
BELÜGYMINISZTÉRIUM

10 —21/23/A/1970.

S Z I G O R Ú A N  TITKOS!
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B E L Ü G Y M I N I S Z T E R I  P A R A N C S  

V É G R E H A J T Á S I  UTASÍTÁSA
Budapest, 1970. évi szeptember hó 24-én.

Tárgy: A felsőoktatási tanintézetek nappali tagozatú hallga
tóival köthető társadalmi tanulmányi ösztöndíjszerző

dés belügyi szabályozása és a belügyi ösztöndíjasok 
hivatásos állományba vétele.

A 023/1970. számú miniszteri parancs és a 019/1968.  sz. 
miniszteri utasítás 12. pontja  alapján a társadalmi tanulmá

nyi ösztöndíj bevezetésével kapcsolatosan kiadjuk az alábbi
u t a s í t á s t :

1. Az igények felmérését és az ösztöndíjasok kiválasztását 
a BM IV/II. Csoportfőnökség az illetékes szervek parancs
nokaival közösen végezze. Az új felvételeknél a BM Sze
mélyzeti Munka Rendjében foglaltak értelemszerűen 
irányadók.

2. A tervbe vett ösztöndíjas létszámkeretről a BM IV/II. 
Csoportfőnökség az I/I. Csoportfőnökséget olyan idő
pontban köteles értesíteni, hogy az éves költségvetésben 
az ösztöndíjigény figyelembe vehető legyen. A jóváha
gyott  létszám és ösztöndíj kereteket központilag kell ke
zelni. Az ösztöndíjak folyósításáról, az ösztöndíjkeret 
nyi lvántartásáról az I/I. Csoportfőnökség gondoskodjon.

3. Az újonnan létesítendő ösztöndíj-adományozást úgy kell 
előkészíteni, hogy az adott év augusztus 15-ig jóváha
gyásra  felterjeszthető legyen.

A társadalmi tanulmányi ösztöndíj-szerződést (mel
léklet) négy példányban kell elkészíteni és valamennyi 
példányon záradékként az oktatási intézmény vezetőjé
nek (dékán) hozzájárulását fel kell tüntetni.

4. Az ösztöndíjas az 5/1969. (VII. 27.) MM számú rendelet 
alapján jogosult a tanulmányi szerződésben megállapított 
ösztöndíjra, szociális támogatásra,  illetve ösztöndíjpót
lékra, amennyiben a szerződés erre is kiterjed.
Az ösztöndíjat általában az adott tanévre 10 hónapon át 

kell folyósítani. Egyéni elbírálás alapján az ösztöndíj fo
lyósítása 12 hónapra  is kiterjeszthető.
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Az ösztöndíjas a szerződés aláírását  követő hónap első 
napjától jogosult ösztöndíjra.

5. Azokat az ösztöndíjasokat, akik egyetemi tanulmányaik 
III. évét sikeresen elvégezték, annak a szervnek a létszá
ma terhére kell hivatásos állományba venni, amely az 
egyetem elvégzése után foglalkoztatni fogja őket.
A hivatásos állományba kinevezetteket BM szakmai alap
kiképzésben  kell részesíteni. A kiképzés megszervezésé
ről és irányításáról a IV/I. Csoportfőnökség gondoskod
jék.
A 023. számú miniszteri parancs értelmében az alapkikép
zésben részesült ösztöndíjasokat alhadnagyi rendfokozat
tal, polgári ruházati norma szerinti ellátással kell kine
vezni.

6. A hivatásos állományba felvett és kinevezett ösztöndíjas 
az állományba vétel időpontjától rendfokozati illetményre 
és az állományviszonyának megfelelő BM tiszti iskola 
hallgatóra érvényes beosztási illetményre jogosult.  Jogok 
és kötelezettségek tekintetében a hivatásos állományra 
vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy szol
gálati intézkedésre és fegyverviselésre csak külön rendel
kezés alapján jogosult.

7. Az ösztöndíjas tanulmányai befejezésének időpontjától 
számított legalább 5 éven át köteles a BM kötelékében 
szolgálatot teljesíteni.

8. Ha a szerződésben foglalt kötelezettség az ösztöndíjasnak 
felróható okból nem teljesül és emiatt a szerződést a ta
nulmányi idő alatt felbontják, a számára  folyósított ösz
töndíj, illetőleg azt helyettesítő illetmény teljes összegét 
köteles visszatéríteni. Abban az esetben, ha az állomány
ba vett ösztöndíjast  a tanulmányai  befejeztét követő 5 
éven belül őt terhelő okból a BM kötelékéből elbocsátják, 
a részére folyósított ösztöndíjnak az 5 évből (60 hónap) 
még hátralévő időarányos hányadát  tar tozik visszafizetni.

