
BELÜ G Y M IN ISZTÉRIU M BELSŐ H A SZN Á LA TR A !

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

10/1987. számú 
U T A S Í T Á S A

az 1971. évi 10. számú törvényerejű rendelet 
végrehajtására kiadott belügyminiszteri végrehajtási utasítás 

egyes rendelkezéseinek módosításáról és kiegészítéséről

Budapest, 1987. évi június hó 10-én.

Az 1971. évi 10. számú törvényerejű  rendelet végrehajtására 
kiadott belügym iniszteri végrehajtási utasítás (továbbiakban: 
Ut.) egyes rendelkezéseinek m ódosítására és kiegészítésére k i
adom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az Ut. 4. pontja a következő bekezdéssel egészül ki:

„-  az általános iskolát elvégezte: tiszthelyettesi, a közép
iskolát elvégezte: zászlósi és egyes m eghatározott tiszti 
beosztásba, valam ennyi tiszti beosztásba, aki a képesí
tési követelm ényben m eghatározott felsőfokú állami 
végzettséggel rendelkezik.”

Szám: 10- 21/10/1987.
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2. Az Ut. 7. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A hivatásos állom ányba vétel a jelentkező írásban elő
terjesz te tt kérelm ére történik. Nyilatkoznia kell arról, 
hogy a hivatásos szolgálattal járó kötelezettségeket 
vállalja.”

3. Az Ut. 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. Próbaidős szolgálat nélkül kell hivatásos állom ányba 
venni azt, aki:
-  a p á rt- és töm egszervezetek ajánlása alapján veze

tői beosztásba nyer kinevezést,
-  belügyi ösztöndíjasként a felsőoktatási intézm ény

ben az utolsó előtti évfolyamot, illetve 3 évnél 
hosszabb képzés esetén a III. évfolyamot befejezte,

-  a néphadsereg vagy más fegyveres testü le t hiva
tásos állományából átvételre  kerül,

-  a hazai katonai főiskolákon az utolsó előtti, illetve 
külföldi katonai tanintézetben a III. évfolyamot 
eredm ényesen befejezte, zászlósi rendfokozattal,

-  a határőrség hivatásos állom ányába kerül,
-  a Belügym inisztérium  polgári alkalm azottja,
-  aki a hazai katonai főiskolákon az utolsó előtti, il

letve a külföldi katonai tanintézetben a III. évfo
lyam ot befejezte, tanulm ányait kiváló eredm ény
nyel folytatja, valam int a politikai, erkölcsi és m a
gatartásbeli követelm ényeknek példam utatóan ele
get tesz, törzszászlósként lehet hivatásos állom ány
ba kinevezni.”

4. Az Ut. 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A próbaidőst -  a próbaidő tartam a a la tt -  képzésben 
kell részesíteni és vizsgára kell bocsátani.”

5. Az Ut. 16. pont második bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„A néphadsereg vagy más fegyveres testü le t hivatásos (to
vábbszolgáló) vagy tartalékállom ányából hivatásos állo-
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m ányba vett szem élyt az ott elért rendfokozatba lehet ki
nevezni.” „A határőrségnél a tiszthelyettesi beosztásba ke
rülőt a legalacsonyabb tiszthelyettesi rendfokozatba kell ki
nevezni.”

6. Az Ut. 18. pont a) alpontjának második bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lé p :
,,-  a főiskolát végzetteket és a tiszti vizsgán m egfelelte

ket alhadnagyi,”

7. Az Ut. 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. Végleges jelleggel hivatásos állom ányba vétel, illetve 

állom ányban lévők és tanulm ányaikat befejezők ese
tén rendfokozatba történő kinevezés, előléptetés:
a) a végleges jellegű hivatásos állom ányba vétel ese

tén:
-  a rendfokozatok m eghatározására az Ut. 16-  

17- 18. pontjaiban foglalt rendelkezéseket kell 
értelem szerűen alkalmazni,

-  zászlósi rendfokozatba kell kinevezni azt az ösz
töndíjast, aki a felsőoktatási intézm ény utolsó 
előtti, illetve 3 évnél hosszabb képzés esetén a 
III. évfolyam át befejezte; törzszászlósi rendfo
kozatba, aki az utolsó évfolyamot elvégezte,

