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A BELÜGYMINISZTER 
65/1990.(BM) 

U T A S Í T Á S A
a belügyminisztériumi tartalékostiszt-képzés megszüntetéséről 

Budapest, 1990. október 10-én.

1. A belügyminisztériumi tartalékostiszt-képzést 1990. szeptember 30-i ha
tállyal megszüntetem.

2. A Budapesti Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola kihelyezett tagozatának 
képzését a kistarcsai volt tartalékostiszt-képző iskolában 1991. február 28- 
ig engedélyezem.

3. A képzés megszüntetésével kapcsolatos tevékenység irányításával a BM 
Továbbképző és Módszertani Intézet igazgatóját bízom meg.

4. A tanintézeti objektum kezelői jogának átadására hozott döntés felül
vizsgálatával egyidejűleg a gazdasági helyettes államtitkár intézkedjen:
a) a tanintézet anyagi-technikai eszközei és berendezései minisztériumi 

szintű (vagy egyéb) hasznosításáról;
b) az oktatási működést biztosító anyagi-technikai berendezések -  a BM 

Továbbképző és Módszertani Intézethez történő -  átcsoportosításáról.
5. A tanintézet dolgozóinak személyzeti ügyei intézéséről a Személyzeti és 

Munkaügyi Főosztály gondoskodjon.
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6. A vezényelt kiszolgáló-biztosító határőr sorállomány visszarendelésére az 
objektum jövőjét meghatározó döntés függvényében kerüljön sor.

7. Az utasítás rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.
8. Az utasítás kiadásával egyidejűleg a 18/1980. BM parancs 135- 146., il

letve a 7/1987. BM parancs 76/b., 322- 326. pontjai, amelyek a belügyi 
tartalékostiszt-képzésre vonatkoznak, hatályukat vesztik.

DR. HORVÁTH BALÁZS s. k., 
belügyminiszter

Készült: 170  példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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Összesen rendelkezésre álló keret:

Költségvetésből eddig fel nem osztott
keret: 22.400 M Ft

Már felosztott keretből visszavont ösz-
szeg: (20.570+6.075) 26.645 M Ft

Összesen rendelkezésre álló keret: 49.045 M Ft

Tartalékolás: 5.000  M Ft

Összesen felosztandó keret: 44.045 M Ft

(Az összesen még felosztható keret megközelítőleg 
10%-a tartalék. Erre a tartalékra újabb igény nem fogad
ható el. Ebből az összegből csak olyan pótlólagos kiadások 
elégíthetők ki, amelyek az Országgyűlés határozatában 
foglalt döntés alapján jelentkeznek.)

Utasítás

H K : 4/1992. A Belügyminiszter 
 65/1990. BM

B M  ut. utasítása

a Rendőrtiszti Főiskola felvételi szabályairól

A Rendőrtiszti Főiskola (a továbbiakban: főiskola) fel
vételi szabályainak végrehajtására kiadom az alábbi

utasítást:

1. A főiskolára történő felvétel során az oktatásról szó
ló 1985. évi I. törvényben és ennek módosítására kiadott 
1990. évi XXIII. törvényben, továbbá a felsőoktatási intéz
ményekbe való felvételről szóló 25/1988. (XII. 22.) MM 
rendeletben és ennek módosítására kiadott 5/1990. (III. 
27.) MM rendeletben foglaltak, valamint az utasítás ren
delkezései szerint kell eljárni.

2. A főiskolára felvételt nyerhet az a magyar állampol
gár, aki a meghatározott felvételi követelményeknek meg
felel.

3. A főiskolára jelentkezhet az a
-  belső pályázó (hivatásos, polgári állományú nő, fér

fi), aki a Belügyminisztérium rendvédelmi területein (bűn
ügyi, közrendvédelmi-közlekedési, igazgatásrendészeti, 
határőrségi, kormányőrségi), illetve az Igazságügyi M i
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nisztérium büntetésvégrehajtási és a Pénzügyminisztéri
um vám- és pénzügyőrségi területén teljesít szolgálat;

-  külső pályázó (magyar állampolgárságú férfi), aki a 
polgári életből jelentkezik.

