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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKSÉG BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám: 12-9/1-1986

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
SZEMÉLYZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

1/1986. számú

I N T É Z K E D É S E

a Belügyminisztérium polgári állománya képesítési követelmé
nyeinek szabályozásáról szóló 35/1985. számú belügyminiszteri 

parancs és szabályzat végrehajtásáról

1. A BM "M" és Szervezési Csoportfőnökség által 1986. április 
1-ig kiadásra kerülő szervezési állománytáblázatban megha
tározottak szerint - az állománytáblázattal rendelkező 
szerv vezetője - 1986 , július 1-ig csoportos állománypa
rancsban intézkedjen a polgári állományúak új munkaköri 
kulcsszámba /munkakörbe/ történő besorolására, továbbá a 
képesítési követelmény megállapítására, valamint a munka
körhöz kapcsolódó munkáltatói szám rögzítésére,

2. A parancs 5. pontjában meghatározott szakmai gyakorlati 
időnek legkevesebb kettő évet, illetve a kettős szakirá-
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nyitás alá tartozó munkakörökben a szaktárca által meg
határozott gyakorlati időt kell figyelembe venni. A szak
mai gyakorlati idő megállapításánál a Belügyminisztérium 
szakterületein, a társ-fegyveres testületeknél, illetve 
az államigazgatási szerveknél azonos vagy hasonló munka
körben, valamint a munkakör jellegének megfelelő szakmá
ban eltöltött időt lehet figyelembe venni.

3. A szabályzat 1. pontjában meghatározott követelményeknek 
való megfelelés elbírálásánál a munkaviszony létesítésé
re jogosult vezető a képesítési követelményt szükség sze
rint írhatja elő azokban a munkakörökben, amelyekhez 
többféle oktatási intézmény is megfelelő képzettséget 
biztosit.
/ 1. számú melléklet/

4. Annál, aki a beiskolázási felső korhatárhoz közel áll és 
az iskolai férőhely hiánya vagy a már tanulók magas szá
ma miatt 40, illetve 45. éves korig nem kerülhet beisko
lázásra, a gyakorlati tapasztalatot a 35/1985. számú
belügyminiszteri parancs 4. pont a/, b /, c / alpontjában 
meghatározott vezető képzettségnek elismerheti. A képe
sítési követelménynek való megfelelés gyakorlati tapasz
talat alapján történő elismeréséről 1986. augusztus 31-ig 
csoportos állományparancsban kell rendelkezni.

5. A szabályzat 11/c. alpontjában meghatározottak végrehaj
tásánál az 5/1983. /XI.12./ ME számú rendelet szerint 
elismert közép- illetve felsőfokú szakvizsgák /tanfolya
mok/ vehetők figyelembe.
/2. számú melléklet/
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6. Ez az intézkedés 1986. január 1-én lép hatályba, ren
delkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertet
ni kell.

KISS LAJOS r .vezérőrnagy 
főcsoportfőnök-helyettes

Készült; 4oo példányban

Felterjesztve: miniszter,államtitkár, miniszterhelyettes elvtársak 
Kapják: - állományparancs kiadási joggal rendelkező parancsnokok, 

- valamint a személyzeti szervek vezetői
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1. sz. melléklet

A munkaviszony létesítésére jogosult parancsnok /vezető/ 
szükség szerint írhatja elő a képesítési követelményt 
azokban a munkakörökben, amelyekhez többféle oktatási 
intézmény is biztosítja a képzettséget.

Pl. :
a / Igazgatási és jogi feladatokkal, illetve jogi képviselettel 

járó, valamint szervezési és titkársági feladatokat ellátó 
munkakörökben:

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara jogtaná
csosi oklevél 
Államigazgatási Főiskola

b/ Pénzügyi- anyagi /számviteli/ munkakörökben: 
Közgazdaságtudományi Egyetem 
Pénzügyi Számviteli Főiskola
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hadtáp tagozat,
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola pénzügyi vagy 
hadtáp tagozat,
Érettségi + államháztartási tanfolyam /3 éves/
Érettségi + SZOT üdülővezetőképző tanfolyam, stb.

c/ Műszaki munkakörökben:
Műszaki Egyetem /szükséges kar/
Műszaki Főiskola /szükséges kar/
Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, híradó, vegyvédelmi 
összfegyvernemi, vagy páncélos tagozat,
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola fegyvertechnikusi, 
híradó, vegyvédelmi, műszaki vagy gépjármű üzemeltetési 
tagozat
Kossuth Lajos Katonai Akadémia tűzszerész tagozat stb.

d / Tanári, oktatói munkakörökben:
Tudományegyetemek bölcsészkara 
Tanárképző Főiskola

- Kossuth Lajos Katonai Főiskola + pedagógiai kiegészítő 
szak,

- marxizmust oktató tanár esetében:
MSZMP Politikai Főiskola
MLEE szakosító /4 év/
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2. sz. melléklet:

Az 5/1983. /XI.12./ ME számú rendelet 5. számú 
melléklete szerint

Középfokúnak minősülő szakvizsgák 

Alapfokú statisztika

Felsőfokúnak minősülő szakvizsgák 

Felsőfokú államháztartási

5 szakvizsgák

Közép- és felsőfokú tervgaz
dasági és beruházási

Alapfokú tervgazdasági és Felsőfokú Raktározási Közép- és felsőfokú
beruházási Szaktanfolyam statisztikai

Képesített könyvelői Felsőfokú munkaügyi Okleveles könyvvizsgálói
Középfokú munkaügyi Mérlegképes könyvelői Felsőfokú munkavédelmi
Középfokú műszaki ellenőri Okleveles árszakértői Felsőfokú társadalombiztosítá

si
Szabványügyintézői Szabványkiadvány szerkesztői Képesített fővállalkozó 
Szabványszerkesztői Szabványosítási vezetői Felsőfokú iparjogvédelmi
Középfokú iparjogvédelmi Rendszerszervezői Számítógép-programozói
Számítógép-kezelői Programtervezői Okleveles ügyvitelszervezői
Ügyvitelszervezői Folyamatszervezői 

Számítógép-műszaki
Ügyvitelgépesítés-szervezői
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