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24/1985. számú
UTASÍTÁSA

a tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények 
belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztérium 

szervei állományába történő kinevezéséről

Budapest, 1985. évi augusztus hó 22-én.

A tanulmányi szerződéskötés és a felsőoktatási intézmények bel
ügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztérium szervei állo
mányába történő kinevezése szabályozására — az állami tűzoltó
ság területi szervei vonatkozásában a Minisztertanács Tanácsi 
Hivatala elnökével, a polgári alkalmazottakra vonatkozóan a Köz- 
alkalmazottak Szakszervezetével egyetértésben — kiadom az 
alábbi

u t a s í t á s t  :

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium és az álla
mi tűzoltóság területi szervei létszámhelyeire kötött tanul
mányi szerződéskötésekre, a belügyi ösztöndíjasok hivatásos, 
a kinevezett polgári alkalmazotti állományba történő kineve
zésére, a pénzbeni és egyéb juttatások szabályozására.

2. Az ösztöndíjasok a 2/1985. (II. 16.) MM számú rendelet alap
ján történő kiválasztásáról a szervek vezetői (parancsnokai) 
és személyzeti szervei gondoskodnak a BM Személyzeti Cso
portfőnökség szakirányítása és felügyelete mellett.

3. A Belügyminisztérium hivatásos állományú beosztására ta
nulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) annak ado
mányozható, aki megfelel az 1971. évi 10. számú tvr. (a to
vábbiakban: tvr.) 3. §-a, valamint a végrehajtási utasítás (a 
továbbiakban: Ut.) 3. és 4. pontjában előírt feltételeknek, és 
a Személyzeti Munka Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) 
5. pontjában meghatározott kizáró okok alá nem esik. Az 
ösztöndíj adományozásánál — azonos feltételek esetén — 
előnyben kell részesíteni az SZMSZ 4. pontjában felsoroltak 
gyermekeit.
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4. Az ösztöndíj folyósítása a tanulmányi szerződés alapján tör
ténik. Tanulmányi szerződés köthető a 3. pontban meghatá
rozott feltételek fennállása esetén:
a) hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgató

jával;
b) külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányait folyta

tó — a II. évfolyamot sikeresen befejező — ösztöndíjas 
hallgatóval.

5. A Belügyminisztérium a tanulmányi szerződésben a tanulmá
nyi idő tartamára ösztöndíj, a hivatásos állományba történő 
kinevezés esetén illetmény folyósítására, a tanulmányok be
fejezését követően a képesítésnek megfelelő foglalkoztatásra 
vállal kötelezettséget. A hallgató pedig vállalja, hogy a szer
ződésben megjelölt képzettség megszerzését követően annyi 
időre, amennyi időn keresztül a BM-től ösztöndíjban vagy 
egyéb ellátásban részesült, a Belügyminisztérium állományá
ban teljesít szolgálatot.

6. A hivatásos állományba:
a) zászlósi rendfokozatba kell kinevezni azt az ösztöndíjast, 

aki a felsőoktatási intézmény utolsó előtti, illetve 3 év
nél hosszabb képzés esetén a III. évfolyamát befejezte; 
törzszászlósi rendfokozatba, aki az utolsó évfolyamot el
végezte;

b) tiszti rendfokozatba kell kinevezni azt, aki az egyetemi 
(főiskolai) tanulmányait a diploma megszerzésével befe
jezte.

7. A hivatásos állományba történő kinevezés az összbelügyi 
hallgatói létszámkeret terhére történik.

8. A hallgatók hivatásos állományba történő kinevezésének vég
rehajtása során az SZMSZ II. fejezetében (szolgálati viszony 
keletkezése) foglaltakat a parancsnokok és a személyzeti szer
vek kötelesek megtartani.

9. A kinevezésre — előléptetésre — a BM Hatásköri Listában 
meghatározott vezetők jogosultak.

10. A hivatásos állományba kinevezett hallgató a kinevezés idő
pontjától alapilletményre — melyből a beosztási illetmény 
a 25-ös beosztási illetménycsoport alsó határösszegéig ter
jedhet —, továbbá a hivatásos állományú polgári ruházati 
normája szerinti ellátásra jogosult.

11. A hivatásos állományba kinevezettekre — jogok és kötele
zettségek tekintetében — a tvr. és az Ut., valamint a Bel
ügyminisztérium Hivatásos Állományának Fegyelmi Sza
bályzatában foglaltak kötelező érvényűek. A hivatásos állo
mányba kinevezett hallgatók jogait és kötelezettségeit rész
letesen, továbbá az egyéb juttatások körét a jelen utasítás és 
a végrehajtására kiadott együttes intézkedés szabályozza.
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12. Tanulmányi szerződés kinevezett polgári alkalmazotti állo
mány utánpótlására is köthető a következők figyelembevé
telével:
a) ösztöndíj annak adományozható, aki megfelel a 13/1983. 

