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Tárgy: A társadalmi tanulmányi ösztöndíj-szerződés kötés és a 
felsőoktatási intézetekben tanulók BM állományba történő 
kinevezése.

A 34/1967. (X. 8.) Korm. számú és a 7/1972. (IX. 15.) MM számú 
rendéletekben, valamint a 146/1972. (Művelőd. Közi. 18. sz.) MM 
számú utasításban foglaltak figyelembe vételével a felsőoktatási 
intézmények nappali tagozatán tanuló hallgatókkal történő tanul
mányi szerződéskötések elősegítése, illetve a Belügyminisztérium
mal ilyen szerződéses viszonyban állók részére adható pénzbeli és 
egyéb juttatások szabályozása végett az alábbi

p a r a n c s o t
adom ki:

1. Az ösztöndíjasok kiválasztásáról a 7/1972. (IX. 15.) MM számú 
rendelet és végrehajtására kiadott 146/1972. (Művelőd. Közi. 18. 
sz.) MM számú utasítás figyelembe vételével a szakterületek pa
rancsnokai és személyzeti szervei gondoskodjanak. Az ösztön
díjasok kiválasztását a budapesti egyetemeken, főiskolákon — 
az érdekelt szervek vezetői által megjelölt létszámigények alap
ján — a BM IV/II. Csoportfőnökség végezze.

2. Társadalmi tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) 
azon magyar állampolgár számára adományozható, aki megfelel 
a BM Személyzeti Munka Rendje 59. pontjában felsorolt köve
telményeknek.

3. Az ösztöndíj adományozásánál — azonos feltételek esetén — 
előnyben kell részesíteni:
— a Szocialista Hazáért Érdemrenddel,
— a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékéremmel és

■

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/14/1973 /1



— a Szabadság Érdemrenddel kitüntetettek, valamint
— a Magyar Partizánszövetség tagjai,
— a munkásmozgalom mártírjai és hősi halottak gyermekeit, 

nemzeti gondozottakat,
— a belügyi dolgozók, belügyi nyugdíjasok és elhaltak gyerme

keit.

4. Az ösztöndíj adományozása az érintett tanulóval kötött tanul
mányi szerződés alapján történik. Amennyiben annak egyéb 
feltételei megvannak, a felsőoktatási intézmény arra érdemes 
hallgatójával a tanulmányi szerződést meg lehet kötni az I—V. 
évfolyam bármelyikének megkezdése után a tanulmányi (szor
galmi) idő alatt, illetve az egyes évfolyamok közötti időben.

5. Az évenkénti szükséges ösztöndíj-keretet a szervek szakember 
utánpótlási igényeinek figyelembe vételével az éves költségve
tés tervezésének időszakában a BM IV. főcsoportfőnök álla
pítsa meg és annak biztosításáról a BM I. főcsoportfőnök gon
doskodjon.

6. A hivatásos állományba a tanulmányi eredménytől függően 
zászlósi rendfokozatba lehet kinevezni azt az ösztöndíjast, aki 
a folyamatos tanulmányi kötelezettségének a felsőoktatási inté
zet III., illetve IV. évfolyamának sikeres elvégzésével a szerző
désben vállalt kötelezettségének eleget tett, feltéve, hogy a szer
ződés megkötésének első napjától egy év már eltelt. A kineve
zés az utánpótlási terv szerint betöltésre kerülő rendszeresített 
betöltetlen létszámhelyre történhet.
Törzszászlósi rendfokozatba lehet kinevezni azt az ösztöndíjast, 
aki az egyetem V. évfolyamát eredményesen befejezte, füg
getlenül a Belügyminisztériummal fennálló szerződéses viszony 
idejétől.
Tiszti rendfokozatba kell az ösztöndíjast — függetlenül a ta
nulmányi szerződés megkötése óta eltelt évek számától — elő
léptetni, ha egyetemi (főiskolai) tanulmányait a diploma meg
szerzésével befejezte.

7. Az ösztöndíjas hivatásos állományba történő kinevezésének 
végrehajtása során a BM Személyzeti Munka Rendje I. feje
zetében (szolgálati viszony keletkezése) foglaltakat a parancs
nokok és személyzeti szervek kötelesek megtartani.

8. A hivatásos állományba való kinevezés időpontjától az ösztön
díjasokra a hivatásos állomány szolgálati viszonyáról szóló 
1971. évi 10. számú törvényerejű rendelet, a végrehajtására 
kiadott utasítás, valamint a BM Fegyelmi Szabályzatban fog
laltak kötelező érvényűek.

