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Tárgy: A BM-tanintézetek parancsnokai Hatásköri Listája.

A BM-tanintézetek parancsnokainak káder- és személyzeti jog
körét szabályozó Hatásköri Listáját - a 007/1975. számú bel
ügyminiszteri parancs 3. pontjában rögzített jogkörömnél fog- 
va kiadom.

A BM-tanintézetek /a Rendőrtiszti Főiskola kivételével/ pa- 
rancsnokainak hatáskörébe tartozik:

1. Az iskola /tanfolyam/ teljes személyi állományának

a/ iskolán /tanfolyamon/ belüli vezénylése, ideiglenes
megbízása 30 napot meg nem haladó időtartamban;

b/ a csopaki kiképző táborba vezénylése 30 napot meg nem 
haladó időtartamban;
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c/

d /

jutalmazása /2500.- forintig/, segélyben, illetmény- 
előlegben részesítse a rendelkezésére álló keretből;

évi rendes és tanulmányi szabadságának, a kezelő or
vos által javasolt egészségügyi felmentésének, /sza
badság/, öt napig terjedő jutalom szabadságának /el
távozás/ és rendkívüli szabadságának, valamint a 
folyamatosan végrehajtott karhatalmi fegyveres bizto
sítási feladatok teljesítése esetén "összevont szabad 
napok", az ügyeleti és belszolgálat utáni pihenőidő 
engedélyezése és kiadása.

2. Az osztályfőnökök kinevezése, felmentése, 
ző törzs tagjainak 30 napot meg nem habdó 
korlati munkára vezénylése.

továbbá a kikép- 
időtartamú gya-

3. A zászlósi, tiszthelyettesi és polgári állomány európai 
szocialista országokba /Jugoszlávia kivételével/ történő 
utazásának engedélyezése.

4. A szerződéses és 
öt napig terjedő 
és kiadása.

kinevezett polgári alkalmazottak részére 
illetménynélküli szabadság engedélyezése

5. Az iskola /tanfolyam/ szerződéses polgári alkalmazottai
nak

a/ felvétele, elbocsátása, illetményének meghatározása, 
a nyugdíjkorhatár elérése esetén munkaviszonyuk meg
szüntetése, elhalálozásuk esetén állományból törlése;

b/ a rendszeresített törzsgárda-jelvények odaítélése, át 
adása, a jutalomszabadság kiadása;

c/ házasságkötésükhöz /magyar állampolgárral/ hozzájáru
lás ;
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d/ gyermekgondozási segély igénybevétele esetén három 
évig terjedő, illetmény nélküli szabadság engedélye
zése.

6. Az iskolára /tanfolyamra/ vezényelt hallgatóknak

a/ osztályba /szakaszba./ sorolása és közülük az alparancs- 
nokok kijelölése;

b/ az iskola eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány 
kiadása;

c/ a tanítási szünetekre vonatkozó naptári terv alapján 
a tanévközi szabadságának kiadása.

Az iskolaparancsnok a hatáskörét meghaladó ügyekben - a szüksé
ges intézkedés megjelölésével - javaslatot tesz a BM IV/I. 
csoportfőnöknek.

A BM Tartalékos Tisztképző-, a BM Határőr Tiszti Továbbképző 
és Tiszthelyettesképző-, valamint a BM Kutyavezetőképző Iskola 
parancsnoka a határőr állományú beosztottak vonatkozásában 
értelemszerűen gyakorolja a Fegyveres Erők Szolgálati Szabály
zatában rögzített hatáskörét. Alkalmazásáról később megjelenő 
parancs /utasítás/ rendelkezik.

 
M ándi Sándor r. ezredes 

csoportfőnök