-  tiszti rendfokozatba kell kinevezni azt, aki az 
egyetemi (főiskolai) tanulm ányait a diploma 
megszerzésével befejezte;

b) az állom ányban levők és a tanulm ányaikat végzők,
illetve befejezők esetén:
-  a Rendőrtiszti Főiskola nappali I. évfolyam át el

végző tiszthelyetteseket zászlósi, a II. évfolya
mot befejező zászlósokat törzszászlósi rendfoko
zatba kell előléptetni; am ennyiben tanulm ányi 
eredm ényük a közepes szintet eléri vagy meg
haladja,

-  alhadnagyi rendfokozatba kell kinevezni azt, aki 
főiskolai tanulm ányait diploma megszerzésével 
befejezte, illetve a BM Tűzoltó Kiképző Köz
pont tisztképző nappali tagozatát eredm ényesen 
elvégezte, továbbá azokat, akik a tiszti beosztás-
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hoz szükséges olyan középfokú állami és leg
alább 2 éves külföldi szakiskolát végeztek, 
amely egyben szakmai végzettséget is jelent, és 
megfelelnek a képesítés egyéb követelm ényei
nek is,

-  hadnagyi rendfokozatba kell kinevezni (előlép
tetni) azt, aki a Rendőrtiszti Főiskolán vagy a 
katonai főiskolán az államvizsgát letette, egye
tem i tanulm ányait diploma megszerzésével be
fejezte, illetve a BM Tűzoltó Kiképző Központ 
tisztképző nappali tagozatán és középfokú kül
földi szakiskolán kiváló eredm énnyel végzett,

-  főhadnagyi rendfokozatba lehet kinevezni (elő
léptetni) azt, aki az egyetemet, a főiskolát, a 
rendőrtiszti vagy katonai főiskolát kitűnő ered
m énnyel végezte el, és azt a háromszoros kiváló 
hallgatót, akinek az államvizsga eredm énye a 
jelest m eghaladja és a belügyi hivatással járó  
követelm ényeknek is kiemelkedően megfelel,

-  századosig bezárólag eggyel magasabb rendfoko
zatba léptethető elő az, aki külföldi szakiskola 
és a Rendőrtiszti Főiskola, illetve a BM Tűzoltó 
Kiképző Központ tisztképző nappali és levelező 
tagozatán kitűnő eredm énnyel végzett,

-  az állami felsőfokú tanintézet nappali tagozat
II. évfolyam át elvégző tiszthelyetteseket zászló
si, a III. évfolyam ot befejező zászlósokat törzs
zászlósi rendfokozatba kell előléptetni, ha a ta 
nulm ányi eredm ényük a közepes szintet eléri,

-  a külföldi felsőfokú tanintézetbe vezényelt tiszt- 
helyetteseket zászlósi rendfokozatba, a III. évfo
lyam ot elvégző zászlósokat törzszászlósi rendfo
kozatba kell előléptetni,

-  nem nevezhető ki, illetve nem  léptethető elő az 
iskola befejezése alkalmából az, aki nem te tt 
eleget vizsgakötelezettségeinek, illetve tanulm á
nyait elégtelen vizsgaeredm énnyel zárta .”

8. Az Ut. 21. pontja a következő m ondattal egészül ki:
„K ivételt képez ez alól a hazai katonai főiskolák és külföldi 
katonai tanintézetek  hallgatóinak hivatásos állom ányba vé
tele.”
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9. Az Ut. 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. A hivatásos állom ányba vétel és az első rendfokozatba 
való kinevezés joga
-  főtisztek, tisztek (kivéve a próbaidőre tö rtén t kine

vezést) esetében a belügym iniszter,
-  zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek esetében a BM 

Hatásköri Listában feljogosított vezető, parancsnok 
(a továbbiakban: illetékes vezető) hatáskörébe ta r 
tozik.