BM számú utasítással módosított 23/1981. BM számú uta
sítás 4. pontjában meghatározott feltételeknek, és vele 
szemben a 6. pontjában foglalt kizáró okok nem állnak 
fenn. Az ösztöndíj adományozásánál — azonos feltételek 
esetén — előnyben kell részesíteni a fenti utasítás 8. pont
jában foglaltak gyermekeit;

b) az ösztöndíjast, ha a felsőoktatási intézmény utolsó előtti 
évfolyamát eredményesen befejezte, az I. munkaköri cso
port 8. fokozatába, a diploma megszerzését követően az
I. munkaköri csoport 7. fokozatába kell kinevezni;

c) a kinevezés végrehajtása során a parancsnokok és a sze
mélyzeti szervek a 13/1983. BM számú utasítással módo
sított 23/1981. BM számú utasítás szerint kötelesek el
járni;

d) kinevezett polgári alkalmazotti létszámhelyre tanulmányi 
szerződés, illetve kinevezés a szerv létszámhelyei terhére 
történhet;

e) a kinevezetteket a 13/1983. BM számú utasítással módo
sított 23/1981. BM számú utasításban meghatározott jogok 
illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik.

13. Felhatalmazom a pénzügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyet
test és a személyügyi miniszterhelyettest, hogy az utasítás
ban foglaltak végrehajtására együttes intézkedést adjanak 
ki. Az állami tűzoltóság területi szerveire vonatkozó speciá
lis szabályokat az utasításban és az együttes intézkedésben 
foglaltak figyelembe vételével a BM Tűzoltóság Országos Pa
rancsnokság vezetője állapítja meg.

14. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejű
leg a 39/1981. BM számú parancs, az ezzel módosított 014/ 
1973. BM számú parancs és a végrehajtására kiadott minisz
terhelyettesi utasítás hatályát veszti. Az utasítást az érintett 
személyi állománnyal ismertetni kell.
Az utasítás rendelkezéseit alkalmazni kell mindazokra az 
ösztöndíjasokra, akikkel a Belügyminisztérium az utasítás 
kiadása napját követően köt tanulmányi szerződést, továb
bá — a szerződés módosítása mellett — az utasítás kiadása 
napját megelőzően már megkötött tanulmányi szerződések 
esetében is.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
r. altábornagy 

állam titkár
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K észült: 290 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak.
K ap ják : állam titkár,

m iniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok,
személyzeti osztályvezetők 3—3 példányban.
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A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R E  

P É N Z Ü G Y I - A N Y A G I - M Ű S Z A K I  
É S  S Z E M É L Y Ü G Y I  H E L Y E T T E S E I N E K

11/1985. számú
EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

a tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények 
belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztérium 

állományába történő kinevezéséről szóló 24/1985. számú 
belügyminiszteri utasítás végrehajtásáról

Budapest, 1985. évi augusztus hó 22-én.

A tanulmányi szerződéskötésről és a felsőoktatási intézmények 
belügyi ösztöndíjas hallgatóinak a Belügyminisztérium állomá
nyába történő kinevezéséről szóló 24/1985. számú belügyminisz
teri utasítás 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadjuk 
az alábbi

e g y ü t t e s  i n t é z k e d é s t :

1. A felsőfokú képzettséget igénylő beosztások utánpótlásának 
biztosítására történő ösztöndíjas jelöltek kiválasztása érde
kében az oktatási intézmények illetékes vezetőivel, (dékán, 
tanulmányi, személyzeti, munkaügyi osztály vezetőivel) a 
szervek vezetői, parancsnokai, a személyzeti szervek tartsa
nak rendszeres kapcsolatot.
A BM személyzeti csoportfőnök a tanulmányi szerződésköté
sek növelése céljából, a szervek igényei alapján minden év 
szeptember 1-ig küldje meg a Belügyminisztérium ösztön
díjra vonatkozó hirdetményét közzétételre az érintett oktatási 
intézményeknek — külföldi felsőoktatási intézmény esetén 
a Művelődési Minisztériumon keresztül a képeztető szerv
nek.
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2. A tanulmányi szerződés megkötésének feltételei:
a) a hallgató olyan felsőoktatási intézményben tanuljon, 

amelynek elvégzése a tervezett beosztás betöltéséhez — a 
képesítési követelmény előírásai szerint — szükséges;

b) a hallgató feleljen meg a 24 1985. BM számú utasítás 3. 
pontjában, illetve a 12. pont a) alpontjában meghatáro
zott feltételeknek;

c) a hallgató tájékozódjon a tanulmányi szerződésben rögzí
tett jogairól, vállalja az ott előírt kötelezettségeket.

3. A tanulmányi szerződés megkötéséhez a hallgató írásban 
előterjesztett kérelme, a saját kezűleg írt — a közvetlen 
hozzátartozókra vonatkozó adatokat is tartalmazó — önélet
rajza és a felsőoktatási intézmény által a hallgatói jogvi
szony igazolása szükséges. A kérelem tartalmazza:
a) a pályázó nevét, születési helyét, személyi számát, anyja 

nevét, állandó és ideiglenes lakcímét;
b) a felsőoktatási intézmény nevét (kar, szak és tagozat pon

tos megjelölésével), amelynek a pályázó hallgatója;
c) ha szülei a Szocialista Hazáért Érdemrend vagy a Mun

kás-Paraszt Hatalomért Emlékérem, illetve a Magyar Sza
badság Érdemrend kitüntetéssel rendelkeznek, a Magyar 
Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének tagjai vagy a 
munkásmozgalom mártírjai, belügyi dolgozók, belügyi 
nyugdíjasok, illetve a pályázó személyében nemzeti gon
dozott, ennek feltüntetését.

