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A BELÜ G Y M I N I S Z TÉR I UM  
IV. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K  

0020. szám ú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1964. évi szeptember hó 9-én.

A Belügyminisztérium szerveinél folyó idegen nyelvképzés, illetve a 
nyelvismereti és nyelvtudási vizsgák szabályozására a Belügyminiszter 
elvtárs 0035/1964. sz. parancsa alapján az alábbi végrehajtási utasí
tást adom ki:

I.

1. A BM IV /II. csoportfőnök és a BM Szervezési Osztály vezetője az 
illetékes parancsnokokkal egyetértésben rögzítsék az állománytáb
lázatokban azokat a beosztásokat, ahol az idegen nyelv tudása és 
használata elengedhetetlenül szükséges. A jövőben ezeket a beosz
tásokat lehetőség szerint nyelvtudással rendelkező beosztottakkal 
kell betölteni.

A jelenleg érvényben lévő állománytáblákon a  szükséges változta
tásokat 1964. október 15-ig végre kell hajtani.

2. Azokat az elvtársakat, akiknek beosztása idegen nyelvtudáshoz van 
kötve és azzal nem rendelkeznek, kötelezni kell, hogy a szolgálat 
ellátásához szükséges nyelvtudást 3 éven belül sajátítsák el.

II.

A BM dolgozók idegen nyelvképzését a 0035/1964. sz. miniszteri pa
rancsban m eghatározott szervezeti kereteken belül az alábbiak szerint 
kell megszervezni:

1. A BM Idegennyelvi Főiskola nappali és levelező tagozatán.
A Főiskolára az illetékes parancsnokok javaslata alapján azok ve

zényelhetek, akik kellő előképzéssel rendelkeznek és az idegen nyelv 
elsajátítására alkalmasak, akiknek a szolgálat ellátása ezt indokolja 
és eredményes felvételi vizsgát tettek. A Főiskolára javasoltak név
sorát és személyi javaslatát minden év április 1-ig a BM IV /II. Cso
portfőnökhöz kell felterjeszteni. A felvételi vizsgát a BM IV/II. 
csoportfőnök a BM Idegennyelvi Főiskola parancsnokával minden 
év július 1-ig szervezze meg. Az oktatási folyamatot a BM Idegen
nyelvi Főiskola parancsnoka továbbra is az érvényben lévő paran
csok, utasítások alapján biztosítsa.
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2. A különböző állami iskolák (egyetemek, főiskolák) idegennyelvű 
tagozatain és nyelvtanfolyamain.

Önként jelentkezés alapján, a parancsnokok egyetértésével elsősor
ban azok vehetnek részt, akiknek beosztása ezt indokolttá teszi, 
vagy olyanok, akik az elsajátított nyelvtudás birtokában más terü
letre áthelyezhetők. A jelentkezési okmányokat minden év május 
1-ig kell megküldeni a BM IV /I- 1. Osztálynak. Közvetlenül az 
állami oktatási intézményeknél BM dolgozó felvételre nem jelent
kezhet. 

3. A B M  Akadémia Határőr és karhatalm i tagozat FEP szakán a 
nyelvszakot a BM IV/I. csoportfőnök a BM Határőrség országos 
parancsnokával egyetértésben határozza meg.

A FEP tagozaton folyó nyelvképzést nyelvismereti alapvizsgával 
kell zárni. Azok a hallgatók, akik ennél magasabb nyelvismeretre 
tesznek szert, középfokú nyelvtudási vizsgára bocsáthatók.

4. A BM egyes szerveinél szervezett nyelvtanfolyamokon.
A Belügyminisztériumon belül az alábbi nyelvtanfolyamok szervez
hetők:

a) Nyelvismereti tanfolyam -elsősorban a közrendvédelmi, közleke
désrendészeti állomány és FEP-ek beosztottai részére. A tanfo
lyam időtartam a 6 hónap, heti 4 óra kötött foglalkozással. A tan
folyamot nyelvismereti alapvizsgával kell zárni. A vizsgáról bi
zonyítványt kell kiadni. A tanfolyamok megszervezését, irányí
tását, a személyi és anyagi feltételek biztosítását, a vizsgák meg
szervezését az illetékes vezetők biztosítsák személyügyi szerveik 
útján.

