
XXIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM BELSŐ HASZNÁLATRA! 1988. JANUÁR 26.

BELÜGYI KÖZLÖNY
A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  H I V A T A L O S  L A P J A

T A R T A L O M

S z á m T á r g y Oldal

Miniszteri rendelet
2/1987. (XI. 29.) BM A személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII. 22.) BM szám ú rendelet

m ódosításáról -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13

Miniszteri utasítás

41/1987. (BK 1/1988.) BM A Belügym inisztérium  nyomozó hatóságainak hatásköréről és ille té-
kességéről -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 13

47/1987. (BK 1/1988.) BM Az építkezés m ia tt biztosított illetm ény nélküli szabadság idő tartam a
szolgálati (m unka-) időként való elism erésének rendjérő l -  -  - 17

Pályázati felhívás
BM Tudományszervezési Osztály Az 1988. évi belföldi és az 1989. évi külföldi tudom ányos továbbkép-

zési ösztöndíjakra -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 17

Miniszteri rendelet

A belügyminiszter 
2/1987. (XI. 29.) BM számú 

r e n d e l e t e
a személyi igazolványról szóló 

5/1985. (XII. 22.) BM számú rendelet 
módosításáról

A személyi igazolványról szóló 38/1969. (XI.
17.) Korm. számú rendelet 7. §-ának (3) bekez
désében kapott felhatalmazás alapján -  az ér
dekelt miniszterekkel és országos hatáskörű 
szervek vezetőivel egyetértésben -  a következő
ket rendelem:

1 . §

A személyi igazolványról szóló 5/1985. (XII. 
22.) BM számú rendelet 10. §-a (2) bekezdésének 
f) pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Az állampolgár kérésére egy esetben a » nyug
díjas« szó után a személyi igazolványban vagy 
a munkakönyvben feltüntetett, illetőleg ha az 
ezekből nem állapítható meg, a más okirattal 
igazolt, a nyugdíjazást közvetlenül megelőző fog
lalkozást, illetve beosztást is be kell jegyezni.”

2. §

Ez a rendelet 1987. december 1-jén lép ha
tályba.

Dr. Kamara János s. k.,
belügym iniszter

Miniszteri utasítás

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

41/1987. (BK 1/1988.) BM számú 
u t a s í t á s a

a Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak 
hatásköréről és illetékességéről

A büntető eljárásról szóló 1973. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Be.) 22. §-a alapján a Belügy
minisztérium nyomozó hatóságai hatáskörének és 
illetékességének szabályozására a legfőbb ügyész
szel egyetértésben kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :
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A hatáskör

1. A Belügyminisztérium nyomozó hatóságai
nak hatáskörébe tartozik a Büntető Törvény- 
könyvben (a továbbiakban: Btk.) meghatározott 
valamennyi bűncselekmény nyomozása azok ki
vételével, amelyeket külön jogszabály más nyo
mozó hatóság hatáskörébe utal.

2. A BM Vizsgálati Osztály hatáskörébe tarto
zik:

a) az 1. számú mellékletben felsorolt, továbbá
b) mindazon bűncselekmények nyomozása, 

amelyeket az illetékes miniszterhelyettes célsze
rűségi okból, illetve az államtitok és a szolgálati 
titok fokozott védelme érdekében ide utal.

3. A BM Vizsgálati Osztály hatáskörét a kato
nai büntetőeljárás hatálya alá tartozó személyek 
által elkövetett egyes bűncselekmények nyomo
zásában külön jogszabály állapítja meg.

4. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitánysá
gok állambiztonsági szolgálati szerveinek hatás
körébe tartozik a 2. számú mellékletben felsorolt 
bűncselekmények nyomozása. A rendőrfőkapi
tány az állambiztonsági vizsgálati szervek hatás
körébe utalt bűncselekmények nyomozásával -  
az illetékes miniszterhelyettes által meghatáro
zott esetekben -  a bűnügyi nyomozó szerveket 
is megbízhatja.