9. A parancs rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a 
kinevezett polgári állomány utánpótlására kötött ösztöndíj
szerződés eseteire is.

10. A parancsban foglaltak végrehajtására a BM I. és IV. főcso
portfőnök adjon ki közös utasítást.
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11. Parancsom 1973. augusztus 15-én lép hatályba, ezzel egyide
jűleg a 023/1970. számú miniszteri parancs és végrehajtására 
kiadott miniszterhelyettesi utasítás hatályát veszti.
A parancs rendelkezéseit — ha az magasabb jogszabályba nem 
ütközik — alkalmazni kell mindazokra az ösztöndíjasokra, 
akikkel a Belügyminisztérium 1972. szeptember 1-ét követően 
kötött tanulmányi szerződést.

)

BENKEI ANDRÁS s. k .,
belügym iniszter

Készült: 245 példányban.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, 
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
személyzeti osztályvezetők, 3—3 példányban.
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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M SZIGORÚAN TITKOS!

10- 21/14/A/1973.

rA  m i n ő s í t é s  m e g s z ű n t
az 1995, évi LXV. tv. 23. §-ára 

figyelemmel

A 0 1 4 /1 9 7 3 .  s z á m ú  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S  

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Budapest, 1973. évi augusztus hó 1-én.

A felsőoktatási tanintézetek nappali tagozatú hallgatóival köthető 
társadalmi tanulmányi ösztöndíj-szerződést és a belügyi ösztön
díjasok állományba történő kinevezését szabályozó 014/1973. szá
mú miniszteri parancs alapján az alábbi

u t a s í t á s t
adjuk ki:

1. A felsőfokú képzettséget igénylő beosztások káder utánpótlá
sának biztosítása érdekében az illetékes oktatási intézmények 
vezetőivel, (dékán, tanulmányi, személyzeti munkaügyi osztály 
vezetőivel) a szakterületek parancsnokai, személyzeti szervek 
tartsanak rendszeres kapcsolatot.
Az ösztöndíjasok kiválasztását — az érdekelt szervek vezetői 
által megjelölt létszámigények alapján — a budapesti egyete
meken, főiskolákon a IV/II. Csoportfőnökség, a vidéki egyete
meken, főiskolákon annak a szervnek a személyzeti osztálya 
végezze, amely tanulmányi ösztöndíj-szerződést tervez kötni. 
A jelöltek megismeréséhez, kiválasztásához kérjék az adott ok
tatási intézmény párt- és KISZ szervezeteinek segítségét.

2. Az ösztöndíj-szerződés megkötésének feltételei:
a) a kiválasztott hallgató olyan egyetemen, főiskolán tanuljon, 

amelynek elvégzése a tervezett beosztás betöltéséhez — a 
munkaköri nómenklatúra előírása szerint — szükséges;

b) a hallgató feleljen meg a Személyzeti Munka Rendje 2. 
pontjában meghatározott követelményeknek;

c) a hallgató vállalja az ösztöndíj-szerződésben előírt kötele
zettségeket ;

d) az oktatási intézmény vezetője járuljon hozzá a szerződés 
megkötéséhez.

A jelöltek ellenőrzését a Személyzeti Munka Rendje 2. számú 
mellékletében foglaltak szerint kell végrehajtani.

— 5 —
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3. Az ösztöndíjas jelöltek pályázati kérelmei benyújtásának ha
tárideje minden év június 1., illetve a szorgalmi időben minden 
hó 15-ig.
A kérelem tartalm azza:
— a pályázó nevét, születési évét, anyja nevét, állandó és 

ideiglenes lakcímét;
— a felsőoktatási intézmény nevét (kar, szak- és ágazat pon

tos megjelölésével) ahová a pályázó felvételt nyert, illető
leg, amelynek már hallgatója;

— annak feltüntetését, ha szülei a Szocialista Hazáért Érdem
rend, vagy a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, 
illetve a Magyar Szabadság Érdemrend kitüntetéssel ren
delkeznek, a Magyar Partizánszövetség tagjai, vagy a mun
kásmozgalom mártírjai, belügyi dolgozók, belügyi nyug
díjasok, illetve a pályázó személyében nemzeti gondozott.

A pályázó kérelméhez csatolja:
— a saját kezűleg írt önéletrajzot, amely tartalmazza a köz

vetlen hozzátartozókra (szülőkre, testvérekre) vonatkozó 
adatokat is;

— a katonai szolgálatra való alkalmasság (nők esetében az 
egészségi alkalmasság) igazolását;

— a felsőoktatási intézménybe történt felvétel igazolását.

