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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: 10- 22/29/1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

29/1986. számú 
P A R A N C S A

a Belügyminisztérium szervei hivatásos állománya 
oktatásának korszerűsítéséről

Budapest, 1986. évi november hó 19-én.

A Belügym inisztérium  szervei hivatásos állománya (a további
akban: hivatásos állomány) oktatásának korszerűsítése érde
kében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A rendőrség m egnövekedett feladatai, a határőrizet és tűz
védelem magasabb szintű ellátása érdekében a hivatásos 
állomány oktatását korszerűsíteni kell.

2. A belügyi oktatási rendszer szervezetének, tartalm ának 
szükséges m értékű korszerűsítését úgy kell végrehajtani, 
hogy egyes elemei fokozottabban egymásra épüljenek, 
egym ást feltételezzék, a m eghatározott beosztásokra jól 
készítsenek fel, és elégítsék ki az egyes szakterületek spe
ciális igényeit.

3. A hivatásos állomány oktatásának korszerűsítése szolgálja 
a táv lati feladatvégzésre történő felkészítést és a belügyi 
hivatás, a hivatásos állomány társadalm i megbecsülésének 
növelését.
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4. A belügyi oktatás tartalm ának korszerűsítését a tudom á
nyos és technikai fejlődés követelm ényeivel összhangban, 
a belügyi szolgálati és szakszolgálati ágak aktív, felelős részvételével, az államigazgatási szervek, a bíróságok, az 
ügyészségek segítségét igényelve kell végrehajtani. Az ál
talános szolgálati ism eretek magas színvonalú oktatása m el
le tt növelni kell az egyes beosztások ellátásához elengedhe
tetlen  speciális ism eretek arányát.

5. A belügyi nevelő-oktató tevékenységben kapjon nagyobb 
szerepet a tudati, szemléleti, m agatartási, eszmei-politikai 
nevelés. Szolgálja eredm ényesebben a hallgatók h ivatástu
datának, szocialista életmódjának, m agatartásának, szolgá
lati és m unkafegyelm ének kialakítását, fejlesztését.

6. A belügyi nevelő-oktató m unka személyi és tárgyi feltéte
leinek fejlesztését kiem elt feladatnak kell tekinteni. A meg
levő tanintézeti objektum ok korszerűsítését gyorsított 
ütem ben be kell fejezni. A rendőrtiszthelyettes-képzés tá r 
gyi feltételeinek javítása érdekében Szegeden új iskolát kell 
létesíteni, Csopakon a BM Kiképző Tábort bővíteni kell, 
Miskolcon az iskolát más objektum ba kell áttelepíteni.

7. A hivatásos állom ánynak a fiatalabb korosztályból való 
utánpótlása érdekében jav ítan i kell a pályára irányítási, a 
propaganda- és felvételi tevékenységet. Fokozni kell a kö
vetelm ényeket a felvételre kerülőkkel szemben a fizikai és 
szellemi felkészültség, az állami iskolai végzettség szintjé
nek emelése érdekében. Biztosítani kell, hogy a hivatásos 
állom ányba felvettek még az önálló szolgálatellátás előtt 
megfelelő belügyi szakmai alapképzésben részesüljenek.

8. A hivatásos állomány oktatásának korszerűsítését rövid-, 
közép- és hosszú távú tervek keretén belül kell megvalósí
tani. A feladatok végrehajtására ü tem tervet kell készíteni.

9. A személyügyi m iniszterhelyettes gondoskodjon a parancs
ban foglaltak végrehajtásáról.

10. Ez a parancs kiadása napján  lép hatályba, rendelkezéseit 
az érin te tt személyi állom ánnyal ism ertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s . k.,
belügyminiszter
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Készült: 600 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM FRE parancsnoka,
BM tanintézetek vezetői, helyetteseik, 
rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
rendőrkapitányok,
országos parancsnokságok területi szervei, 
belügyi tudományos bizottságok elnökei, 
személyzeti osztályok vezetői.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: 10- 27/11/1986.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

11/1986. számú 
I N T É Z K E D É S E

a Belügyminisztérium szervei hivatásos állománya 
oktatásának korszerűsítéséről szóló 29/1986. számú 

belügyminiszteri parancs végrehajtásáról

Budapest, 1986. évi november hó 19-én

A Belügym inisztérium  szervei hivatásos állománya oktatásának 
korszerűsítéséről szóló 29/1986. számú belügym iniszteri parancs
9. pontjában kapott felhatalm azás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A Belügym inisztérium  szervei hivatásos állománya (a to
vábbiakban : hivatásos állomány) oktatási rendszerének
szervezeti és tartalm i korszerűsítését a m ellékelt ütem terv
ben m eghatározottak szerint és az intézkedésben foglaltak 
figyelem bevételével kell végrehajtani.

