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BELÜ G YM IN ISZTÉRIU M

Szám: 10- 21/1/1989.

A BELÜGYMINISZTER 

1/1989. BM 
U T A S Í T Á S A

a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett 
Rendőrtiszti Főiskola felvételi szabályairól

Budapest, 1989. január 17-én.

A Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett Rendőrtiszti Főiskola 
(a továbbiakban: főiskola) felvételi szabályai végrehajtására ki
adom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A főiskolára történő felvétel során a művelődési miniszter 
25/1988. (XII. 22.) MM rendeletében foglaltak, valamint az 
utasítás rendelkezései szerint kell eljárni.

2. A főiskolára felvételt nyerhet az,

a) akit a személyi állományból a személyzeti terv alapján 
a parancsnoka javasol (a továbbiakban: beiskolázásra 
tervezett);

b) aki az állományból személyzeti tervtől és parancsnoki 
javaslattól függetlenül jelentkezik (a továbbiakban: bel
ső pályázó);
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c) a magyar állampolgár, aki nem belügyminisztériumi ál
lományúként jelentkezik (a továbbiakban: külső pályá
zó),

és a meghatározott felvételi követelményeknek megfelel.

3. A beiskolázásra tervezett a főiskola nappali vagy levelező 
tagozatára nyerhet felvételt. A belső és külső pályázó csak 
a nappali tagozatra jelentkezhet, a tanévenként meghatá
rozott szakokra.

4. A nappali tagozatra az vehető fel, aki

a) beiskolázásra tervezett vagy belső pályázó, és a 35. élet
évét;

b) külső pályázó, és a 25. életévét 
még nem töltötte be.

5. A levelező tagozatra az vehető fel, aki a 40. életévét még 
nem töltötte be.

6. Nem iskolázható be, illetve nem jelentkezhet az, aki fe
gyelmi vagy büntetőeljárás, illetve fenyítés hatálya alatt 
áll, illetve fegyelmi vagy büntetőeljárás van ellene folya
matban.

7. A beiskolázásra tervezettről és a belső pályázóról a beisko
lázó szerv végezze el a Személyzeti Munka Szabályzatá
ban előírt ellenőrzést, állítson ki törzslapot, melyen rögzít
se azt, hogy a főiskola elvégzése után milyen szakmai te
rületen és beosztásban kívánja foglalkoztatni.

8. A törzslap mellékletei:

a) az érettségi bizonyítvány, illetve a középiskola utolsó 
éves (esti, levelező) tanulóinál a továbbtanuláshoz szük
séges középiskolai véleményt, állami nyelvvizsgát iga
zoló okmányok;

b) nappali tagozatra a személyi anyag;

c) levelező tagozatra parancsnoki indokolás és a helyi BM 
orvosi javaslat.
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9. A beiskolázásra tervezettek és a belső pályázók anyagait a 
személyzeti osztályok -  illetve a személyzeti referensek -  
minden év december 31-ig küldjék meg a főiskolára.

10. Külső pályázóként a sorkatonai szolgálat teljesítésére al
kalmas minősítéssel rendelkező férfi jelentkezhet.

11. A külső pályázó az állandó lakóhely szerint illetékes rend
őr-főkapitányság személyzeti osztályára nyújthatja be az 
állami felsőoktatásban rendszeresített jelentkezési lapját 
minden év január 31-ig.

12. A jelentkezési laphoz csatolni kell:

a) az önéletrajzot;

b) a hatósági erkölcsi bizonyítványt;

c) a negyedik osztályos középiskolai tanulóknál a középis
kolai véleményt;

d) a korábban érettségizetteknél az érettségi (képesítői) bi
zonyítványt;

e) az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt.

13. A rendőr-főkapitányság személyzeti osztálya a külső pályá
zó hivatásos állományba vételéhez szükséges eljárást végez
ze el és a megfelelt jelentkezési anyagát minden év március 
31-ig küldje meg a főiskolára.

14. A főiskola parancsnoka a felvételi vizsgák előtt rendelje be:

a) a nappali tagozatra beiskolázásra tervezetteket és a bel
ső pályázókat egészségügyi alkalmassági vizsgálatra a 
BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei Egészségügyi 
Alkalmasságot Vizsgáló Osztályára;

b) a nappali és a levelező tagozatra jelentkezőket -  a szol
gálati ágakra külön kidolgozott -  pszichológiai, illetve 
pályaalkalmassági vizsgálatokra.

15. Aki a 14. pontban meghatározott vizsgálatok alapján alkal
mas, meghatározott időben felvételi vizsgát tesz. Berende
lésükről a főiskola parancsnoka gondoskodjon.
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16. A felvételi tantárgyi vizsga a magyar nyelv és irodalom, 
valamint a történelem tantárgyak gimnáziumi alaptantervi 
tananyagára épül, s a felvételiző köteles mindkét tantárgy
ból írásbeli és ennek eredményétől függően szóbeli vizsgát 
tenni.

17. Az írásbeli vizsgáztatás időpontját és kérdéseit a Művelő
dési Minisztérium, a szóbeli vizsgáztatás időpontját és kér
déseit a főiskola határozza meg.

