
BM IV/I. Csoportfőnökség

Szám: 13-8/13/1975.

BM IV/I. Csoportfőnök 
11. sz. u t a s í t á s a

B u d a p e s t ,  1975. október 15-n. 

Tárgy: Nyomtani szakértői vizsga szervezése

A rendőrfőkapitányságokon működő kriminalisztikai szakér
tők tevékenysége kedvezően befolyásolja a bűnügyi technikai 
szolgálat felderítő tevékenységét. A növekvő igények kielégí
tése, valamint a szakértői munka hatékonyabbá tétele érdeké
ben a bűnügyi technikusok közül újabb szakértők kiképzése vált 
szükségessé.

Mindezekre figyelemmel - a BM II. főcsoportfőnök-helyet
tessel egyetértésben -, kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1./ A rendőrfőkapitányságok mellett működő nyomszakértők 
utánpótlásának, újabb szakértők kiképzésének céljából 
1976. december havában "Nyomtani szakértői vizsgát” 
kell szervezni.
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A vizsgára a rendőrfőkapitányságok írásbeli javaslata 
alapján általában egy-egy fő jelentkezhet. A jelentke
zőkkel szemben támasztott követelmények:

a. / érettségi vagy Rendőrtiszti Akadémiai végzettség;
b. / legalább három éves bűnügyi technikai gyakorlat;
c. / 45 évnél alacsonyabb életkor.

A jelentkezéseket a BM Bűnügyi Technikai Intézet vezető
jéhez kell 1975. október 31-ig felterjeszteni.

2./ A vizsgára való felkészülés 1975. november 20-tól, 1976. 
november 20-ig tart. Ezt követően a jelöltek bizottság 
előtt adnak számot arról, hogy rendelkeznek-e a nyomtani 
szakértői munkához szükséges elméleti ismeretekkel, jár
tassággal, illetve készséggel.

A vizsgára való felkészülés a szolgálati helyen - a napi 
munka mellett - önálló tanulással történik. Ennek során 
a jelöltek főleg a főkapitányságokon dolgozó nyomtani 
szakértők segítségét vegyék igénybe. Az anyag elsajátítá
sa, valamint a kötelező gyakorlati munkák elbírálása és 
értékelése céljából a BM IV/I. és II/I. Csoportfőnökség 
szakelőadóinak /tanárainak/ bevonásával a BM Bűnügyi 
Technikai Intézetben 10 alkalommal kötelező konzultációt 
tartunk.
A gyakorlati ismeretek elmélyítése - készségkialakítás - 
céljából a BM Bűnügyi Technikai Intézet 2 hetes fakulta
tív jellegű szakértői gyakorlószolgálatot szervez.

3./ A jelölteket konzultációra, valamint gyakorlószolgálatra 
menetlevéllel kell útbaindítani.
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Tananyaggal való ellátásukról a BM IV/I. Csoportfőnök
ség gondoskodik, míg a tantermi, gyakorlótermi /labora
tóriumi/ helyiséget és a krimináltechnikai felszerelést 
a BM Bűnügyi Technikai Intézet biztosítja.

A kötelező konzultációkon való megjelenésre 1-1 nap, a 
fakultatív jellegű szakértői gyakorló szolgálatra 2 hét, 
míg közvetlenül a vizsga előtt - felkészülésre - 7 nap 
szolgálatmentességet kell biztosítani.

4/ Azon jelöltek, akik eredményesen vizsgáztak, a bűnügyi 
technikusi feladataik mellett nyomtani szakértői munka 
végzésére jogosultak.

Készült: 34 példányban
Felterjesztve: Személyügyi Miniszterhelyettes

elvtársnak,
Kapják: főcsoportfőnök-helyettesek,

IV/II. csoportfőnök,
II/I-l; 2; 3; 4. osztályvezetők, 
Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka, 
rendőr-főkapitányok, 
irattár.

MÁNDI SÁNDOR r. ezredes 
csoportfőnök