2. A közbiztonsági, közlekedési tiszthelyettesi beosztásba 
ideiglenes jelleggel (próbaidős szolgálatba) kinevezett pró
baidős képzését a belügyi tanintézetek képzési rendszerébe 
be kell építeni. A pályakezdőt a m űködési körzet szerint il
letékes rendőrtiszthelyettes-képző iskola soron következő 
tanfolyam ára kell beiskolázni. Biztosítani kell, hogy a fel
vétel és a tanévkezdet közötti időtartam tól függően gépjár
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művezetői tanfolyam on és gépírásoktatáson vegyen részt. 
Csak olyan egyszerűbb szolgálati feladattal lehet megbízni, 
amely során az állam polgárokkal nem kerül hatósági kap
csolatba.

3. A BM III/2. Osztálynál a hathónapos próbaidős tanfolyam  
egyben alapfokú szakmai végzettséget is biztosítson.

4. A pénzügyi, anyagi, műszaki, tiszthelyettes-, zászlós- és 
tisztképzés tekintetében a próbaidős és alapism ereti képzés 
tananyagát a szakképzést biztosító tanfolyam  anyagába be 
kell építeni.

5. A rendőrség bűnügyi szolgálatához felvett, legalább közép
iskolai végzettséggel rendelkező, zászlósi vagy tiszti beosz
tásba kinevezettet az eredm ényes próbaidős vizsga és a 
véglegesítés után, az önálló szolgálat megkezdése előtt, a 
zászlósképző iskolán indítandó négyhónapos, nappali bűn
ügyi alapképző tanfolyam ra kell beiskolázni, ha a beosztá
sához szükséges tiszti képzés csak több év u tán  kezdődhet.

6. A BM Korm ányőrség parancsnoka által m eghatározott 
tiszthelyettesi és zászlósi beosztásba kinevezett esetében 
az alapism ereti vizsga letétele az alapfokú szakmai végzett
séget is biztosítsa.

7. A rendőrtiszthelyettes-képzés irán ti m ennyiségi igények 
kielégítésére 1987. január 1-től Szegeden az új iskolán 150 
fős létszám mal kezdődjön meg az oktatás. 1988. novem ber 
1-ig Csopakon, a BM Kiképző Táborban a BM Rendőrtiszt
helyettes-képző Iskola (Budapest) kihelyezett évfolyama 
létszám át a jelenlegi 150 főről 300 főre kell növelni.

8. A rendőrtiszthelyettes-képző iskolára történő beiskolázás
nál a rra  kell törekedni, hogy a hallgató középfokú állami 
iskolai (középiskolai vagy szakmunkás) végzettséggel ren
delkezzen, a próbaidőre történő kinevezés u tán  lehetőleg a 

próbaidős szolgálat ideje a la tt megkezdhesse tanulm ányait.

9. A Vörös Csillag Érdem renddel k itün tete tt BM Kun Béla 
Zászlósképző Iskola a közbiztonsági, közlekedési, bűnügyi, 
határő r és büntetésvégrehajtási zászlósképző nappali tago
zaton kilenc hónapos, esti és levelező tagozatokon tízhóna
pos időtartam ú legyen.
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10. A zászlósképzésre csak olyan személy iskolázható be, aki 
középiskolai végzettséggel rendelkezik. A közbiztonsági, 
közlekedési állomány esetében feltétel az is, hogy tiszthe
lyettes-képző iskolai végzettséggel, és legalább hároméves 
belügyi szolgálati idővel rendelkezzen.

11. A tűzoltó zászlósképzés feladatainak végrehajtására a BM 
Tűzoltó Kiképző Központban létre  kell hozni a Tűzoltó 
Műszaki Zászlósképző tagozatot.

12. A középfokú tisztképző tagozatokra a beiskolázást a kép
zési igények figyelem bevételével fokozatosan meg kell 
szüntetni.

13. A középfokú tisztképzés új form ája a tiszti vizsga intézm é
nye. A tiszti vizsgára bocsátható az az egyetemi, főiskolai 
végzettséghez nem kötött tiszti beosztásba kinevezett 
személy, aki tiszti rendfokozattal még nem rendelkezik, il
letve aki ilyen beosztásba utánpótlásra tervezett.

14. A tiszti vizsgára felkészítő, levelező rendszerű tanfolyam o
kat és a vizsgákat a Rendőrtiszti Főiskola, a Kossuth Lajos 
K atonai Főiskola H atárőr Tanszék, az Ybl Miklós Építő
ipari M űszaki Főiskola Tűzvédelmi Tanszék és a BM Mű
szaki Tanfolyam  szervezze.