9. Az ösztöndíjas jelöltek pályázati kérelmei benyújtásának 
határideje minden év június 1.

A kérelem tartalmazza:
— a pályázó nevét, születési évét, anyja  nevét, állandó és 

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

pontos megjelölésével) ahová a pályázó felvételt nyert,  
illetőleg, amelynek már hallgatója:

— annak feltüntetését,  ha szülei a Szocialista Hazáért 
Érdemrend, vagy a Munkás-Paraszt Hatalomért Em
lékérem, illetve a Magyar Szabadság Érdemrend ki
tüntetéssel rendelkeznek, a Magyar Part izánszövetség 
tagjai, vagy a munkásmozgalom mártír ja i,  belügyi 
dolgozók, belügyi nyugdíjasok, illetve a pályázó sze
mélyében nemzetgondozott.
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A pályázó kérelméhez csatolja:
— a saját  kezűleg írt  önéletrajzot, amely tartalmazza a 

közvetlen hozzátartozókra (szülőkre, testvérekre) vo
natkozó adatokat is;

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

— a felsőoktatási intézménybe tör tént  felvétel igazolását.

10. Az egyetemekkel való rendszeres kapcsolattartást,  vala
mint az ösztöndíjasokkal történő folyamatos foglalkozást 
a BM IV/II. Csoportfőnökség az illetékes szakterületekkel 
koordinálva végezze.

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

BM I. főcsoportfőnök
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
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M elléklet

Szerződés

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

..........................................................részére (aki .............  évben született, anyja neve ................................... )

az 5/1969. (VII. 27.) MM számú rendelet 8., 9., 10. és 11. §-aiban m eghatározottak szerint havi

összegekben társadalm i tanulm ányi ösztöndíjat folyósít. Az ösztöndíjat adományozó az ...............

........................................................................ folytatandó tanulm ányai hátralévő idejére a ...........................

tanévekre, legkésőbb azonban hivatásos állományba vételéig fizeti.

2. Az adományozó a szerződés felbontásának és a kifizetett ösztöndíj visszatérítésének terhe m ellett 

kiköti, hogy ............................................................................................................................... ösztöndíjas:

a) köteles tanulm ányi és vizsgakötelettségeinek idejében legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen 

és szorgalmasan eleget tenni és erkölcsileg, politikailag kifogástalan m agatartást tanúsítani;

b) köteles tanulm ányai folytatása során a III. tanév befejezését követő nyári szünetben rövid 

szakmai (belügyi) tanfolyamon részt venni, amelynek elvégzése u tán  a belügyminiszter pa

rancsában m eghatározott feltételek esetén sor kerül hivatásos (tiszti) állományba vételére (ki

nevezésére) ;

c) köteles tanulm ányai befejezése u tán  a Belügyminisztérium állományában öt évig tartó szolgálati 

viszonyba lépni. Amennyiben tanulm ányainak folytatása közben olyan egészségkárosodás érné, 

hogy tiszti pályára alkalm atlanná válna, úgy a Belügyminisztériumban polgári alkalm azott

ként a szerződésben vállalt m eghatározott ideig munkaviszonyba lépni.

d) A dékán hozzájárulása esetén köteles a nyári szünidőben ....... napon át a Belügyminisztérium

szerveinél tanulm ányaival összefüggő m unkát végezni.

e) köteles a ...................  nyelvet (nyelveket) tanulni és abból (azokból) 19.......  év ...........................  hó

........... -ig vizsgát tenni.

f) Stb. (Egyéb kikötések)

 3  mint ösztöndíjas, az ösztöndíjat és az adományozás fel

tételeit elfogadja és kötelezi magát a feltételek m egtartására.

 4  ösztöndíjas kötelezi magát, hogy visszatéríti a részére

kifizetett ösztöndíjat, amennyiben elégtelen tanulm ányi eredménye m iatt az adományozó az ösz

töndíj-szerződést felbontja, ha erkölcsi és politikai m agatartása folytán a Belügyminisztérium 

hivatásos tiszti szolgálatára alkalm atlanná válik, ha hivatásos állományba vétele után a szerződés 

hatályossága folyamán tiszti becsületbírósági, fegyelmi, büntető eljárás során, vagy sa já t ké

relme alapján leszerelésre, illetve tartalékállom ányba kerül, vagy a szerződésben vállalt kötelezett

ségeket neki felróható okból nem teljesítette.
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Ez a szerződés négy példányban készült. A szerződésből egy példányt az adományozó, egy példányt 

az ösztöndíjas, egy példányt a BM Pénzügyi és Anyagi Főcsoportfőnökség, egy példányt pedig 

.................................................................... (az 1. pontban megjelölt oktatási intézmény) kap.

Kelt: ................................................. 19.......  év ..............................  hó ...........  nap.

P. H.

adományozó ösztöndíjas

(állandó lakása)

(ideiglenes lakása)

Az ösztöndíj adományozásához hozzájárulok:

Kelt: ............................................... , 19.......  év ..............................  hó ...........  nap.

oktatási intézmény vezetője 
(dékán)
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