5. A BM ORFK Bűnügyi Csoportfőnökség 
Bűnüldözési Osztálya, Népgazdaság- és Társa
dalmitulajdon-védelmi Osztálya, Vizsgálati Osz
tálya, továbbá a BM ORFK Közbiztonsági és 
Közlekedési Csoportfőnökség Közlekedési Osztá
lya hatáskörébe tartoznak azok a bűncselekmé
nyek, amelyeknek nyomozását a miniszter, az ál
lamtitkár, a közbiztonsági miniszterhelyettes, a 
BM Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi, il
letve közbiztonsági és közlekedési csoportfőnöke 
oda utal, illetve amelyeket a felsorolt osztályok 
vezetője a fenti vezetők engedélyével hatásköré
be von.

6. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság 
bűnügyi osztályának hatáskörébe tartozik a 3. 
számú mellékletben felsorolt bűncselekmények 
nyomozása.

7. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közle
kedésrendészete, a Budapesti Rendőr-főkapitány
ság Ifjúságvédelmi Osztálya, a Dunai Vízirendé
szeti Rendőrkapitányság, továbbá a rendőrkapi
tányságok hatásköre -  szakmai feladatainak 
megfelelően -  a mellékletben fel nem sorolt 
bűncselekményekre terjed ki.

8. Az 1. számú mellékletben felsorolt bűncse
lekmények nyomozásával a bűnügyi nyomozó 
hatóságok, a 3. számú mellékletben felsorolt

bűncselekmények nyomozásával a rendőrkapi
tányságok nem bízhatók meg.

Az illetékesség

9. A büntetőeljárás lefolytatására az a nyomo
zó hatóság illetékes

a) amelyeknek területén a bűncselekményt -  
sorozatbűncselekmények esetén a bűncselekmé
nyek többségét -  elkövették,

b) amelyik az ügyben korábban intézkedett 
(megelőzés), ha a gyanúsított több nyomozó ha
tóság illetékességi területén követett el bűncse
lekményt vagy az elkövetés helye nem állapít
ható meg,

c) ittas járművezetés vétsége [Btk. 188. § (1) 
bekezdés], járművezetés tiltott átengedése vét
sége [Btk. 189. § (1) bekezdés], továbbá a köz- 
veszélyes munkakerülés vétsége (Btk. 266. §) 
eseteiben az elkövető lakóhelye szerinti rendőri 
szerv illetékes, kivéve, ha a nyomozás lefolyta
tása az elkövetés helyén célszerű.

10. Ha a bűncselekmény elkövetője ismeretlen 
és az elkövetés helye sem állapítható meg, a 
bűncselekmény nyomozására az a nyomozó ha
tóság illetékes, amelynek területén a bűncselek
ményt felfedezték vagy feljelentették.

11. Ha a gyanúsított a bűncselekményt kül
földön követte el, a nyomozás teljesítésére az a 
nyomozó hatóság illetékes, amelynek területén a 
gyanúsított lakik vagy tartózkodik. A gyanúsí
tott távollétében a nyomozást az utolsó ismert 
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illeté
kes nyomozó hatóság teljesíti.

A hatáskör és az illetékesség vizsgálata 
A hatásköri és az illetékességi összeütközés 

eldöntése

12. A nyomozó hatóság a hatáskörét és az il
letékességét hivatalból vizsgálja.

13. Ha a nyomozás teljesítése során a nyomo
zó hatóság a hatáskörének vagy az illetékességé
nek hiányát észleli, az ügyet a Be. 125. §-ának 
(2) bekezdése alapján az eljárásban résztvevők 
egyidejű értesítése mellett a hatáskörrel és ille
tékességei rendelkező nyomozó hatósághoz te
szi át.

14. Bármely rendőri szerv a feljelentett vagy 
a saját észlelése alapján feltárt bűncselekmény 
esetében a hatáskörére és az illetékességére te
kintet nélkül köteles a halaszthatatlan nyomo
zási cselekményeket foganatosítani. Ezek elvég
zése után köteles a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező rendőri szervet azonnal értesíteni, 
majd az iratokat haladéktalanul átadni vagy 
megküldeni.
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15. A hatásköri és az illetékességi összeütkö
zést a felettes rendőri szerv vezetője dönti el; ha 
az összeütközés az egyes megyei (budapesti) 
rendőr-főkapitányságok, illetve nem ugyanahhoz
a rendőr-főkapitánysághoz tartozó rendőrkapi
tányságok között keletkezett, a BM Országos 
Rendőr-főkapitányság bűnügyi csoportfőnöke 
dönt.