4. Az ösztöndíj adományozása a 2. pont szerint kiválasztott hall
gatóval kötött tanulmányi szerződés (továbbiakban: szerződés) 
alapján történik.
A szerződést meg lehet kötni:
a) az I—V. évfolyam bármelyikének befejezése, illetve a kö

vetkező évfolyam megkezdése közötti időben;
b) az I. évfolyam megkezdése után és az azt követő bármely 

évfolyam tanulmányi ideje alatt (szorgalmi időben).

5. A szerződést a melléklet alapján négy példányban kell elkészí
teni és jóváhagyásra — a BM IV/II. Csoportfőnökség útján — 
a személyügyi miniszterhelyettesnek felterjeszteni.
a) A felterjesztés határideje:

— a 4. pont a) alpontjában meghatározott esetekben az 
adott év augusztus 15-ig,

— a 4. pont b) alpontjában meghatározott esetekben négy 
héttel az ösztöndíj adományozásának időpontja előtt.

b) A szerződéshez mellékelni kell a pályázó kérelmét, saját 
kezűleg írt önéletrajzát, a BM hivatásos szolgálatra való 
egészségügyi alkalmasság igazolását, a felsőoktatási intéz
ménybe történt felvétel igazolását; az ellenőrzésének ered
ményét tartalmazó iratokat.

6. A tervbe vett ösztöndíjas létszámkeretről a BM IV/II. Csoport- 
főnökség az l/l. Csoportfőnökséget olyan időpontban köteles

j értesíteni, hogy az éves költségvetésben az ösztöndíjigény
£ rí) . figyelembe vehető legyen. A jóváhagyott ösztöndíj-keretet a

BM l/l. Csoportfőnökség központilag kezelje, tartsa nyilván, 
és az ösztöndíjak folyósításáról gondoskodjon.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/14/1973 /5

— 6 —



7. A szerződésben megállapított társadalmi ösztöndíj összege — 
a 7/1972. (IX. 15.) MM számú rendelet (1) bekezdésének a) al
pontja, valamint a (3) bekezdésben foglaltak alapján, figyelem
mel a (2) bekezdésben foglaltakra is — 300,— Ft-tól 700,— 
Ft-ig terjedhet.
Az ösztöndíj a szerződés megkötését követő tanév első napjától
— szorgalmi időben kötött szerződés esetén, a szerződés alá
írását követő hó 1. napjától — kezdődően, a szerződésben meg
határozott tanulmányok befejezéséig jár.
Az ösztöndíj a szorgalmi időben és vizsgaidőszakban legfeljebb 
10 hónapon át, valamint a tantervben előírt szakmai gyakorla
tok idejére folyósítható. Egyéni elbírálás alapján — méltány
lást érdemlő esetben — az ösztöndíj folyósítása 12 hónapra is 
kiterjeszthető.

8. Az ösztöndíj folyósítását — a 7/1972. (IX. 15.) MM számú 
rendelet 15. §-ában felsoroltak fennállása esetén — szünetel
tetni kell.

9. Az ösztöndíjas köteles a III., IV. évfolyam befejezését követő 
nyári szünidőben 30 napig a Belügyminisztérium szerveinél 
tanulmányával összefüggő munkát végezni.

10. Hivatásos állományba — végleges jelleggel — a tanulmányi 
eredményétől függően zászlósi rendfokozatba lehet kinevezni 
azt az ösztöndíjast, aki tanulmányainak III., illetve IV. évét 
sikeresen elvégezte és a szerződés megkötésének első napjától 
egy év már eltelt.
Az ösztöndíj-szerződés megkötésével egyidejűleg a tanulmányi 
eredményétől függően törzszászlósi rendfokozatba lehet kine
vezni azt az ösztöndíjast, akivel az V. évfolyam sikeres befeje
zése után kötnek tanulmányi szerződést.
Az ösztöndíjast a diploma megszerzésével egyidejűleg — a 
tanulmányi eredményétől függően — a Személyzeti Munka 
Rendje 99. pontjában foglaltak szerint kell tiszti rendfoko
zatba kinevezni.
Az V. évfolyam befejezésétől a diploma megszerzéséig terjedő 
gyakorló idő alatt az ösztöndíjas köteles annál a szervnél szol
gálatot teljesíteni, amelynek állományába kinevezték. Szolgá
lati beosztását úgy kell megszervezni, hogy az államvizsgára 
való felkészülése biztosítva legyen.
Az ösztöndíjas hivatásos állományba vétele során a BM Sze
mélyzeti Munka Rendje I. fejezetében foglaltak szerint kell 
eljárni. A kinevezés annak a szervnek, főcsoportfőnökségnek 
betöltetlen létszámhelyének terhére történik, amelynél tanul
mányai befejezése után foglalkoztatják, illetve kinevezték.
Az ösztöndíjasok állományba történő kinevezése — előlépte
tése — a 0018/1971. számú miniszteri parancsban meghatáro
zott vezetők hatáskörébe tartozik.