4. A hallgatók kérelmeiket:
a) hazai felsőoktatási intézmények esetében az I. évfolyam 

megkezdésétől a tanulmányok befejezéséig;
b) külföldi felsőoktatási intézmények esetében a II. évfo

lyam sikeres elvégzésétől a tanulmányok befejezéséig
nyújthatják be.

5. Az ösztöndíjas jelöltek ellenőrzését a Személyzeti Munka 
Szabályzata I. számú mellékletének a bővített ellenőrzésről 
szóló pontjai szerint kell végrehajtani.

6. A tanulmányi szerződést a melléklet alapján 5 példányban 
kell elkészíteni és jóváhagyásra — a BM Személyzeti Cso
portfőnökségre — felterjeszteni:
a) a felterjesztés határideje minden hónap 10.;
b) a szerződéshez mellékelni kell a pályázó kérelmét, saját 

kezűleg  írt önéletrajzát, a Belügyminisztérium igazolását 
a hivatásos szolgálatra való egészségügyi alkalmasság
ról, a felsőoktatási intézmény által a hallgatói jogviszony 
igazolását, az ellenőrzésének eredményét tartalmazó ira
tokat, illetve a tanulmányok befejezését követő tervezett 
beosztás megjelölését.

7. A BM Személyzeti Csoportfőnökség évi költségvetésében 
tervezze az ösztöndíjasok számát és központi nyilvántartá-
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sukról gondoskodjon. A BM Terv és Pénzügyi Csoportfő
nökség gondoskodjon az ösztöndíjkeret központilag történő 
kezeléséről, az ösztöndíjak folyósításáról.

8. A szerződésben megállapított tanulmányi ösztöndíj összege 
1500 Ft-ig terjedhet. Az ösztöndíjat a tanulmányi eredmény 
figyelembevételével a szerződés-mintában rögzítettek sze
rint a tanulmányi eredménytől függően kell megállapítani. 
Az első évfolyamos hallgatók esetében az első félév tanul
mányi eredménye az irányadó, az első félévi vizsga letéte
léig az ösztöndíj havi összege egységesen 1000 Ft lehet.

9. Az ösztöndíj a szerződés megkötését követő hónap első nap
jától a végbizonyítvány megszerzését követő első államvizs
gaidőszak utolsó napjáig, évenként 12 hónapra jár.

10. Az ösztöndíjat a tárgyhónapot megelőző hónap végéig kell 
a hallgatók részére kifizetni. A külföldi felsőoktatási intéz
ményben tanulmányait folytató magyar ösztöndíjas hallga
tók részére a sikeresen lezárt félévi vizsgák igazolása esetén 
az ösztöndíjat félévenként forintban, egy összegben kell kifi
zetni.

11. Az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a hallgató a 
tanulmányait engedéllyel megszakítja, továbbá, ha félév
vagy évismétlésre utasították. Ha az ösztöndíj folyósítása a 
hallgatónak felróhatóan két tanéven túl szünetel, a szerző
dés megszűnik. Ebben az esetben a lényeges szerződésszegés 
következményeit kell alkalmazni.

12. Az ösztöndíjas köteles a tanulmányi szerződés megkötését 
követően évenként a nyári szünidőben 30 naptári napig a 
Belügyminisztérium szerveinél tanulmányaival összefüggő 
munkát végezni, továbbá az utolsó évfolyam befejezésétől a 
diploma megszerzéséig terjedő gyakorló idő alatt annál a 
szervnél szolgálatot teljesíteni, amellyel tanulmányi szerző
dést kötött. Szolgálati beosztását úgy kell megszervezni, 
hogy az államvizsgára való felkészülése biztosítva legyen.
A hivatásos állományba kinevezett hallgató a kinevezését 
követő 60 napon belül köteles az alapvető szolgálati és lövé
szeti ismereteket elsajátítani és abból vizsgázni. A felkészí
tés a szerződést kötő személyzeti szerv, a vizsgáztatás a 
Rendőrtiszti Főiskola feladata. A kinevezett polgári állomá
nyú ösztöndíjasok a polgári állományra vonatkozó alapisme
reti vizsgát a szerződést kötő szervnél kötelesek letenni.

13. Hivatásos állományba azt az ösztöndíjast lehet kinevezni:
a) akivel hivatásos tiszti utánpótlás biztosítása céljából ta

nulmányi szerződést kötöttek;
b) aki — férfiak esetében — előfelvételisként sorkatonai 

szolgálatának egy részét már letöltötte és a további sor
katonai szolgálat letöltése alól mentesítést kapott, illetve 
akit a sorkatonai szolgálat teljes időtartamának letöltése 
alól (egészségi ok kivételével) végleg mentesítettek.
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A b) alpontban felsorolt feltételek hiányában, azok meglé
téig csak kinevezett polgári alkalmazottként foglalkoztat
ható.

14. A sorkatonai szolgálat teljes vagy hátralevő időtartamának 
letöltése, illetve az alóli mentesítés érdekében a Belügymi
nisztérium szervei minden év július 15-ig és december 15-ig 
terjesszék fel a BM Személyzeti Csoportfőnökségre azon 
ösztöndíjasok névjegyzékét, akiket a következő évben ter
veznek hivatásos állományba kinevezni. Ezt követően a BM 
Személyzeti Csoportfőnökség a vonatkozó rendelkezéseknek 
megfelelően járjon el.