4. Jelentkezési korhatár:
-  nappali tagozatra:
belső pályázók közül, akik a 30. életévüket,
külső pályázók közül, akik a 25. életévüket 

még nem töltötték be.
-  levelező tagozatra:
belső pályázók közül akik a 35. életévüket még nem tö l

tötték be.

5. Egységesen, minden pályázónak a magyar felsőokta
tási intézménybe az erre a célra rendszeresített nyomtat
ványt kell kitöltenie.

6. A jelentkezési lapot és mellékleteit a Belügyminisz
tériumból pályázók tárgy év február 01-ig, az egyéb pályá
zók pedig március 01-ig a főiskola Tanulmányi Osztályá
nak kötelesek megküldeni.

7. A jelentkezési lap mellékletei:
-  önéletrajz,
-  érettségi bizonyítvány.
Aki a jelentkezés évében szerez érettségi, illetőleg érett

ségi-képesítő bizonyítványt, legkésőbb az írásbeli vizsgán 
köteles benyújtani,

-  a négy éven belül érettségizetteknek a középiskolai 
tanulmányi értesítőhöz csatolni kell a középiskolából h o 
zott pontokat igazoló betétlapot. A jelentkezés évében 
érettségizők ezt a lapot legkésőbb az írásbeli vizsgára hoz
zák magukkal,

-  a felvételi költségtérítés befizetését igazoló postai 
feladóvevény,

-  két darab B/5 méretű (23x16 cm) saját névre meg
címzett boríték,

-  adatszolgáltatást, arról, hogy milyen kategóriájú 
gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkezik. Ezt az adatot 
az A és B jelentkezési lap 17. pontjához kell bevezetni,

-  azon bizonyítványok, amelyek igazolják, hogy a pá
lyázó jogosult az intézményi kedvezményekre ill. többlet
pontok szerzésére (vizsgamentesség, nyelvvizsga okmá
nyok).

A pályázóknak a felsorolt mellékleteken túl a követke
ző dokumentumokat kell csatolniuk:

Belső pályázók: 
parancsnoki véleményt a következő formában:

-  továbbtanulást javaslom, a főiskola elvégzése után 
számára beosztást biztosítok,

-  továbbtanulást javaslom, de a főiskola, elvégzése 
után számára beosztást biztosítani nem tudok,

-  továbbtanulását nem javaslom és számára a főisko
la elvégzése után beosztást nem tudok biztosítani. 
nyilatkozatot.
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Azoknak a pályázóknak,, akiknek a főiskola elvégzése 
után beosztást nem tudnak biztosítani, nyilatkozatot kell 
aláírniuk, melyben vállalják az ország bármely területén, 
meghatározott szervnél és beosztásban a hivatásos tiszti 
szolgálatot,

-  igazolást,
amely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll fegyelmi vagy 

büntetőeljárás vagy fenyítés hatálya alatt, illetve fegyelmi 
vagy büntetőeljárás nincs ellene folyamatban,

-  az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó orvosi vé
leményt az A jelentkezési lap 3. oldalán feltüntetett orvo
si vélemény rovatba a területileg illetékes orvos vezesse be.

Külső pályázók:
-  nyilatkozatot,
amelyben a pályázó vállalja a főiskola elvégzése után az 

ország bármely területén, meghatározott szervnél és be
osztásban a hivatásos tiszti szolgálatot,

-  hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Nem kell csatolnia annak a pályázónak, aki a jelentke

zés évében középiskola nappali tagozatának tanulója, il
letve annak a munkaköre betöltéséhez hatósági erkölcsi 
bizonyítvány szükséges. Ez utóbbi körülményt a munkál
tató igazolja,

-  az orvosi véleményt az A jelentkezési lap 3. oldalán 
feltüntetett szakorvosok állíthatják ki.