18. A főiskola saját hatáskörében gondoskodjon az írásbeli és 
szóbeli vizsgára adott pontszámok eredményének összege
zéséről.

19. A főiskolai felvételi tantárgyi vizsga alól mentesül az, aki:

a) más felsőfokú intézményben magyar nyelv és irodalom, 
továbbá történelem tantárgyakból eredményes felvételi 
vizsga -  és a felvételi ponthatár elérése -  alapján kéri 
az átirányítását;

b) az országos középiskolai tanulmányi versenyen elért 
eredménye alapján a Művelődési Minisztérium rendel
kezése szerint erre jogosult;

c) más felsőfokú intézményben -  magyar nyelv és iro
dalom, továbbá történelem tantárgyból tett felvételi vizs
ga után -  két félévet eredményesen elvégzett, és kéri 
átvételét a főiskolára.

20. Nem szükséges érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyen
értékű középiskolai végzettséget tanúsító oklevéllel rendel
keznie annak, aki a szakmunkások felsőfokú tanulmányok
ra előkészítő tanfolyamát eredményesen elvégezte, és a tan
folyam elvégzésétől számított három éven belül jelentkezik.

21. Külföldi oktatási intézményben szerzett, befejezett közép
iskolai tanulmányokról kiállított bizonyítvány, illetőleg ok
levél a nemzetközi szerződésekre tekintettel vagy honosí
tás után fogadható el az előképzettség igazolásának.

22. A felvételi ponthatár elérése és azonos felvételi pontszám 
esetén a beiskolázásra tervezetteket és a belső pályázókat 
a külső pályázókkal; a beiskolázásra tervezetteket a belső
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pályázókkal; a sorkatonai szolgálatot letöltött külső pályá
zókat a sorkatonai szolgálatot még le nem töltött külső pá
lyázókkal szemben a felvételnél előnyben kell részesíteni.

23. A külső pályázók közül a felvehetők számát minden évben 
a személyügyi miniszterhelyettes határozza meg.

24. A felvételi eredményeket jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A 
főiskola tanulmányi osztálya vezetője a vizsgáztató bizott
ságok javaslatait -  szakonként részletezve a felvételre, il
letve elutasításra javasoltakat -  a felvételi bizottságnak 
terjessze fel. A felvételi bizottság elnöke -  a főiskola pa
rancsnoka -  a döntésről a jelentkezőket minden év július 
15-ig írásban értesítse.

25. A felvételi pontszámot elért, de helyhiány miatt elutasítot
tak az elutasítás kézhezvételétől számított 8 napon belül 
fellebbezést nyújthatnak be a főiskolára.

26. A felvételek elbírálásánál az elért eredménytől függetlenül 
el kell utasítani azt, akiről a 6. pont kizáró rendelkezései 
megállapíthatók, illetve a körülményeiben olyan lényeges 
változás állt be, ami alapján a hivatásos állományba vétel 
követelményeinek nem felel meg.

27. A fellebbezések elbírálására a személyügyi miniszterhe
lyettes hozzon létre fellebbezési bizottságot, és egyidejűleg 
határozza meg a fellebbezés alapján felvehetők létszámát.

28. A külső pályázók közül azok, akik a felvételi ponthatárt 
elérték és még sorkatonai szolgálatot nem teljesítettek, elő
felvételt nyernek. A tanulmányok megkezdése előtt sor
katonai szolgálatot a BM Határőrségnél kötelesek teljesí
teni. Behívásukra a BM személyzeti csoportfőnök intéz
kedjen.

29. A főiskola parancsnoka tanévenként gondoskodjon arról, 
hogy
a) a beiskolázásra tervezettek felkészítése és a főiskolára 

jelentkezőkkel kapcsolatos beiskolázási munka össze
hangolása érdekében a személyzeti osztályok részére tá
jékoztató;

b) a belső pályázók tájékoztatása érdekében a belügyi saj
tóban pályázati felhívás;
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c) a külső pályázók tájékoztatása érdekében a Művelődési 
Minisztérium „Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatójában” 
a főiskolai felvételről és a hivatásos állományba vétel 
feltételeiről szóló ismertetés

jelenjen  meg.

30. Az utasítást a Belügyminisztérium személyi állományából 
a külföldi felsőoktatási intézményekbe jelentkezők esetén 
alkalmazni kell akkor, ha külföldi felsőfokú intézményben 
a felvételi tantárgyi követelmény a magyar nyelv és iro
dalom, valamint történelem tantárgyakból, továbbá idegen 
nyelvből került meghatározásra. Részükre a felvételi tan
tárgyi vizsgáztatást a főiskola szervezze meg.

31. Ez az utasítás 1989. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg 
a 08/1972. belügyminiszter-helyettesi utasítás és a 19/1977. 
belügyminiszteri parancs, valamint a 18/1980. belügymi
niszteri paranccsal kiadott Tanulmányi Munka Szabályzata 
150., 153., 154., 155., 156., 157., 158. pontjai hatályát veszti. 
Az utasítást a személyi állománnyal a szükséges mértékben 
ismertetni kell.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 730 példányban.
K ap ják : a 29/1986. BM parancs elosztója szerint,

a személyzeti referensek, oktatási csoportvezetők.
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