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A BELÜGYMINISZTÉRIUM
ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY KÖZBIZTONSÁGI ÉS 

KÖZLEKEDÉSI HELYETTESÉNEK ÉS A IV/I CSOPORTFŐNÖKÉNEK
számú

EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

a rendőrképzés további fejlesztésére és a megosztott idő
tartamú rendőrképzés bevezetésére vonatkozó belügyminisz

teri utasítások végrehajtására
Budapest, 1977. m á j u s  2 3 .

A Magyar Népköztársaság belügyminisztere az 5/1976. számú uta
sításával, illetve a megosztott időtartamú rendőrképzés beve
zetéséről szóló döntésével elrendelte a rendőrképzés korszerű
sítésének és gyakorlatiasságának további hatékony fejlesztése 
érdekében - kísérleti jelleggel - a BM szombathelyi Rendőrképző 
Iskolán új rendszerű rendőrképzés bevezetését.

A fenti rendelkezések végrehajtására kiadjuk az alábbi

I N T É Z K E D É S T .

1. A rendőrképzés korszerűsítése, a szolgálati igényekhez és 
követelményekhez történő fokozottabb igazítása érdekében 
1978-tól a tízhónapos rendőrképzés időtartamát hathónapos 
elméleti és négyhónapos gyakorlati képzésre kell osztani.
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3. Az iskolán továbbra is közrendvédelmi és közlekedésrendé
szeti szakképzést kell folytatni.
Biztosítani kell - a szabadidő terhére is - a gépjármű- 
vezetői engedély megszerzését.

4. A gyakorlószolgálatból heti egy napot /8 órát/ elméleti 
képzésre, a tantervben rögzített, valamint a gyakorló- 
szolgálattal összefüggő ismeretek oktatására kell fordí
tani. Az oktatást a rendőrképző iskola szervezi és végzi.

5. A BM szombathelyi Rendőrképző Iskola - a budapesti és a 
miskolci rendőrképző iskolák közreműködésével - az oktatás 
dokumentumainak felhasználásával készítse el az új rendsze
rű képzés igényeinek megfelelő tantervet és tantárgyprogra
mot. A tanterv és a tantárgyprogram tartalmazza azokat az 
alapvető elméleti ismereteket, amelyeknek elsajátításával 
az iskola hallgatói képesek lesznek az állam és a közbizton
ság védelmével kapcsolatos rendőri feladatokat szakszerűen 
végrehajtani.
A rendőrképző iskola az elkészített okmányokat koordinálás 
és jóváhagyás végett a BM IV/I Csoportfőnökségre terjessze 
fel 1977. június 15-ig.
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2. A megosztott iskolai képzés minden év január 3-án kezdő
dik és október 31-ig tart az alábbi megosztásokkal:

 - január 3-tól május 20-ig elméleti képzés;
 — május 20-tól félévi beszámolók /vizsgák/ és a gyakorló—
\ szolgálatra való felkészülés;

 június 1-től szeptember 15-ig gyakorlószolgálat és annak
é r tékelése; 
 - szeptember 16-tól az iskolai képzés folytatása, tanév- 

f  \ záró vizsgák és tanévzárás.
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6 . A gyakorlószolgálat céljára Fonyódon 30, Siófokon 30-30, 
Balatonfüreden 30 és Hévizen 30 fős rendőrőrsöt kell 
létrehozni.

A gyakorlóőrsök létesítéséhez szükséges tárgyi feltételek 
- kulturált elhelyezést biztosító hálókörletek, oktató
termek, bútorzat, berendezési tárgyak, tisztálkodó helyi
ségek, irodák - kialakítására a Somogy és a Veszprém megyei 
R e n d ő r -főkapitányságok vezetői intézkedjenek.

A gyakorlóőrsök rendeltetésszerű működéséhez szükséges 
feltételeket úgy kell biztosítani, hogy a feladatok 1978. 
április 1-ig végrehajtásra kerüljenek.

7. A gyakorlóőrsök élére őrsparancsnoki, illetve őrsparancs
nok-helyettesi beosztásra alkalmas tiszteket, illetve 
zászlósokat a Somogy és a Veszprém megyei Rendőr-főkapi
tányságok vezetői vezényeljenek.
Az őrsök belső ügyeleti szolgálatát hallgatókból kell szer
vezni.

Az őrsparancsnokok a városi és járási, járási rendőrkapi
tányság, illetve szakirányítás tekintetében a megyei rendőr- 
főkapitányság közbiztonsági osztályának alárendeltségében 
működjenek.

Az őrs parancsnoka, illetve helyettese gyakorolja mindazon 
jogokat és kötelességeket, melyeket a vonatkozó jogszabályok, 
parancsok és utasítások a hatáskörébe utalnak.

Az őrsparancsnokok kötelesek szorosan együttműködni a terü
letileg illetékes őrsök parancsnokaival, a rendőrképző iskola 
parancsnokával, az iskola hallgatói erkölcsi és fegyelmi ma
gatartására felügyeletet gyakorló és oktatást végző tanárokkal.
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A tanárok által készítendő minősítésekhez az őrsparancs- 
nokok, illetve helyetteseik a hallgatók szolgálati tény
kedésével, erkölcsi, fegyelmi magatartásával kapcsolatos 
észrevételekről készítsenek feljegyzéseket.

8. A gyakorlóőrsök közbiztonsági szolgálatot - a területileg 
illetékes rendőri szervek irányítása, ellenőrzése és koor
dinálása mellett - önállóan végzik.

A járőrszolgálat ellátásának módját, formáit, módszereit, 
az ügyeleti, készenléti és felügyeleti szolgálat, a munka
idő, a pihenőidő /szabadidő, szabadnap/ rendjét, a fegy
verzetet, felszerelést és a szolgálati okmányok vezetését 
a " Szabályzat a járőr és őrszolgálat szervezéséhez, irányí
tásához és ellátásához" II-V. fejezetekben foglaltak sze
rint kell végrehajtani.

Az őrs ügykezelésére a BM Ügykezelési Szabályzatában és a 
vonatkozó utasításokban előírtak az irányadók.

A szolgálat ellátásához szükséges gépjárművek, hírösszekötte- 
tés, egyéb szolgálati segédletek és felszerelések biztosítá
sáról az érintett megyei rendőr-főkapitányságok vezetői gon
doskodjanak.

9. A Somogy és a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányságok veze
tői a gyakorlószolgálat tartamára a hallgatók térítésmentes 
étkeztetését és ellátását szervezzék meg.

1 0 .

ÁBTL - 4.2 - 50 - 10/3/1977 /4

A hallgatók a gyakorlóőrsökön bentlakásra kötelezettek. Kint- 
lakás csak a helyben laké, nős hallgatónak engedélyezhető.



Felkérjük az illetékes MSZMP BM területi és a rendőrképző 
iskola pártszervezeteit, a KISZ szervezeteket, hogy az új 
rendszerű rendőrképzés eredményes megvalósítását segítsék 
elő.

MÁNDI SÁNDOR r. ezredes 
BM IV/I csoportfőnök
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TÓTH FERENC r. ezredes országos rendőrfőkapitány 
közbiztonsági és 

közlekedési helyettese
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