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A Belügyminisztérium előtt álló feladatok növekvő követelménye
ket állítanak az egész BM. állomány és különösen a főtisztek elé. 
Feladataik elvégzéséhez magasabb politikai, szakmai és általános 
műveltséggel kell rendelkezniük, mint a beosztott tiszteknek. El 
kell érni, hogy képzettségük főiskolai színvonalra emelkedjen. 
Ezért elrendelem, hogy
1/ 1965. január 1-től főtisztté csak azok léptethetők elő, akik 

főtiszti vizsgát tesznek és a vizsgán az előirt követelmények
nek megfelelnek. 1965. január 1-ig főtiszti vizsga nélkül 
előléptetésre javasolhatók azok, akiknek beosztása, ill. 
képessége azt lehetővé teszi.

2/ Főtiszti vizsgára bocsátható az:
a/ Aki a káderfejlesztési terv alapján főtiszti munkakör be

töltésére /: főelőadói, főoperativ és magasabb vezetői, 
katonai jellegű testületeknél századparancsnoki, ill. 
ennél magasabb parancsnoki beosztásra: / alkalmas és so
ros előléptetés előtt áll.

b/ Aki soros előléptetés előtt áll és vezetője, illetve pa
rancsnoka a káderfejlesztési tervtől függetlenül javasol
ja.

3/ A  főtiszti vizsga alól mentesül az, aki egyetemi, főiskolai 
végzettséggel rendelkezik, vagy elvégezte a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémiát. Továbbá az, aki a Szovjetunióban 2 éves, 
vagy annál hosszabb időtartamú belügyi, illetve katonai szak
iskolát végzett.
A marxizmus-leninizmusból vizsga alól mentesül az, aki elvé
gezte a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemet, aki 1 éves párt, 
illetve komszomol iskolát, vagy ennél magasabb fokú pártis
kolát végzett.

4/ A vizsgára való felkészülés ideje 2 év. A felkészülés formá
ja egyéni tanulás a BM Tanulmányi- és Módszertani Osztály ál
tal kiadott tematikák és tansegédletek alapján. A felkészülés 
ideje alatt az illetékes szaktiszti iskolák biztositsanak kon
zultációs lehetőségeket a főtiszti vizsgára készülőknek.



5/ A. főtiszti vizsgák ideje minden év március hónapja, A fő
tiszti vizsgára bocsátást a BM. Személyügyi Főosztály Vezető
je engedélyezi, A vizsgára javasoltak névsorát az illetékes 
parancsnokok minden év január 1-ig terjesszék fel a BM. Sze
mélyügyi Főosztályára.

6/ A főtiszti vizsgák gyakorlati végrehajtását a BM Tanulmányi 
és Módszertani Osztály szakáganként /: politikai nyomozó, 
bünügyi nyomozó, közrendvédelmi, határőr, karhatalmi, tűzol
tó, büntetésvégrehajtási, anyagi- és pénzügyi szolgálat: / 
az illetékes szaktiszti iskolákon szervezze meg.

7/ A főtiszti vizsgákat vizsgabizottságoknak kell lefolytatni.
A vizsgabizottságokat a Tanulmányi- és Módszertani Osztály 
Vezetője az illetékes iskolák szaktanszékvezetőiből, ill. 
megbizottaikból nevezi ki.

8/ A vizsgázónak szóbeli vizsgátokén tennie. A vizsgabizottság 
a feleleteket értékeli és minősiti. A minősítés megjelölése 

” alkalmas főtiszti rendfokozatra”, illetve  ” nem alkalmas fő
tiszti rendfokozatra. ” Az a vizsgázó, aki nem felel meg a 
vizsgakövetelményeknek 1 év elteltével újból kérheti vizsgára 
bocsátását. A vizsgabizottság köteles az eredményt a vizsgá
zóval írásban közölni és erről az illetékes Személyzeti Osz
tályt írásban értesíteni.

9. / Utasítom a Tanulmányi- és Módszertani Osztály Vezetőjét,
hogy 1963. március 1-ig a főtiszti vizsgák részletes tematik
áját és tananyagát dolgozza ki, küldje meg a Belügyminisz
térium összes illetékes parancsnokának.

Pap János s.k. 
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Országos parancsnokok,
Főcsoportfőnökhelyettesek, csoportfőnökök 
Központi fő és önálló osztályok vezetői,
BM iskolák parancsnokai,
Megyei /budapesti/ rendőrfőkapitányok 2 pld 

Készült: 160 pld.,



1. sz. melléklet

A főtiszti vizsgák programja.

1/ Politikai nyomozó szolgálat. 
a/ Marxizmus -Leninizmus.
b/ Speciális szakmai ismeretek. operatív anyag/ 
c/ Kriminalisztikai ismeretek. /krimináltechnika és taktika/ 
d/ Jogi ismeretek. /büntetőjog, büntetőeljárás jog, állam

jog és államigazgatási jog/
2/ Bűnügyi nyomozó szolgálat. 

a/ Marxizmus-Leninizmus.
b/ Kriminalisztikai ismeretek, /krimináltechnika és taktika/ 
c/ Speciális szakmai ismeretek, operatív anyag/ 
d/ Jogi ismeretek. /büntetőjog, büntetőeljárás jog, államjog 

és államigazgatási jog/
3/ KözrendvédeImi szolgálat, 

a/ Marxizmus-Leninizmus.
b/ Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti ismeretek, 
c/ Kriminalisztikai ismeretek, /kriminéltechnika és taktika/ 
d/ Jogi ismeretek, /büntetőjog, büntetőeljárás jog, államjog 

és államigazgatási jog/
4/ Határőr szak.

a/ Marxizmus-Leninizmus,
b/ Határszolgálati ismeretek.
c/ Általános harcászati ismeretek,
d/ Törzsszolgálati utasitás ismeretek,

5/ Karhatalmi szak,
a/ Marxizmus-Leninizmus. 
b/ Karhatalmi ismeretek, 
c/ Általános harcászati ismeretek, 
d/ Törzsszolgálati utasítás ismeretek.

6/ Tűzoltó szak.
a/ Marxizmus-Leninizmus. 
b/ Megelőző tűzrendészei ismeretek, 
e/ Tűzoltó taktikai ismeretek 
d/ Tűzoltó műszaki ismeretek.



7/ Anyagi szakszolgálat.
a/ Marxizmus-Leninizmus.
b/ Az anyagi szolgálat általános ismeretei. 
c/ Az anyagnyilvántartási szabályok, 
d/ Szakszolgálati ismeretek.

8/ Pénzügyi szakszolgálat.
a/ Marxizmus-Leninizmus. 
b/ Általános pénzügyi ismeretek. 
c/ Könyvviteli ismeretek, 
d/ Szakszolgálati ismeretek.

5/ Bűntetésvégrehajtási. szak.
a/ Marxizmus-Leninizmus. 
b/ Rabnevelési ismeretek.
c/ Büntetésvégrehajtási szabályzat és büntetésvégrehajtási 

szolgálati szabályzat, 
d/ Általános büntetőjogi ismeretek.

10/ Kormányőrség.
A Kormányőrség részéről főtiszti vizsgára javaslatba hozott 
jelöltek szakszolgálati feladataiknak megfelelően vagy a po
litikai nyomozó szolgálat, vagy a karhatalmi szaktantárgyai
ból vizsgáznak.
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