biztosítva a pedagógiai elvek egysége. A széttagoltság aka
dályozta az oktatók helyes elosztását, s ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy az egyes iskolák között rendeltetésükből adódó különbsége
ken túl is szükségtelen színvonalbeli eltérések mutatkoztak.
A fentiek megszüntetése, a BM. tanulmányi munka egysége és szín
vonalának emelése érdekében a jelenlegi decentralizált BM. isko
lai oktatást és propaganda munkát átszervezem és a BM.Tanulmányi 
és Módszertani Osztály hatáskörét, feladatát, alárendeltségét, 
felépítését az alábbiak szerint szabályozom:

I.

1./ Az átszervezett BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály hatás
körébe utalom az alábbi állandó jellegű iskolákat:

BM. 3 éves Főiskolát,
Rendőrtiszti Akadémiát,
Rendőr Őrsparancsnokképző Iskolát,
Rendőr Alapfokú Iskolát,
Rendőr Lovas Iskolát, 
Rendőr Kutyakiképző Iskolát,
Határőr és Karhatalmi Tiszti és 
Tiszti Továbbképző Iskolát,
Határőr ás Karhatalmi Hivatásos Tiszthelyettesi Iskolát, 
Tűzoltó Tisztképző Iskolát,
Tűzoltó Instruktorképző Iskolát,
Légoltalmi Tiszti és Tiszti Továbbképző Iskolát,
Anyagi és Pénzügyi Tiszti és Tiszti Továbbképző Iskolát, 
Bv. Alapfokú Iskolát.
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2. / Az országos parancsnokságok, az Anyagi és Technikai Főosz
tály, valamint a Terv- és Pénzügyi Főosztály feladatkörében 
csak az iskolán kivüli oktatás irányítása ás ellenőrzése, 
valamint az ideiglenes, jellegű tanfolyamok maradnak.

II.
A Tanulmányi és Módszertani osztály szervezeti felépítése

és alárendeltsége

3. / Az osztály felépítése:
osztályvezető
osztályvezető helyettes
osztály titkár
titkos ügykezelő
anyagi, pénzügyi előadó
Rendőri oktatási alosztály 8 fő
Katonai oktatási alosztály 8
Társadalomtudományi alosztály 8
Módszertani alosztály 21
Propaganda alosztály 6
Film alosztály 2 "

4. / A BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály a BM. Személyzeti
miniszterhelyettes alárendeltségébe tartozik.

3 ./ Az oktatási tervek, szaktematikák jóváhagyására, az oktatási 
munka segítésére ás ellenőrzésére oktatási tanácsot kell 
szervezni.
Vezetője a Személyzeti Miniszterhelyettes.
Tagjai az országos parancsnokok, az érintett főosztályveze
tők, osztályvezetők.
A tanács titkára a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály ve
zetője.
A tanács üléseit szükség szerint, de legalább havonként 
tartja.

III.
A Tanulmányi és Módszertani Osztály feladata

6 . / Az osztály feladatait az alábbiakban állapítom meg:
a. / A Belügyminisztérium káderszükségletének megfelelően

a BM. Személyzeti Főosztállyal és az országos parancsnok
ságokkal közösen javaslatot készit a személyi állomány 
iskolai kiképzésének rendszerére és távlati iskoláztatási 
tervére.

b. / Elkészíti az iskolák oktatási programját és tanterveit.
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Az illetékes országos parancsnokok, illetve a miniszter- 
helyettesek egyetértése után jóváhagyásra a személyzeti 
miniszterhelyetteshez terjeszti fel.

c. / Kidolgozza az oktató, nevelőmunka módszertanát A gyakor
latban bevált oktatási és nevelési tapasztalatokat elem
zi, általánositja.

d. / Megszervezi az oktatói kar tapasztalatcseréjét, rendsze
res pedagógiai továbbképzését, szakterületükkel való kap
csolattartásukat és kék évenként gyakorlati foglalkozta
tásukat.

e. / Rendszeresen beszámoltatja az oktató, nevelő munka hely-
zetéről az iskolák parancsnokságait, ellenőrzi a taninté
zetek anyagi, pénzügyi gazdálkodását.

f . / Az iskolai ás iskolán kivüli oktatás szükségleteinek meg
felelően az országos parancsnokságokkal közösen gondos
kodik tankönyvek, tananyagok, szemléltető eszközök elké
szítéséről, kiadásáról. 