15. A M inisztertanácsnál kezdem ényezni kell a Rendőrtiszti 
Főiskola egyetemi (akadémiai) szintre történő fejlesztését.

16. A Rendőrtiszti Főiskola a felsőfokú szakmai végzettségen 
túl, felsőfokú politikai végzettséget, valam int angol, német, 
orosz nyelvek egyikéből a középfokú nyelvvizsga letételé
nek lehetőségét biztosítsa. Az egyéb nyelvképzési igényeket 
a kötelező nyelvtanuláson túl fakultációval kell kielégíteni. 
A képzés időtartam a nappali és levelező tagozaton egyaránt 
négy év legyen. A levelező tagozaton idegen nyelvet ok
tatn i nem kell.

17. Az egyetemi szintű rendőrtisztképző intézm ényekbe a je
lentkezés és a felvétel rendszerét ki kell dolgozni. A felvé
teli vizsgák követelm ényrendszere egyezzen meg az egye
tem i állam - és jogtudom ányi karon alkalm azottakkal, és 
foglalja magába a pályaalkalm assági követelm ényeket is. 
A szolgálati terü letek  (különösen az állambiztonsági szol
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gálat) érdekeit és igényeit a felvételi feltételek kiírásánál 
figyelembe kell venni.

18. A hivatásos állom ányban levők szám ára az iskoláztatási 
tervekben szereplők jelölése (a szervek javaslatai) m ellett a 
jelenleginél nagyobb m értékben kell biztosítani a belső pá
lyázati lehetőségeket, illetve a BM Tartalékostiszt-képző 
Iskoláról történő közvetlen felvételt.

19. Lehetővé kell tenni, hogy a rendőrtiszti hivatás irán t ér
deklődő, érettségizett fiatal a felsőoktatási intézm ényekbe 
történő jelentkezési lapokon első vagy második jelentke
zési helyként a főiskolai szintű rendőrtisztképző intézm ény 
nappali tagozatát is megjelölhesse. A polgári életből jelen t
kező más felsőoktatási intézm ényekhez hasonlóan, előfelvé
telivel legyen felvehető, és tanulm ányai megkezdése előtt 
rövidített sorkatonai szolgálatot teljesítsen.

20. Az egyetemekkel együttm űködve kezdem ényezni kell a 
Művelődési M inisztérium nál, hogy az egyetemi szintű rend
őrtiszt-képzésben részesült, az állam- és jogtudom ányi dok
tori végzettséget m ásoddiplom aként az egyetem eken két
éves nappali, illetve három éves levelező tagozaton meg
szerezhesse.

21. Egyéves időtartam  ala tt kell kiképezni azt a BM Műszaki 
Tanfolyam ra beiskolázottat, aki m ár egyetemi, főiskolai 
végzettséget szerzett, és legalább egy felsőfokú nyelvvizs
gával rendelkezik.

22. A Kossuth Lajos Katonai Főiskolán folyó h a tá rő rtisz tk ép z
és tananyagát úgy kell korszerűsíteni, hogy a határőr fel

adatok ellátását jobban szolgáló politikai, jogi, pedagógiai 
és idegennyelvi oktatás kerüljön bevezetésre. A hallgató 
az eddigi kerekes harcjárm ű üzemeltető üzemm érnök m á
soddiploma helyett általános iskolai nevelőtanári oklevelet 
kapjon.

23. A főiskolai szintű tűzoltó tisztképzés az Ybl Miklós Építő
ipari Műszaki Főiskolán, a Tűzvédelmi Tanszék irányításá
val történjen. A jövőben az Ybl Miklós Építőipari Műszaki 
Főiskola Tűzvédelmi Tanszék irányításával kell végrehaj
tani a korábban főiskolát, egyetem et végzettek tűzoltótisz
ti átképző tanfolyam ait is.
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24. A Budapesti Műszaki Egyetemmel együttm űködve a Mű
velődési M inisztérium nál kezdem ényezni kell az egyetemi 
szintű, okleveles tűzvédelm i m érnökképzést a hazai egye
tem en és a Szovjetunió BM Tűzoltó Mérnökképző Főisko
láján.

