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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

10—22/18/1984.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

18/1984. számú 
P A R A N C S A

a Belügyminisztérium hivatásos állománya 
képesítési követelményeinek szabályozásáról

Budapest, 1984. évi szeptember hó 10-én.

A 26/1977. BM sz. parancs végrehajtása során az eltelt időszak
ban szerzett tapasztalatok bizonyították a képesítési követel
ményrendszer bevezetésének időszerűségét és szükségességét. 
Ennek eredményeként nőtt az állomány politikai, szakmai és 
általános műveltsége, tervszerűbbé vált az iskoláztatás, ösztön
zően hatott a tanulásra. Javult a hivatásos személyi állomány 
iskolai végzettsége, munkájához szükséges szakismerete.
A Belügyminisztérium szervei előtt álló feladatok magasabb 
szinten történő ellátásának biztosítása érdekében indokolttá vált 
új Képesítési Követelmény Szabályzat kiadása (továbbiakban: 
Szabályzat), ennek végrehajtása érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :

1. A Szabályzatban foglaltakat a Belügyminisztérium szervei
nél szolgálatot teljesítő valamennyi hivatásos állományú 
vezetőre és beosztottra alkalmazni kell.

2. A Belügyminisztériumban rendszeresített hivatásos munka
köröket — az egyedi sajátosságok figyelembevételével — az 
alábbi elveknek megfelelően kell csoportosítani és a Sza
bályzatban felsorolt kategóriákba besorolni:
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I. kategóriába a tábornoki, ezredesi és a magasabb veze
tői, valamint a kiemelt ügyintézői munkaköröket,

II. kategóriába az I. kategóriába nem sorolt speciális szak- 
képzettséget igénylő vezetői és alezredesi, őrnagyi mun
kaköröket,

III. kategóriába az I-es, II-es kategóriába nem sorolt alez
redesi, őrnagyi, valamint a minisztériumban, az orszá
gos parancsnokságokon és a rendőr-főkapitányságokon 
alaptevékenységet ellátó tiszti munkaköröket,

IV. kategóriába az I—II—III. kategóriába nem sorolt tiszti 
munkaköröket,

V. kategóriába a törzszászlósi, zászlósi munkaköröket,
VI. kategóriába a tiszthelyettesi munkaköröket.

3. A Belügyminisztérium szervei hivatásos állományába kine
vezni és véglegesíteni csak az előírt állami iskolai végzett
séggel rendelkezőket lehet.
Magasabb beosztásba kinevezni csak azt lehet, aki a betöl
tendő munkakörhöz meghatározott képesítési követelmény 
valamennyi előírásának iskolai végzettség alapján felel meg, 
vagy annak megszerzése folyamatban van.
Vezetői beosztásba kinevezni csak azt lehet, aki a beosztási 
szakterületén megfelelő gyakorlattal rendelkezik.
Ezek alól kivételt az I. kategóriába soroltak esetében a mi
niszter, a II—VI. kategóriába soroltak esetében a személy
ügyi miniszterhelyettes egyetértésével az államtitkár és a 
miniszterhelyettesek tehetnek.

4. Az egyes képesítési követelmény kategóriákhoz kapcsolódó 
konkrét iskolatípusokat, a munkakör betöltéséhez szükséges 
speciális szakismeretet és szakmai gyakorlati időt, valamint 
a képzés rendszerét a kinevezésre jogosult vezetők (parancs
nokok) a személyzeti szervekkel egyetértésben határozzák 
meg.

A rendőr-főkapitányi, a rendőr-főkapitány közbiztonsági he
lyettesi, valamennyi rendőrkapitányi, vizsgálati osztály-, al
osztály, bűnügyi osztály-, alosztály, igazgatásrendészeti osz-
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tály-, és alosztályvezetői, továbbá fővizsgálói beosztásokba 
(munkakörökbe) kinevezni csak jogtudományi egyetemet és 
a Rendőrtiszti Főiskola átképző tanfolyamát végzetteket le
het.
A kettős szakirányítás alá tartozó munkakörökben a szak
tárca által előírt egyetemi, illetve főiskolai végzettség az 
irányadó.

5. A beiskolázásoknál arra kell törekedni, hogy az előírt állami, 
szakmai és politikai képesítés megszerzése lehetőleg egy is
kola elvégzésével valósuljon meg.
A végzettség megszerzésének határideje 6 évnél több nem 
lehet.

