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A külföldi tanintézetekbe vezényeltek járandóságaival kapcsolatban 
kiadom az alábbi

1. A hazai 10, illetve 2 hónapos előkészítő tanfolyamon résztvevő 
hivatásos állományúak járandóságát az általános rendelkezé
sek (26/1973. számú miniszteri utasítás) szerint kell biztosítani.

2. A hazai járandóságokat a hivatásos állományúak a vezénylést 
megelőző szolgálati helyük szerint illetékes pénzügyi szerv
től — a megállapításhoz szükséges adatok közlése mellett — 
minden évben szeptember hó 30-ig igényelhetik.
Az igénylés tartalmazza azt is, hogy a hivatásos állományú, 
kinek a részére (név, pontos lakcím) kívánja kifizettetni a hazai 
járandóságait, melyet az illetékes pénzügyi szerv a megadott 
címre rendszeresen, postán köteles megküldeni. Rendelkezhet 
a hivatásos állományú úgy is, hogy járandóságait a számfejtő
hely az Országos Takarékpénztár helyi fiókjánál az általa ki
váltott fenntartásos takarékbetétkönyvbe fizesse be.

3. A miniszteri parancs 6/b pontja szempontjából az eltartásra 
szorulók jövedelmét hivatalos (tanácsi, munkáltatói, nyugdíj
intézeti, stb.) igazolással kell igazolni.

4. A hivatásos állományúak kötelesek minden olyan nem szolgá
lati eredetű változást az illetékes pénzügyi szervnek bejelenteni, 
amely a hazai járandóságok összegének a növekedését, vagy 
csökkenését (pl. gyermek születése, haláleset, stb.) vonja maga 
után. A megállapított összeget a változást követő hó elsejével, 
ha a változás a hó 1. napjára esik, azzal a nappal kezdve kell 
módosítani.

5. A nem hivatásos állományúak hazai járandóságait arra az idő
tartamra kell folyósítani, amelyre külföldön járandóságot nem 
kapnak (tanévvégi szünet, végleges hazatéréstől az avatásig, el
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bocsátásig.) Ennek értelmében a hazai járandóság folyósítását 
a határátlépést követő, illetőleg a tanintézetbe érkezést mege
lőző nappal kell beszüntetni.

6. Ha a hallgató szabadságra vagy egyéb okból hazatér, 24 órán 
belül köteles jelentkezni a vezénylő szerv vezetőjénél 
(parancsnoknál). Az illetékes pénzügyi szervnek írásban köte
les bejelenteni, hogy mely időponttól meddig tartózkodik 
itthon.
Az itthon-tartózkodás időpontjának megállapításánál a határ- 
átlépés (ki- és belépés) időpontját kell figyelembe venni. 
A határátlépés teljes napja itthon töltött időnek számít.

7. A külföldi járandóságokat a belügyminiszteri parancsban meg
határozott mértékben a külföldi tanintézet folyósítja.
Az SzKP, valamint a Komszomol Főiskolán tanuló hallgatók 
a főiskolán folyósított 180, illetve 100 rubel ösztöndíjban része
sülnek. Amennyiben az ösztöndíj összege kevesebb a tényleges 
rendfokozat szerinti — a belügyminiszteri parancs 1. számú 
mellékletében meghatározott — rendfokozati illetménynél, a 
különbözetet részükre a BM biztosítja.

8. A rendfokozati illetmény folyósítása a kiutazás napjától a haza
utazás napjáig történik.
Előléptetés esetén a magasabb rendfokozati illetmény az elő
léptetés hónapjának első napjától jár.

9. Nem hivatásos állományú előléptetése esetén a magasabb alap- 
illetmény az előléptetés napjától jár.

10. Ha a szabadság idejét (évközi, évvégi) a hallgató külön enge
déllyel a külföldi tanintézetben is tölti, részére a tanintézet 
járandóságot nem folyósít. A BM IV/II. Csoportfőnökség erről 
az illetékes pénzügyi szervet értesíti, amely erre az időre a hall
gatónak, illetve itthoni családtagjának a hazai járandóságot 
folyósítja.

11. Az első kiutazáskor a külföldi járandóságok folyósításáig fel
merülő legszükségesebb kiadások fedezésére 30 rubel, illetve 
ennek megfelelő értékű más valuta igényelhető. Ennek forint 
ellenértékét hivatásos állományúaknál a hazai járandóságból 
két havi egyenlő részletben kell levonni.
A nem hivatásos állományúak a 30 rubel (más valuta) forint 
értékét abban az esetben kötelesek visszatéríteni, ha tanulmá
nyaikat — egészségi ok kivételével — a külföldi tanintézetben 
nem fejezik be.

12. A hallgatók utaztatására vonatkozóan az alábbiak szerint kell 
eljárni:
a) A BM IV/I. csoportfőnöknek kell meghatározni, hogy az 

utazásokhoz a hallgató milyen közlekedési eszközt vehet 
igénybe. Vasúton történő utazás esetén — a külföldön uta
zással töltött minden napra — vagy étkezési jegyet, vagy 
a külföldi hivatalos kiküldetésre vonatkozó szabályok sze
rinti valuta napidíjat kell biztosítani.

b) A vasúti utazásra jogosultság esetében az utazási költségté
rítésnél az utazásra jogosító kedvezményeket figyelembe 
kell venni.
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c) Az utaztatás (vasúti utazás esetén a beosztott kérésére napi
díj helyett az étkezési jegy biztosítását) megszervezését a 
a BM IV/I. Csoportfőnökség végzi.

d) Az utazási költségtérítés szempontjából a Budapest és az 
iskola székhelye közötti, lehető legrövidebb útvonalat kell 
számításba venni, mind a légi, mind a vasúti közlekedés 
vonatkozásában.

e) Budapest és a hallgató lakhelye közötti oda-vissza utazás 
költségeit az illetékes pénzügyi szerv biztosítja.