25. A hivatásos állomány külföldön történő képzése során arra  
kell törekedni, hogy a m ár hazai tiszti alapképzésben ré 
szesültek kerüljenek beiskolázásra, kivéve a Szovjetunió 
Belügym inisztérium a és Állambiztonsági Bizottsága tan in
tézeteiben, valam int az NDK Hum boldt Egyetem Krim i
nalisztikai Tagozatán folyó tiszti alapképzéseket. A külföl
di képzések a jövőben elsősorban a vezetőképzést szolgál
ják, illetve a hazai idegennyelvi képzés befejező, anyanyel
vi környezetben végrehajtandó intenzív szakaszai legye
nek.

26. A rendőrség beosztott hivatásos állománya továbbképzése 
szabályozásának módosítása az alábbiak szerint tö rtén jen :

a) m inden évben legalább két alkalommal két-két napi idő
tartam ban (ősszel és tavasszal 16- 16 óra) kerüljön sor 
a rendőr-karhatalm i továbbképzésre, lőgyakorlatokra és 
RBV foglalkozásokra;

b) m inden második évben két alkalommal (ősszel és tavasszal 
 32- 32 óra) 4- 4 napi időtartam ban a karhatalm i, 

lövészeti és RBV gyakorlati foglalkozásokon tú l az adott 
m unkakör elméleti, m ódszertani kérdéseivel és tapasz
talatcserével kell foglalkozni;

c) a foglalkozásokon előadóként vegyenek részt a központi 
szerveknél dolgozó szakemberek, belügyi tanintézetek 
oktatói is. A továbbképzések végrehajtásához a tan in té
zetek adta lehetőségeket is fel kell használni.

27. A tűzoltó továbbképzésbe az eddiginél szervezettebben be 
kell vonni a BM Tűzoltó Kiképző Központot. El kell érni, 
hogy az Ybl Miklós Építőipari M űszaki Főiskola Tűzvédel
mi Tanszékével együtt a továbbképzés bázisai legyenek.

28. A belügyi tanintézetek  nevelő-oktató állománya felkészült
ségét jav ítan i kell. Bővíteni kell ism ereteiket a végrehajtó 
szolgálat gyakorlatáról, a szakmai területek  tudományos
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eredm ényeiről, a pedagógia -  elsősorban a felnőttoktatás 
-  elméleti és gyakorlati, m ódszertani kérdéseiről. A ne
velő-oktató állomány kiválasztásában, utánpótlásában, kép
zésében és továbbképzésében emelni kell a követelm énye
ket.

29. A belügyi tanintézetekben (ideértve a nem belügyi irányí
tás a la tt működő tanintézetek  belügyi tanszékeit is (a tan 
anyagok, tankönyvek, jegyzetek, segédletek, ism erethordo
zók megfelelő átdolgozását folyam atosan kell biztosítani. 
Fejleszteni kell a jelenlegi oktatási m ódszereket a videó- és 
szám ítástechnika eszközeinek tervszerű alkalmazásával. 
Ezen eszközök szám ának növelésével fokozatosan el kell 
érni, hogy a belügyi szám ítástechnikai rendszernek m eg
felelő, annak gyakorlati használatára alapfokon felkészítő, 
m ini- és m ikroszám ítógép-oktatás bevezetésre kerüljön.

30. A hallgatók gyakorlati m unkájának, gyakorló-szolgálatá
nak, az állam- és közbiztonsági végrehajtó szolgálatba tö r
ténő bevonásának rendszerét valam ennyi tanintézetnél fe j
leszteni kell. A hallgatói állomány végrehajtó szolgálatban 
való részvételét úgy kell szabályozni, hogy az elsősorban 
a nevelő-oktató m unkát segítse.

31. Az intézkedésben és a m ellékelt ü tem tervben m eghatáro
zott feladatok végrehajtásáról a BM I/II. csoportfőnök, a BM 
ORFK I. csoportfőnök, a BM III/I. csoportfőnök, a BM IV/I. 
csoportfőnök, a BM IV/II. csoportfőnök, a BM Határőrség 
és a BM Tűzoltóság országos parancsnoka, a BM K orm ány
őrség parancsnoka gondoskodjanak.

32. Ez az intézkedés kiadása napján  lép hatályba, rendelkezé
seit a vezetőkkel teljes, a beosztott személyi állom ánnyal a 
szükséges m értékben ism ertetni kell.