15. A hivatásos állományba kinevezett ösztöndíjas beosztási il
letményét 2000,— Ft és a 25-ös beosztási illetménycsoport 
alsó határösszege között, a tanulmányi eredménytől függő
en differenciáltan kell megállapítani. A megállapított beosz
tási illetmény a tanulmányi eredménytől függően a fenti ha
tárok között változtatható. A tanulmányok szünetelésének 
(félév-, évhalasztás) időtartamára alapilletmény, teljesít
ményelismerés nem folyósítható, kivéve ha a szünetelés idő
tartama alatt a hallgatót a szerződést kötő szervnél foglal
koztatják.

16. Amennyiben a hallgató a tanulmányi ideje alatt vagy a
— tanulmányai befejezését követően — a vállalt szolgálati idő 
alatt neki felróható olyan lényeges szerződésszegést követ el, 
amely a szerződés, illetve a szolgálati viszony megszűnését 
eredményezi, a folyósított támogatást a 18., 19. pont szerint 
köteles visszatéríteni.

17. Lényeges szerződésszegés, különösen az, ha:
a) a hallgató az oktatási intézménybe beiratkozási kötele

zettségének nem tesz eleget;
b) a hallgató erkölcsi és politikai magatartása miatt hivatá

sos állományba nem vehető;
c) hallgató jogállása — diploma vagy oklevél megszerzése 

nélkül — megszűnik, vagy a hallgató más felsőoktatási 
intézménybe lép át a Belügyminisztérium hozzájárulása 
nélkül;

d) a hallgató a 12. pontban foglalt kötelezettségét önhibájá
ból nem teljesíti;

e) hivatásos állományba vételét követően szolgálati viszonya 
fegyelmi vagy büntetőeljárás miatt, illetőleg saját kérel
mére megszűnik, vagy szolgálati viszonyáról lemond, il
letve hivatásos szolgálatra méltatlanná válik.

18. Ha a szolgálati viszony felróható megszűnése a tanulmányok 
ideje alatt vagy annak befejezését követő egy éven belül kö
vetkezik be, úgy a visszatérítési kötelezettség
— az ösztöndíj teljes összegére és
— a tanulmányi idő alatt felvett illetmény és a teljesít

ményelismerés együttes összegének 50%-ára vonatkozik.
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19. Amennyiben a hivatásos állományba kinevezett hallgató 
szolgálati viszonya a tanulmányai befejezését követő egy év 
után, de a vállalt (támogatásban részesültségével megegye
ző) szolgálati időn belül neki felróhatóan szűnik meg, köte
les visszatéríteni:
— a folyósított ösztöndíj teljes összegét és
— a tanulmányok befejezéséig folyósított illetmény és telje

sítményelismerés együttes összege 30%-ának a vállalt 
szolgálati időből még hátralevő teljes hónapokra eső ará
nyos részét.

20. A hallgató illetőleg a d) alpontban foglaltaknál az oktatási 
intézmény vezetője — a 2/1985. (II. 16.) MM sz. rendelet 
alapján — az adományozó szervet 15 napon belül köteles 
értesíteni:
a) a hallgató tanulmányi eredményéről félévenként,
b) a tanulmányok engedéllyel történő megszakításáról, a 

félév-, évismétlésre utasításról,
c) a hallgatói jogviszony megszűnésére kiható okokról,
d) a bíróságnak a hallgatóval szemben alkalmazott jogerős 

ítéletéről.

21. A 20. pontban említett értesítési kötelezettség teljesítésének 
határidejét a tanulmányi eredmény változása, a tanulmá
nyok megszakítása, a félév- vagy évismétlés engedélyezése 
kezdő napjától, a hallgatói jogviszony megszűnésének napjá
tól, illetőleg a bíróság büntetést kimondó jogerős ítéletéről 
szóló értesítésnek az oktatási intézményhez történő kézbesíté
sét követő napjától kell számítani.

22. A külföldi felsőoktatási intézményben tanulmányait folyt
ató magyar ösztöndíjas hallgató értesítési kötelezettsége

— kivéve a 20/a. alpontban foglaltakat — a Művelődési Mi
nisztérium határozatának kézhezvételét, illetőleg kézbesíté
sét követő naptól kezdődik.

23. A Belügyminisztérium szerződéskötő szerve köteles a jóvá
hagyást követő 15 napon belül a szerződés megkötéséről, an
nak egy példányával értesíteni a BM Terv és Pénzügyi Cso
portfőnökséget, az oktatási intézmény vezetőjét, illetve az 
ösztöndíjas hallgatót. A külföldi felsőoktatási intézményben 
tanulmányait folytató magyar ösztöndíjas hallgató esetében 
a szerződés valamennyi példányát előzetesen a képeztető 
szervnek kell megküldeni egyetértés végett.

24. A szerződés felbontásáról, az ösztöndíj folyósításának szü
neteltetéséről értesíteni kell a BM Terv és Pénzügyi Cso
portfőnökséget, az oktatási intézmény vezetőjét és az ösz
töndíjas hallgatót. Külföldi felsőoktatási intézményben ta
nulmányait folytató magyar ösztöndíjas hallgató esetében 
értesíteni kell a képeztető szervet is.
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25. Az együttes intézkedés rendelkezéseit értelemszerűen alkal
mazni kell a kinevezett polgári állomány utánpótlására kö
tött tanulmányi szerződések eseteire is.

