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Budapest, 1960. február 6-án figyelemmel

A BM. személyi állományának magasabbszintű kiképzése érdekében a 
Honvédelmi Tanács 3 /116/1959-es számú határozatával jóváhagyta 
a BM. Rendőrtiszti Akadémia felállítását.
Az Akadémia hivatott biztosítani a BM. tiszti állomány magasabbszintű 
kiképzését.
Az Akadémia oktatási színvonalának biztosítása céljából kiadom a BM. 
Rendőrtiszti Akadémia Felvételi Szabályzatát.
A Felvételi Szabályzat irányelveinek betartása érdekében a vezetőket 
(parancsnokokat) az alábbiakra

u t a s í t o m :
1. Megkövetelem, hogy a vezetők (parancsnokok), valamint a hallgatók 

kiválogatásában résztvevő személyzeti és tanulmányi szervek beosz
tottai munkájukat teljes felelősséggel és nagy körültekintéssel 
végezzék.

2. A hallgatók kiválogatásáért elsősorban a vezetők és parancsnokok 
felelősek.

3. Utasítom a BM. Személyzeti Főosztály és a BM. Tanulmányi és Mód- 
szertani Osztály vezetőjét, hogy 1960. február 20-ig behatóan tár
gyalják meg a Felvételi Szabályzat rendelkezéseit a BM. Rendőrtiszti 
Akadémia tanáraival, valamint a BM. személyzeti és tanulmányi 
szervek azon beosztottaival, akik a felvételi munkában résztvesznek.

4. A Felvételi Szabályzatot megfelelő mértékben ismertetni kell az állo
mány előtt.

H O R V Á T H  G Y U L A  s. k .
miniszterhelyettes

Felterjesztem: Miniszter elvtársnak,

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
BM. II. Főosztály vezetője,
Országos Parancsnokok és személyzeti osztályaik vezetői.
Központi fő-, és önálló osztályok vezetői,
BM. Személyzeti Főosztály osztályvezetői,
BM. Rendőrtiszti Akadémia Parancsnoka, Tanszékvezetői.
Megyei (budapesti) Főkapitányságok vezetői és személyzeti osztályvezetők.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS

BM. RENDŐRTISZTI AKADÉMIA FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A Honvédelmi Tanács 3/116/1959. sz. határozata alapján a BM. 
Rendőrtiszti Akadémia (továbbiakban Akadémia) 1959. szeptember 
1-én megkezdte működését.

I.
Az Akadémián minden év szeptember 1-én indul új évfolyam.
1. Az Akadémia célja:

Biztosítani a Belügyminisztérium politikai és bűnügyi nyomozói, köz- 
rendvédelmi és büntetésvégrehajtási állományának e szakterületeken 
dolgozó tisztek továbbképzését, illetve tiszti utánpótlását.

2. Az Akadémia által nyújtott képesítés:
Az Akadémia elvégzése tiszti beosztás betöltésére és a tiszti rendfo
kozat elnyerésére jogosít fel.
A hallgatók az Akadémia elvégzéséről oklevelet kapnak, amelyet a 
belügyi szerveknél — az érettségivel egyenértékűnek kell tekinteni.

3. Az Akadémia szervezeti felépítése:
Az Akadémián nappali és levelező tagozat működik. A nappali tago
zat 2 éves, a levelező tagozat 3 éves.
Az Akadémia hallgatói jogi és közgazdasági képzésben részesülnek. 
A jogi képzés
— politikai nyomozó
— bűnügyi nyomozó
— közrendvédelmi
— büntetésvégrehajtási szakokon történik.
Az ipari, közlekedési, mezőgazdasági területeken dolgozó politikai 
nyomozó tisztek jogi képzés mellett közgazdasági kiképzésben is 
részesülnek.

