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Elvtársak!

Harminc évvel ezelőtt — a munkásosztály hatalmáért vívott harc 
közben — belügyminiszteri rendelettel hozták létre a Rendőraka
démiát.
A háborútól lerombolt, a fasiszták által kifosztott országunkban a 
kommunista párt felhívására már a felszabadulás első óráiban 
megkezdődött az új demokratikus rendőrség szervezése. Kommu
nisták, a munkások, parasztok legjobbjai fogtak fegyvert a közrend, 
közbiztonság helyreállítására, a reakció támadásainak visszaveré
sére.
A Magyar Kommunista Párt szervezte, segítette a fiatal demok
ratikus rendőrség sorainak megtisztítását a régi rend képviselőitől 
és megvédte a reakció politikai támadásaival szemben.
A proletárdiktatúra kivívása és megszilárdítása, az osztályellenség 
és a bűnözők elleni harc szükségessé tette, hogy a rendőrség élén 
olyan vezetők, parancsnokok álljanak, akik marxista—leninista vi
lágnézet alapján hűséggel szolgálják a nép ügyét és megfelelő szak
mai képzettséggel rendelkeznek. E célkitűzések megvalósítása ér
dekében kezdte meg működését a Rendőrakadémia.
A Rendőrakadémia zömében fiatal munkás- és paraszt hallgatói fe
lelősségteljesen és nagy lelkesedéssel fogtak hozzá hivatásuk elmé
leti megalapozásához, példás szorgalommal sajátították el a politi
kai és szakmai ismereteket.
A rendőrtisztképzés megszervezése minőségi változást hozott a 
tisztikar felkészültségében. Az első Rendőrakadémián végzett tisz
tek magasfokú elvhűséggel, politikai és szakmai hozzáértéssel ve
zették beosztottjaikat a közrend és közbiztonság megszilárdításáért 
folytatott harcban. Maradandó érdemeket szereztek a rendőrség 
feladatainak megoldásában, a munka szakszerűségének, szervezett
ségének és színvonalának fejlesztésében.
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Eredményes munkájukat példázza, hogy az iskoláról kikerült tisz
tek az életben, a szolgálati feladatok teljesítésében helytálltak és 
helytállnak, közülük számosán töltenek be magas beosztást a Bel
ügyminisztérium, az állami- és a társadalmi élet különböző terü
letein.

Elvtársak!
A fejlett szocialista társadalom építése, pártunk XI. kongresszusán 
megfogalmazódott célkitűzések teljesítése megköveteli a munka 
színvonalának emelését, a szakszerűség és hatékonyság növelését.
Ehhez politikailag, szakmailag magas színvonalon képzett káderek 
kellenek, akik eligazodnak a nemzetközi osztályharc, a társadalom, 
a gazdaság bonyolult viszonyai között és eredményesen oldják meg 
a belügyi feladatokat. Ennek érdekében hagyta jóvá a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Rendőrtiszti Főiskola létrehozá
sát.
A Rendőrtiszti Főiskola előtt az a megtisztelő feladat áll, hogy elő
dei példáját követve olyan tiszteket képezzen és neveljen, akik ma
gasfokú elvhűséggel és hivatástudattal, a korszerű ismeretek bir
tokában képesek a sokrétű és egyre bonyolultabb feladatokat a 
szocialista törvényesség alapján eredményesen teljesíteni; hűség
gel védelmezni és szolgálni dolgozó népünk hatalmát.
Elvárom, hogy a Rendőrtiszti Főiskola parancsnoksága és tanári' 
kara — méltóan a rendőrtisztképzés három évtizedes hagyomá
nyaihoz — a társadalmi fejlődés követelményeit érvényesítve vé
gezzen magas színvonalú képzést, fejlessze tovább az oktató- neve
lő munka hatékonyságát. A főiskola hallgatói példás szorgalommal 
sajátítsák el az oktatási program anyagát, felelősséggel készüljenek 
hivatásuk teljesítésére.

Elvtársak!
A demokratikus rendőrtisztképzés 30. évfordulója alkalmából el
ismerésemet és köszönetemet fejezem ki a parancsnokoknak, ta
nároknak, volt hallgatóknak, párt- és KISZ szervezeteknek, mind
azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a rendőrtisztképzés meg
alapozásához és eredményességéhez.
Kívánom, hogy sokéves tapasztalataikat a jövőben is eredményesen 
hasznosítsák a munkában, a fiatalabb nemzedék nevelésében.
További munkájukhoz sok sikert, erőt és egészséget kívánok.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 115 példányban.
Kapják: állam titkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, 
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok.
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