8. Közvetlenül a pszichológiai alkalmassági vizsgálat 
előtt a külső pályázók nyilatkozatot kötelesek aláírni, 
amelyben hozzájárulnak a hivatásos állományba vételük
höz, szükséges rendőri információgyűjtéshez, ellenőr
zéshez a BM személyzeti csoportfőnökének 1/1990. intéz
kedése alapján. Azt a pályázót, aki az aláírást megtagadja, 
a további felvételi eljárásból ki kell zárni.

9. A főiskola főigazgatója a Tanulmányi Osztály által a 
felételi vizsgák előtt rendelje be mind a nappali, mind a le
velező tagozatra jelentkezőket pszichológiai pályaalkal
massági vizsgálatra, az utasítás mellékleteként szereplő 
módszertani útmutató szerint.

10. A főiskola főigazgatója a Tanulmányi Osztály által 
rendelje be a hivatásos állományba vételhez szükséges o r
vosi vizsgálatra a belső polgári és a külső pályázók közül 
azokat, akik a szóbeli felvételi után elérik vagy megközelí
tik a felvételi ponthatárt.

Az egészségügyileg alkalmatlan jelöltek -  a pszicholó
giai és a felvételi vizsga eredményétől függetlenül -  a fő
iskolára nem vehetők fel.

11. Egészségügyi és pszichológiai alkalmatlanság meg
állapítása esetén a pályázó egy alkalommal fellebbezhet a 
Belügyminisztérium egészségügyi szabályzatában megha
tározott módon.

12. A főiskola főigazgatója az érintett szervek vezetői
vel együtt gondoskodjon arról, hogy a területileg illetékes

BM szervek -  a megfelelő szabályzók szerint -  végezzék 
el a rendőri információgyűjtést azokról a külső pályázók
ról, akik a szóbeli felvételi vizsga után elérik vagy megkö
zelítik a felvételi ponthatárt.

Ha a priolálás során a hivatásos állományba vételnél ki
záró ok merül fel, a jelentkezőt el kell utasítani a Személy
zeti Munka Szabályzatában foglaltak szerint.

13. A felvételi tantárgyi vizsga a magyar nyelv és iroda
lom, valamint a történelem tantárgyak gimnáziumi alap- 
tantervi tananyagára épül, s a felvételező köteles mindkét 
tantárgyból írásbeli és ennek eredményétől függően szó
beli vizsgát tenni.

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

-  más felsőfokú intézményben magyar nyelv és iroda
lom, továbbá történelem tantárgyakból eredményes írás
beli és szóbeli felvételi vizsga -  és a fe lvételi ponthatár e l
érése -  alapján kéri az átirányítását,

-  más felsőfokú intézményben -  magyar nyelv és iro
dalom, továbbá történelem tantárgyból tett írásbeli és szó
beli felvételi vizsga után -  két félévet eredményesen e l
végzett, és kéri átvételét a főiskolára,

-  más felsőfokú intézményben -  magyar nyelv és iro
dalom, továbbá történelem tantárgyakból tett írásbeli és 
szóbeli felvételi vizsga után -  az előző évben sehová sem 
nyert felvételt, és kéri az előző évi összpontszámának be
számítását újabb vizsga nélkül, vagy újabb vizsga letételé
vel.

(A pontbeszámítást csak a jelentkezési lapon lehet kér
ni az előző évi összpontszám és a vizsgáztató intézmény fel
tüntetésével. Ezt az igazolást csatolni kell.)

-  Az országos középiskolai magyar nyelv- és iroda
lom, továbbá történelem tantárgyakból tanulmányi verse
nyen elért eredménye alapján a Művelődési és Közoktatá
si Minisztérium rendelkezése szerint erre jogosult,

-  ugyanabban az évben a megnevezett tantárgyakból 
külföldi ösztöndíj elnyerésére felvételi vizsgát tett, de a 
külföldi ösztöndíj iránti pályázata eredménytelen volt, 
kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését.

