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UTASÍTÁSA
Határőr Kiképző és Továbbképző Intézet létesítéséről

Budapest, 1990. március 6-án.

A határőrtiszthelyettes-képzés, a beosztott hivatásos állomány továbbképzése feltételeinek 
megteremtése érdekében kiadom az alábbi

utasítást:

1. A BM Határőrség körmendi objektumában a határőr tiszthelyettesek képzése és a be
osztott hivatásos állomány továbbképzése céljából 1990. szeptember 1-től önálló tan
intézet kezdje meg működését.
A tanintézet neve: Határőr Kiképző és Továbbképző Intézet, (a továbbiakban: Intézet). 
Székhelye: Körmend.

2. Az Intézet a tiszthelyettesek képzését nappali tagozaton határőr járőr és határforgalmi 
szakon, a továbbképzést állománykategóriánként és munkaterületek szerinti tanfolya
mokon végezze.
Biztosítsa a határőr járőr és határforgalmi tiszthelyettesi munkakörök betöltéséhez szük
séges alapfokú szakmai képzést.

3. Az Intézet a BM Határőrség önálló tanintézeteként működjön. Irányítását a BM Ha
tárőrség országos parancsnoka lássa el.

4. Az Intézet parancsnokának, helyetteseinek és a tanszékvezetők kinevezését a BM Ha
tárőrség országos parancsnokának jogkörébe utalom.
A további hivatásos és polgári állomány kinevezése az Intézet parancsnokának hatáskö
rébe tartozzon.

5. Az Intézet parancsnoka magasabbegység-parancsnoki jogállással rendelkezzen.
6. Az Intézet feladatának, szervezetének és működésének feltételeit a BM Személyügyi és 

Gazdasági Főcsoportfőnökség és a BM Határőrség közösen dolgozza ki.
7. Az Intézet felállításához a szükséges személyi és anyagi feltételeket a határőrség belső 

átcsoportosítással biztosítsa.
8. A sorkatonai szolgálatot még nem teljesített hallgatók létszámhelyét a határőrség soro

zott állománya státusaiból kell biztosítani.
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9. Az Intézet állománytáblázatát a BM Határőrség országos parancsnoka és a BM sze
mélyzeti csoportfőnök jóváhagyásra soron kívül terjesszék fel.

10. A BM Határőrség országos parancsnoka az Intézet működési feltételei megteremtésé
hez szükséges vezetői állományt 1990. március 15-ig nevezze ki, a szervezeti és műkö
dési szabályzatát 1990. március 31-ig hagyja jóvá.

11. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit a személyi állománnyal is
mertetni kell.

DR. GÁL ZOLTÁN s. k., 
belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 300 példányban.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettes,
ORFK vezetőjének helyettese, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, főosztályvezetők, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők, 
BM tanintézetek vezetői, helyetteseik, 
rendőrfőkapitányok, határőrkerület-parancsnokok, helyetteseik, 
rendőrkapitányok, 
személyügyi osztályok vezetői,
BM Határőrség Országos Parancsnokság osztályvezetői.
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