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5.  s z á m ú
UTASÍTÁSA

Budapest, 1968. évi március hó 12-én.

Tárgy: Tanulmányi szabadság

A munkaügyi miniszter 15/1967. (XI. 18.) Mü. M. számú ren
delete a Munkatörvénykönyv 60. §-a végrehajtásaként újból 
szabályozta a továbbtanuló dolgozók tanulmányi kedvezmé
nyeit. A vonatkozó rendelkezést figyelembe véve a BM ka to 
nai és irodai rendfokozatú állományának tanulmányi szabad
ságára  és munkaidő kedvezményére vonatkozóan az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:

1. Az alsó, közép és felsőfokú állami oktatási intézmények 
esti és levelező tagozatán tanulókat, a BM akadémiák le
velező, a Marxizmus- Leninizmus Esti Egyetem, a MLE 
szakosító, a Politikai Főiskola hallgatóit, valamint a Pénz
ügyminisztérium által szervezett tanfolyamokon és az as
piránsképzésben részt vevőket a rendes (alap + pót) sza
badságon felül tanulmányi szabadság, a szakdolgozat, 
diplom aterv és államvizsgára való felkészülésre külön ta 
nulmányi szabadság és a foglalkozásokon való részvételre 
munkaidőkedvezmény illeti meg.
A tanulmányi szabadságot tanévenként naptári napokban
kell biztosítani, az alábbiak szerint:

2. Esti tagozatokon:

a ) általános iskolában 3 nap

b) gimnáziumban 3 nap

c) szakközépiskolában és középfokú
technikumban 7 nap
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d) felsőfokú oktatási intézményben, 
három évet meg nem haladó tanidejű
képzés esetén 17 nap

e) felsőfokú oktatási intézményben, 
négy éves és ezt meghaladó tanidejű
képzés esetén 24 nap

3. Levelező tagozaton :

a) általános iskolában 3 nap

b) gimnáziumban 7 nap

c) szakközépiskolában és középfokú
technikumban 17 nap

d) felsőfokú oktatási intézményben,
3 évet meg nem haladó tanidejű
képzés esetén 24 nap

e) felsőfokú oktatási intézményben,
4 éves és ezt meghaladó képzés esetén 31 nap

4. Az egyetemek esti és levelező hallgatói részére já ró  tanul
mányi szabadság illeti meg:

-  a szakmérnökképzésben részt vevő mérnököket,
-  a mérnökközgazdász szak keretében m unkájuk mellett 

közgazdasági tanulm ányokat folytatókat,
-  a felsőfokú Munkavédelmi Tanfolyam hallgatóit,
-  a felsőfokú technikumi végzettséggel kiegészítő egye

temi tanulm ányokat folytatókat,
-  a m érnök-tanár szak esti és levelező tagozatán tanul

m ányokat folytató mérnököket,
-  az okleveles könyvvizsgálói tanfolyam ot végzőket.

5. A Marxizmus- Leninizmus Esti Egyetemek alaptagoza
tain tanulókat és a szakosított tagozatain az

-  esti hallgatókat 24 nap
-  a levelező hallgatókat 31 nap

6. Politikai Főiskola levelező tagozatán 31 nap

7. Az aspiránsképzésben részt vevők tanulmányi 
szabadsága az 1963. évi 19. számú tvr., vala
mint a 20/1963. (VIII. 14.) korm. számú rende
let alapján
-  belföldi és külföldi levelező aspiránsok 

részére heti 1 kutatónap,
-  kandidátusi vizsgára, az értekezés elkészí

tésére és megvédésére az alapszabadságon
felül 34 nap
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-  ösztöndíjas aspiránsok részére 28 nap

-  önálló aspiránsok részére vizsgára és az
értekezés megvédésére 34 nap

8. A BM akadémiák levelező tagozatain tanulók
nak 24 nap

tanulmányi szabadságot engedélyezek.

Az egyes tan tá rgyak  tanulása alól felmentett hallgató 
tanulmányi szabadságából tantárgyanként 5 napot kell 
levonni.

9. A főtiszti vizsgára kötelezettek tanulmányi szabadságára  
a 007/1964. számú miniszteri parancsban foglaltak az 
irányadók.

10. A Pénzügyminisztérium által szervezett tanfolyam okra

-  mérlegképes könyvelői, felsőfokú állam- 
háztartási, árszakértői, okleveles könyv- 
vizsgáló tanfolyam ra 9 nap

-  képesített könyvelői, államháztartási 
tanfolyam ra 6 nap

11. Az ELTE szervezésében működő Idegen Nyelvek Esti 
Tanfolyamára tanulmányi szabadság nem jár.

Külön tanulmányi szabadság a tanulmányok befejezésére

12. A felsőfokú oktatási intézményben fo ly ta to tt  tanulm á
nyok esetén mind az esti, mind a levelező tagozaton ta 
nulókat a szakdolgozat vagy diplomaterv elkészítéséhez, 
valamint az államvizsgára való felkészüléshez megilleti 
a  tanulmányok folyamán összesen

-  a felsőfokú oktatási intézményben, 3 évet
 meg nem haladó tanidejű képzés esetén 17 nap

-  felsőfokú oktatási intézményben, 4 éves és 
ezt meghaladó tanidejű népművelési és t á r 
sadalomtudományi képzés esetén, valamint
a Politikai Főiskola levelező tagozatán 24 nap

-  műszaki, mezőgazdasági, term észettudo
mányi és idegen nyelvű szakképzés esetén 38 nap

(naptári) külön tanulmányi szabadság.