15. Az írásbeli vizsgáztatás időpontját és kérdéseit a 
Művelődési és Közoktatási Minisztérium, a szóbeli vizs
gáztatás időpontját.és kérdéseit a főiskola határozza meg.

16. A főiskola azoknak a felvételizőknek, akik a vizsgá
jukat eredményesen befejezték és felvételük ellen nincs 
jogszabályban előírt kizáró ok, többletpontot ad.

Többletpontok:
-  alapfokú állami nyelvvizsgáért 2 pont,
-  középfokú állami nyelvvizsgáért 4 pont,
-  felsőfokú állami nyelvvizsgáért 6 pont,

valamennyi igazolt nyelvvizsgáért járó többletpontot be 
kell számítani. 
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-  pszichológiai pályaalkalmassági vizsga eredményé
től függően 1- 4 pont,

-  a belügyi állományban lévő pályázók közül akik 2-  
4 évi belügyminisztériumi munkaviszonnyal rendelkeznek 
3, a 4 év felettieknek 5 pontot kell beszámítani.

17. A felvételi vizsga eredményét kifejező belső pont
szám a felvételi összpontszámból (legfeljebb 120 pont) és 
a többletpontokból tevődik össze.

18. A felvételi követelményszintet (a felvételi pontha
tárt) a főiskola felvételi bizottsága a felvehetők számára fi
gyelemmel állapítja meg és hozza nyilvánosságra.

19. A felvételi eredményeket jegyzőkönyvben rögzíte
ni kell. A főiskola Tanulmányi Osztályának vezetője a vizs
gáztató bizottságok javaslatait -  szakonként részletezve 
a felvételre, illetve elutasításra javaslatokat -  a felvételi 
bizottságnak terjessze fel. A felvételi bizottság elnöke -  
főiskola főigazgatója -  a döntésről a jelentkezőket írás
ban értesítse.

A felvételi bizottság elutasító határozata ellen a jelent
kező a felvétellel kapcsolatos jogszabályok megsértése 
esetén a határozat kézhezvételétől számított 8 napon be
lül fellebbezhet. A fellebbezést a főiskola főigazgatójához 
írásban kell benyújtani, az erre a célra készült nyomtatvá
nyon.

A fellebbezést a felsőoktatási intézményvezetője bírál
ja cl, döntése ellen további fellebbezésnek nincs helye.

20. A külső pályázók közül azok, akik a felvételi pont
határt elérték és még sorkatonai szolgálatot nem teljesí
tettek, előfelvételt nyernek.

 21. A főiskola Tanulmányi Osztálya a Felsőoktatás 
Felvételi Rendje c. kiadványban meghatározott módon 
szolgáltasson adatot a magyar felsőoktatási intézmények 
felvételi adatait regisztráló számítógépes rendszernek.

22. A főiskola főigazgatója évenként gondoskodjon ar
ról, hogy megfelelő tájékoztató készüljön a személyzeti 
osztályok, a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató, a belügyi 
sajtó és a napilapok részére.

23. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, 
egyidejűleg a belügyminiszter 1/1989. BM utasítása hatá
lyát veszti.

Dr. Horváth Balázs s. k., 
belügyminiszter

Melléklet

A Rendőrtiszti Főiskolára jelentkező személyek 
egészségügyi és pszichológiai alkalmassági 

vizsgálatának rendje

A Rendőrtiszti Főiskolára jelentkezők kötelesek egész
ségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálaton részt 
venni.

I.

EGÉSZSÉGÜ GY I ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

A z egészségügyi alkalmassági vizsgálat
 -  a főiskolai tanulmányokhoz szükséges egészségi al

kalmasság megállapítását, továbbá
-  a hivatásos állományba vételhez szükséges egészség- 

ügyi alkalmassági vizsgálatot

foglalja magában.