26. Az ösztöndíjasokkal való folyamatos foglalkozás az illeté
kes szervek parancsnokainak és személyzeti szerveinek fel
adata.

27. A BM Személyzeti Csoportfőnökség nyújtson segítséget a 
szervek vezetőinek, személyzeti szerveinek az intézkedés 
alkalmazásában, és ellenőrizze annak végrehajtását.

28. A BM személyzeti csoportfőnök az intézkedésben foglaltak 
alapján gondoskodjon a tanulmányi szerződéskötés lehetősé
geinek, az ösztöndíjasok jogainak és kötelezettségeinek nyil
vánossá tételéről mindazokon az egyetemeken és főiskolá
kon, amelyek hallgatói közül tanulmányi szerződést tervez
nek kötni.

29. A 24/1985. BM számú utasításban és az együttes intézke
désben nem szabályozott kérdésekben a 48/1979. (XII. 1.) 
MT számú és a 2/1985. (II. 16.) MM számú rendeletben fog
laltakat értelemszerűen kell alkalmazni. Az egyéb járandó
ságokat a tanulmányi szerződés tartalmazza.

30. Ez az együttes intézkedés kiadása napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit alkalmazni kell mindazokra, akikkel a Bel
ügyminisztérium az intézkedés kiadása napját követően köt 
tanulmányi szerződést, továbbá azokra az ösztöndíjasokra 
— a szerződés módosítása mellett —, akikkel az intézkedés 
kiadása napját megelőzően már tanulmányi szerződést kö
töttek.
Az intézkedést az érintett személyi állománnyal ismertetni
kell.

KISS SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Dr. PÉTER JÁNOS s. k.,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

—  10 —

ÁBTL - 4.2 - 10-21/24/1985 /10



BELÜGYMINISZTÉRIUM 1. sz. melléklet

S zám :

T A N U L M Á N Y I  S Z E R Z Ő D É S
(polgári állomány)

amely lé tre jö tt egyrészről a Belügyminisztérium, másrészről

n é v : ............................................................................................................................................................................

személyi száma: ..........................................................  anyja neve: ..............................................................

............................  lakcím : .....................................................................................................................................

.................................................  egyetemi (főiskolai) kar, szak, évfolyam: .............................................

hallgató (a továbbiakban: ösztöndíjas) között az alábbi feltételek m ellett:

1. A Belügyminisztérium az ösztöndíjasnak a 2/1985. (II. 16.) MM számú rendelet szerint

................  év .....................................  hó ........... -tól ..................................................................................

folytatandó tanulm ányai hátralevő idejére a ................. .....................................................................

..........................................................................................................................................................  tanévekre
évi 12 hó időtartam ra, legkésőbb azonban a Belügyminisztérium  kinevezett polgári állo
m ányba vételéig, tanulm ányi ösztöndíjat folyósít.

2. Az ösztöndíj havi összege:

kitűnő, jeles tanulm ányi eredm ény esetén 1500,— Ft,

jó tanulm ányi eredm ény esetén 1300,— Ft,

közepes tanulm ányi eredm ény esetén 1150,— Ft,

elégséges tanulm ányi eredm ény esetén 1000,— Ft.

Az első évfolyamos hallgatók esetében az első félév tanulm ányi eredm énye az irányadó, az 
első félévi vizsga letételéig az ösztöndíj havi összege: 1000,— Ft. Az ösztöndíjas köteles az 
oktatási intézm ény által k iállíto tt — a tanulm ányi eredm ényről szóló — igazolást a BM 
illetékes szerve személyzeti osztályára elju ttatn i.

3. A BM illetékes szerve kötelezi magát, hogy:

— a kollégiumi elhelyezés d íjá t átvállalja,
— albérletben lakó ösztöndíjas részére a vonatkozó BM rendelkezésben a polgári állomány 

norm ája szerinti hozzájárulást fizet,
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— ha az ösztöndíjas állandó lakóhelye más helységben van, kéthetenként m egtéríti a ha
za- és visszautazási költségeket,

— az ösztöndíjast évente egyszer 1000 F t összegű tankönyv, tanszervásárlási segélyben 
részesíti,

— m egtéríti az egyetem részére befizetett tandíja t (az utóvizsga és a külön eljárási díjak 
kivételével).

4. A BM illetékes szerve az ösztöndíj folyósítását szünetelteti, ha az ösztöndíjas a tanulm á
nyait engedéllyel megszakítja, továbbá, ha félév- vagy évismétlésre utasították.

5. A BM illetékes szerve kötelezi magát, ha az ösztöndíjas kinevezett polgári állományba vé
teléhez szükséges erkölcsi-politikai feltételeknek megfelel, továbbá a tanulm ányi szerződés 
megkötésétől m ár egy év eltelt és a felsőoktatási intézm ény utolsó elő tti évfolyamát ered
ményesen befejezte, az I. m unkaköri csoport 8. fokozatába; a diploma, oklevél megszerzését 
követően, függetlenül a tanulm ányi szerződéskötés időpontjától, az I. m unkaköri csoport 7. 
fokozatába kinevezi és végzettségének megfelelő m unkakörben változó m unkahelyre alkal
mazza.

