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II. FŐCSOPORTFŐNÖK-HELYETTESÉNEK, 

HATÁRŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK ÉS 
IV/I. CSOPORTFŐNÖKÉNEK

01. számú
EGYÜTTES PARANCSA

a rendőrképzés fejlesztéséről, a BM Alapfokú Rendőr
iskola kiképzési feladatainak módosításáról és a BM 
rendőrképző iskolák létesítéséről szóló 5/1976.számú 
belügyminiszteri utasításban foglalt egyes rendelke

zések végrehajtására

Budapest, 1976. július hó 20-án

A Magyar Népköztársaság belügyminisztere az 5/1976. számú 
utasításával a rendőrképzés fejlesztését, a BM rendőrképző 
iskolák létesítését, a BM Alapfokú Rendőriskola kiképzési 
feladatinak módosítását rendelte el.

Az utasításban foglalt egyes rendelkezések végrehajtására 
az érintett szervek részére kiadjuk az alábbi

p a r a n c s o t  :

1. Budapesten a Szamuely Tibor Laktanyában a Forradalmi Ké
szenléti Rendőri Ezreddel, illetve Miskolcon a FKRE 4. 
zászlóaljával egy körletben elhelyezett BM rendőrképző 
iskolák vonatkozásában - figyelemmel a 02/1973. BM számú 
parancs 4. pontjában foglaltakra - a laktanya parancsnoka 
a FKRE parancsnoka, illetve a FKRE miskolci 4. zászlóalj 
parancsnoka.

T i t k o s
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Akadályoztatásuk eseten e szervek törzsfőnökei.

2. A BM Hőr. szombathelyi körletében elhelyezett BM Rendőr
képző Iskola esetében a laktanya parancsnoka a BM Hőr. 
szombathelyi kerület parancsnoka; akadályoztatása esetén 
törzsfőnöke.

3. A 02/1973. BM számú parancsban meghatározott belső biz
tonság fenntartása céljából az érintett körletek lakta
nyaparancsnokai a rendőrképző iskolák parancsnokaival 
történt előzetes egyeztetés alapján módosítsák az objek
tum őrzésére, védelmére vonatkozó okmányokat.

A rendőrképző iskolák - a tantervben, óra- és vizsgaterv
ben meghatározott oktatási és nevelési feladatok maradék
talan és tervszerű végrehajtását biztosítva - vegyenek 
részt a laktanyák őrzésében. Az ilyen feladatokat - mind 
az oktatási időszakra, mind a szünidőre - közösen írásban 
rögzítsék.

4. A rendőrképző iskolák tanári kara csak iskola ügyeletes
tiszti szolgálatra vezényelhető.
Az iskolaparancsnokok gondoskodjanak az iskolák belszol- 
gálati rendjének kialakításáról és annak ellátásáról.

5. A BM rendőrképző iskolák hallgatói állománya - az 5/1976. 
BM számú utasítás szerint - miniszteri rendőr-karhatalmi 
tartalékot képez, s személyi állományát a BM IV/I. csoport- 
főnök rendeli ki a BM II. főcsoportfőnök vagy helyettese 
intézkedése alapján. Kivételt képez, ha a közbeeső intéz
kedések általi késedelem veszélyhelyzetet teremt.
Ez esetben a BM IV/I. csoportfőnökét az intézkedés megté
tele után haladéktalanul értesíteni kell.
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6. Az 5/1976. BM számú utasítás 6. pontja alapján jogosult 
a rendőr-főkapitányság vezetője a rendőrképző iskolák 
személyi állományának az elhelyezési körleten kívüli ma
gatartását, öltözködését, nyilvános szórakozóhelyeken 
történő megjelenését és viselkedését ellenőriztetni; hiá
nyosságok és fegyelemsértések esetén a hatályos szabály
zatban foglalt intézkedéseket megtenni.

7. A rendőrképző iskolák parancsnokai kötelesek a tantervben 
gyakorló szolgálatra előirt órakeretet egyidőben tervezni 
- s azt a vezénylő megyei rendőr-főkapitányságok közrend- 
védelmi osztályvezetőivel előzetesen egyeztetve - jóváha
gyásra minden év október 31-ig a BM IV/I. csoportfőnökének 
felterjeszteni.

Felkérjük az MSZMP BM területi pártszerveket, a rendőrképző 
iskolák pártszervezeteit és a KISZ-szervezeteket, hogy a rend
őrképző iskolák és az érintett BM szervek közötti elvtársi 
együttműködés kialakítását segítsék elő. 

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k. 
r. vezérőrnagy 

főcsoportfőnök-helyettes
TÓTH IMRE s. k. 

hőr. vezérőrnagy 
Hőr. országos parancsnoka

MÁNDI SÁNDOR s. k. 
r. ezredes 
csoportfőnök

A kiadmány hiteles.

Bökönyi István r. szds. 


