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Tárgy: A Szovjetunió tanintézeteibe történő vezénylés rendje.

A belügyi beosztottak Szovjetunió tanintézeteibe történő kivá
lasztásával, vezénylésével, szolgálati viszonyával és pénzügyi, 
anyagi ellátásával összefüggő feladatok egységes végrehajtása 
érdekében

1. A BM IV. főcsoportfőnöke az é rin tett szervek vezetőivel 
egyetértésben -  országaink közötti megegyezés alapján -  
évenként gondoskodjon azoknak a beosztottaknak a kivá
lasztásáról, akiknek magasabb szintű képzését és továbbkép
zését a Szovjetunió tanintézeteiben biztosítjuk.

2. A Szovjetunióba iskolára kerülő beosztottak (a továbbiak
ban: hallgatók) részére a kiküldetést megelőzően 10 hónapos 
előkészítő tanfolyam ot kell szervezni.

Az előkészítő tanfolyam ot vizsgáztatással kell zárni.

A Szovjetunióba csak azok a hallgatók vezényelhetők, akik 
eredm ényes vizsgát tettek.

m e g p a r a n c s o l o m :



A hallgatóknak az előkészítő tanfolyam  befejezése u tán az 
évi szabadságot ki kell adni.

3. A Szovjetunióba vezényelt hallgatók szolgálati helyei a Fő
csoportfőnökség illetve Országos Parancsnokság létszám hiá
nyának terhére -  betölthetők.

4. A Szovjetunióban végzett hallgatók elosztására, illetve új 
beosztásba történő kinevezésükre a szervek parancsnokai ja 
vaslataikat a IV. Főcsoportfőnökség ú tján  hozzám terjesszék 
fel.

5. A hallgatók szolgálati, fegyelmi valam int az oda- és vissza
utazásával kapcsolatos ügyeit a BM IV. Főcsoportfőnökség 
intézze.

6. A hallgatókat az iskolán tö rtén t jelentkezésük napjától ösz
töndíj illeti meg, m elynek összege a rendfokozattól függően 
havonta az alábbi:

Ösztöndíj az iskolai tanulm ányok és annak keretében végzett 
gyakorlati m unka idejére folyósítható. A hallgatónak ösztön
díjon felül -  élelmezési költségkiegészítés címen -  havi 27 
rubelt kell folyósítani.

Ösztöndíjat és élelmezési költségkiegészítést a szabadság idő
tartam ára fizetni nem lehet.

7. A hallgató -  családi támogatás címén -  a vezénylés idején 
az utolsó havi alapilletm ényének alábbi százalékára jogosult:

a) ha nőtlen és e ltarto tt családtagja nincs
az alapilletm ény 30% -ára
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alhadnagyig 110 rubel
hadnagy 115 „
főhadnagy 120 „
százados 130 „
őrnagy 150 „
alezredes 170 „
ezredes 180 „
vezérőrnagy 210 „



8. Az eltarto tt családtagok számának m egállapításánál figye
lembe kell v enn i:

a) feleséget, ha önálló keresettel rendelkezik is,

b) élettársat, ha önálló keresettel rendelkezik is, am ennyiben 
a hallgatóval az iskolára vezénylést megelőzően legalább 
egy éven át közös háztartásban együtt él,

c) volt feleséget, ha a volt férj nőtartásra van kötelezve,

d) gyerm eket (mostoha, örökbefogadottat is) 18 éves koráig, 
24 éves életkorig akkor, ha 500 F t-o t meghaladó keresete, 
vagy jövedelme nincs, vagy aki u tán  gyerm ektartási díjat 
kell fizetni,

e) keresőképtelen gyerm eket korára való tek in tet nélkül,

f) közös háztartásban élő szülőt (házastárs szüleit is), aki 60. 
életévét betöltötte, vagy rokkant és 500 F t-nál kisebb a 
jövedelme.

9. A szülőt (szülőket) a hallgató kérésére egyéni elbírálás alap
ján eltarto ttként lehet figyelembe venni akkor is, ha azzal 
nem él közös háztartásban, de az eltartásáról legalább 50%- 
ban ő gondoskodik és ezt bizonyítani tudja.