6. A kinevezett polgári állományba ve tt hallgató az alábbi ellátásokra jogosult:

— alapilletm ényre, amely a kinevezésnek megfelelő törzsilletm ényből és m unkaköri illet
ményből áll. A m unkaköri illetm ény 1500,— Ft-nál kevesebb nem  lehet. Az alapillet
m ény az ellátni tervezett beosztásra érvényes m unkaköri illetm ény alsó határösszegét 
nem haladhatja meg, m unkaköri illetm ényét a BM illetékes szerve tanulm ányi eredm é
nyétől függően félévente m ódosíthatja;

— hazautazás esetén a vonatkozó szabályok szerint térítésre;

— a vonatkozó szabályok szerint teljesítm ény elismerésre;

— a Belügyminisztérium  egészségügyi, kulturális, szociális intézm ényének igénybevételére;

— am ennyiben biztosítható, BM kollégiumi vagy BM szálláson történő elhelyezésre;

— egyéb kollégiumi elhelyezés esetén az igénybevételi díj m egtérítésére, albérlet igénybe
vétele esetén a vonatkozó BM rendelkezés szerint albérleti díj hozzájárulásra;

— kinevezett polgári állom ányra vonatkozó ruházati illetm ényre;

— polgári állom ányú belügyi igazolványra.

7. Nem jogosult a kinevezett polgári állom ányú hallgató:

— az éves bérfejlesztés során illetm énye m egem elésére;

— a gyermekgondozási díj igénybevételére.

8. A kinevezett polgári állom ányú hallgató félév-, évismétlésre utasítása esetén a szerződés- 
kötő szervnél köteles m unkát végezni, am ennyiben a szerződést megkötő szerv foglalkoz
tatását biztosítani nem tudja, úgy a m unkaviszonya és az egyébként járó juttatások, ked 
vezmények folyósítása szünetel.

9. A BM illetékes szerve a szerződés felbontásának és a k ifizetett ösztöndíj (állományba vétel 
u tán  az azt helyettesítő illetmény) visszatérítésének terhe m ellett kötelezi az ösztöndíjast, 
az alábbiakra:

a) tanulm ányi és vizsgakötelezettségeinek idejében, legjobb tudása szerint, lelkiism eretesen 
és szorgalmasan eleget tenni és erkölcsileg, politikailag kifogástalan m agatartást tan ú 
sítani;

b) a kinevezett polgári állományba vételét követő nyári szünidőben az alapvető szolgálati 
ism ereteket szervezett keretek között elsajátítani, s arról beszámolni;
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c) az évenkénti nyári szünidőben 30 napig a Belügyminisztérium  illetékes szervénél tanul
m ányával összefüggő m unkát végezni, továbbá az utolsó évfolyam befejezésétől a dip
loma megszerzéséig terjedő gyakorló idő ala tt annál a szervnél m unkát teljesíteni, amel
lyel tanulm ányi szerződést kötött;

d) tanulm ányai befejezését jelentő utolsó vizsga, államvizsga, diplom am unka megvédését 
követő 30 napon belül a Belügym inisztérium  állományában m unkaviszonyát a szerző
dést kötő szerv vezetője által m eghatározott beosztásban megkezdeni.

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

..................................... hó ........... -ig vizsgát tenni;

f) egyéb kikötések.

10. Az ösztöndíjas, az ösztöndíjat elfogadja és vállalja a szerződésben foglalt feltételek meg
tartását.

11. Az ösztöndíjas vállalja, hogy egyetemi (főiskolai) tanulm ányai befejezését megelőző szerző
désszegés esetén, ha az neki felróható okból következik be, a felvett ösztöndíjat teljesen, az 
állományba vételét követően felvett illetm ény, a teljesítm ény elismerés 50% -át visszafizeti.

Ha a m unkaviszony m egszüntetése az állom ány tagjának felróhatóan a tanulm ányok be
fejezését követő egy éven belül következik be, a visszatérítési kötelezettség alapja a tanul
m ányi idő ala tt felvett ösztöndíj teljes összege, továbbá a folyósított illetm ény és teljesít
ményelism erés 50%-a.

Am ennyiben a m unkaviszony az egyetemi (főiskolai) tanulm ányok befejezését követő egy 
év után az állomány tagjának felróható okból szűnik meg, úgy a részére összesen folyósí
to tt ösztöndíj és a tanulm ányi időből polgári állományban eltö ltö tt időre k ifizete tt illet
m ény és teljesítm ény elismerés 30% -a együttes összegének a szolgálati viszony megszűnésé
től a tanulm ányok befejezését követő tám ogatási idővel megegyező időtartam  végéig még 
hátralevő idővel arányos részét tartozik visszafizetni.

12. A szerződésszegés akkor felróható az ösztöndíjasnak, ha:

— tanulm ányi eredménye, erkölcsi-politikai m agatartása m iatt kinevezett polgári állo
m ányba nem  vehető;

— az oktatási intézm ényben beiratkozási kötelezettségének nem  tesz eleget;

— hallgatói jogállása diploma vagy oklevél megszerzése nélkül szűnik meg;

— más felsőoktatási intézménybe lép á t a Belügyminisztérium  hozzájárulása nélkül;

— nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit;

— állományba vételét követően m unkaviszonya fegyelmi- vagy büntetőeljárás m ia tt vagy 
saját felmondása alapján megszűnik.

