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a Belügyminisztérium szervei polgári alkalmazottainak 
képesítési követelménye szabályainak az állami tűzoltóság 

területi szerveinél történő végrehajtására

Budapest, 1989. április 27-én.

A Belügyminisztérium szervei polgári alkalmazottainak képesítési követelménye szabályait megállapító 34/1988. belügyminiszteri utasítás 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján az utasítás előírásainak az állami tűzoltóság területi szerveinél történő végrehajtása, egységes értelmezése és alkalmazása érdekében - a sajátosságok figyelembevételével - kiadom az alábbiintézkedést:1. Az állományban levő polgári alkalmazottak képesítési követelményének helyzetét felül kell vizsgálni, és az új előírásoknak megfelelően csoportos állományparancsban rögzíteni az iskolára, szakvizsgára, államigazgatási alapismereti vizsgára stb. való kötelezést, illetve a teljesítésük alól a szakmai gyakorlat alapján történő felmentést.Ebben az állományparancsban kell rögzíteni a kinevezett polgári alkalmazottak munkaköri csoportjának módosítását is. - 1 -
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A csoportos állományparancs kivonatát a dolgozóval alá kell íratni és azt - mivel az a kinevezési (munkaszerződési) okirat része - a személyi anyagban el kell helyezni.Az utasítás egyes rendelkezéseinek alkalmazása során az alábbiakat is figyelembe kell venni:2. a) Az utasítás 7., 16. és 17. pontjai esetében:Az utasítás 5. és 6. pontjában meghatározottak, továbbá a képesítési előírások alóli minden felmentésre (ideértve az ideiglenes mentesítést is) a BM Tűzoltóság országos parancsnoka jogosult.b) Az utasítás 22. pontja esetében:A BM Tűzoltóság országos parancsnoka gondoskodjon arról, hogy az 1989. január 1-je után kiadásra kerülő szervezési állománytáblázatokban a képesítési követelmény az utasítás előírásainak figyelembevételével kerüljön meghatározásra, az érvényben levő állománytáblázatokon pedig a módosítások kerüljenek átvezetésre.c) Az 5. sz. melléklet e) pontja esetében:Az mentes a vizsga letételének kötelezettsége alól, aki a 10 éves gyakorlatot olyan munkakörben töltötte, melynek betöltése - a jelenleg hatályos előírások szerint - államigazgatási alapismereti vizsgához kötött.3. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 1989. január 1-jétől alkalmazni kell.Rendelkezéseit a polgári alkalmazottakkal ismertetni, a parancsnokok (vezetők), valamint a személyzeti apparátus részére oktatni kell.
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