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Tárgy: A rendőrség személyi állományának 1964. évi szakmai 

továbbképzése.

Az 1963. évi iskolai és iskolán kívüli oktatás során a rendőrség sze

mélyi állományának politikai, szakmai és általános műveltsége a követel

ményeknek megfelelően gyarapodott. A szakmai továbbképzés eredménye

sen járult hozzá a rendőrség e lőtt álló feladatok megoldásához. Az el

ért eredmények alapján tovább kell folytatni a rendőri munka színvonalá

nak emelését és az állomány szakmai felkészültségének növelését.

Ennek érdekében a BM II. és III. Főcsoportfőnökség, valamint a rendőr ka

pitányságok személyi állományának 1964.  évi továbbképzését az alábbiak

ban rendelem el:

Az 1964. évi továbbképzést január 1-től december 31-ig kell végrehajta

ni. A foglalkozások júniusban, júliusban és augusztusban szüneteljenek.

A II/III szakon - tekintettel a fokozott szolgálatra -  a szünet április 1-től 

október 1-ig tart.
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A továbbképzés tanfolyamokon és a rendőri szerveknél folyó iskolán kívüli 

oktatás keretében történjék. Az iskolán kívüli továbbképzésre a Il/II-3  szak 

kivételével a szolgálati időből havonta 8 órát kell fordítani, mely óraszámot 

/ évi 72 óra:/ a II/III szakon is biztosítani kell, A II/II-3 szakon a tovább

képzési idő havonta 4 óra legyen.

A foglalkozásokat a szolgálati e ágak sajátosságainak figyelembevételével kell 

megszervezni. / :havonta 2 részletben 4-4 óra, 1 napon 8 óra, vagy kéthavon- 

ként 2 nap, illetve negyedévenként 3 napos összevonások keretében.:/

A továbbképzés színvonalának és szervezettségének biztositása érdekében 

a foglalkozásokat lehetőleg a rendőrfőkapitányságokon vagy tájegységenként
.r

kell megtartani. Kivételt képezzen a Il/ll-1 /B/ szak és a II/I I- 3 szak, ame

lyeknél 1964-ben székhelyüktől; távol eső összevonások továbbképzés cél

jából nem eszközölhetők.

A továbbképzés fő formái: előadás, szeminárium / :gyakorlat:/ és konzultá- 

ció. Az oktatók az illetékes vezetők által kijelöltek -  elsősorban a parancs

nokok -  legyenek. Indokolt esetben oktatás céljából külső személyeket is 

igénybe lehet venni.

A továbbképzést az összesített tantervben megállapított szakosított formában 

kell megszervezni és lefolytatni.

A szervezett továbbképzés alól a rendőriskolák és a jogi egyetem levelező 

/ :esti:/ tagozatának hallgatói részére a főkapitányságok felmentést adhatnak. 

A parancsok, utasítások és az uj jogszabályok elsajátítása alól azonban a 

fentiek sem kaphatnak felmentést.

n.

A BM kollégiumi határozatnak megfelelően a rendőrfőkapitányságok szervez

zék meg a magyar helyesírás és fogalmazás oktatását, különös tekintettel a

közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti állományra. A helyesírás és* fo

galmazás tanulására kötelezni kell beosztásukra való tekintet nélkül minda

zokat, akik az előzetesen történő egyéni elbírálás szerint erre rászorulnak. 

A helyesírás és fogalmazás oktatása alól mentesíteni kell azokat, akik kö

zépiskolai érettségivel xagy állami egyetemi / f őiskolai:/ végzettséggel ren

delkeznek.
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Az oktatást kéthetenként 2 - 2  óra keretében kell megtartani, amelyre a

szakmai továbbképzési időn felül 1 - 1  órát a szolgálati időből kell biz-
■3£&aG23anSTTJáTSZ>í?Z

tositani. A helyesírás és fogalmazás oktatása szükség szerint alap-, és
1 ' ■ V

felsőfokon történjék pedagógusok vezetésével.

III.

A bünügyi technikusok és a bűnügyi nyilvántartók szakmai továbbképzé

sét a BM II/ I Csoportfőnök, a fegyveres iparőrségét és a KLH-ét a II/II 

Csoportfőnök, a légi- és folyamrendészeti szervek továbbképzését pedig 

a BM II/III Csoportfőnök hatáskörébe utalom.

A vasúti alosztályok / :csoportok, vonalvezetők:/ és az életvédelmi alosz

tályok speciális továbbképzését a BM II/I. Csoportfőnökség a BM IV/I. 

Csoportfőnökséggel egyetértésben szabályozza.

A BM II. és III. Főcsoportfőnökség központi állományának tanterveit a 

fenti irányelvek figyelembevételével az egyes osztályok önállóan  

készítsék el, azokat az illetékes Csoportfőnökök hagyják jóvá és egy példányát 

a BM IV/1 Csoportfőnökségnek 1964. I. 15-ig küldjék meg.

A. rendőrfőkapitányságok 1964. évi továbbképzésének összesített tantervét 

a BM IV/I . Csoportfőnökség készítse el és adja ki.

A BM IV/I. Csoportfőnök gondoskodjék jelen utasításomban foglaltak meg

szervezéséről és annak végrehajtását rendszeresen ellenőriztesse. A to

vábbképzés tapasztalatairól 1964. december 10-ig tegyen jelentést.

Készült: 70 példányban. 

Felterjesztem: Belügyminiszter elvtársnak 

Kapják: Elosztó szerint.

Szívós Péter r. alezr. sk. 

Főcsoportfőnök. 

Kiadmány hiteléül: Surányi Lászlóné 
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