4. Az Akadémia tantárgyai:
a) Dialektikus és történelmi materializmus, politikai gazdaságtan, a 

nemzetközi és magyar munkásmozgalom története,
b) Belügyi szakismeretek.
c) A rendőri munka végzéséhez szükséges büntetőjogi és büntetőel

járásjogi ismeretek, ezenkívül a rendőri munkához kapcsolódó 
jogágazatok egyes kérdései, így az államjog, államigazgatási jog, 
polgári jog, termelőszövetkezeti jog, nemzetközi jog, és a munka
jog egyes tételei.

d) Általános műveltségi ismeretek: magyar nyelv és irodalom, föld
rajz, magyar történelem és egyetemes történelem.

e) Katonai ismeretek: alaki kiképzés, harcászat, szolgálati szabályzat, 
fegyver és lőismeret, rendőri kényszerintézkedések alkalmazása, 
stb.
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f) Testnevelés.
g) A közgazdasági képzés: ipargazdaságtan, agrárgazdaságtan, 

pénzügyi ismeretek és a főbb iparágak technológiái.
5. Az Akadémiára az alábbiakban meghatározott állomány vezényelhető;

A politikai nyomozó szakon jogi képzésre:
— a központi és megyei politikai nyomozó szervek, valamint a HÖR. 

Parancsnokság Felderítő Osztálya állományából operatív, főope- 
tív beosztottak, csoportvezetők, alosztályvezető helyettesek, a 
megyei politikai nyomozó szervektől alosztályvezetők,

A közgazdasági képzésre:
— a központi és megyei pol. nyomozó szervek 4-es, 6-os, 7-es osztá

lyai, illetve alosztályai, valamint a társadalmi tulajdonvédelmi 
szervek beosztottait,

A bűnügyi nyomozó szakra:
— a központi és megyei bűnügyi szervektől operatív, főoperatív be

osztottak, csoportvezetők, alosztályvezető helyettesek, a megyei 
bűnügyi nyomozó szervektől alosztályvezetők és járási rendőr- 
kapitányságok vezetői, 

A közrendvédelmi szakra:
— közrenvédelmi parancsnokokat, beosztott tiszteket, tiszti őrspa

rancsnokokat, valamint tiszti beosztásra alkalmas tiszthelyette
seket,

A büntetésvégrehajtási szakra:
OB. parancsnokhelyettesek és beosztott tisztek, MB. parancsno 
nokok és beosztott tisztek, valamint tiszti beosztásra alkalmas 
tiszthelyettesek.

A vegyes szervek állományából: (BM. Személyzeti Főosztály, BM.
Tanulmányi és Módszertani Osztály, BM. Titkárság, stb.) a munka-
területüknek megfelelő szakra tisztek vezényelhetők.

II.

Az Akadémiára történő felvételek rendje

1. Az Akadémiára a felvétel történhet:
— kijelölés,
— önkéntes jelentkezés alapján.

2. A javasoltak elbírálásánál figyelembe kell venni:
A javasoltak, illetve jelentkezők a Magyar Népköztársasághoz 
hű, politikailag szilárd elvtársak legyenek.

— A rendőri munkát élethivatásuknak tekintsék. Értelmes, fejlődő- 
képes elvtársak legyenek.

— A javasoltak alapfokú marxista képzettséggel és általános mű
veltséggel rendelkezzenek.

— A javasoltak felső korhatára 45 év. Indokolt esetben 45 évnél 
idősebb beosztottat is lehet felvételre javasolni, de ennek  enge
délyezését magamnak tartom fenn.

— Politikai és erkölcsi szilárdságot.
— Egészségi állapotot.
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— Családi körülményeket.
— Tiszthelyetteseknél középiskolai végzettség.
A javasolt beosztottaknak felvételi vizsgát kell tenni.

3. A javaslatokat minden év december 31-ig kell felterjeszteni a BM. 
Személyzeti Főosztályhoz.
A javaslatokat az osztályvezetők, a megyei (budapesti) Rendőrfőka
pitányságok vezetői és a HÖR., BV., Parancsnoka, mint javaslattevők 
kötelesek aláírni.
A javaslatnak tartalmaznia kell:
— a javasolt személy adatait, rendfokozatát, beosztását,
— iskolai végzettségét, előző foglalkozását, BM. szolgálatának kez

detét, legmagasabb szakmai iskolai végzettségét,
— párttagság keltét, pártiskolai végzettségét,
— a javasolt családi körülményeit,
— a pártszervezet véleményét.
A javaslat mellé csatolni kell:
— a javasolt minősítési lapjá t
— orvosi alkalmassági igazolást,
— részletes életrajzot, amely 6 hónapnál nem régibb.
Az Akadémiára nem javasolható:
— aki a felvételi feltételek valamelyikének nem felel meg,
— aki középiskolai, főiskolai, vagy egyetemi tanulmányokat folytat,
— aki fegyelmi eljárás alatt áll.