g. / Az országos parancsnokokkal közösen kidolgozza a próbaidős
tisztek, tiszthelyettesek, őrök ás irodai beosztottak ok
tatásának rendszerét, a szükséges tananyagokat ás vizsga
kérdéseket. Tanulásukat segiti, ellenőrzi. Vizsgáztatásuk
ról gondoskodik.

h. / Megszervezi a személyi állománynak- az állami levelező ok
tatás különböző formáiba történő bevonását, a belügyi 
szolgálat egyidejű ellátása mellett.
A hallgatók tanulmányi munkáját figyelemmel kiséri és se
gíti. Az állami levelező oktatással kapcsolatban a Művelő
désügyi Minisztérium illetékes főosztályaival, egyetemek, 
főiskolák, közép- és általános iskolák vezetőivel a tan
intézetekben tanuló belügyi beosztottak tanulmányi kérdé
seiben kapcsolatot tart.

i. / A BM. központi szerveinél szolgálatot teljesítők részére
/kivéve a határőrség, karhatalom, légoltalom és a kormány
őrség parancsnokság beosztottait/ a lőkiképzést megszer
vezi. A BM. megyei szerveinél szolgálatot teljesítők 1Ő- 
kiképzését ellenőrzi.
A minisztérium vezetőit tájékoztatja a személyi állomány 
lőkiképzésének eredményeiről.

j. / Szervezi a BM. II. Főosztály, valamint a vegyes szervek
személyi állományának iskolán kivüli továbbképzését. Fel
ügyeletet gyakorol az országos parancsnokságok iskolán 
kivüli oktatása, valamint az ideiglenes tanfolyamok fe
lett. Félévenként az illetékes miniszterhelyettesek ré
szére az oktatás helyzetéről tájékoztató jelentést ter
jeszt fel.
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k. / A belügyi munka színvonalának emelése érdekében előre
meghatározott témakörökben javaslatokat, tanulmányo
kat, ismeretterjesztő füzeteket és előadásokat, valamint 
operatív példatárakat készít,

l. / Az állomány elméleti és gyakorlati tapasztalatainak széle
sítése érdekében belső kabinetteket, speciális könyv
tárat, oktató filmet készít, bemutatásukat megszervezi.
A BM. iskoláit és szerveit ellátja oktató jellegű filmek
kel.

m. / A BM. szervek munkáját a lakosság körében népszerűsíti
kiállításokat, előadásokat szervez és a szükségnek meg
felelően kiadványokat és filmeket készít.

n. / A Személyzeti Miniszterhelyettes által jóváhagyott munka
terv alapján segíti, ellenőrzi a különböző BM. szervek 
propaganda tevékenységét.

IV.
A_szakmai területek vezetőinek kötelességei és jogai a tanul
mányi és módszertani munka segítésében és ellenőrzésében

7. / A BM. iskolákra való vezénylést és a végzett hallgatók el
osztását a Hatásköri Listában meghatározott elvek alapján a 
Személyzeti Miniszterhelyettes végzi az illetékes parancs
nokok javaslatai alapján.

8 . / A miniszterhelyettes elvtársak és a Politikai Nyomozó Főosz
tály vezetője ellenőrizzék a területük részére kádereket kép
ző tanintézetek oktató-nevelő munkáját.

9. / A BM. Tanulmányi és Módszertani osztály a tanintézetek okta
tási tematikáját az illetékes miniszterhelyettes, valamint a 
Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjével egyetértésben terjesz
ti fel a Személyzeti Miniszterhelyetteshez.

lo./ A Tanulmányi és Módszertani Osztály vezetője köteles az ille
tékes miniszterhelyettes, illetve a Politikai Nyomozó Főosz
tály vezetője hozzájárulását megszerezni a BM. iskolák pa
rancsnoki törzsébe történő kinevezésre. A javaslatokat a Sze
mélyzeti Miniszterhelyettes hagyja jóvá.

1 1 . / Az egyes területekre vonatkozó tananyagok, tankönyvek, segéd
letek, oktató filmek készítését, kiállítások rendezését a 
Személyzeti Miniszterhelyettes engedélyezi az illetékes mi
niszterhelyettes, illetve a II. Főosztály vezetője egyetérté
sével.