Az alkalmasságot megállapító orvosi véleményt minden 
esetben a jelentkezési lap „A” lapjának 3. oldalán az erre a 
célra kijelölt rovatba kell bevezetni.

LE V E LE ZŐ  TAGOZAT:
A levelező tagozatra jelentkezőkről az orvosi véleményt 

az illetékes, alapellátást végző orvos jogosult kiállítani.

N APPALI TAGOZAT:

-  külső pályázóknak az egészségi alkalmasságot Buda
pesten a Szakmunkástanulók Egészségvédelmi Intézeté
vel (Bp., VII., Kertész u. 32.), vidéken a szakorvosi rende
lőintézetek munkaalkalmasságot véleményező orvosával 
kell megállapítatnia;

-  belső pályázók
A belső pályázók esetében a főiskolai tanulmányokhoz 

szükséges egészségi alkalmasságot az illetékes, alapellá
tást végző orvos jogosult megállapítani.

A hivatásos állományba vételhez szükséges egészség- 
ügyi alkalmassági vizsgálaton csak azok a pályázók (külső, 
belső, polgári) kötelesek megjelenni, akik a szóbeli felvé
teli vizsga után elérik, vagy megközelítik a felvételi köve
telményszintet és pszichésen is alkalmasak.

Azoknál a hivatásos állományú pályázóknál, akiknél a 
hivatásos állományba vételhez szükséges orvosi vizsgála
tot 3 éven túl végezték el, vagy ezen időszakon belül az al
kalmasságot befolyásoló betegség lépett fel, az egészség- 
ügyi alkalmasság elbírálására az Egészségügyi Alkalmassá
got Vizsgáló Osztály jogosult.

A vizsgálatot az Egészségügyi A lkalm asságot Vizsgáló 
Osztály végzi a főiskola által meghatározott időpontban, 
várhatóan minden év július első két hetének valamelyikén.

A vizsgálatokat 4 nap alatt, a felülvizsgálatokat pedig 1 
nap alatt kell lebonyolítani.

Előfelvételisek:
A z  előfelvételt nyert hallgatók egészségügyi alkalmas

ságát a kiképző bázis vezetőorvosa véleményezői. Azok a 
hallgatók, akiknek az egészségi állapotában az előző alkal
massági vizsgálat óta változás állt be, ismételt alkalmassá
gi vizsgálaton kötelesek megjelenni. Nevüket és egészség- 
ügyi anyagaikat a kiképző bázis vezetőorvosa küldje meg 
tárgyév április 30-ig az RTF Tanulmányi Osztályának.
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Berendelésükről a Tanulmányi Osztály gondoskodik, a 
vizsgálatot az Egészségügyi Alkalmasságot Vizsgáló Osz
tály végzi.

A  fellebbezés módja:

A z  egészségügyi alkalmatlanságot kimondó döntés el
len a pályázó helyben fellebbezést nyújthat be.

A másodfokú döntésre jogosult bizottság a fellebbezé
seket köteles azonnal megvizsgálni és döntéséről a pályá
zót tájékoztatni.

A másodfokú döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

II.

PSZICHOLÓGIAI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

A  pszichológiai alkalmassági vizsgálat pályaalkalmassá
gi vizsgálatból áll.

A vizsgálaton azon jelentkezők kötelesek részt venni, 
akik a Központi Rendőrkórház Munkapszichológiai La
boratóriumában ilyen vizsgálaton még nem estek át, illet
ve akik öt évnél rövidebb ideje dolgoznak hivatásosként a 
Belügyminisztérium rendvédelmi területein.

Azon pályázók, akik az egyéb felvételi követelmények
nek nem tettek eleget, újra jelentkezésük esetén két évig 
mentesülnek a vizsgálat alól.

A vizsgálatot az RTF Pszichológiai Tanszéke végzi. A 
pályázók berendeléséről a Tanulmányi Osztály gondosko
dik.

A  pályaalkalmassági pszichológiai vizsgálaton első és 
másodfokon alkalmatlannak m inősített pályázók ismételt 
jelentkezését a főiskola nem veszi figyelembe.

