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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

10—26/15/1974.

SZIGORÚAN TITKOS!

Tárgy: Rendőrtiszti Főiskola idegen nyelvi tanárainak tovább
képzése.

Az MSZMP KB 1969. november 28-i határozata és az állami oktatás 
helyzetének értékelésével foglalkozó KB határozatban foglalt fel
adatok végrehajtása megkívánja, hogy a Rendőrtiszti Főiskolán ok

tató nyelvtanárok jó képzettségűek, alapos nyelvismerettel rendel
kezők legyenek, élő nyelvben használatos terminológiai kifejezése

ket megfelelően ismerjék és azokat képesek legyenek továbbadni.
A Rendőrtiszti Főiskolán oktató nyelvtanárok rendszeres tovább

képzése érdekében az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:

I.

Az idegen nyelvet oktató tanárok önképzési rendszerét fenn kell 
tartani. A hazai tudományos ismeretek hasznosítását a Rendőrtiszti 
Főiskola idegen nyelvi tanszékei folyamatosan biztosítsák.

Ennek során:

1. A Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka biztosítsa a legújabb ha
zai idegen nyelvi kutatások előadásokon, konzultációkon és vi
tákon történő megismerését.

2. Rendszeresen folytatni kell a hazai idegen nyelvű kiadványok 
tanulmányozását.

3. Fel kell használni az Oktatásügyi Minisztérium által időszakon
ként szervezett hazai nyelvi tanári konferenciák, szimpóziu
mok, stb. tapasztalatait.



II.

A továbbképzés során ki kell használni a külföldi iskolarendszere
ket, tanfolyamokat. E célból:

1. A Rendőrtiszti Főiskola Orosz Nyelvi Tanszékén oktató taná
rok:

a) a Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság Belügyminiszté
riuma közötti együttműködési egyezmény alapján, évente 
megállapítandó számban a moszkvai Belügyi Akadémián két 
hónapos képzésben vegyenek részt;

b) az Oktatásügyi Minisztérium által biztosított lehetőségek 
alapján évente két esetben két-két orosz nyelvi tanár Moszk
vában a Lomonoszov Egyetemen részesüljön két hónapos 
továbbképzésben.

2. Nyugati Nyelvek Tanszék nyelvtanárai az Oktatásügyi Minisz
térium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya által szervezett 
tanfolyamokon vegyenek részt a következők szerint:

a) német nyelvi tanárok közül minden évben két fő a Német 
Demokratikus Köztársaságban — Weimarban — a nyári idő
szakban megrendezésre kerülő négyhetes nyelvtanári tovább
képzésen ;

b) az olasz nyelvi tanárok közül két személy a nyári időszak
ban hathetes kurzuson Olaszországban;

c) a francia nyelvi tanárok közül évente két fő négy-hathetes 
tanulmányúton Franciaországban.

3. Az angol nyelvi tanárok közül évente két fő továbbképzése hat
hetes időtartamban Angliában történik az Országos Ösztöndíj 
Tanács segítségével.

4. Külföldi továbbképzésben csak az a nyelvtanár részesíthető, aki 
4 éves belügyi tanári gyakorlattal rendelkezik. A Rendőrtiszti 
Főiskola parancsnoka minden év október 15-ig tegyen javasla
tot a jóváhagyott káderfejlesztési és iskoláztatási terv alapján 
a IV/II. csoportfőnöknek a következő évben történő nyelvto
vábbképzésre jelölt tanárokra

5. A továbbképzésben résztvevő tanárok személyzeti anyagait a 
IV/II. csoportfőnök a szükséges ellenőrzések után vizsgálja fe
lül és egészítse ki. A kiutazásra kiválasztottak javaslatait és 
személyzeti anyagait minden év november 15-ig jóváhagyásra 
hozzám terjessze fel.

6. A BM IV/II. csoportfőnök a továbbképzésre jóváhagyott taná
rok szükséges okmányait minden év december 15-ig az Okta
tásügyi Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályára, il
letve az Országos Ösztöndíj Tanácsnak küldje meg.

7. A kapitalista országokba nyelvi továbbképzésre kiutazó tanárok 
eligazítását, hazaérkezésük utáni beszámoltatását a BM Bel-
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biztonsági Osztálya a BM III/I., II., csoportfőnökségek az adott 
országokra vonatkozó operatív helyzettel kapcsolatos tapaszta
lataik felhasználásával végezzék.

8. A nyelvtanárok évi továbbképzési költségeit — 20 000,— Ft-ot 
— a Rendőrtiszti Főiskola állítsa be költségvetésébe és gondos
kodjon ezen összeg Oktatásügyi Minisztérium felé történő fo
lyamatos átutalásáról.

9. A továbbképzés során eltöltött idő nem számít bele a rendes évi 
szabadságba.

Jelen utasítás 1974. október 15-én lép hatályba.

K ÓNYI GYULA s. k.
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

K észült: 35 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

állam titkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

BM III/I., III/II , III/III., IV/I., IV/II., I /I . csoportfőnökök, 
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka,
NKO vezetője,
Belbiztonsági Osztály vezetője.
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