SZIGORÚAN TIT K O S!

BELÜGYMINISZTÉRIUM

10- 26/3/1964.

HK: 014/70 min. ut.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM
IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK
003. számú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1964. évi március hó 4-én.

Tárgy: A 007. számú belügyminiszteri parancs végrehajtása
Folyó év március hó 2. napján hatályba lépett 007. számú belügyminisz
teri parancs végrehajtásával kapcsolatban az alábbiakat rendelem el:
1. A BM I - II - III - IV. Főcsoportfőnökségek, a Rendőrfőkapitány
ságok, valamint az Igazságügyi Minisztérium Országos Büntetésvég
rehajtási Parancsnoksága tis z tje lö ltje it a BM Központi Tiszti
Iskola Rendőrtiszti Akadémiája, a BM Országos Tűzrendészeti
Parancsnokság főtisztjelöltjeit a BM Akadémia Tűzoltó Tagozata,
a BM Határőrség és BM Karhatalom főtisztjelöltjeit a BM Akadé
mia Határőr és Karhatalmi Tagozata vizsgáztassa.
2. A miniszteri parancs 5. pontjának megfelelően a főtisztjelöltek
jóváhagyott névsorát a BM Akadémiáknak kell megküldeni. A BM
Akadémiák a jóváhagyott névsor alapján lássák el a főtisztjelölte
ket tematikával, tananyaggal és ellenőrző kérdésekkel.
3. A főtisztjelölteket vizsgáztató bizottságok elnökeire és tagjaira 2
hónappal a vizsgák előtt a IV/I. Csoportfőnök a javaslatát hozzám
terjessze fel.
4. A BM Akadémiák félévenként szervezzenek összevonásokat (vizs
gafelkészítés, konzultáció céljából), melyre főtantárgyanként 2 nap
vehető igénybe. Az összevonások és vizsgák idejéről a BM a kad é
miák parancsnokai értesítsék a hallgatókat.
5. A főtisztjelölteknek szakszolgálatonként az alábbi főtantárgyakból
és időben kell vizsgázni:
a) Politikai nyomozó és bűnügyi nyomozó szolgálat
Évfolyam
I.

II.

Tantárgy

Idő

Marxizmus — Leninizmus

június

Jogi ismeretek

december

Kriminalisztikai ismeretek

június

Speciális szakmai ismeretek

december
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Évfolyam

Tantárgy

Idő

b) Közrendvédelmi szolgálat
I.

II.

Marxizmus—Leninizmus

június

Jogi ismeretek

december

Kriminalisztikai ismeretek

június

Közrendvédelmi és közlekedésrendészeti
ismeretek

december

c) Anyagi szakszolgálat
I.

II.

Marxizmus — Leninizmus

június

Anyagi szolgálat általános ismeretek

december

Anyagnyilvántartási szabályzat

június

Szakszolgálati ismeretek

december

d) Pénzügyi szakszolgálat
I.

II.

Marxizmus — Leninizmus

június

Általános pénzügyi ismeretek

december

Könyvviteli ismeretek

június

Szakszolgálati ismeretek

december

e) Büntetésvégrehajtási szolgálat
I.

II.

Marxizmus — Leninizmus

június

Általános büntetőjogi ismeretek

december

Rabnevelési ismeretek
Büntetésvégrehajtási szabályzat
és Szolgálati Szabályzat

június
december

f) Tűzoltó szolgálat
I.

II.

Marxizmus — Leninizmus

június

Megelőző tűzrendészet

december

Taktikai ismeretek

július

Műszaki ismeretek

december

g) Határőr és karhatalmi szolgálat
I.

II.

Marxizmus—Leninizmus

május

Határőrizeti, illetve karhatalmi ismeretek

november

Általános harcászati ismeretek

április

Törzsszolgálati utasítás

október
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6. A vizsga a miniszteri parancs 8. pontjának megfelelően szóbeli
legyen. A vizsgaeredményről a IV/I. Csoportfőnök tájékoztassa az
illetékes személyzeti szerveket.
7. A vonatkozó parancs 3. pontja értelmében — a főtiszti vizsga alóli
mentesítésnél — a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát végzettekkel
azonos elbírálás alá kell vonni a korábban működött egy évnél
hosszabb tanidejű katonai akadémiákat végzetteket is.
8. A kiadott főtiszti tematikák továbbra is érvényben vannak. A BM
Akadémiák parancsnokai gondoskodjanak folyó év március 15-ig
az 1964-ben vizsgázók tananyaggal és ellenőrző kérdésekkel tör
ténő ellátásáról.
9. A Miniszter elvtárs parancsát az 1985. január 1-vel előlépésre jo
gosultak vizsgáztatásánál már érvényesíteni kell. Szolgálatmentes
ség azonban csak a miniszteri parancs megjelenésétől engedélyez
hető. Az 1964. évi vizsgák megszervezésére a IV/I. Csoportfőnök
külön utasítást adjon ki.
10. A javítóvizsgára utaltak egy éven belül kötelesek vizsgára jelent
kezni. A javítóvizsgára kötelezetteket szolgálatmentesség nem
illeti meg.
11. Azok — a jelenleg vizsgára készülő — főtisztjelöltek, akik a mi
niszteri parancs szerint mentesülnek a vizsgakötelezettség alól,
tanulásukat szüntessék be és a tematikákat a BM Akadémiák pa
rancsnokainak küldjék meg.
12. A IV/I. Csoportfőnök a Tanulmányi és Kiképzési Alosztály, illetve
csoportokon keresztül szervezze meg a főtisztjelöltek tanulásának
folyamatos segítését és ellenőrzését.

S Z ÍV Ó S P É T E R
rendőralezredes
főcsoportfőnök

Felterjesztve: M iniszter elvtársnak.
K apják:
M iniszterhelyettesek,
főcsoportfőnökök, csoportfőnökök,
Országos parancsnokok, személyzeti osztályvezetőik,
Központi fő- és önálló osztályvezetők,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, személyzeti osztályvezetőik.
Megyei (budapesti) tűzrendészéti osztályparancsnokok,
BM iskolák parancsnokai,
IM BV Országos Parancsoka és személyzeti osztályvezetője.
Készült:
150 példányban.
Tartalm az:
3 nyom ott lapoldalt.
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