A szolgálati beosztást az illetékes vezető határozza 
meg.
Az állományba vételt, a rendfokozatba és a szolgálati 
beosztásba történő kinevezést állom ányparancsban 
kell elrendelni.
A hazai katonai főiskolák hallgatóinak hivatásos állo
m ányba vételére a tanintézetek  illetékes vezetői köz
vetlenül a BM Határőrség országos parancsnokának 
tegyenek előterjesztést, aki a kinevezésekről állom ány
parancsban rendelkezik.
A külföldi katonai tanintézetek hallgatóinak hivatásos 
állományba vételét is a BM H atárőrség végzi.”

10. Az Ut. 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„50. A soron kívüli előléptetés -  egyéni elbírálás alap
ján  -  az egyes rendfokozatokra m egállapított vára
kozási idő letelte előtt a következő, illetőleg bárm ely 
magasabb rendfokozatba történhet. Soron kívülinek 
kell tekinteni az előléptetést akkor is, ha az adott 
rendfokozatra várakozási idő nincs m eghatározva, to
vábbá, ha arra  valam ely előírt feltétel hiányában ke
rül sor.”

11. Az Ut. 53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„53. Meg kell hosszabbítani a várakozási idejét annak, aki 
a minősítése alapján a szolgálatát önhibájából nem 
megfelelően teljesíti. Ha a fogyatékosságok a legutolsó 
m inősítést követően jelentkeztek, ezt újabb m inősítés
ben kell rögzíteni.
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Az előléptetésre való felterjesztésnek a meghosszabbí
tási idő eltelte u tán  is csak akkor van helye, ha az ez 
alkalomból készített ú jabb minősítés a meghos
szabbítási idő eredm ényes elteltét állapíto tta meg. El
lenkező esetben a várakozási idő újabb meghosszabbí
tását kell elrendelni, vagy a szolgálati viszony meg
szüntetésének lehet helye [Tvr. 6. § e) pontja].”

12. Az Ut. 63. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„63. A hivatásos állomány tagjának házasságkötéséhez és 
élettársi közösség létesítéséhez a hatáskörileg illetékes 
vezető hozzájárulására van szükség.”

13. Az Ut. 78. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„78. A Tvr. 20. § (1) bekezdésének a) pontja alapján akkor 
van helye alacsonyabb beosztásba helyezésnek, ha a 
hivatásos állomány tagja minősítése szerint szolgálatát 
nem  látja  el megfelelően.
Ha a hivatásos állomány tagjának utolsó minősítése 
megfelelő volt, azonban ezt követően jelentkeztek a 
feladata eredm ényes ellátását akadályozó fogyatékos
ságok, alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezésére 
csak akkor kerü lhet sor, ha azt m inősítésben m egálla
p íto tták .”

14. Az Ut. 86. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„86. Más állami, társadalm i szervhez a Hatásköri Listában 
m eghatározott parancsnokok vezényelhetnek.”

15. Az Ut. 89. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„89. A megbízás legfeljebb egy év tartam ára  szólhat. Egy 
évnél hosszabb megbízást az állam titkár és m iniszter- 
helyettesek rendelhetnek el. A megbízásról szóló pa
rancsban a beosztási illetm ényt, illetőleg a helyettesí
tési d íjat meg kell határozni.”
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16. Az Ut. 106. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

,,106. Az illetm ény nélküli szabadság engedélyezése a Ha
tásköri Listában m eghatározott vezetők jogkörébe ta r 
tozik.”

17. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
a személyi állom ánnyal ism ertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 4000 pld.-ban 
Kapják: elosztó szerint

ÁBTL - 4.2.-10 -21/10/1987 /7