A  fellebbezés módja
A z  elutasító döntés ellen fellebbezésnek van helye, ame

lyet a Tanulmányi Osztályhoz írásban kell benyújtani az al
kalmatlanságot bizonyító okirat kézhezvételétől számított 
egy munkanapon belül.

A Központi Rendőrkórház Munkapszichológiai Labo
ratóriuma köteles az ismételt vizsgálatra a pályázót beren
delni, a vizsgálatot elvégezni és annak eredményéről a je
lentkezőt valamint a Tanulmányi Osztályt írásban értesí
teni.

A módszertani útmutatóban foglaltakat az 1991/92-es 
tanévre történő felvételi eljárástól kezdődően kell alkal
mazni.

RENDŐRTISZTI FŐISKOLA RTF 
1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12.
Levélcím: 1525 B u d a pest, Pf. 27.
Telefon: 1-159-450/240 és 389 mellék

Felvétellel kapcsolatos ügyekben a tanulmányi osztály 
az illetékes.

A főiskola a Belügyminisztérium rendvédelmi, az Igaz
ságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtás Országos Pa
rancsnoksága, a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénz
ügyőrség Országos Parancsnoksága különböző területein 
meghatározott tiszti munkakörök betöltéséhez szükséges 
szakmai képzést biztosítja.

JELENTKEZÉSI É S FELVÉTELI: intézménybe, szakra 

A főiskolára jelentkezhet az a

belső pályázó (hivatásos, polgári állományú nő, férfi),  
aki a Belügyminisztérium rendvédelmi, 
az Igazságügyi Minisztérium büntetésvégrehajtási, 
a Pénzügyminisztérium vám- és pénzügyőrségi 

területein teljesít szolgálatot.

külső pályázó az a magyar állampolgárságú férfi, vám 
szakon férfi és nő, aki a polgári életből jelentkezik.

JELENTKEZÉSI KORHATÁR:

Nappali tagozatra:
belső pályázók közül, akik a 30. életévüket 
külső pályázók közül, akik a 25. életévüket

még nem töltötték be.

Levelező tagozatra:
belső pályázók közül, akik a 35. életévüket még nem töl

tötték be.

JELENTKEZÉSI HA TÁRIDÖ:
-  a Belügyminisztérium állományából pályázók je

lentkezési határideje február 01.,
-  az egyéb pályázók jelentkezési határideje március 

01.

Felvételi irányszám

VÁLASZTHATÓ SZAK nappali levelező

tagozat

-  bűnügyi 140 40
-  közrendvédelmi  25 10
-  közlekedési 25 10
-  igazgatásrendészeti* 15 15
-  büntetésvégrehajtási  15 15
-  vámigazgatási 15 15
-  vámnyomozói**  -  15

* csak a Belügyminisztériumban dolgozó férfiak és nők részére
** csak a Vám- és Pénzügyőrségnél dolgozó férfiak és nők részére

A  KÉPZÉS IDŐTARTAMA:

nappali tagozaton 6 félév 
levelező tagozaton 8 félév
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A  FELVÉTELI VIZSGA TÁRGYAI:

magyar nyelv és irodalom (írásbeli, szóbeli) 
történelem (írásbeli, szóbeli)

A Z  ÁTJELENTKEZÉS SAJÁTOS IN TÉZM ÉNYI FEL - 
TÉTELEI:

Átjelentkezni csak azon felsőoktatási intézményekből 
lehet, ahol magyar nyelv és irodalom, továbbá történelem 
tantárgyakból írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát tett a pá
lyázó.

A Z  ALKALM ASSÁG I VIZSGA SAJÁTOS KÖVETEL
MÉNYEI:

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat a pályaalkalmas
sági vizsgálatból áll.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: a jelentkezéshez 
szükséges orvosi vizsgálaton túl -  a Rendőrtiszti Főisko
la által meghatározott időpontban -  a polgári pályázók a 
hivatásos szolgálati viszony betöltéséhez szükséges egész
ségügyi szűrővizsgálaton kötelesek megjelenni.