12./ A BM, Tanulmányi és Módszertani Osztály propaganda munkája
során külső szervek részére /rádió, televízió, film, irodalom,
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stb./ anyagot csak az illetékes parancsnokkal, vezetővel 
egyetértésben a Személyzeti Miniszterhelyettes jóváhagyá
sával adhat.

13. / Rendkívüli események esetében a miniszterhelyettesek, II.
Főosztály vezetője, országos parancsnokok jogosultak a tiszt- 
helyettesi iskola parancsnoki, tanári és hallgatói személyi 
állományát igénybe venni. A tiszti iskolák igénybevétele 
csak miniszteri engedéllyel történhet.

14. / Uj iskolák felállítására, a parancsnoki és tanári törzsek
kinevezésére, valamint az oktató-nevelő munka tartalmára és 
gyakorlati végrehajtására vonatkozó javaslatukat a Tanulmá
nyi és Módszertani Osztály vezetőjével közösen terjesztik fel 
az illetékes miniszterhelyettes, illetve a II. Főosztály ve
zetője egyetértése után a Személyzeti Miniszterhelyetteshez, 
illetve a Miniszterhez.

15. / Az iskolákon speciális tantárgyakat /pl. határőrizet, határ-
felderités, stb./ csak az illetékes országos parancsnok, vagy 
az általa kijelölt vezetők által engedélyezett tananyagokból, 
illetve tansegédletekből lehet oktatni.

16. / A szervek vezetői személyesen, vagy helyetteseik utján köte
lesek az iskolák parancsnokait, helyetteseit ás tanszékveze
tőit rendszeresen tájékoztatni és a fontosabb munkaértekezle- 
tekre meghivni.
Az iskolák vezetőinek meg kell küldeni a fontosabb országos 
parancsnoki parancsokat, utasításokat ás tájékoztatókat.

17. / Az illetékes szakmai vezetők kötelesek a munka tapasztalatait
- az oktatás céljára - a Tanulmányi és Módszertani osztály
nak átadni.

18. / Az iskolák tanszékvezetői és tanárai részére a Tanulmányi és
Módszertani Osztály javaslata alapján folyamatosan biztosí
tani kell a gyakorlati munkában való részvételt.

V.
Végrehajtással kapcsolatos feladatok

19./ Jelen parancsom 1959. augusztus 15-én lép hatályba. A pa
rancs alapján a Tanulmányi és Módszertani Osztály dolgozza 
ki részletes működési szabályzatát, s jóváhagyásra a Sze
mélyzeti Miniszterhelyetteshez terjessze fel.

20. / Az 1./ pontban meghatározott iskolák törzseinek státuszát ás
személyi állományát 19 6o. január 1 -ig az illetékes parancs
nokságok a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztálynak adják át.

21. / Az iskolák működéséhez szükséges anyagi és pénzügyi ellá
tást 19 6o. január 1 -ig az illetékes országos parancsnokságok
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és szervek költségvetésében és anyagi szerveiken keresztül 
kell biztosítani.
A BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály, valamint az is
kolák anyagi és pénzügyi ellátásáról 19 6o. január 1-től 
a Terv- és Pénzügyi, valamint az Anyagi és Technikai Fő
osztály gondoskodjon.

22. / Az átszervezés során az ORFK-tól 12, az Anyagi és Technikai
Főosztálytól 4 és a Terv- és Pénzügyi Főosztálytól 1 státuszt 
/összesen 17 főt/ a BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály
nak kell átadni.

23. / Az ORFK-n 6 fős kiképzési alosztályt, az Anyagi és Techni
kai Főosztályon 3 fős kiképzési csoportot kell létrehozni, 
a Terv- ás Pénzügyi Főosztályon 2 előadót kell beállítani.

24. / Az 1957. évi 26-os és 27-es számú miniszterhelyettesi utasí
tásokat a parancs életbeléptetésével egyidejűleg hatályon 
kivül helyezem.

A Személyzeti Miniszterhelyettes a BM. Tanulmányi és Módszer
tani Osztály átszervezésének végrehajtásáról, s a szerzett ta
pasztalatokról 1 9 6 1. január 1 -ig hozzám tegyen jelentést.

 
 Biszku Béla sk.

belügyminiszter 

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak, 
II. Főosztály vezetője, helyettese,
Országos parancsnokok
Központi fő- és önálló osztályvezetők,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok.
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