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a Belügyminisztérium hivatásos állománya képesítési 
követelménye szabályainak

az állami tűzoltóság szerveinél történő végrehajtására

Budapest, 1989. április 27-én.

A Belügyminisztérium, hivatásos állománya képesítési követel
ményeinek szabályait megállapító 25/1988. belügyminiszteri pa
rancs 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a parancs és 
a szabályzat egyes előírásainak az állami tűzoltóság szerveinél 
történő egységes értelmezése és végrehajtása érdekében - a 
tűzoltóság sajátosságainak figyelembevételével - kiadom az 
alábbi

intézkedést:

1. Ahol a szabályzat Rendőrtiszti Főiskola átképző tagozatot, 
illetve belügyi alapismereti vizsgát említ, a tűzoltó tiszti át
képzőt, illetve tűzoltó alapismereti vizsgát kell érteni.
A parancs és szabályzat egyes rendelkezéseinek alakalma- 
zása során az alábbiakat is figyelembe kell venni:
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2. a) A parancs 5. pontja esetében:

Kinevezésre jogosult vezetőn - a parancs és a szabály
zat, valamint ezen intézkedés alkalmazása során - a 
megyei városi, városi, fővárosi kerületi, városi jogú 
nagyközségi, valamint az üzemi tűzoltóparancsnokok és 
helyettesek esetében a fővárosi, illetve megyei tűzoltó
parancsnokot, a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnokok 
és helyettesek esetében pedig a BM Tűzoltóság orszá
gos parancsnokát kell érteni.

A BM TOP parancsnoki, parancsnokhelyettesi, osztály
vezetői, a Tűzvédelmi Kutatóintézet parancsnoki, továb
bá a fővárosi, megyei tűzoltóparancsnoki és helyettesi 
munkakörbe csak jogi, vegyipari vagy műszaki egyete
mi, illetve tűzoltómérnöki végzettséggel rendelkezőt le
het kinevezni.

b) A szabályzat I/3. pontja esetében:

A parancsnoki, vezetői beosztásokba kerülők kiválasz
tásánál - azonos szakmai felkészültség és vezetői rá
termettség esetén - előnyben kell részesítem a tűzol
tómérnököket és tűzvédelmi üzemmérnököket, továbbá 
azokat, akik jogi, vegyipari vagy műszaki egyetemet, 
illetve államigazgatási, rendőrtiszti, vegyipari vagy mű
szaki főiskolát végeztek.

Az utánpótlásnál, a beiskolázások tervezésénél, továbbá 
a felvételi munka végzése során alapvetően a jelzett is
kolatípusok kerüljenek számításba. Továbbra is érvény
re kell juttatni azt, hogy a képesítési előírások lehető
leg egy iskola elvégzésével teljesüljenek.

c) A szabályzat I/4. pontja esetében:

Felmentést - az állami tűzoltóság területi szerveire 
vonatkozó hatásköri lista alapján - a BM Tűzoltóság 
országos parancsnoka adhat.

Az 50 éven aluliak államigazgatási alapismereti vizsga 
letételének kötelezettsége alóli felmentésére a javasla
tok felterjesztési határideje 1989. április 30.
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d) A szabályzat I/7/b. alpontja esetében:
Személyzeti szakvizsgát kell tenni - a személyzeti ap
parátus hivatásos tagjain túl - a fővárosban az álta
lános (fő-)előadóknak, a megyékben pedig a készenléti 
szolgálattal rendelkező parancsnokságok tűzoltási és 
szolgálati főelőadóinak.

e) A szabályzat II/2. pontja esetében:
A tűzoltó zászlósképző iskola elvégzése az V. (zászlósi) 
kategóriájú munkakörök betöltésére jogosít.

f) Az 1. sz. melléklet c) pontja esetében:
Mentes az államigazgatási alapismereti vizsga letételé
nek kötelezettsége alól az is, aki:
- az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tűzvé

delmi Szakán,
- a BM Tűzoltó Kiképző Központ (tiszti iskola) tiszt

képző szakán,
- a tűzoltó tiszti átképzőn
szerzett végzettséggel rendelkezik.

g) Az 1. sz. melléklet e) pontja esetében:
A 10 éves gyakorlat alatt olyan munkakört kell ér
teni, melynek betöltése - a jelenleg hatályos előírások 
szerint - államigazgatási alapismereti vizsgához kötött.

3. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezé
seit 1989. január 1-jétől kell alkalmazni. Rendelkezéseit a 
hivatásos állománnyal ismertetni, a parancsnokok (vezetők), 
valamint a személyzeti apparátus részére oktatni kell. Egy
idejűleg a 7/1985. BM TOP intézkedést hatályon kívül he
lyezem.

DR. GÁL ZOLTÁN s. k.,
belügyminiszter-helyettes
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Készült: 525 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

személyzeti csoportfőnökség, 
BM TOP 500 pld.
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