13. Az ösztöndíjas, illetőleg a d) alpontban foglaltaknál az oktatási intézmény vezetője [a 2/ 
1985. (II. 16.) MM sz. rendelet alapján] a BM illetékes szervét 15 napon belül köteles ér
tesíteni:

a) a hallgató tanulm ányi eredm ényéről fél-évenként;

b) a tanulm ányok engedéllyel történő megszakításáról, a félév-, évismétlésre utasításról;

c) a hallgatói jogviszony megszűnésére kiható okokról;

d) a bíróságnak a hallgatóval szemben alkalm azott jogerős büntetéséről.
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....................................................................... 19.......  év ..........................................................  hó ...........  nap

P .H .

BM illetékes szerv vezetője ösztöndíjas

(állandó lakása)

(ideiglenes lakása)

J ó v á h a g y o m :

BM személyzeti csoportfőnök



BELÜGYMINISZTÉRIUM 2. sz. melléklet

Szám:

T A N U L M Á N Y I  S Z E R Z Ő D É S
(hivatásos állomány)

amely létrejö tt egyrészről a Belügym inisztérium  másrészről név: ......................................................

.........................................................................................  személyi száma: ..........................................................

anyja neve: ..............................................................................................................................................................

lakcím : ......................................................................................................................................................................

egyetemi (főiskolai) kar, szak, évfolyam: ...................................................................................................

hallgató (a továbbiakban: ösztöndíjas) között az alábbi feltételek m ellett

1. A Belügyminisztérium  az ösztöndíjasnak a 2/1985. (II. 16.) MM számú rendelet szerint

....................  év ....................................................  hó ................-tó l az ..................................................

folytatandó tanulm ányai hátralevő idejére a ................................................................  tanévekre
évi 12 hó időtartam ra, legkésőbb azonban a Belügym inisztérium  hivatásos állományba 
vételéig, tanulm ányi ösztöndíjat folyósít.

2. Az ösztöndíj havi összege:

kitűnő, jeles tanulm ányi eredm ény esetén 1500,— Ft,

jó tanulm ányi eredm ény esetén 1300,— Ft,

közepes tanulm ányi eredm ény esetén 1150,— Ft,

elégséges tanulm ányi eredm ény esetén 1000,— Ft.

Az első évfolyamos hallgatók esetében az első félév tanulm ányi eredm énye az irányadó, az 
első félévi vizsga letételéig az ösztöndíj hav i összege: 1000,— Ft. Az ösztöndíjas köteles az 
oktatási intézm ény által k iállíto tt — a tanulm ányi eredm ényről szóló — igazolást a BM 
illetékes szerve személyzeti osztályára elju ttatn i.
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3. A BM illetékes szerve kötelezi magát, hogy

— a kollégiumi elhelyezés d íjá t átvállalja;

— albérletben lakó ösztöndíjas részére a vonatkozó BM rendelkezésben a polgári állomány 
norm ája szerinti hozzájárulást fizet;

— ha az ösztöndíjas állandó lakóhelye más helységben van, kéthetenként m egtéríti a haza- 
és visszautazási költségeket;

— az ösztöndíjast évente egyszer 1000,— Ft összegű tankönyv, tanszer vásárlási segély
ben részesíti;

— m egtéríti az egyetem részére befizetett tand íja t (az utóvizsga és a külön eljárási díjak 
kivételével).

4. A BM illetékes szerve az ösztöndíj folyósítását szünetelteti, ha az ösztöndíjas a tanulm á
nyait engedéllyel megszakítja, továbbá, ha félév- vagy évismétlésre utasították.

5. A BM illetékes szerve kötelezi magát, hogy az ösztöndíjast — ha a hivatásos állományba 
vételhez szükséges erkölcsi-politikai és egészségügyi feltételeknek megfelel — 3 éves kép
zés esetén a II. tanév, ennél hosszabb képzés esetén a III. tanév eredm ényes befejezése 
u tán  zászlósi, utolsó tanév eredm ényes befejezése u tán  törzszászlósi, a tanulm ányok ered
ményes befejezése u tán tiszti rendfokozatba kinevezi.

Ha a hivatásos állományba vétele a tanulm ányok folytatása során keletkezett egészségi ká
rosodása m iatt nem lehetséges, de polgári állom ánnyal szemben tám asztott egészségügyi 
feltételeknek és az erkölcsi-politikai feltételeknek megfelel, végzettségének megfelelő m un
kakörbe — változó m unkahelyre — alkalmazza.

6. A hivatásos állományba vett hallgató jogosult:

— a hivatásos állományra vonatkozó szabályok szerint alapilletm ényre, amely tényleges 
rendfokozatának megfelelő rendfokozati és a tanulm ányi eredm énytől függő beosztási 
illetm ényből áll. A beosztási illetm énye 2000,— Ft-nál kevesebb és 25-ös illetm énycso
port alsó határösszegénél több nem lehet. A beosztási illetm ényét a BM illetékes szer
ve tanulm ányi eredm ényétől függően félévente m ódosíthatja;

— hazautazás esetén a vonatkozó szabályok szerint térítésre;

— a vonatkozó szabályok szerint teljesítm ényelism erésre;

— a Belügyminisztérium  egészségügyi, kulturális, szociális intézm ényének igénybevételére;

— am ennyiben biztosítható, BM kollégiumi vagy BM szálláson történő elhelyezésre;

— egyéb kollégiumi elhelyezés esetén az igénybevételi díj m egtérítésére, albérlet igény- 
bevétele esetén a vonatkozó BM rendelkezés szerint albérleti díj hozzájárulásra;

— a hivatásos állományra vonatkozó ruházati illetm ény polgári norm a szerinti összegére;

— szolgálati igazolványra.