A  pszichológiai és az egészségügyi vizsgálaton másodfo
kon is alkalmatlannak minősített jelentkező nem vehető fel!

A FELVÉTELI PONTOZÁS SAJÁTOSSÁGAI:

Valamennyi igazolt állami nyelvvizsgát figyelembe véve 
alapfokúért 2, középfokúért 4, felsőfokúért 6, a pályaalkal
masságot megállapító pszichológiai vizsgálat eredményé
től függően 1- 4 pontot kap a jelentkező. A belügyi állo
mányban lévő pályázók közül a k i 2- 4 évi belügym iniszté- 
riumi munkaviszonnyal rendelkeznek 3, a 4 év felettiek 5 
pontot kapnak.

A JELENTKEZÉSI LAPHOZ CSATOLNI KELL:
(a központilag előírt mellékleteken túl)

munkahelyi véleményt (csak belső pályázóknak), 
igazolást arról, hogy a jelentkező nem áll fegyelmi vagy 

büntetőeljárás vagy fenyítés hatálya alatt (csak belső pá
lyázóknak)

nyilatkozatot, amelyben a jelentkező vállalja a f ő i skola 
elvégzése után az ország bármely területén, meghatározott 
szervnél és beosztásban a hivatásos tiszti szolgálatot, 

adatszolgáltatást arról, hogy milyen kategóriájú gépjár
művezetői jogosítvánnyal rendelkezik (Ezt az adatot az A 
és B jelentkezési lap 17. pontjához kell bevezetni.), 

az egészségügyi alkalmasságra vonatkozó orvosi véle
ményt a belső pályázók az illetékes alapellátást végző bel
ügyi orvossal vezetessék be a jelentkezési lap megfelelő ro
vatába.

A sorkatonai szolgálatukat még nem teljesítő jelentke
zők előfelvételt nyernek.

A tanulmányok megkezdésének feltételei: egészségügyi 
és pszichológiai alkalmasság, eredményes felvételi vizsga, 
a sorkatonai szolgálat teljesítése.

Pályázati felhívások

Pályázati felhívás

A Belügyminisztérium Informatikai osztálya felvételre 
keres Állam- és jogtudományi Egyetem, vagy Államigaz
gatási Főiskolai végzettséggel és gyakorlati tapasztalatok
kal rendelkező fiatalt, aki kb. féléves (nyugat)németorszá- 
gi informatikai képzés után részt vállalna a magyar köz- 
igazgatási informatika fejlesztésében.

Feltételek:

-  30 évnél nem idősebb,
-  német nyelvtudás,
-  információtechnikai alapismeretek,
-  saját gépkocsihasználat külföldön.

A pályázatokat rövid szakmai önéletrajzzal a

Belügyminisztérium 
Informatikai osztály

Budapest 
Kossuth Lajos tér 4.

1903 Pf.: 314/24.

címre kérjük küldeni.

Az Államigazgatási Főiskola pályázatot hirdet 
titkársági főmunkatársi 

állásra

A  főmunkatárs feladatai:

Az egyetemmé alakuló főiskola kiterjedtnemzetközi 
ügyeinek intézése, a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében 
való aktív részvétel; a főiskolai szabályzatok és oktatáspo
litikai tervezetek kidolgozásában, valamint véleményezésé
ben való közreműködés; igazgatási feladatok ellátása.

A  pályázat feltételei:

-  Állam- és Jogtudományi Egyetemi -  kivételesen 
más egyetemi -  végzettség,

-  angol, német vagy francia nyelvekből -  legalább két 
nyelv alapos ismerete,

-  államigazgatási gyakorlat.

A pályázatot az Államigazgatási Főiskolára -  1118 Bp. 
XI., Ménesi út 5. -  kell benyújtani.
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