4. A levelező tagozattal kapcsolatos rendelkezések:
A levelező tagozatra történő felvételeknél a feltételek az általános 
követelményekkel lényegében azonosak. A javasoltaknál azonban 
figyelembe kell venni, hogy az esti tagozaton tanulók munkájuk mel
lett végzik el az Akadémiát, és ez nagyobbfokú megterhelést jelent. 
A javaslatok felterjesztése, módja, azok tartalma azonos a nappali 
tagozatéval.
Levelező tagozaton a hallgatók tanulmányai megszakításának engedé
lyezését magamnak tartom fenn.
A levelező tanfolyam minden év október 1-én kezdődik. A levelező 
hallgatókat az Akadémia Parancsnoksága köteles útmutatókkal és 
tananyagokkal ellátni.
A fontosabb, nehezebb tantárgyakból az Akadémia kötelező foglal
kozásokat (előadás, konferencia) szervez. A foglalkozásokon való 
részvételre szolgálatmenteséget kell biztosítani.
A levelező hallgatókat 17/1959-cs számú miniszterhelyettesi utasí
tásban rögzített tanulmányi szabadság illeti meg. (A szabadság meg
állapításánál az Akadémiát a gimnáziummal egyszintűnek kell tekin
teni.)
A javaslatokat minden év február 15-ig kell felterjeszteni. A levelező 
tagozat hallgatóinál orvosi igazolást, életrajzot és minősítést nem kell 
mellékelni a javaslathoz.
Az Akadémia Parancsnoksága a levelező tagozat hallgatóinak félévi 
és évvégi vizsgaeredményeiről köteles a vezetőket (parancsnokokat, 
írásban tájékoztatni.
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5. Az önkéntes jelentkezés rendje:
Az önkéntes jelentkezés szolgálati út betartásával az illetékes veze
tők (parancsnokok) véleményezésével történik.
Az önként jelentkezők kérelmét nemleges javaslat esetén is fel kell 
terjeszteni a Személyzeti Főosztályra.

III.
A felvételi bizottságok működésére és a felvételi vizsgára vonatkozó

rendelkezések:

A BM. Személyzeti Főosztály az elfogadott javaslatok alapján felvételi 
vizsgára rendeli be a javasolt beosztottakat.
A javasoltak elbírálására a szakoknak megfelelően 5 vizsgabizottságot 
kell szervezni.
1. A bizottság elnöke: BM. Személyzeti Főosztály vezetője, (helyettese) 

és a BM. Személyzeti Főosztály osztályvezetői.
A bizottság tagjai: A BM. Tanulmányi és Módszertani Osztály egy 
megbízottja és az Akadémia illetékes szaktanára, illetve tanszék 
vezetője.

2. A bizottságok feladata:
a) Felvételi vizsga és személyes beszélgetés alapján megállapítja a 

javasolt képességeit, felkészültségét, alkalmasságát az Akadémia 
elvégzésére.

b) Ellenőrzi, hogy a jelölt megfelel-e az Akadémiára való felvétel
hez szükséges valamennyi feltételnek.

c) Javaslatot tesz az Akadémiára való felvételre, illetve elutasításra.
Az elutasítást részletesen meg kell indokolni.

3. A felvétellel kapcsolatos rendelkezések.
A felvételi vizsgákat minden év február l.-e és 15.-e között kell 
megtartani.
A felvételi bizottságok megszervezéséről a BM. Személyzeti Fő
osztály vezetője gondoskodik.
Az Akadémia levelező tagozatára történő felvételt a BM. Tanul
mányi és Módszertani Osztály vezetője engedélyezi.
A levelező tagozat hallgatóinak felvételi vizsgát nem kell tenni. 
A felvételi vizsgakövetelményeket évenként határozom meg.
Az Akadémia nappali tagozatára való felvételt — a vizsgabizott
ság és Személyzeti Főosztály javaslata alapján — a Személyzeti 
miniszterhelyettes hagyja jóvá.
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