6. A 40. életévüket betöltött hivatásos állományúak állami és 
szakmai iskola elvégzésére nem kötelezhetők. Ezeknél a be
osztáshoz szükséges állami és szakmai képzettség az iskola 
elvégzése nélkül is elismerhető, legalább 10 éves gyakorlat 
megléte esetén.
Az elismerésnél a Személyzeti Munka Szabályzatában fog
laltak szerint kell eljárni.

7. A képesítési követelmény, a rendfokozati maximum és az 
illetményrendszer összhangját biztosítani kell. A munkakör
höz előírt rendfokozati maximumot és a bértétel felső hatá
rát a Szabályzat hatályba lépése után beosztásba helyezet
tek közül csak azok érhetik el, akik a képesítési követelmény 
valamennyi előírásának iskolai végzettség alapján megfe
lelnek.

8. Az 1984. december 31-ig történt képesítési követelmény 
meghatározások (rögzítések) a 40 éven felüliek esetében — 
mindaddig érvényben maradnak, ameddig a beosztás betöl
tésében személyi változás nem történik.

9. A parancs hatályba lépése után a hivatásos állományba ki
nevezésre (felvételre) kerülőkre, illetve a meglevő állomány 
beosztás változására, magasabb beosztásba történő kinevezés
re a jelen paranccsal kiadott Szabályzatban foglalt képesí
tési követelmény előírások vonatkoznak.
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10. A BM "M" és szervezési csoportfőnök gondoskodjon arról, 
hogy — az 1985. január 1. után kiadásra kerülő — szerve
zési állománytáblázatokban rendszeresített beosztásokhoz 
kapcsolódó képesítési követelmény kategória, valamint a 
nyelvismeret az új szabályozásnak megfelelően kerüljön 
meghatározásra.

11. Felhatalmazom a BM személyzeti csoportfőnököt, hogy je
len parancsom rendelkezéseitől eltérő intézkedések esetében 
a döntés megváltoztatását kezdeményezze és a vitás esetek
ben döntsön.
Felhatalmazom továbbá, hogy állami intézkedések esetén a 
képesítési követelmény előírások értelmezésére és pontosí
tására saját hatáskörében intézkedjen.

12. Jelen parancsom — a 3-as pont kivételével — az Állami 
Tűzoltóság területi szervei hivatásos állományára is vonat
kozik.

13. Ez a parancs 1985. január 1. napján lép hatályba, rendelke
zéseit a hivatásos állománnyal ismertetni, a parancsnoki, 
valamint a személyzeti szervek tagjai részére oktatni kell. 
Ezzel egyidejűleg a 26/1977., a 21/1979. sz. BM parancs, a 
14/1977. sz. BMH intézkedés és a 3/1977. sz. személyzeti cso
portfőnöki körlevél hatályát veszti.

Dr. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügym iniszter

Készült: 4000 példányban.
K apják: — állam titkár, m iniszterhelyettesek, főcsoportfőnök-helyettesek,

— MSZMP BM Bizottság első titkára, pártbizottságok titkárai,
— országos parancsnokok, helyetteseik, PB -titkárok, osztály- 

és alosztályvezetők,
— csoportfőnökök, helyetteseik, önálló és beosztott osztály- 

vezetők, alosztályvezetők,
— BM iskolák parancsnokai,
— budapesti- megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 

PB-titkárok, osztály- és alosztályvezetők, rendőrkapitányok, 
kapitányságok osztály- és alosztályvezetői,

— országos parancsnokságok területi szervei,
— a személyzeti apparátus tagjai.

—  4 —
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S Z A B Á L Y Z A T  
A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA 

KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYÉRŐL

I.

1. A Belügyminisztérium szervei hivatásos személyi állomá
nyának — a beosztás szintjétől függően — felső-, közép- és 
alapfokú politikai, állami és szakmai képzettséggel, vala
mint nyelvtudással kell rendelkeznie.

2. A képzettség elbírálásának alapja a megszerzett legmaga
sabb iskolai végzettség, illetve az érvényes nyelvvizsga mi
nősítésének foka.

3. Felvételnél elsősorban azokat kell előnyben részesíteni, akik 
a munkakör betöltéséhez szükséges politikai, állami és szak
mai képzettséggel rendelkeznek.

