
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 26/3/1975.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
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3. s zám ú

UTASÍTÁSA

Tárgy: A 24/1972. számú miniszterhelyettesi utasítás módosítása 
és kiegészítése.

A  Rendőrség, Határőrség és az Állami Tűzoltóság belügyi szervei 
hivatásos állományú tagjainak szabadságával összefüggő eljárási 
kérdések szabályozására vonatkozó 24/1972. számú miniszterhe
lyettesi utasítás egyes rendelkezéseinek módosítására és kiegészí
tésére kiadjuk az alábbi

1. A  24/1972. számú miniszterhelyettesi utasítás (a továbbiakban: 
Mh. Ut.) 26. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelke
zés lép:

„Mh. Ut. 26. Az állami, illetőleg a BM vagy a HM alárendelt
ségében működő tanintézetekben tanuló, vala
mint meghatározott politikai oktatásban résztve
vő esti és levelező tagozatú hallgatók tanulmányi 
szabadsága naptári napokban:

a) gimnázium
esti tagozatán  7 nap,
levelező tagozatán 11 nap,

b) szakközépiskola
esti tagozatán 11 nap,
levelező tagozatán 17 nap,

c) a középfokú oktatásban vizsgára 
egyéni tanulással felkészülőt, ha 
a vizsgára való jelentkezését elfo
gadták
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—  gimnáziumi tanulmányokat
folytatók 11 nap,

—  szakközépiskolai tanulmányo
kat folytatók 17 nap,

d) a szakmunkás bizonyítványt 
szakmunkásképző tanfolyam 
vagy egyéni tanulás útján meg
szerzőt a szakmunkás vizsgára 
történő felkészüléshez 7 nap,

e) az érettségi vizsgára való felké
szüléshez 7 nap,

f) felsőfokú oktatási intézményben 
3 évet meg nem haladó tanidejű 
képzés esetén

esti tagozaton 17 nap,
levelező tagozaton 24 nap,

g) felsőfokú oktatási intézményben 
4 éves és azt meghaladó tanidejű 
képzés esetén

esti tagozaton 24 nap,
levelező tagozaton 31 nap,

h) Marxista-Leninista Esti Egyetem
általános és szakosított tagozaton 24 nap,

i) a Politikai Főiskola levelező ta
gozatán 31 nap.”

2. A  Mh. Ut. 33. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendel
kezés lép:

,,Mh. Ut. 33. A  műszaki egyetemek levelő tagozatos hallga
tói részére az előírt 3, a mezőgazdasági jellegű 
felsőfokú oktatási intézmény esetén 5 hónapos 
munkagyakorlaton való részvételt az egyetem ál
tal meghatározott időpontban, a tanulmányi és a 
külön tanulmányi szabadságon felül kell biztosí
tani.”

3. A  Mh. Ut. 34. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendel
kezés lép:

,,Mh. Ut. 34. Munkaidő kedvezmény (szolgálatmentesség) a 
közép- és felsőfokú oktatási intézmény esti, illet
ve levelező tagozatos hallgatói számára biztosít
ható olyan mértékben, hogy az előadások látoga
tását —  ha az egyébként eltérő munkaidő beosz
tással nem biztosítható —  lehetővé tegye.

a) Esti tagozatos hallgatók részére ezen a címen 
középfokú képzés esetén 1, felsőfokú szakkép
zés esetén pedig tanítási naponként legfeljebb 
2 óra munkaidő kedvezmény adható. E helyett 
egész napos összevont oktatás esetén a műsza
ki, mezőgazdasági, természettudományi, szak
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képzést biztosító egyetem, főiskola esetén he
tente legfeljebb 8, egyéb szakképzés esetén 
legfeljebb heti 6 óra munkaidő kedvezmény 
jár.

b) A  levelező tagozatos hallgatók részére az ok
tatáson való részvételt szabadnap adásával 
kell biztosítani. Ennek mértéke tanévenként:

—  műszaki, mezőgazdasági, természettudo
mányi és idegen nyelvi képzés esetén 30,

—  egyéb felsőfokú szakképzés esetén a három 
évet meg nem haladó tanidejű oktatási 
formánál 15,

—  három évet meghaladó tanidő esetén 18,

—  a Rendőrtiszti Főiskolán 19 nap.

Ezen a címen szabadnap csak az oktatás nap
ján adható ki.

c) A  26. pontban foglaltak szerint tanulmányo
kat folytatót a vizsgán való részvétel érdeké
ben olyan mértékű szabadidő illeti meg, hogy 
a vizsga időpontjára az oktatási intézményhez 
beérkezhessen.

d) A  felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezőt, 
ha iskolarendszerű továbbképzésben vesz 
reszt, tanulmányi kedvezmények a 26— 34. 
pontban foglaltak szerint illetik meg az adott 
szakképzésre alapképzés esetén előírt mérték
ben. A  felsőfokú munkavédelmi tanfolyam a 
műszaki szakképzéssel esik egy tekintet alá.”

4. A  Mh. Ut. 41. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendel
kezés lép:

„Mh. Ut. 41. Tanév ismétlés esetén, vagy a javító államvizs
gához való felkészüléshez és —  a sikertelen dip
lomaterv megvédése után —  az újabb diploma
terv készítéséhez tanulmányi szabadság nem jár. 
E rendelkezéstől indokolt esetben az illetékes ve
zető (parancsnok) eltekinthet.”

5. A  Mh. Ut. 42. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi rendel
kezés lép:

„Mh. Ut. 42. Amennyiben a továbbtanuló az adott naptári év
ben tanulmányi kötelezettségeinek önhibájából 
nem tett eleget, de a tanulmányi kedvezményeket 
(szabadság, munkaidő kedvezmény) igénybe vet
te, az igénybe vett tanulmányi kedvezmények 
idejére kifizetett illetmény összegét köteles visszatéríteni 

. A  visszatérítéstől a vezető (parancs
nok) indokolt esetben részben, vagy egészben el
tekinthet.”
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6. Az utasítás rendelkezéseit a továbbtanuló hivatásos személyi ál
lománnyal ismertetni kell. A  polgári alkalmazottakra vonatko
zóan a 23/1974. (IX. 4.) MüM számú rendeletben foglaltakat 
kell alkalmazni és azt az érintett személyi állománnyal ismer
tetni kell.

7. Az utasítás a kiadás napján lép hatályba, rendelkezéseit 
azonban 1974. szeptember hó 1. napjától kell alkalmazni.

KÓNYI GYULA s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

OLÁH GYÖRGY s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 2700 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak.
Kapják: 1972. évi 24. sz. miniszterhelyettesi ut. elosztója szerint.
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