10. Testvért, ha keresőképtelen, beteg és eltartásáról részben, 
vagy teljes egészében ő gondoskodik.

11. A lapilletm ényen a hallgató kiutazását megelőző egy havi il
letm ényét (rendfokozati, beosztási, szolgálati időpótlék) kell 
érteni.
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b) egy eltarto tt családtag után az alapillet
m ény 60% -ára

c) két e ltarto tt családtagnál az alapillet
m ény 70% -ára

d) három  eltarto tt családtag esetén az alap-
illetm ény 80% -ára

e) négy, vagy ennél több e ltarto tt családtag
után  az alapilletm ény 90% -ára



12. A hozzátartozóknak járó családi tám ogatást a kiutazást kö
vető naptól kell folyósítani a 7. pontban foglaltak szerint.

13. A rra az időre, amikor az ösztöndíj folyósítása szünetel, (pl. 
szabadság) a hallgatónak teljes illetm ényt kell folyósítani.

14. A tanulm ányi idő alatt végrehajtásra kerülő bérrendezésből 
a hallgatókat is részesíteni kell és ezt az előléptetés, szolgá
lati időpótlék emeléssel együtt, az ösztöndíj és a családi tá 
mogatás összegének m egállapításánál figyelembe kell venni.

15. A ruházati ellátásra -  beleértve a ruházati illetm ényeket is 
-  az érvényben lévő rendelkezéseket kell alkalmazni. Azo
kat a hallgatókat, akik „P ” ruhanorm ába vannak besorolva 
és a Szovjetunióban a továbbképzés időtartam a ala tt egyen
ruha viselésre kötelezettek a Rendőrtiszti Főiskola hallga
tóira érvényes ruházati norm ába kell átsorolni.

16. Az első kiutazáskor valam ennyi hallgatónak -  aki legalább 
egy kiképzési évet a Szovjetunióban tölt -  a következő év 
január 1-én esedékes ruházati illetm ényét a kiutazás előtt 
egy hónappal ki kell fizetni.

17. A hallgató kollektívák részére tanintézetenként minden év
ben a közös rendezvények kiadásainak fedezésére az I. fő- 
csoportfőnök m eghatározott költségkeretet biztosítson.

18. A hallgatók a félévi és évvégi tanulm ányi szünetben köte
lesek itthon tartózkodni, kivéve, ha a Szovjetunióban m ara
dásra a BM IV. főcsoportfőnökétől előzetesen engedélyt 
kaptak.

A félévi és évvégi hazatérésen kívül, a tanulm ányi év folya
m án felm erülő rendkívüli ok m iatt akkor térhetnek haza, ha 
erre a BM IV. főcsoportfőnöke előzetesen engedélyt ad.

19. A tanulm ányi idő ala tt a hallgató felesége tanévenként leg
feljebb 1 hónap időtartam ra saját költségén kiutazhat az il
letékes iskolaparancsnok által engedélyezett időpontban.

20. A nőtlen hallgató tanulm ányi ideje alatt házasságot csak -  
a hatályos rendelkezések m egtartása m ellett -  a BM IV. fő- 
csoportfőnök előzetes engedélyével köthet.
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21. A BM IV. főcsoportfőnök az illetékes szakmai szervek veze
tőivel közösen szervezze meg a hallgatók tanulm ányi előme
netele és m agatartása ellenőrzését. Létesítsen a szovjet tan 
intézetekkel és az ott tanuló m agyar hallgatókkal megfelelő 
kapcsolatot. Gondoskodjon a hallgatók -  szükséges m agyar 
nyelvű -  tananyaggal való ellátásáról. Évenként látogassák 
meg a tanintézetek parancsnokságát és a hallgatókat.

22. Jelen parancsom végrehajtására a BM I. és IV. főcsoportfő
nöke adjon ki végrehajtási utasítást.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

Készült: 170 példányban.
K apják : m iniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányok, 
önálló osztályvezetők, 
személyzeti és pénzügyi osztályvezetők, 
IV /I- 1. Osztály vezetője.
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