4. A hivatásos állományba való első kinevezésnél, továbbá más 
vagy magasabb beosztásba történő áthelyezésnél az adott 
munkakörhöz meghatározott képesítési követelményt (az 
előírt iskola elvégzésének kötelezettségét, annak határidejét, 
a követelménynek való megfelelés elismerését, illetve az 
alóli felmentést) a kinevezési (áthelyezési) javaslatban, mi
nősítésben — a párt- és tömegszervezeti hatáskörök betar
tásával — kell rögzíteni és végrehajtására a kinevezési ál
lományparancsban intézkedni.
Abban az esetben, ha az állomány tagját iskolára, tovább
képzésre kötelezik, az erről szóló állományparancsot az érin
tettel — a szerv példányán — alá kell íratni. Amennyiben 
az iskola elvégzését nem vállalja, az állományparancs nem 
lép hatályba. A kinevezést jóváhagyó parancsnok ezen ese
tekben köteles 8 napon belül dönteni más beosztásba való 
helyezésre, illetve a parancs visszavonására.
Aki az előírt képesítést a meghatározott időre önhibájából 
nem szerzi meg, azt a parancsnok köteles — az SZMSZ elő
írása alapján — alacsonyabb beosztásba helyezni.

—  5 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 22/18/1984/ 6



5. A már beosztásban levő 40 éven aluliakat — akik a mun
kakörük betöltéséhez szükséges politikai, állami és szakmai 
képzettséggel nem rendelkeznek — kötelezni kell meghatá
rozott határidővel a megfelelő szintű iskola elvégzésére.

6. Annak, aki felsőfokú állami iskolai végzettséggel rendelke
zik, de ez a belügyi szakmai ismereteket nem biztosítja, ki
egészítésként el kell végeznie a szakterületnek megfelelő spe
ciális átképző tanfolyamot, illetve le kell tennie a belügyi 
alapismereti vizsgát. A tanfolyam elvégzésének határideje 
a kinevezéstől számítva három év, a vizsga letételének egy 
év.

7. A tervszerű képzés biztosítása érdekében az iskoláztatási 
terveket az állományparancsokban rögzített képesítési elő
írások, valamint a szerv káderfejlesztési terve alapján kell 
összeállítani.
A 26/ 1977. BM sz. parancs alapján történő beiskolázási ter
veket 1985. január 1-től azokban az esetekben kell módo
sítani, amikor a régi és az új előírás eltér egymástól.

8. A szükséges képzettség megszerzésének feltételeit a BM IV/
I. és IV/II. csoportfőnök a parancsnokokkal együttműködve 
— az iskoláztatási tervek alapján — biztosítsa.

9. A Belügyminisztériumban rendszeresített munkakörök ké
pesítési követelmény szerinti csoportosítása:

I. a felsőfokú politikai, állami és szakmai iskolai végzett
séghez kötött munkakörök,

II. a középfokú politikai, szakirányú felsőfokú állami és 
szakmai iskolai végzettséghez kötött munkakörök,

III. a középfokú politikai, felsőfokú (főiskolai szintű) álla
mi és szakmai iskolai végzettséghez kötött munkakörök,

IV. a középfokú politikai, állami és szakmai iskolai vég
zettséghez kötött munkakörök,

V. az alapfokú politikai, középfokú állami és középfokú 
szakmai iskolai végzettséghez, illetve belügyi alapisme
reti vizsgához kötött valamennyi törzszászlósi és zász
lósi munkakör,

—  6 —
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VI. az alapfokú politikai, állami és szakmai iskolai végzett
séghez, illetve szakképzettséghez, valamint belügyi 
alapismereti vizsgához kötött tiszthelyettesi munkakö
rök.

10. A parancs 4. pontjában foglaltak végrehajtásakor a döntés 
kialakításánál azt kell figyelembe venni, hogy:
a) — a beosztásba kinevezett személy a Belügyminiszté

rium mely szakterületén, illetve
— az állami élet mely területe felé (pl.: társadalmi, tu

dományos, gazdasági, műszaki, egészségügyi, kulturá
lis stb.) dolgozik.

b) Azokban a beosztásokban, melyek betöltéséhez különbö
ző iskolák, valamint tanfolyamok is biztosítják a szüksé
ges képzettséget — és a képesítési követelmény a válasz
tásra lehetőséget ad — a kinevezésre jogosult parancs
nok dönt a képesítést biztosító iskola meghatározásában.

11. Az I-es képesítési követelmény kategóriába sorolt beosztá
sok betöltéséhez a tudományegyetem jogi és bölcsészkari 
a közgazdaságtudományi egyetem, a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémia, az MSZMP Politikai Főiskola, az MLEE Szako
sító (4 éves), a felsőfokú állami és politikai végzettséget ön
magában, a felsőfokú szakmai képzettséget — a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémia kivételével — az RTF, illetve 
Tűzoltó Kiképző Központ átképző tanfolyamának, illetve a 
szakszolgálati beosztások esetében a beosztás jellegének 
megfelelő más szaktanfolyam elvégzésével együtt biztosítja. 
Egyéb egyetemen, illetve főiskolán szerzett oklevél a felső
fokú politikai végzettség megszerzése, valamint a fent em
lített átképző tanfolyamok, illetve a szakszolgálati beosztá
sok esetében a szakmai alapvizsga elvégzésével felel meg 
az I-es kategóriába sorolt képesítési követelményeknek.