16. A felettes rendőri szerv vezetője célszerű
ségi okból meghatározhatja annak a nyomozó ha
tóságnak az illetékességét is, amelynek területén 
a bűncselekmény bizonyításához szükséges nyo
mozási cselekmények többségét a büntetőeljá
rásban résztvevők utaztatása nélkül el lehet vé
gezni.

17. A vita eldöntéséhez szükséges iratokat 
szolgálati úton kell előterjeszteni.

Záró rendelkezések

18. A Belügyminisztérium nyomozó hatóságai
nak felsorolását és a hatóságok jogállását a bűn
ügyek rendőrségi nyomozásáról szóló 40/1987. 
BM számú utasítás tartalmazza.

19. A 2. pont b) alpontjában, a 4. pont második 
mondatában meghatározott ügyek átadásának és 
átvételének rendjét a 12/1979. számú belügymi
niszter-helyettesi intézkedés szabályozza.

20. A hatékonyabb bűnüldözés érdekében a 
közbiztonsági miniszterhelyettes elrendelheti, 
hogy egyes bűncselekmény-kategóriák nyomozá
sát -  ideiglenesen -  főkapitánysági hatáskör
be vonjanak.

21. A körzeti megbízott illetékessége a körze
tére terjed ki. Hatásköre szabályozásakor a Kör
zeti Megbízotti Szabályzat 77. és 78. pontjában 
foglaltak az irányadók.

22. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok 
intézkedésben határozzák meg a rendőr-főkapi
tányságok osztályai között, továbbá a rendőrka
pitányságokon belül az ügymegosztás rendjét. A 
budapesti rendőrfőkapitány ezen túlmenően in
tézkedjék a rendőr-főkapitányság Közlekedés
rendészete, Ifjúságvédelmi Osztálya és a Dunai 
Vízirendészeti Rendőrkapitányság hatáskörét il
letően is.

23. A megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok a 
22. pontban meghatározott intézkedésükben 
egyes bűncselekmény-kategóriákat ideiglenes jel
leggel vagy tartósan rendőr-főkapitánysági ha
táskörbe vonhatnak.

24. Ha az ügyész a nyomozás teljesítésével a 
rendőrséget bízza meg, az eljáró nyomozó ható
ság kijelölésénél figyelembe veszi az érintett

nyomozó hatóságra vonatkozó hatásköri és ille
tékességi szabályokat. Ha az ügyész a nyomo
zás teljesítésével nem a jelen utasítás szerinti 
hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező nyo
mozó hatóságot bízza meg, az általa megbízott 
rendőri szervnek a nyomozást teljesítenie kell.

25. Ez az utasítás 1988. január 1-jén lép ha
tályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 10/ 
1979. (BK 7.) BM számú utasítás, továbbá az 
orvosi és más egészségügyi foglalkozás szabá
lyainak megszegésével elkövetett bűncselekmé
nyek nyomozásáról szóló 6/1982. számú belügy
miniszter-helyettesi intézkedés 2. pontja.

Földesi Jenő s. k.,
r. a ltábornagy

belügym inisztérium i á llam titká r

1. szám ú m elléklet

A BM Vizsgálati Osztály hatáskörébe tartozó 
bűncselekmények

Btk. X. Fejezet

Az állam elleni bűncselekmények

139. § Összeesküvés bűntette
140. § Lázadás bűntette
141. § Kártevés bűntette
142. § Rombolás bűntette
143. § Merénylet bűntette
144. § Hazaárulás bűntette
145. § Hűtlenség bűntette
146. § Az ellenség támogatásának bűntette
147. § Kémkedés bűntette
150. § Összesküvés (lázadás, kártevés, rombolás,

merénylet, hazaárulás, hűtlenség, ellen
ség támogatása, kémkedés) feljelentése 
elmulasztásának bűntette

151. § Más szocialista állam elleni bűncselekmé
nyek

Btk. XI. Fejezet

Az emberiség elleni bűncselekmények 

Btk. XV. Fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás
és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

II. Cím

A rendészeti bűncselekmények

217. § (4) bek. Légi járművel elkövetett tiltott 
határátlépés bűntette
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III. Cím

Az államtitok és a szolgálati titok megsértése

221. § Államtitoksértés bűntette és vétsége
222. § Szolgálati titoksértés vétsége és bűntette
223. § Az államtitoksértés feljelentése elmulasz-

tásának vétsége

VI. Cím

Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények

244. § A mellékletben felsorolt bűncselekmé
nyekkel kapcsolatban elkövetett bűnpár
tolás bűntette

