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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK Belügyminiszter-helyettesének

001. szám ú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1962. január hó 27-én.

A  Belügyminisztérium előtt álló feladatok szükségessé teszik a politi
kailag, katonailag és általános műveltségben magas színvonalon álló 
tiszti utánpótlás biztosítását. Ezért

e l r e n d e l e m :

1. A  Belügyminisztérium Határőrség, Karhatalom és Légoltalom állo
mányában szolgálatot teljesítő sorozott állományú, újonc és első évét 
szolgáló harcosok körében a Magyar Néphadsereg Egyesített Tiszti 
Iskolájának határőr-karhatalmi szakára való jelentkezésre toborzást 
kell végrehajtani. A  toborzást a feltételeknek megfelelő harcosokkal 
való egyéni, személyes beszélgetés útján kell végrehajtani.

2. Az Egyesített Tiszti Iskolára való felvétel megpályázásának fe l
tételei:

    a)  hivatásérzet,

b) középiskolai érettségi,

c) erkölcsi, politikai megbízhatóság,

d) katonai szolgálatra való fizikai alkalmasság,

e) nőtlen családi állapot,

 f) büntetlen előélet,

g) 23 évnél nem magasabb életkor.

3. A  fenti feltételeknek megfelelő, a tiszti iskolai felvételre önként 
jelentkezett harcosokkal ki kell töltetni a mellékelt " Adatlap" -ot. 
Ehhez csatolni kell:

 sajátkezűleg írt önéletrajzot,

é rettségi bizonyítványt,

születési anyakönyvi kivonatot,

csapatorvosi véleményt (feltüntetve a katonaideje alatti 
panaszait, betegségeit).

4. A  toborzást végrehajtók a beszélgetés során az alábbiakról   tájékoz
tassák a jelentkezőket:

 az Egyesített Tiszti Iskolán a tanulmányi idő 4 év. Ebből az első 
 évet csapatszolgálatnál, kell letölteni. Tehát, ha a jelölt már első 
évét leszolgált harcos, a tanulmányi idő részére 3 év.

ÁBTL 4.2.-10-24/1/1962



— A  tanulmányi idő végén a felavatásra kerülő növendékek egy
fokozatú tanári oklevelet szerezhetnek, vagy felső technikusi 
vizsgát tehetnek a műszaki, híradó, hadtáp tanszékeken.

A  fentieket a művelődésügyi miniszter rendelete alapján a pol
gári életben elismerik.

— A  tanulmányi idő alatt az iskolán lévők térítés nélkül teljes 
ellátásban részesülnek, a tanszereket, valamint a tanuláshoz szük
séges anyagi eszközöket ingyenesen kapják. Ezen túlmenően 
havonta minden növendék, az évfolyamok szerint emelkedő zseb
pénzt kap. A z iskolán gondoskodnak a növendékek kulturális 
szükségleteinek rendszeres kielégítéséről.

— A  növendékek minden tanév végén szabadságra mehetnek.

— Az Egyesített Tiszti Iskola sikeres elvégzése után, a felavatásra 
kerülő növendékek a Belügyminisztérium Határőrség, vagy 
a Karhatalom hivatásos tisztjei lesznek.

5. A  csapatok parancsnokai gondoskodjanak arról, hogy a kiválasztott 
harcosok, az iskolára vezénylés előtt, a csapatoknál elvégezzék a 
tisztes iskolát.

6. A  feltételeknek megfelelő harcosok 1962. szeptember 2. és 28. 
között, az Egyesített Tiszti Iskolán felvételi vizsgát fognak tenni 
elméleti anyagokból és testnevelésből. A  felvételi vizsgán megfelelt 
harcosok 1962. őszén fognak bevonulni az iskolára. A  felvételi vizsga 
eredményéről az Egyesített Tiszti Iskola parancsnoka, az országos 
parancsnokokon keresztül értesíti a jelentkezetteket.

7. A  toborzást 1982. február 1. és 28-a között kell végrehajtani. 
A  toborzás megszervezéséért, a toborzást végrehajtó tiszti állomány 
kiválasztásáért és a toborzás sikeres végrehajtásáért a csapatok 
parancsnokait teszem felelőssé.

A  parancs végrehajtásáról 1962. március 3-ig tegyenek jelentést.

Elvárom, hogy a csapatok parancsnokai és a toborzásban résztvevő 
elvtársak legjobb tudásukkal és teljes felelősséggel dolgozzanak a fe l
adat sikeres végrehajtása érdekében.

Jelen utasításomat —  a kívánt mértékben — az egész érettségizett 
tényleges állomány előtt ismertetni kell.

FÖLDES LÁSZLÓ s.k.,
a belügym iniszter I. helyettese

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak, 

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Határőrség 15 pld., 
Karhatalom 10 pld., 
Légoltalom 3 pld., 
Személyügyi Főosztály vez. 

Készült: 50 példányban.
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