13. Utazási költségként a Belügyminisztérium terhére elszámol
ható:
a) a hallgató első kiutazása és a tanulmányok befejezésekor a 

végleges hazautazás költsége, továbbá a tanévközi szünet 
esetén a szabadságra történő haza- és visszautazás költsége 
egy, illetve, ha a továbbképzés időtartama egy évnél hosz- 
szabb, két alkalommal évenként,

b) szolgálati okból történő hazarendelés estén a haza- és vissza
utazás költsége,

c) a hallgató közvetlen hozzátartozójával (közös háztartásban 
élő családtag, továbbá a szülő, gyermek, akkor is, ha nem él 
közös háztartásban) összefüggő jelentős családi ok (születés, 
haláleset) bekövetkezése esetén a haza- és visszautazás 
költsége,

d) különösen indokolt — az azt végrehajtó egészségügyi intéz
mény vezetője által igazolt — hazai gyógykezeltetés céljá
ból felmerült haza- és visszautazás költsége.

14. Az első ki- és a végleges hazautazás alkalmával a Belügymi
nisztérium terhére repülőgépen történő utazás esetén, a díj
mentesen szállítható súlyhatáron felül, személyenként 20 kg 
poggyászköltség számítható fel.

15. A hallgató részére a ruházati normájának megfelelő ellátást a 
tanulmányi idő alatt változatlanul kell biztosítani.
A ,,P” ruhanormába besoroltakat, a kiutazást megelőzően — 
átminősítések nélkül — a „V” ruhanormának megfelelő
egyenruházati felszereléssel kell ellátni, melyet végleges haza
érkezésük után lábbelik és alsóneműk kivételével, be kell vonni.

16. A külföldön tanulók valutában meghatározott járandóságaival 
kapcsolatban felmerülő átszámításnál az MNB által megálla
pított — nem kereskedelmi — árfolyamot kell figyelembe 
venni.

17. Amennyiben a hallgató külföldi valutában járó illetményét 
valamely okból nem kapta meg — annak forint értékét kell a 
jogosultnak kifizetni. Esetleges valuta túlfizetés esetén — 
amennyiben az már valutában nem rendezhető — annak forint 
értékét kell levonni.

18. A BM IV/II. Csoportfőnökség által megbízott csoportparancs
nok részére utólagos elszámolási kötelezettség mellett egy 
tanulmányi évre:
a) az esetleges kisebb dologi kiadásokra (helyi közlekedési költ

ség, stb.) 25 rubel, illetve ennek megfelelő más valuta elő-
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leget, amelyből a csoport ügyeivel kapcsolatban esetenként 
felmerülő hivatalos postaköltségek, távbeszélő költségek stb. 
fedezhetők,

b) tanintézetenként a hallgatói kollektíva részére
— április 4-e, szeptember 29-e és az évzáró megünneplésére 

esetenként és hallgatónként 10 rubelt, illetve ennek 
megfelelően más valutát,

— évzáró alkalmával az oktatók megajándékozására az
5 hónapos tanfolyam esetén 2 000,—
1 éves kiképzés esetén 4 000,—
2 éves kiképzés esetén 8 000,—
3 éves kiképzés esetén 10 000,—
5 éves kiképzés esetén 12 000,—
forintot,

c) külföldi tanintézetekben tanulmányaikat befejező hallgatók 
csoportjai részére, a külföldi tanintézetekben rendszeresített 
vitrinekbe elhelyezendő egy emléktárgy megvételére 500,— 
Ft-ot.

kell biztosítani.
A felvett előleggel és reprezentációs költséggel a tanulmányi 
év befejezése után — a BM IV/I. Csoportfőnökség által záradé
kolt — lehetőleg okmányolt kimutatásban kell elszámolni.

19. Külföldi tanintézetben államvizsgázó hivatásos állományúak 
kérelme alapján a IV/I. csoportfőnök átlagosan 40, maximálisan 
100 rubel diplomakészítési költséghozzájárulást engedélyezhet.

20. A külföldi tanintézetekben töltött idő alatt a hallgatók napi
díjra vagy különélési díjra nem jogosultak.

21. A hallgatók, valamint itthon maradt családtagjaik mind
azokat a juttatásokat élvezik, amelyek állományviszonyuknak 
megfelelően a Belügyminisztérium beosztottjait, illetve család
tagjait megilletik (pl. szülési, temetési segély, orvosi gyógyke
zelés, stb.).

22. Az 1974. szeptember hó 1-ét követően külföldi tanintézetekben 
tanulóknak a belügyminiszteri parancsban meghatározott 
járandóságokra való jogosultságon alapuló különbözeti követe
lését, amennyiben a tanulmányok jelenleg is folynak valutában 
kell elszámolni. A különbözeti követelés kiegyenlítéséről 
a BM IV/I. Csoportfőnökség által szolgáltatott adatok alapján 
a BM I/I. Csoportfőnökség gondoskodjék.

23. A jelen utasítás kiadásának napján lép hatályba, ezzel egyide
jűleg a 025/1972. számú belügyminiszteri parancs II. számú 
végrehajtási utasítása hatályát veszti.

O L Á H  G Y Ö R G Y  s. k .,
r. vezérőrnagy 
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