Btk. XVI. Fejezet

I. Cím

A közrend elleni bűncselekmények

261. § Terrorcselekmény bűntette
262. § Légi jármű hatalomba kerítésének bűn

tette

2. szám ú m elléklet

A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok 
állambiztonsági vizsgálati szerveinek 

hatáskörébe tartozó bűncselekmények

Btk. X. Fejezet

Az állam elleni bűncselekmények

148. § Izgatás bűntette és vétsége
149. § Bántalmazással elkövetett izgatás bűn

tette

Btk. XV. Fejezet

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás 
és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények

I. Cím

211. § A választás rendje elleni bűntett

II. Cím

A rendészeti bűncselekmények

212. § Egyesülési joggal visszaélés vétsége
213. § Sajtórendészeti vétség

214. § Jogellenes belföldi tartózkodás vétsége 
217. § (1) bek. a) pont és (6) bekezdés

Tiltott határátlépés bűntette, illetve vét
sége

217. § (1) bek. b) pont
Jogszabály kijátszásával külföldön mara
dás bűntette

3. szám ú m elléklet

A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság 
bűnügyi osztályainak hatáskörébe tartozó 

bűncselekmények

Btk. XII. Fejezet

A személy elleni bűncselekmények

I. Cím

Az élet, testi épség és az egészség elleni 
bűncselekmények

166. § (1)- (3) bek. Emberölés bűntette
167. § Erős felindulásban elkövetett emberölés

bűntette 
170. § (5) bek. Életveszélyt, halált okozó testi 

sértés bűntette

Btk. XVII. Fejezet 

A gazdasági bűncselekmények

III. Cím

A pénz- és bélyeghamisítás

304. § Pénzhamisítás vétsége és bűntette
306. § Hamis pénz kiadása vétsége és bűntette

Btk. XVIII. Fejezet 

A vagyon elleni bűncselekmények

316. § (6) bek. a) pont Különösen nagy értékre
elkövetett lopás bűntette

317. § (6) bek. a) pont Különösen nagy értékre
elkövetett sikkasztás bűntette

318. § (6) bek. a) pont Különösen nagy kárt oko
zó csalás bűntette

319. § (3) bek. c) pont Különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette - 

321. § (4) bek. a) pont Különösen nagy értékre 
elkövetett rablás bűntette
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A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

47/1987. (BK 1/1988.) BM számú 
u t a s í t á s a

az építkezés miatt biztosított illetmény nélküli 
szabadság időtartama szolgálati (munka-) időként 

való elismerésének rendjéről

Az építkezés miatt biztosított illetmény nélküli 
szabadság időtartamra szolgálati (munka-) idő
ként való elismerésének rendjéről -  a polgári 
állomány tekintetében, a Közalkalmazottak 
Szakszervezetével egyetértésben -  kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Belügymi
nisztérium szerveinél és az állami tűzoltóság te
rületi szerveinél szolgálatot teljesítő hivatásos ál
lományúakra és polgári alkalmazottakra (a to
vábbiakban együtt: dolgozó).

2. A dolgozó részére magánerőből történő la
kásépítés esetén (családonként egy főnek) enge
délyezett 30 napot meghaladó illetmény nélküli 
szabadság időtartamát szolgálati, illetve munka- 
viszonyban töltött időnek kell tekinteni.

3. A 2. pont szerint szolgálati, illetve munka- 
viszonyként elismert időt figyelembe kell venni:

a) a hivatásos állomány:
-  rendfokozati előlépésénél,
-  szolgálati (rokkantsági) nyugdíjra jogosító 

szolgálati évek számításánál,
-  a Szolgálati Érdemérem fokozataihoz meg

követelt tényleges szolgálatban eltöltött évek szá
mításánál,

-  a magánerőből történő építkezésekhez nyúj
tott belügyi munkáltatói támogatás szolgálati vi
szonyban töltött évekhez kötött, vissza nem térí
tendő részének megállapításához figyelembe vett 
szolgálati éveknél;

b) a polgári állomány:
-  törzsilletmény fokozatba történő előlépte

tésénél,
-  az öregségi (rokkantsági) nyugdíjra jogosító 

szolgálati idő számításánál,
-  a törzsgárda elismerések fokozataihoz meg

követelt, tényleges munkaviszonyban eltöltött 
évek számításánál,

-  a társadalombiztosítási ellátások folyósítá
sához szükséges folyamatos és megszakítás nél
küli biztosításban töltött idő számításánál,

-  magánerőből történő építkezéshez nyújtott 
belügyi munkáltatói támogatás szolgálati vi
szonyban töltött évekhez kötött, vissza nem térí
tendő részének megállapításához figyelembe vett 
szolgálati éveknél.