11. A hivatásos állományba kinevezett ösztöndíj as a kinevezés idő
pontjától rendfokozati és beosztási illetményre, továbbá a pol
gári ruházati norma szerinti ellátásra jogosult. Az illetmények 
összegét az érvényes bérszabályok határozzák meg.
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A hivatásos állományba kinevezett ösztöndíjasra — jogok és 
kötelezettségek tekintetében — az 1971. évi 10. sz. tvr., a vég
rehajtására kiadott utasítás, valamint a BM Fegyelmi Szabály
zatban foglaltak kötelező érvényűek azzal, hogy szolgálati in
tézkedésre és fegyverviselésre csak külön rendelkezés alapján 
jogosult.

12. Az ösztöndíjas tanulmányai befejezésének időpontjától számí
tott öt éven át köteles a BM kötelékében szolgálatot teljesíteni.

13. Ha a szerződés-szegés az ösztöndíjasnak felróható okból kö
vetkezik be és emiatt a szerződést a tanulmányi idő alatt fel
bontják, a számára folyósított ösztöndíj teljes összegét és a hi
vatásos állományba vételt követő időre folyósított illetmény 
50%-át kitevő összeget köteles visszatéríteni. Az oktatási in
tézményt 30 napon belül értesíteni kell a szerződés megszűné
séről, vagy felbontásáról.
Amennyiben az állományba kinevezett ösztöndíjas szolgálati 
viszonya a tanulmányai befejezését követő 5 éven belül szűnik 
meg, úgy a részére folyósított ösztöndíj és a tanulmányi időből 
hivatásos minőségének idejére fizetett illetmény 30" o-ának a 
szolgálati viszony megszűnésétől a tanulmányok befejezését 
követő 5. év végéig még hátralévő idővel arányos részét tarto
zik visszafizetni.

14. Az utasítás rendelkezéseit alkalmazni kell a kinevezett polgári 
létszámhelyek betöltésére kötött ösztöndíj szerződésekre vonat
kozóan is azzal az eltéréssel, hogy az ösztöndíjasokat tanulmá
nyaik III., illetve IV. évfolyamának sikeres elvégzése után — 
tanulmányi eredményeiktől függően — az I. munkaköri cso
port 8., 7. fokozatába lehet kinevezni. Törzs- és munkaköri 
illetményre jogosultak, amelyek összegét az érvényes bérsza
bályok határozzák meg.
Az ösztöndíjasokat a 9/1971. számú miniszteri utasításban 
meghatározott jogok illetik meg, illetve kötelezettségek ter
helik.

15. Az ösztöndíjasokkal való folyamatos foglalkozás az illetékes 
szervek parancsnokainak, személyzeti osztályainak feladata.

16. A BM IV/II. Csoportfőnökség nyújtson segítséget a szervek 
vezetőinek, személyzeti osztályainak az utasítás alkalmazásá
ban és ellenőrizze annak végrehajtását.

17. A BM IV/II. csoportfőnök az utasításban foglaltak alapján gon
doskodjon az ösztöndíj-szerződés kötés lehetőségeinek, az ösz
töndíjasok jogainak és kötelezettségeinek nyilvánossá tételéről 
mindazokon az egyetemeken és főiskolákon, amelyek hallgatói 
közül tanulmányi szerződést terveznek kötni.

18. A miniszteri parancsban és végrehajtási utasításban nem sza
bályozott kérdésekben a 7/1972. (IX. 15.) MM számú rendelet
ben és a 146/1972. (Művelőd. Közi. 18. sz.) MM számú utasí
tásban foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.

A távol lévő m iniszterhelyettes
helyett

dr. LANTOS JÓZSEF s. k., GALAMBOS JÓZSEF s. k.,
r. ezredes 

főcsoportfőnök-helyettes
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes
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SZERZŐDÉS
(HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY)

Melléklet.

