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A BM  I /II ÉS IV/I CSOPORTFŐNÖK 
5 .  számú 

E G Y Ü T T E S
U T A S Í T Á S A  

Budapest,l973.június 6-án.

Tárgy: Fegyvermesteri és vegyivédelmi műmesteri levele
ző szakoktatás beindítása.

A Belügyminisztériumban végrehajtott szervezési és sze
mélyi változások során a megüresedett fegyvermesteri és 
vegyivédelmi műmesteri beosztásokat több szervnél képe
sítéssel nem rendelkező szakemberek töltik be.
A végrehajtott felügyeleti és technikai ellenőrzések 
tapasztalatai is azt mutatták, hogy az előfordult hiányos
ságok nagyrésze a szakmai ismeretek hiányára vezethető 
vissza.
A haditechnikai felszerelések gyors fejlődése és az új 
típusok rendszerbe állítása nagyobb követelményt támaszt 
ezen szolgálati ágak szakembereivel szemben,
A negatív jelenségek megszüntetése érdekében az alábbi

u t a s í t á s t
adjuk ki:
1./ A BM szervek állományában fegyvermesteri és vegyivé

delmi műmesteri beosztást ellátó /szakképzetlen/ szak
közegei részére az I/II és IV/I Csoportfőnökség közös 
szervezésében 1973. október 1—el kezdődően egyéves 
levelező szaktanfolyamot kell indítani.
A tanfolyam szervezési, szakfelügyeleti ellenőrzési 
teendőinek ellátásával az I/II Csoportfőnökség Fegy
verzeti, Vegyivédelmi, Fotó és Műszaki Osztály veze
tőjét  a közvetlen parancsnoki teendők ellátásával 
Takács László r.alezredest bízzuk meg.



2./ A szaktanfolyam rendeltetése:
- a szerveknél beosztásban lévő fegyvermesterek és 

vegyivédelmi műmesterek részére lehetővé tenni az 
előírt alapképzettség megszerzését,

- biztosítani a szakszolgálat speciális, illetve az 
anyagi-technikai szolgálat általános tudnivalóinak 
elsajátítását 

- a szervek részére megfelelő szakkáder utánpótlás 
biztosítása olyan személyekből, akik megfelelő pol
gári szakképzettséggel rendelkeznek és a közeljövő
ben szakbeosztásba való helyezésüket tervezik,

3./ A szaktanfolyamra beiskolázandó a számadótest /tes
tület/ anyagi vezetője által - a 3217/1973.számú felmérés 
alapján javasolt személyek. Az esetleges személyi 
változást augusztus 31-ig a felügyeleti ellenőrzés
sel megbízott osztály vezetőjével Írásban kell közöl
ni.

4./ A szaktanfolyamon az alábbi tantárgyakat kell oktatni:
a./ Mindegyik szakszolgálat részére:

- Anyagi Szolgálat ellátásának általános szabá
lyai, - Általános anyagnyilvántartási isme retek,

- Kártérítési eljárás szabályai, 
b./ A fegyvermesterek részére:

- Fegyverszolgálati szakismeretek,
- Fegyver és műszer anyag ismeretek,
- Lőszer, pirotechnikai - és robbanóanyag ismere

tek,
- Fegyverjavítási ismeretek,
- Műhely gyakorlat.

c./ Vegyivédelmi műmesterek részére
- Vegyivédelmi szakszolgálati ismeretek,
- RBV műszer és gép ismeretek, 
- RBV szakanyag karbantartási és javítási ismeretek,
- Sugárzó anyag kezelési és alkalmazási ismeretek,
- Műhely gyakorlat, 

Az általános valamint a speciális elméleti szaktan- 
tárgyak oktatását kijelölt szakelőadók végzik.
A műhely gyakorlatokat a Központi Fegyverzeti,Vegyi
védelmi és Műszaki Szertárban /a szakemberek bevonásá
val/ külön tematika szerint kell megszervezni.
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5./ A szakoktatáson belül az előadásokat /konzultációkat/ 
kéthavonként 2-3 napos összevonással ás 2 hetes csopor
tos műhely gyakorlat beiktatásával, a vizsgákat a tan
folyam végén kell lebonyolítani.
A tanfolyam idején sorra kerülő összevonások műhely 
gyakorlatok ütemezését a tanfolyam szervezésével meg
bízott Osztály Vezetője 1973. július 20-ig adja ki.

6./ Az elméleti tantárgyak vizsgáit a tanintézetek vizsgáz
tatási gyakorlata szerint kell lefolytatni. A hallga
tók műhely gyakorlatának eredményét a Szertár Javítá- 
si Alosztály vezetője írásban jelentse a felügyeletet 
gyakorló osztály vezetőjének.
Vizsgára csak megfelelő elméleti és gyakorlati fel
készültségű személy bocsájtható. Vizsgahalasztás csak 
betegség esetén engedélyezhető!
Pótvizsgát - méltányolható okok miatt - legfeljebb 
2 tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott hallgató 
tehet!
Egyes tantárgyak vizsgái alól mentesíthetők azok, akik 
a RAK anyagi /pénzügyi/ szakát, vagy a tiszthelyettesi 
iskola anyagi szakát elvégezték s a fenti tárgyak vala
melyikéből eredményes vizsgát tettek.
A mentesítést a hallgatók kérésére - megfelelő igazolás 
alapján - a tanfolyam parancsnoka engedélyezheti.

7. / Az oktatás és vizsgáztatás eredményessége érdekében
a tanfolyam hallgatói a 03/l967 . számú Belügyminiszter- 
helyettesi Utasítás II/9 pontjában meghatározott havi 
továbbképzési időt - kérésükre összevontan is - a tan
folyammal kapcsolatos felkészülésükre fordíthatják.
Részükre az előkészítő oktatás és vizsgáztatás idejé
re szolgálatmentességet kell biztosítani. A tanfolyamon 
való részvétel a helyi pártoktatás alól nem mentesít!

8. / A szaktanfolyam elvégzéséről - sikeres vizsgák esetén -
a hallgatóknak bizonyítványt kell adni. A bizonyítvány 
a szakágazati beosztás betöltésére jogosító speciális 
szakképzettséget igazolja.

9./ A szakoktatással kapcsolatban felmerülő költségek, egyéb 
feltételek rendezése:
- a hallgatók minden -az oktatással kapcsolatos - kiadását 
/utazás,szállás,napidíj/az érvényes előírások szerint
az útbaindító szerv biztosítsa.

- a szükséges szakirodalomról a felügyelő szakosztály, 
műhely gyakorlathoz szükséges munkaruháról a küldő 
szerv, az egyéb anyagi feltételekről a Szertár Parancs
noka gondoskodjon.

RÓZSA ANDOR sk. 
r.ezredes 

IV/I.csoportfőnök
Ki admány hiteléül:
/Tőlősy Ferencné/ 

III.o.ir.ft.
Készült: 37 pld-ban. 
Kapják: Elosztó szerint

V

Dr.KÓNYA JÓZSEF sk.
r .ezredes 

I/II csoportfőnök
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