4. Nem vehető figyelembe szolgálati időként a
2. pont szerint elismert idő, ha a hivatásos ál
lományú szolgálati viszonya lemondással szűnik 
meg.

5. Ez az utasítás a kiadása napját lép hatályba, 
rendelkezéseit 1988. január 1-től kell alkalmazni. 
Az utasítás rendelkezéseit a személyi állomány
nyal ismertetni kell.

Dr. Horváth István s. k.,
belügym iniszter

Pályázati felhívás

P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S
az 1988. évi belföldi és az 1989. évi külföldi 

tudományos továbbképzési ösztöndíjakra

I.

1. A Tudományos Minősítő Bizottság pályá
zatot hirdet az 1988. szeptember 1-jén kezdődő 
belföldi és az 1989. szeptember 1-jén kezdődő 
külföldi tudományos továbbképzési ösztöndíjak
ra.

2. A továbbképzés belföldön központi ösztön
díjas, valamint intézményi ösztöndíjas, továbbá 
levelező, külföldön központi ösztöndíjas és leve
lező formában történik.

3. A továbbképzés időtartama 3 év, a külföldi 
levelezőé 4 év.

4. Pályázni lehet:

a) belföldi továbbképzésre: azokra a kutatóhe
lyekre, amelyeket a Magyar Tudományos Aka
démia Elnöksége tudományos képzésre kijelölt;

b) külföldi továbbképzésre: a Bolgár Népköz- 
társaságba, a Csehszlovák Szocialista Köztársa
ságba, a Kubai Köztársaságba, a Lengyel Nép- 
köztársaságba, a Német Demokratikus Köztársa-
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ságba, a Román Szocialista Köztársaságba, a 
Szovjetunióba.

II.

A Tudományos Minősítő Bizottság, a tudomá
nyos kutatás hosszú-, illetve középtávú témakö
reire, illetve az egyes kutatóhelyek által megje
lölt kutatási témákra pályázókat részesíti előny
ben.

III.

1. Tudományos továbbképzésre pályázhat:
a) az egyetemet, egyetemi jellegű főiskola utol

só évfolyamára beiratkozott hallgató, valamint 
egyetemet, egyetemi jellegű főiskolát végzett 35 
évnél fiatalabb szakember;

b) aki szakmai tanulmányi eredményével, tu
dományos, diákköri, illetve azzal egyenértékű 
tevékenységével, vagy gyakorlati munkája ide
jén elért tudományos teljesítményével már iga
zolta a kutatómunka iránti készségét;

c) valamely idegen nyelvnek, külföldi tovább
képzés esetén a fogadó ország nyelvének, vagy 
az ott használható idegen nyelvnek legalább kö
zépfokú ismeretével rendelkezik.

2. Levelező továbbképzésre az pályázhat, aki a
III. 1. pontban meghatározott feltételeknek meg
felel és tudományos tanulmányokkal vagy más 
módon igazolja, hogy a kutatásokban eredmé
nyeket ért el, s kutatásai eredményes befejezé
sének szakmai tudományos irányítása munkahe
lyén nem biztosítható.

3. Az egyetemi, egyetemi jellegű főiskolai 
végzettségre és az életkorra vonatkozó korlátozó 
rendelkezések alól -  egyéni elbírálás alapján -  
a TMB felmentést adhat.

4. A pályázatot a TMB által rendszeresített 
„Jelentkezési lap”-ot kitöltve kell elkészíteni. A 
jelentkezési lap felsorolja azokat az okmányokat 
is, amelyeket csatolni kell a pályázathoz. A je
lentkezési lap a TMB titkárságán, az egyetemek 
dékáni hivatalában, a kutatóintézetek, vállalatok 
igazgatóságán, a minisztériumok (országos hatás
körű szervek) személyzeti és oktatási főosztályán 
kapható. (A Belügyminisztériumban a BM Tudo
mányszervezési Osztály titkárságán.) Ugyanott 
tekinthető meg a belföldi továbbképzést végző 
kutatóhelyek névsora.