1. A Belügyminisztérium  — mint adományozó — kötelezettséget vállal arra, hogy ...............

..........................................................................................................  egyetemi (főiskolai) hallgató részére

(aki 19. . . . év hó . . . .  napján ....................................  helységben született

) a 7 1972. (IX. 15.) MM számú rendeletanyja neve: 

szerint az . . .................................................................. folytatandó tanulm ányai

tanévekre, legkésőbb azonban a Belügym inisztérium  hivatá-hátralévő idejére a
sós állományába vételéig, társadalm i tanulm ányi ösztöndíjat folyósít.

2. Az ösztöndíj havi összege: Ft.

3. Az adományozó az ösztöndíj folyósítását szünetelteti, ha az ösztöndíjas saját hibájából tan
évet (félévet) ismétel.

4. Az adományozó a szerződés felbontásának és a kifizetett ösztöndíj (állom ánybavétel u tán  az

azt helyettesítő illetmény) visszatérítésének terhe m ellett kiköti, hogy ......................................

.................................................................................................................. ösztöndíjas:

a) köteles tanulm ányi és vizsgakötelezettségeinek idejében legjobb tudása szerint, lelkiis
m eretesen és szorgalmasan eleget tenni és erkölcsileg, politikailag kifogástalan m agatar
tást tanúsítani;

b) az oktatási intézm ény vezetőjének hozzájárulása esetén köteles a III—IV. évfolyam 
befejezését követő nyári szünidőben 30 napig a Belügym inisztérium  szerveinél tanulm á
nyaival összefüggő m unkát végezni. Ezt követően — a vonatkozó jogszabályban meg
határozott feltételek alapján — kerülhet sor hivatásos állom ányba vételére,

c) köteles tanulm ányai befejezése u tán  a Belügyminisztérium  állom ányába 5 évig tartó  
szolgálati viszonyba lépni. Am ennyiben tanulm ányainak folytatása közben olyan egész
ségi károsodás érné, hogy tiszti pályára alkalm atlanná válna, úgy jogosult a Belügymi
nisztériumm al kinevezett polgári alkalmazotti m unkaviszonyt létesíteni,

d) köteles a ........................................................... nyelvet (nyelveket) tanulni és abból (azokból)

19. ..  . é v ................................  hó . . . .-ig vizsgát tenni,

e) stb. (egyéb kikötések).

 5  ösztöndíjas, az ösztöndíjat és az adományozás fel
tételeit elfogadja és kötelezi magát a feltételek m egtartására.

 6  ösztöndíjas kötelezi magát, hogy egyetemi (főisko
lai) tanulm ányai befejezését megelőző szerződésszegés esetén, ha az neki felróható okból 
következik be, (tanulmányi eredménye, erkölcsi-politikai m agatartása m iatt hivatásos állo
mányba nem vehető, nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, állományba vételét 
követően hivatásos szolgálati viszonya fegyelmi, tiszti becsületbírósági, vagy büntető eljárás 
miatt, illetőleg saját kérelm ére megszűnik) a felvett ösztöndíjat teljesen, az állományba- 
vételét követően felvett illetm ényt 50%-ban köteles visszatéríteni.
Amennyiben a szolgálati viszony az egyetemi (főiskolai) tanulm ányok befejezését követő egy 
év után, de 5 éven belül az állomány tagjának felróható okból szűnik meg, úgy a részére 
folyósított ösztöndíj és a tanulm ányi időből hivatásos minőségének idejére fizetett illetm ény 
30%-a együttes összegének a szolgálati viszony megszűnésétől a tanulm ányok befejezését 
követő 5 év végéig még hátralévő idővel arányos részét tartozik visszafizetni.
Ha a szolgálati viszony megszüntetése az állomány tagjának felróhatóan a tanulm ányok be
fejezését követő egy éven belül következik be, a visszatérítési kötelezettség alapja 30% he
lyett, a tanulm ányi idő alatt felvett illetm ény 50%-a.
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Ez a szerződés négy példányban készült. A szerződésből egy példányt az adományozó szerv ve
zetője, egy példányt az ösztöndíjas, egy példányt a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség, egy

példányt pedig a ...................................................................................................................................................
(az 1. pontban megjelölt oktatási intézmény) kap.

.................................................., 19. . .  . é v ........................ h ó  . . .  . nap.

P. H.

adományozó szerv vezetője ösztöndíjas

(állandó lakása)

(ideiglenes lakása)

Az ösztöndíj adományozásához hozzájárulok:

.................................................., 19. . .  . é v ........................ hó . . .  . nap.

oktatási intézm ény vezetője 
(dékán)
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Melléklet.