7. Nem jogosult a hivatásos állományba ve tt hallgató:

— egyenruha viselésére;

— az éves bérfejlesztés során illetm énye megem elésére;

— gyermekgondozási díj igénybevételére.

8. A hivatásos állományú hallgató félév-, évism étlésre utasítása esetén a szerződéskötő szerv
nél köteles m unkát végezni, am ennyiben a szerződést megkötő szerv foglalkoztatását biz
tosítani nem tudja, úgy a szolgálati viszonya, az egyébként járó ju ttatások és kedvezm é
nyek folyósítása szünetel.

9. A BM illetékes szerve a szerződés felbontásának és a k ifizetett ösztöndíj (állományba vétel 
u tán  az azt helyettesítő illetmény) visszatérítésének terhe m ellett kötelezi az ösztöndíjast 
az alábbiakra:

a) tanulm ányi és vizsgakötelezettségeinek idejében, a legjobb tudása szerint, lelkiism erete
sen és szorgalmasan eleget tenni és erkölcsileg, politikailag kifogástalan m agatartást ta 
núsítani;
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b) a hivatásos állományba vételét követő nyári szünidőben az alapvető szolgálati ism erete
ket szervezett keretek között elsajátítani s arról beszámolni;

c) évenként a nyári szünidőben 30 napig a Belügyminisztérium  illetékes szervénél tanul
m ányával összefüggő m unkát végezni, továbbá az utolsó évfolyam befejezésétől a diplo
ma megszerzéséig terjedő gyakorló idő alatt annál a szervnél szolgálatot teljesíteni, 
amellyel tanulm ányi szerződést kötött;

d) tanulm ányai befejezését jelentő utolsó vizsga, államvizsga, diplom am unka megvédését 
követő 30 napon belül a Belügym inisztérium  állom ányában szolgálati viszonyát a szer
ződést kötő szerv vezetője által m eghatározott beosztásban megkezdeni.
Am ennyiben tanulm ányainak folytatása közben olyan egészségi károsodás érné, hogy 
tiszti pályára alkalm atlanná válna, úgy legalább annyi időre, amennyi időn keresztül 
belügyi ösztöndíjban részesült, a Belügyminisztériumm al kinevezett polgári alkalmazot
ti m unkaviszonyt kell létesítenie;

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

év ..........................................................  hó ........... -ig vizsgát tenni;

f) egyéb kikötések.

10. Az ösztöndíjas, az ösztöndíjat és a szerződésben foglaltakat elfogadja és vállalja a fel
tételek m egtartását.

11. Az ösztöndíjas vállalja, hogy egyetemi (főiskolai) tanulm ányai befejezését megelőző szer
ződésszegés esetén, ha az neki felróható okból következik be, a felvett ösztöndíjat tel
jesen, az állományba vételét követően felvett illetmény, a teljesítm ényelism erés 50% -át 
visszafizeti.

Ha a szolgálati viszony m egszüntetése az állomány tagjának felróhatóan a tanulm ányok 
befejezését követő egy éven belül következik be, a visszatérítési kötelezettség alapja a 
tanulm ányi idő alatt felvett ösztöndíj teljes összege, továbbá a folyósított illetm ény és 
teljesítm ény elismerés 50%-a.

Am ennyiben a szolgálati viszony az egyetem i (főiskolai) tanulm ányok befejezését köve
tő egy év után az állom ány tagjának felróható okból szűnik meg, úgy a részére össze
sen folyósított ösztöndíj és a tanulm ányi időből hivatásos állományban eltö ltö tt időre 
kifizetett illetm ény és teljesítm ény elismerés 30% -a együttes összegének a szolgálati vi
szony megszűnésétől a tanulm ányok befejezését követő tám ogatási idővel megegyező 
időtartam  végéig még hátralevő idővel arányos részét tartozik visszafizetni.

12. A szerződésszegés akkor felróható az ösztöndíjasnak, ha

— tanulm ányi eredm énye, erkölcsi-politikai m agatartása m iatt hivatásos állom ányba nem
vehető,

— az oktatási intézm ényben beiratkozási kötelezettségének nem  tesz eleget,

— hallgatói jogállása diploma vagy oklevél megszerzése nélkül szűnik meg,

— más felsőoktatási intézménybe lép á t a Belügyminisztérium  hozzájárulása nélkül,

— nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit,

— szolgálati viszonyáról lemond,

— hivatásos szolgálatra m éltatlanná vált.

13. A hallgató, illetőleg a d) alpontban foglaltaknál az oktatási intézm ény vezetője [a 
2/1985. (II. 16.) MM sz. rendelet alapján] a BM illetékes szervét 15 napon belül köteles
értesíteni:

a) a hallgató tanulm ányi eredm ényéről félévenként,
b) a tanulm ányok engedéllyel történő megszakításáról, a félév-, évism étlésre utasításról,

c) a hallgatói jogviszony megszűnésére kiható okokról,

d) a bíróságnak a hallgatóval szemben alkalm azott jogerős büntetéséről.
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.....................................................................  19.......  év ..........................................................  hó ............ nap

P. H.

BM illetékes szerv vezetője ösztöndíjas

(állandó lakása)

(ideiglenes lakása)

J ó v á h a g y o m :

BM személyzeti csoportfőnök