12. Nyelvtudást kell előírni mindazon munkakörökben, amelyek 
ellátásához a nyelvtudás szükséges.
A konkrét nyelvet, nyelveket minden esetben a kinevezés
re jogosult parancsnok állományparancsban határozza meg.

13. A képzettség szinten tartása érdekében az állománynak bel
ügyi szakmai — a kettős szakirányítás alá tartozó munka-
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körökben dolgozóknak a szaktárca által előírt, a Belügy
minisztériummal egyeztetett — továbbképzésen kell részt- 
venni; a nyelvtudóknak időszakos nyelvfrissítő vizsgát kell 
tenni a vonatkozó rendelkezések szerint.

II.

A BM SZERVEINÉL RENDSZERESÍTETT
HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYÚ MUNKAKÖRÖKNÉL 

ELISMERHETŐ KÉPESÍTÉSEK

1. Felsőfokú végzettségnek elismerhető képesítések 

— Felsőfokú politikai végzettségnek számít:
a) az SZKP KB Társadalomtudomány Akadémián szer

zett kandidátusi fokozat; az SZKP KB Főiskoláján 
szerzett diploma,

b) az MSZMP Pártfőiskoláján államvizsga letételével 
szerzett főiskolai, valamint a Politikai Főiskoláján ka
pott egyetemi érvényű oklevél,

c) a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem szakosított ta
gozatán, a marxizmus—leninizmus három ágából tett 
államvizsga alapján szerzett főiskolai érvényű oklevél 
(4 éves), valamint (az MSZMP KB Titkárság 1977. feb
ruár 28-i határozata alapján) a Marxizmus—Leniniz
mus Esti Egyetem szakosított tagozata valamely sza
kán szerzett bizonyítvány (3 éves),

d) a társadalomtudományok valamely ágában (közgazda
ságtudomány, filozófia, történelem, jog, szociológia, 
pszichológia, pedagógia, irodalom, valamint a hadtu
domány) szerzett kandidátusi fokozat,

e) a tudományegyetemek jogi, bölcsészettudományi és 
közgazdaságtudományi karán és a Marx Károly Köz
gazdaságtudományi Egyetemen szerzett diploma,

f) a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, illetve a Lenin Ka
tonai Akadémia és a Szovjet Vezérkari Akadémia el
végzését tanúsító oklevél,

—  8
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g) állami egyetemi, főiskolai, valamint belügyi (katonai) 
főiskolai végzettség megszerzése után a 2 éves speciá
lis kollégium elvégzését tanúsító bizonyítvány.

— Felsőfokú állami iskolai végzettségnek számít:
a) hazai vagy külföldi egyetemen, egyetemi jellegű főis

kolán, főiskolán szerzett (honosított) oklevél,
b) Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szerzett oklevél,
c) Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem szakosított (4 

éves) tagozatán szerzett főiskolai oklevél,
d) Rendőrtiszti Főiskola, Kossuth Lajos Katonai Főiskola, 

Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, Kilián György 
Repülő Műszaki Főiskola, Ybl Miklós Építőipari Mű
szaki Főiskola tűzoltó tagozata, Egyesített Tiszti Iskola 
(4 éves) elvégzése.

— Felsőfokú szakmai végzettségnek számít:
a) külföldi belügyi, katonai akadémián, illetve főiskolán 

és a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián szerzett oklevél,
b) állami egyetemi, illetve főiskolai végzettség megszer

zése után az RTF átképző tagozatának (tűzoltó tiszti 
átképző szak), illetve a BM Műszaki Tanfolyam elvég
zése, továbbá egyetemet, főiskolát végzettek esetében 
a tűzoltótiszti oklevél vagy más ennek megfelelő szak- 
tanfolyam elvégzése,

c) a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem szakosított (4 
éves) tagozatán szerzett főiskolai oklevél a rendőri aka
démiai végzettséggel együtt,

d) érettségi mellett legalább 2 éves felsőfokú (speciális) 
szakmai képesítést biztosító tanfolyam elvégzése,

e) a kettős szakirányítás alá tartozó munkakörökben a 
hazai vagy külföldi szakirányú felsőfokú tanintézetben 
szerzett oklevél és a belügyi szakmai alapismereti vizs
ga.

