
A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK

15. s zá mú

PARANCSA

Budapest, 1978. évi június hó 15-én.

ELVTÁRSAK!

Harminc évvel ezelőtt a munkásosztály hatalmáért, az ország tűz
védelmének biztosításáért vívott harc közben belügyminiszteri 
utasítással szervezték meg az állami tűzoltótiszt-képzést.

Az ország tűzvédelmének megszilárdítása, a megtermelt javak vé
delme szükségessé tette, hogy a tűzoltóság szerveinek élén olyan 
vezetők, parancsnokok álljanak, akik a marxista—leninista világ
nézet alapján hűséggel szolgálják a nép ügyét és megfelelő tűz
oltó szakismeretekkel rendelkeznek. E célkitűzések megvalósítása 
érdekében kezdte meg működését az első tűzoltótiszt-képző tan
alosztály.

A tisztképző iskola hallgatói nagy felelősségtudattal és lelkesedés
sel sajátították el a politikai és szakmai ismereteket. Eredményes 
munkájukat bizonyította az a tény, hogy az iskoláról kikerült fiatal 
tisztek a megelőző és mentő tűzvédelmi szolgálati feladatok végre
hajtásában eredményesen teljesítették szolgálati feladataikat, tevé
keny részeseivé váltak az állami és társadalmi életnek.

ELVTÁRSAK!

A fejlett szocialista társadalom építése, pártunk XI. kongresszusán 
megfogalmazódott célkitűzések teljesítése, a népgazdaság terv
szerű fejlesztése, a termelési folyamatokban a vegyi eljárások 
gyorsütemű terjedése, az urbanizáció ütemének gyorsulása meg
követeli a tűzvédelmi munka színvonalának emelését, a szakszerű
ség és a hatékonyság növelését. E feladatok végrehajtásához poli
tikailag és szakmailag képzett tűzoltótisztekre van szükség, akik 
magasfokú elméleti, valamint gyakorlati felkészültséggel rendel
keznek.
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Elvárom, hogy a BM Tűzoltó Tisztképző Iskola parancsnoksága és 
tanári kara jövőben is magas színvonalon oktassa a politikai, szak
mai ismereteket, állandóan fejlessze az oktató-nevelő munka szín
vonalát. Neveljenek a szocializmus ügyének szolgálatára politikai
lag szilárd, szakmailag jól képzett és hivatástudattal felvértezett 
tiszteket, akik minden helyzetben képesek a tűzvédelemből rájuk 
háruló feladatok teljesítésére.

Az iskola hallgatói példás szorgalommal sajátítsák el az oktatási 
program anyagát, felelősséggel készüljenek hivatásuk teljesítésére.

ELVTÁRSAK!

Az állami tűzoltótiszt-képzés 30. évfordulója alkalmából elismeré
semet és köszönetemet fejezem ki a parancsnokoknak, tanároknak, 
a volt hallgatóknak, a párt és KISZ szervezeteknek, mindazoknak, 
akik munkájukkal hozzájárultak a tűzoltótiszt-képzés megalapozá
sához és eredményességéhez.
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