A tanfolyam tanrendjét, tem atikáját, tananyagát 1964. novem
ber 1-ig a BM Idegennyelvi Főiskola készítse el és adja ki.

b) Közép- és felsőfokú nyelvtanfolyamok az állománytáblázatban 
meghatározottak részére. A tanfolyamok időtartam a 2- 3 év, 
heti 6 óra kötött foglalkozással. A tanfolyamokat nyelvtudási 
vizsgával kell zárni. A vizsgáról a BM-ben rendszeresített bizo
nyítványt kell kiadni.

c) Nyelvtovábbképző tanfolyamok a felsőfokú nyelvképesítéssel 
rendelkezők részére. Időtartama 1 év, heti 2 óra kötött foglalko
zással. A tanfolyamon résztvevőknek vizsgát kell tenni.

d) A b) és c) alpontban meghatározott közép és felsőfokú, illetve 
a nyelvtovábbképző tanfolyamokkal kapcsolatban az Idegen
nyelvi Főiskola feladata:

— tantervek, tem atikák elkészítése,
— nyelvtanárok biztosítása (csak Budapesten),
— tananyagok biztosítása,
— tanulmányi folyamat megszervezése, ellenőrzése, segítése.
— vizsgák megszervezése és végrehajtása.

5, Egyéni nyelvképzés a felsőfokú vezetők részére.
A nyelvképzés időtartam a 2 —3 év, heti 4 óra kötött foglalkozás
sal. A résztvevőknek 3 év után nyelvtudási vizsgát kell tenni. Az 
egyéni nyelvképzés tem atikájáról és a szükséges tanerőkről a BM 
Idegennyelvi Főiskola parancsnoka gondoskodjék.
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6. A nyelvtanfolyamok szervezésére vonatkozó javaslatokat minden év 
május 1-ig jóváhagyásra a BM IV /I. csoportfőnökhöz kell felter
jeszteni. A javaslat tartalmazza:

— A tanfolyam szükségességének indoklását, az idegen nyelv meg
jelölésével.

— A tanfolyam időtartam át és létszámát.

— A tanfolyam személyi (tanár), pénzügyi és egyéb feltételek biz
tosítására te tt (tervezett) intézkedéseket.

— A tanfolyam térítéses, vagy térítésm entes lesz-e.

7. A BM beosztottak egy időben csak egy nyelvtanfolytamon vehetnek 
részt. A nyelvképzést szolgálati időből kell biztosítani. A nyelvtan
folyamon tanulóknak munkaidő kedvezmény és tanulmányi szabad
ság nem jár, indokolt esetben tanulmányi segélyben részesíthetők.

3. A BM Idegennyelvi Főiskola minden év októberében szervezzen 
idegen nyelvtudási vizsgát. A jelentkezés alapján a vizsgán az ve
het részt, aki közép, vagy felsőfokú nyelvtudással rendelkezik, füg
getlenül attól, hogy hol részesült nyelvoktatásban.

III.

1. A miniszteri parancs 4. pontjának megfelelően a BM Idegennyelvi 
Főiskola parancsnoka a BM Szervezési Osztály vezetőjével közösen 
vizsgálja meg a jelen utasítás végrehajtásához szükséges létszám
igényt és 1964. november 1-ig tegyenek javaslatot a BM Idegen
nyelvi Főiskola nyelvtanszékének a szükséges státuszokkal történő 
megerősítésére.

2. BM központi szerveknél a nyelvtanári beosztásokat megszüntetem 
és a  státuszokat a BM Idegennyelvi Főiskola rendelkezésére bocsá
tom.

Jelen utasításom megjelenésével lép hatályba. Érvényes a BM vala
mennyi szervére.

A BM Személyügyi Főosztály vezetőjének 1962. október 30-án kelt 
3 sz. utasítását hatályon kívül helyezem.

SZIVÓS PÉTER
rendőralezredes
főcsoportfőnök

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettesek,

 Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokságok és területi szerveik, 
Csoportfőnökök,
Önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok,
IM BV Országos Parancsnokság.

Készült: 535 példányban.
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