SZERZŐDÉS
(KINEVEZETT POLGÁRI ÁLLOMÁNY)

1. A Belügyminisztérium  — m int adományozó — kötelezettséget vállal arra, hogy .............

..........................................................................................................  egyetemi (főiskolai) hallgató részére

(aki 19. . . . é v ....................... hó . . . .  n a p já n .......................... .........................  helységben született

anyja neve: ........................................................................ ) a 7/1972. (IX. 15.) MM számú rendelet

szerint a z ............................................................................................................  folytatandó tanulm ányai

hátralévő idejére a ...................  tanévekre, legkésőbb azonban a Belügym inisztérium  kineve
zett polgári állományba vételéig társadalm i tanulm ányi ösztöndíjat folyósít.

2. Az ösztöndíj havi összege: ....................................  Ft.

3. Az adományozó az ösztöndíj folyósítását szünetelteti, ha az ösztöndíjas saját hibájából tan 
évet (félévet) ismétel.

4. Az adományozó a szerződés felbontásának és a kifizetett ösztöndíj (állom ánybavétel u tán  az

azt helyettesítő illetmény) visszatérítésének terhe m ellett kiköti, hogy ......................................

.................................................................................................................. ösztöndíjas:

a) köteles tanulm ányi és vizsgakötelezettségeinek idejében legjobb tudása szerint, lelMis- 
m eretesen és szorgalmasan eleget tenni és erkölcsileg, politikailag kifogástalan m agatar
tást tanúsítani;

b) az oktatási intézm ény vezetőjének hozzájárulása esetén köteles a III—IV. évfolyam 
befejezését követő nyári szünidőben 30 napig a Belügym inisztérium  szerveinél tanulm á
nyaival összefüggő m unkát végezni. Ezt követően — a vonatkozó jogszabályban meg
határozott feltételek alapján — kerülhet sor kinevezett polgári állományba vételére.

c) köteles tanulm ányai befejezése után a Belügyminisztérium  kinevezett polgári állományába 
5 évig tartó  m unkaviszonyba lépni,

d) köteles a ........................................................... nyelvet (nyelveket) tanulni és abból (azokból)

19 . . . .  é v ................................  hó . . . . - i g  vizsgát tenni,

e) stb. (egyéb kikötések).

 5  ösztöndíjas, az ösztöndíjat és az adományozás fel
tételeit elfogadja és kötelezi magát a feltételek megtartására.

 6  ösztöndíjas kötelezi magát, hogy egyetemi (főisko
lai) tanulmányai befejezését megelőző szerződés-szegés esetén, ha az neki felróható okból 
következik be, (tanulmányi eredménye, erkölcsi-politikai m agatartása m iatt kinevezett pol
gári állományba nem vehető, nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit, állományba 
vételét követően munkaviszonya fegyelmi, vagy büntető eljárás m iatt, vagy saját felmondása 
alapján megszűnik) a felvett ösztöndíjat teljesen, az állományba vételét követően felvett 
illetm ényt 50%-ban köteles visszatéríteni.

Amennyiben a munkaviszony az egyetemi (főiskolai) tanulm ányok befejezését követő egy 
év után, de 5 éven belül, a dolgozó hibájából szűnik meg, úgy a felvett ösztöndíj és a tanul
mányi időből kinevezett polgári minőségének idejére fizetett illetm ény 30% -a együttes ösz- 
szegének, a munkaviszony megszűnésétől a tanulm ányok befejezését követő 5. év végéig 
még hátralévő idővel arányos részét tartozik visszafizetni.

Ha a munkaviszony a dolgozónak felróhatóan, a tanulm ányok befejezését követő egy éven 
belül szűnik meg, a visszatérítési kötelezettség alapja 30% helyett a tanulm ányi idő alatt 
felvett illetm ény 50%-a.
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Ez a szerződés négy példányban készült. A szerződésből egy példányt az adományozó szerv ve
zetője, egy példányt az ösztöndíjas, egy példányt a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség, egy

példányt pedig a ...................................................................................................................................................
(az 1. pontban megjelölt oktatási intézmény) kap.

é v ....................... hó . . . .  nap.

P. H.

adományozó szerv vezetője ösztöndíjas

(állandó lakása)

(ideiglenes lakása)

Az ösztöndíj adományozásához hozzájárulok:

................................................, 19 . .. . é v ........................ hó . . .  . nap.

oktatási intézm ény vezetője 
(dékán)
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