5. A pályázat benyújtásának a rendje: (A bel
ügyi dolgozók jelentkezési rendjére vonatkozóan 
a 35/1984. BM sz. utasítás 3. pontja rendelkezik!)

„. . . A  továbbképzésre jelentkező belügyi dol
gozó a TMB által kiadott pályázati felhívás alap

ján kitöltött és az ott előírt mellékletekkel fel
szerelt jelentkezési lapot -  a szolgálati út meg
tartásával -  az illetékes személyzeti szerv útján 
terjessze fel a kinevezésre jogosult vezetőjéhez, 
aki azt véleményével ellátva -  nyolc napon be
lül -  köteles továbbítani a BM Személyzeti Cso
portfőnökségnek. A vezető véleménye tartal
mazza a jelentkező személyi alkalmasságát, a 
kutatási téma fontosságát, időszerűségét és bel
ügyminisztériumi hasznosíthatóságát. A jelent
kező betöltötte 35. életévét vagy nincs egyetemi 
végzettsége, külön indokolja, miért kér számára 
egyéni elbírálást. A BM Személyzeti Csoportfő
nökség a káderutánpótlási és iskoláztatási terve
ket, valamint a kinevezésre jogosult vezető ja
vaslatát figyelembe véve véleményezi a jelent
kezési lapokat, majd azokat összegyűjtve -  a 
szükséges adatok nyilvántartásba vétele után -  
megküldi a BM Tudományszervezési Osztálynak. 
Az Osztály javaslatával együtt megküldi azokat 
a tudományos továbbképzést végző kutatóhelyek 
vezetőinek. . .”

6. A pályázatok benyújtásának határideje 
1988. február 15.

7. A pályázók 400,-  Ft pályázati díjat fizet
nek. A befizetési csekk a III. 4. pontban megje
lölt intézményeknél szerezhető be. 

8. A szabályos pályázatot benyújtók legkésőbb 
1988. április hónapban felvételi vizsgát tesznek 
egy szakmai tárgyból és -  szükség esetén -  
idegen nyelvből. A szakmai felvételi vizsga tár
gya a választott témához tartozó legfontosabb 
alaptárgy. Az alaptárgyi vizsga követelménye 
meghaladja az egyetemi tananyagot a megjelölt 
kutatási téma szempontjából legfontosabb terü
leteken felméri a pályázók szakirodalmi ismere
teit, valamint az adott tudományterület időszerű 
szakmai, ideológiai problémáinak ismeretét is. 
Az alaptárgyi vizsga tematikáját, illetve ajánlott 
irodalmi jegyzékét a pályázók a felvételi vizsgá
ra vonatkozó értesítéssel együtt megkapják. 
Azok a pályázók, akik a megfelelő idegennyelv 
ismeretét igazoló állami középfokú nyelvvizsgá
val nem rendelkeznek, felvételi vizsgát tesznek 
idegen nyelvből is. Az idegen nyelvi vizsgán 
köznyelvi, valamint az adott alaptárgyhoz tarto
zó szakmai nyelvi anyagból folyamatos társal
gási és konzultációs készségről  kell tanúságot 
tenni, figyelemmel a középfokú állami nyelv
vizsga követelményeire.

9. A hiányos, az elbírálásra alkalmatlan mó
don elkészített és késve benyújtott pályázatok
kal a TMB érdemben nem foglalkozik.
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10. A felvételi vizsgára bocsátott, munkavi
szonyban álló pályázót egy alkalommal összesen 
10 munkanap rendkívüli fizetett szabadság illeti 
meg.

11. A pályázat eredményéről a TMB a tovább
képzésre pályázókat 1988. június 30-ig értesíti.

A pályázati felhívással, valamint a jelentke
zéssel kapcsolatos egyéb kérdésekről a BM Tu
dományszervezési Osztály 16-684, vagy a 16-088 
telefonszámon ad felvilágosítást.

Tudományos Minősítő Bizottság 
BM Tudományszervezési Osztály
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K iad ja: Belügym inisztérium  T itkársága

BM 88. 01. -  4019
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