2. Középfokú végzettségnek elismerhető képesítések:
— Középfokú politikai végzettségnek számít:

— 9 —
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a) a budapesti, megyei pártbizottságok egyéves pártisko
lájának, a KOMSZOMOL, a KISZ, a SZOT egyéves 
politikai iskolájának elvégzése,

b) a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem hároméves 
tagozatán szerzett végbizonyítvány,

c) a Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetem szakosított 
tagozatán egy szak elvégzése után kapott végbizonyít
vány,

d) a II/l—d) pontban fel nem sorolt tudományágakban 
szerzett kandidátusi fokozat,

e) a II/—e) pontban fel nem sorolt egyetemeken, illetve 
karokon, főiskolákon, főiskolai jellegű intézetekben 
szerzett egyetemi, főiskolai érvényű oklevél, amennyi
ben a marxizmus—leninizmus mindhárom ágából elő
írt vizsgák letételét tartalmazza,

f) a Tanácsakadémián szerzett oklevél,

g) a BM és a HM felsőfokú oktatási intézményeiben szer
zett egyetemi, főiskolai érvényű oklevél (kivéve a 
II/l—f) pontban szereplő ZMKA-t),

h) az RFT tisztképző tagozatán, valamint a BM Tűzoltó 
Kiképző Központ tiszti tagozatán szerzett oklevél.

— Középfokú állami iskolai végzettségnek számít:

a) hazai vagy külföldi gimnáziumban, technikumban 
szakközépiskolában szerzett (honosított) érettségi, vagy 
ezzel egyenértékű bizonyítvány,

b) középiskola 4 osztályának elvégzése után kapott vég
bizonyítvány,

c) technikusi képesítés,
d) emeltszintű szakmunkásbizonyítvány, amennyiben a 

szakmunkásbizonyítványnak megfelelő munkakörben 
dolgozik,

e) a Vörös Csillag Érdemrenddel kitüntetett BM Kun 
Béla Zászlósképző Iskolán középiskolai végzettséget 
biztosító 2 éves nappali tagozat elvégzése.
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— Középfokú szakmai végzettségnek számít:

a) a BM Rendőrtiszti Főiskola tisztképző tagozatán, a BM 
Műszaki Tanfolyamon, a BM Tűzoltó Kiképző Központ 
tisztképző tagozatán szerzett oklevél, a Tartalékos 
Tiszti Iskola elvégzése kiegészítő tanfolyammal, RTF 
2 éves nyelvtanfolyam elvégzése,

b) a Rendőr Akadémia, Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola, 
Rendőrtisztképző Iskola, Rendőrtiszti Akadémia, BM 
Akadémia tűzoltó tagozat, Korvin Ottó Bűnügyi Szak
iskola, Egyesített Tiszti Iskola, Honvéd Kossuth Aka
démia, Fegyvernemi Tiszti Iskolák, Petőfi Tűzoltó Tisz
ti Iskola elvégzése, valamint érettségi mellett a Vörös 
Csillag Érdemrenddel kitüntetett Kun Béla Zászlóskép
ző Iskola elvégzése,

c) szocialista országok belügyi, katonai (1—2 éves képzé
si idejű) tanintézeteiben szerzett oklevél,

d) hazai technikumban, szakközépiskolában szerzett érett
ségi vagy ezzel egyenértékű bizonyítvány, valamint a 
középiskola 4 osztályának elvégzése után kapott vég
bizonyítvány, amennyiben a foglalkoztatás a végzett 
szaknak megfelelően történik,

e) érettségi mellett középfokú (speciális) belügyi szakmai 
képesítést biztosító tanfolyam elvégzése.

3. Alapfokú végzettségnek elismerhető képesítések

— Alapfokú politikai végzettségnek számít:

a) az 5 hónapos pártiskola elvégzése,

b) az M—L középiskola egy- és kétéves tagozatának el
végzése,

c) az 5 hónapos tömegszervezeti iskola elvégzése,

d) a szervezettszerű pártoktatás keretében (3 éves) szer
zett alapfokú oklevél,

e) a tiszthelyettesképző, a zászlósképző és a tartalékos 
tisztképző iskola elvégzése.
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— Alapfokú állami iskolai végzettségnek számít:
a) az általános iskola elvégzése.

— Alapfokú szakmai végzettségnek számít:
a) a BM vagy HM Tiszthelyettesképző Iskola elvégzése,
b) a zászlósképző, tiszthelyettesképző, kutyavezetőképző, 

valamint a tartalékos tisztképző iskola elvégzése,
c) belügyi szakmai alapismereti vizsga,
d) speciális munkakörökben szakmunkás bizonyítvány.
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