DR. PÉTER JÁNOS s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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Melléklet a 11/1986. számú belügyminiszter-helyettesi intézkedéshez

Ü T E M T E R V

a belügyi oktatási rendszer korszerűsítésére

I.
RÖVID TAVON (1986- 87) 

V É G R E H A J T A N D Ó  F E L A D A T O K

1. A próbaidős képzés és a beosztott hivatásos állomány továbbképzése 
rendszerének módosítása a rendőrségnél.

Határidő: 1986. december 31.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

2. A budapesti rendőrtiszthelyettes-képző iskola beiskolázási és kép
zési rendszerének módosítása.

Határidő: 1986. december 31.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

3. A BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola (Szeged) létesítése, a kép
zés beindítása.

Határidő: 1986. december 31.
Felelős: BM I/II. csoportfőnök

BM IV/II. csoportfőnök

4. A főiskolai határőrtiszt-képzés szervezeti és tananyag korszerűsítése.
Határidő: 1986. december 31.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

BM Határőrség országos parancs
noka

5. A bűnügyi alapképző tanfolyam előkészítése és beindítása a VCSÉK 
BM Kun Béla Zászlósképző Iskolán.

Határidő: 1987. január 1.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

BM ORFK I. csoportfőnök
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6. A BM Kormányőrség egyes tiszthelyettesi, zászlósi beosztásaiba ki
nevezettek számára az alapfokú végzettséget biztosító alapismereti 
képzés bevezetése.

Határidő: 1987. június 30.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

BM Kormányőrség parancsnoka

7. Az alapismereti képzés korszerűsítése.
Határidő: 1987. június 30.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

8. Tűzoltó Műszaki Zászlósképző tagozat létrehozása és beindítása a 
a BM Tűzoltó Kiképző Központban.

Határidő: 1987. szeptember 1.
Felelős: BM IV/II. csoportfőnök

BM Tűzoltóság országos pa
rancsnoka

9. A tiszti vizsga rendszerének kidolgozása, bevezetése. 
Határidő: 1987. szeptember 1.
Felelős: BM IV/I. csoportfőnök

BM IV/II. csoportfőnök

10. Tisztképző tagozatokra a beiskolázás megszüntetése.
Határidő: Rendőrtiszti Főiskolán 

1986. december 31.
BM Tűzoltó Kiképző Központ
ban 1988. december 31.

Felelős: BM IV/I. csoportfőnök
BM IV/II. csoportfőnök

11. A BM Műszaki Tanfolyamon egyéves tagozat létrehozása.
Határidő: 1987. december 31.
Felelős: BM III/I. csoportfőnök

BM IV/I. csoportfőnök 
BM IV/II. csoportfőnök

12. A Rendőrtiszti Főiskola szervezeti továbbfejlesztése, Rendőrtiszti 
Akadémia létrehozására javaslat a Minisztertanácsnak.

Határidő: 1987. december 31.
Felelős: BM IV/I. csoportfőnök

BM IV/II. csoportfőnök
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II.
KÖZÉPTÁVON (1988- 1990) 

V É G R E H A J T A N D Ó  F E L A D A T O K

1. A csopaki BM Kiképző Tábor alkalmassá tétele 300 fő hallgató téli 
időszakban történő képzésére.
Állandó kiképző törzs létrehozása a BM Rendőrtiszthelyettes-képző 
Iskola (Budapest) kihelyezett évfolyama működéséhez a csopaki 
BM Kiképző Táborban.

2. A BM Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola (Miskolc) áthelyezése a BM 
FRE objektumából a városi rendőrkapitányság volt épületébe.

3. A zászlósképzés korszerűsítése.

4. A négyéves egyetemi szintű végzettséget biztosító rendőrtiszt-képzés 
megkezdése.

5. A tűzoltótiszti átképző tanfolyamok beindítása az Ybl Miklós Építő
ipari Műszaki Főiskola Tűzvédelmi Tanszékén.

6. Az egyetemi végzettséget biztosító tűzvédelmi mérnökképzés meg
kezdése.

7. Az átképző tanfolyamok új rendszerének kialakítása, az új rend
szerű átképzések beindítása.

8. A vezetőképzés rendszerének fejlesztése.

9. A továbbképzési rendszer átfogó korszerűsítése.

10. A belügyi idegennyelvi oktatás korszerűsítése.

11. A tananyagok, nevelési-oktatási alapdokumentumok, tankönyvek, 
jegyzetek korszerűsítése, valamennyi belügyi oktatási formában.

III.
HOSSZÚTÁVON (1991- 2000) 

V É G R E H A J T A N D Ó  F E L A D A T O K

1. Egy új, a kor követelményeinek megfelelő rendőrtiszthelyettes-képző 
iskola felépítése Budapesten.
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2. A jogi doktori végzettség megszerzésének lehetőségét biztosító két
éves nappali vagy hároméves levelező, állam- és jogtudományi kari 
posztgraduális képzés megindítása az egyetemi szintű rendőrtiszt
képzésben részesültek számára.

3. A belügyi oktatás jelen korszerűsítési időszakában elért eredmények 
értékelése, a fejlesztés további feladatainak meghatározása.
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