
BELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M SZIG O R Ú A N  T ITK O S!

Tárgy: A 025/1972. számú belügyminiszteri parancs végrehajtása.

A Szovjetunió tanintézeteibe vezényeltek járandóságaival kap
csolatban az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:

1. Az iskolára, tanfolyam ra kerülő beosztottak (a továbbiak
ban: hallgatók) 10 hónapos előkészítő tanfolyam on vesznek 
részt. Az előkészítő tanfolyam ra vezényelt hallgatókra az is
kolai hallgatókra vonatkozó általános rendelkezések irány
adók.

2. A hallgatók ösztöndíját -  a m iniszteri parancs 6. pontjában 
m eghatározott m értékben -  a tanintézet folyósítja.

3. A családi tám ogatást a hallgatók a vezénylést megelőző szol
gálati hely szerint illetékes pénzügyi szervtől a m egállapítás
hoz szükséges adatok közlése mellett, m inden évben szep
tem ber hó 30-ig igényelhetik.
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A nevelőszülő a szülővel azonos elbírálás alá esik. Az eltar
tásra szorulók jövedelmét hivatalos (tanácsi, m unkáltatói, 
nyugdíjintézeti, stb.) igazolással kell bizonyítani.

Az igénylés tartalm azza azt is, hogy a hallgató a családi tá 
mogatást kinek a részére (név, pontos lakcím) kívánja kifi
zettetni. A családi tám ogatást a szám fejtőhely a megadott 
címre rendszeresen, postán köteles megküldeni.

Nőtlen hallgató rendelkezhet úgy is, hogy a szám fejtőhely a 
részére járó családi tám ogatást az Országos Takarékpénztár 
helyi fiókjánál a hallgató által kiváltott fenntartásos taka
rékbetétkönyvbe fizesse be.

A családi tám ogatást a szám fejtőhely a rendes illetm ényfi
zetési napon folyósítja.

4. A hallgatók kötelesek minden olyan nem szolgálati eredetű 
változást a szám fejtőhelynek bejelenteni, amely a családi tá 
mogatás összegének a növekedését, vagy csökkentését (gyer
mek születése, haláleset, stb.) vonja maga után.

A m egállapított családi tám ogatást a változást követő hó el
sejével, ha a változás a hó 1. napjára esik, azzal a nappal 
kezdve kell módosítani.

5. Ha a hallgató szabadságra, vagy egyéb okból -  engedély 
alapján -  hazatér, 24 órán belül köteles jelentkezni a ve
zénylő szerv vezetőjénél (parancsnokánál) m ajd a számfej
tőhelynek a családi tám ogatás szüneteltetése és a rendes il
letm ény folyósítása céljából írásban bejelenteni, hogy m et
től-meddig tartózkodik itthon.

Az itthon tartózkodás időpontjának m egállapításánál a ha
tárátlépés (ki- és belépés) időpontját kell figyelembe venni. 
A határátlépés teljes napja itthon tö ltö tt időnek számít.

6. Ha a szabadságidejét (félévi, évvégi) a hallgató külön enge
déllyel a Szovjetunióban tölti, részére ösztöndíj és élelmezé
si költségkiegészítés nem jár. A BM IV/II. Csoportfőnökség 
erről a szám fejtőhelyet értesíti, amely erre az időre a hall
gatónak, illetve itthoni családtagjának a rendes illetm ényt 
folyósítja.
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7. A m egállapított családi támogatáson felül -  a szükséges fel
tételek fennállása esetén -  a családi és lakbérpótlék is fo
lyósítandó.

8. A családi támogatás illetm énynek minősül, ezért a prog
resszív nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség alá esik és az il
letm ényt esetleg terhelő egyéb tartozások, annak 33, illetve 
50% -a erejéig levonandók.

9. Azt a személyt aki a m iniszteri parancs 3. pontja alkalmazá
sával a hallgató szolgálati helyét betölti, bérgazdálkodás 
szempontjából létszám felettiként kell kezelni.

10. Az első kiutazáskor az ösztöndíj folyósításáig felm erülő leg
szükségesebb kiadások fedezésére igényelhető 30 Rubel Ft 
ellenértékét a családi támogatásból két havi egyenlő részlet
ben kell levonni.

11. A hallgató utazására vonatkozóan az alábbiak szerint kell el
járni:
a) a BM IV/I. Csoportfőnökségnek kell meghatározni, hogy 

az utazásokhoz a hallgató m ilyen közlekedési eszközt vehet 
igénybe. Vasúton történő utazás esetén -  a Szovjetunió
ban utazással tö ltö tt m inden napra -  vagy étkezési je
gyet, vagy a külföldi hivatalos kiküldetésre vonatkozó sza
bályok szerint Rubel napidíjat kell biztosítani.

A vasúti utazásra jogosultság esetében a m agyar vonal- 
szakaszon történő utazási költségtérítésnél a féláru u ta
zásra jogosító kedvezm ényt figyelembe kell venni.
A m enetjegy (vasúti utazás esetén a hallgató kérésére na
pidíj helyett az étkezési jegy) megszervezésében a BM 
IV/I. Csoportfőnökség tám ogatást ad.

b) Az utazási költségtérítés szempontjából a Budapest és az 
Iskola székhelye közötti lehető legrövidebb útvonalat kell 
számításba venni, úgy a repülő, m int a vasúti közlekedés 
vonatkozásában.

c) Budapestig az utazási költségeket a szervek pénzügyi szol
gálata biztosítsa.

12. A hallgatók közül az iskola időtartam a ala tt a határőrség ál
lományába tartozók részére egyenruhás, az egyéb testületek
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állományába tartozóknak a vegyes ruházati norm ának meg
felelő ellátást kell biztosítani, a vonatkozó szabályoknak 
megfelelően.

13. A BM I V/ll. Csoportfőnökség által megbízott csoportpa
rancsnok részére utólagos elszámolási kötelezettség m ellett 
egy tanulm ányi évre:

a) az esetleges kisebb dologi kiadásokra (helyi közlekedési 
költség, stb.) 25 Rubel előleget,

b) tanintézetenként a hallgatói kollektíva részére

-  április 4-e, szeptember 29-e és az évzáró m egünnep
lésére esetenként és hallgatónként 10 Rubel,

-  az évzáró alkalmával a szaktanárok megajándékozásá
ra tanáronként 800 Ft-ot, illetve annak megfelelő 
Rubel

összeget kell biztosítani.

Az előlegből a csoport ügyeivel kapcsolatban esetenként fel
merülő hivatalos postaköltségek, távbeszélő költségek, stb. 
fedezhetők.

A felvett előleggel és reprezentációs költséggel a tanulm ányi 
év befejezése u tán  -  a BM IV/I. Csoportfőnökség által zá
radékolt -  lehetőleg okmányolt kim utatásban kell elszá
molni.

14. A Szovjetunióban iskolán tö ltö tt idő alatt a hallgatók napi
díjra, vagy különélési d íjra  nem  jogosultak.

15. A hallgatók, valam int itthonm aradt családtagjaik mindazo
kat a ju ttatásokat élvezik, amelyek állományviszonyuknak 
megfelelően a Belügyminisztérium  beosztottait, illetve csa
ládtagjait megilletik (szülési, tem etési segély, orvosi gyógy
kezelés, stb.).

Jelen utasítás kiadásával lép hatályba azzal, hogy a továbbiakban 
a m ár tanulm ányokat folytató hallgatókra nézve is alkalmazni 
kell.

KÓNYI GYULA s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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