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Budapest, 1990. február 13-án.

A R endőrtiszti Főiskolán folyó állambiztonsági képzés felfüggesztésére kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A  R endőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) állambiztonsági szakán az oktatást felfüggesztem.
2. Az 1990/91-es tanévben a Főiskola állambiztonsági szakára beiskolázottak jelentkezését a küldő szerv 

(vagy a jogutódja) és a beiskolázott egyetértésével bűnügyi vagy közrendvédelmi szakra kell átirányítani.
3. Akinek az ügyében az átirányításról a küldő szerv vagy a jogutódja 1990. március 30-áig nem  nyilatkozik, 

annak személyi anyagait a Főiskola az illetékes szerv vezetőjének küldje vissza.
4. A Főiskola parancsnoka az  állambiztonsági szakon tanulm ányokat folytató hallgatók szakváltásánál a kö

vetkező m ódon járjon  el:
a) A nappali tagozaton az I. és II. évfolyam hallgatóival az állambiztonsági tanszék tanárai, a küldő szer

vek képviselőinek bevonásával folytassanak személyes beszélgetéseket a hallgatók bűnügyi, illetve 
közbiztonsági szakra történő átirányítása érdekében.

b) A  küldő szervek képviselői a III. éves hallgatók közül a nemzetbiztonsági szolgálat várható  igényei
nek figyelembevételével a szakterületen végzendő m unkára alkalmas személyek kiválasztását végez
zék el és a fennm aradó hallgatók bűnügyi vagy közbiztonsági szakra történő átirányítását a Főiskola 
parancsnokánál kezdeményezzék. Az átirányított hallgatók tegyenek államvizsgát állam biztonsági 
szolgálati ism eretekből.

c) A  levelező tagozaton az állambiztonsági képzés főiskolai keretek közt tö rténő  felfüggesztése miatt az
I., II. és III. évfolyamos állambiztonsági szakos hallgatók más szakra való átirányítása érdekében a 
küldő szervek illetékesei folytassanak beszélgetéseket az érdekeltekkel. A  közös m egállapodástól füg
gően kerüljön sor a bűnügyi vagy a közbiztonsági szakra történő átirányításra, illetőleg tanulm ányaik 
befejezésére.

5. Az átirányításra került, szakot váltott hallgatókkal kapcsolatos, a tantervek különbözőségéből adódó ok
tatási feladatok végrehajtására a Főiskola parancsnoka intézkedjen.

6. A  levelező tagozaton tanuló IV. évfolyamos hallgatók az állambiztonsági szolgálati ism eretekből tegye
nek államvizsgát, az utolsó félévben pedig másirányú szakism eretekből kapjanak képzést. Az oktatási 
feladatok végrehajtására a Főiskola parancsnoka intézkedjen.

7. A kiegészítő és átképző tagozatokon tanulók a képzésből hátralevő idő rövidsége m iatt változtatás nél
kül fejezzék be tanulmányaikat.

8. Az állam biztonsági szolgálattól más terü letre  áthelyezett, főiskolát végzettek átképzéséi a szervek igénye 
és javaslata szerint a BM O ktatási és Közművelődési Csoportfőnökség, valamint a R endőrtiszti Főisko
la szervezze meg.
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9. Az átszervezés kapcsán az intézkedésben nem érin te tt egyéni m egítélést igénylő tanulmányi ügyek elbí
rálására a személyzeti csoportfőnököt bízom meg.

10. Az állam biztonsági tanszék jelenlegi funkcióját és feladatrendszerét az 1989/90-es oktatási év  végével fel
függesztem. A  tanszék tanári állom ányának foglalkoztatására a Főiskola parancsnoka a személyzeti cso
portfőnökkel egyeztetve gondoskodjon.

11. Ez az intézkedés a kiadás a napján lép hatályba. Az intézkedés rendelkezéseit az érin tett személyi állo
mánnyal ism ertetni kell.

DR. ILCSIK SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 100 példányban
Felterjesztve: Á llam titkár Ú rnak  
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettes,

O R FK  vezetőjének helyettese,

csoportfőnökök,

főosztályvezetők,

önálló osztályvezetők

rendőrfőkapitányok.
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