BELÜGYMINISZTÉRIUM

SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA!

10- 2 1 /3 4 /A/ 1965.

A 0034/1965. számú

BELÜGYMINISZTERI PARANCS

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA
Budapest, 1965. évi december hó 18-án.

A Belügyminiszter Elvtárs 0034/1965. számú parancsával a rendőrség
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szerveinek állományába —
tiszthelyettesi beosztásba — újonnan kinevezett próbaidős rendőrök
részére 4 hetes alapképző tanfolyam elvégzését rendelte el.
Ennek alapján az alapképző tanfolyam működését, a tanfolyamra történő
vezénylést az alábbiak szerint szabályozzuk.
1. A budapesti és a megyei főkapitányságok által a rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szervek állományába (tiszthelyettesi
beosztásba) felvett próbaidős rendőröket rendőr alapképző tanfo
lyamra kell vezényelni. (A tanfolyam helye: Budapest, VIII. ker.
Mosonyi út 7. sz.)
A próbaidős rendőrök 1966. január 1. után közbiztonsági szolgálatra
csak a tanfolyam elvégzése után vezényelhetők, a kiadott utasításnak
megfelelően.
2. A fenti szervek állományába 1966. év január 1. után felvett próba
idős rendőrök kinevezését a hónap utolsó napjaiban úgy kell eszkö
zölni, hogy a kinevezés után 5 — 10 napon belül a következő hónap
első napjaiban kezdődő alapképző tanfolyamra lehessen vezényelni.
— Az újonnan kinevezettek részére fegyverzetet és vegyivédelmi
felszerelést kiadni nem lehet, ezt részükre akkor lehet kiadni,
amikor a tanfolyamról visszaérkeztek.
— Ki kell adni a ruházati alap ellátásukat és abból a tanfolyamra
a lábbelit és fehérneműt vigyék magukkal.
— A tanfolyamra vezényelteket polgári ruhába és 2 hétre elegendő
fehérneművel, tisztító eszközzel kell útba indítani.
— Útba indításuk előtt menetlevéllel, útiköltséggel lássák el, s ha
szükséges részükre félhavi illetményüket ki lehet fizetni.
— A hallgatókat a tanfolyam időtartamára gyakorlóruhával és fegy
verzettel központilag kell ellátni. A szükséges készlet biztosítá
sáról a BM l / I I . Csoportfőnökség és a Budapesti Rendőrfőkapi
tányság gondoskodjon.
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3. A tanfolyam hallgatóit — a jóváhagyott oktatási tematika alapján —
a legalapvetőbb rendőri ismeretekre ős intézkedésekre kell kiképezni.
— Az oktatásnak elsősorban szemléltetőnek és gyakorlatiasnak kell
lenni. El kell érni, hogy a próbaidős rendőrök itt megszeressék
a rendőri munkát.
— A Szolgálati Szabályzat, rendőri intézkedés oktatása, az alaki és
gyakorlati kiképzés a tanfolyam pk. törzs feladata.
— Az egyes speciális rendőri szakanyagokból (bűnügy, igazgatás
rendészet, közlekedésrendészet) tartandó előadások megtartásá
hoz a BM iskolákról kell előadókat biztosítani.
4. A tanfolyam hallgatói szolgálatilag és fegyelmileg a BRFK Tartalék

Zlj. Parancsnoksághoz tartoznak (fegyelmi statisztika szerint azon
ban külön kell kimutatni).
— Az elméleti kiképzés mellett gyakorló járőr szolgálatot is telje
sítsenek. Ezenkívül ha szükséges mint karhatalmi egység is
igénybe vehetők.
— A tanfolyam ideje alatt a hallgatók részére a második hét péntek
13 órától hétfő 7 óráig eltávozást kell engedélyezni, az útikölt
séget a BM biztosítja.
5. A tanfolyam működéséhez szükséges anyagi és pénzügyi eszközökről
(papír, füzet, a gyakorló lövészethez szükséges lőszer, kulturális
kiadás, külső előadók díja) a BM I/I. és l / II . Csoportfőnökség gon
doskodjon.
— A kiképzéshez szükséges tantermet, a hallgatók megfelelő elhe
lyezését, és étkeztetését a BRFK Tartalék Zászlóalj Parancsnok
ság biztosítsa. (A tanfolyamra vezényelt hallgatók étkeztetésével
kapcsolatosan a G —6. Élelmezési Szakutasításban foglaltak az
irányadók.)
— A tanfolyam működési ideje alatt a tanfolyam parancsnok részére
havi 300, a helyettesei részére 200 — 200,— Ft,, a szolgálat
vezető részére pedig 100,— Ft személyi pótlékot kell folyósítani.
6. A tanfolyamra való berendelés miatt a budapesti és a megyei főkapi
tányságok az 1. pontban meghatározott szervek állományába újonnan
kinevezésre kerülők névsorát minden hó 25-ig a BM IV /II- 3. Osz
tályra jelentsék.
7. 1966. január 3-án induló tanfolyamra a BRFK állományába felvetteket kell vezényelni, továbbiakban induló tanfolyamokra a megyei
rendőrfőkapitányságok állományába felvettek is vezénylést nyernek.
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