13. A Marxizmus- Leninizmus Esti Egyetemen tanuló hall
gatókat külön tanulmányi szabadság nem illeti meg.
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14. A Marxizmus- Leninizmus Esti Egyetemek szakosított 
tagozatán tanuló hallgatók külön tanulmányi szabadsága 
24 naptári nap, a 3 államvizsgára elosztva (államvizsgán
ként 8 - 8 naptári nap).

15. A műszaki egyetemek levelező tagozatos hallgatói részére 
előírt 3 hónapos m unkagyakorlatokon való részvételt az 
egyetem által m eghatározott időpontban a 3/e, és a 12. 
pontban m eghatározott szabadságon felül kell biztosítani.

A munkagyakorlatokon részt vevő hallgatók a gyakorla
tok idő tartam ára  az oktatási intézményektől díjazásban 
nem részesülhetnek.

Munkaidőkedvezmény

16. A felsőfokú oktatási intézmény esti tagozatán tanulók 
szám ára olyan munkaidő beosztást kell biztosítani, amely 
az előadások látogatását lehetővé teszi. Ha ez nem bizto
sítható, engedélyezni kell, hogy a m unkát a napi munka 
befejezése előtt olyan időpontban abbahagyhassa, hogy 
az előadások kezdetére beérkezhessen. E címen azonban 
a munkaidőkedvezmény tanítási naponként 2 óránál több 
nem lehet.
Ha az oktatási intézmény az előadásokat hetenként össze
vonja, ehelyett hetenként műszaki, mezőgazdasági, te r 
mészettudományi szakképzést biztosító egyetem, főiskola 
esetén legfeljebb 8, felsőfokú technikum és egyéb szak
képzés esetén pedig legfeljebb 6 óra munkaidőkedvez
mény jár .

17. A felsőfokú oktatási intézmény levelező tagozatán ta 
nulók szám ára az oktatási intézmény által előírt kötelező 
foglalkozáson való részvételre szabadnap jár. Ennek m ér
téke nem haladhatja  meg tanévenként

-  műszaki, mezőgazdasági, természettudományi és idegen
 nyelvi szakképzést biztosító felsőfokú oktatási 

intézményben a 30,

-  egyéb felsőfokú oktatási intézmény esetén, 3 évet meg 
nem haladó tanidejű képzésnél a 15, ezt meghaladó 
tanidejű képzésnél a 18, BM akadémiákon a 19 mun
kanapot.

18. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia levelező tagozatán 
tanulókat heti 1 tanulónap, valamint a kötelező összevo
násokon, foglalkozásokon és vizsgákon való részvétel idő
ta rtam ára  munkaidőkedvezmény illeti meg. A szakdolgo
zat elkészítésére (az utolsó év végén) 2 hét szolgálatmen
tességet engedélyezek.
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Vegyes rendelkezések

19. Az általános iskolába való beiratkozást a közvetlen pa
rancsnok, a középiskolákba való beiratkozást pedig a 
felettes parancsnok engedélyezi.

Felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés a parancs
nok javaslata  alapján a BM Tanulmányi és Kiképzési Cso
portfőnökség útján a személyügyi miniszterhelyettes en
gedélyével történhet.

20. A Marxizmus- Leninizmus Esti Egyetemek szakosított 
tanfolyamán esti hallgató az, aki az első szakot, illetve az 
első két évet végzi, levelező hallgató az, aki az első állam
vizsgát sikeresen letette és tanulm ányát a szakosított tan 
folyamon folytatja.

21. Nem adható ki utólag a tanulmányi szabadságnak az a 
része, amelyet a továbbtanuló a tanévre vonatkozó vizsgái 
sikeres letételéhez nem vett igénybe.

22. Ha a továbbtanuló a tanévi vizsgáit előzetes engedély 
alapján 1 tanévnél rövidebb idő alatt teszi le, a rövidített 
tanulmányi időre is a teljes tanévre járó tanulmányi sza
badság illeti meg.

Ha a beosztott egyidejűleg több évfolyamot összevon 
vagy két iskolát is végez, a tanulmányi szabadság csak 
egyszeresen, illetve egy iskolatípus után jár. Ilyen eset
ben a tanulmányi szabadságot a magasabb fokú iskolára 
megállapított mértékben kell a beosztottnak biztosítani.

23. A tanulmányi szabadság tanévismétlés esetén, illetőleg 
külön tanulmányi szabadság a javító államvizsgára való 
felkészüléshez, vagy -  sikertelen diplomaterv védés után
-  az újabb diplomaterv készítéséhez nem jár. A tovább
tanuló, ha az előző tanévben önhibáján kívül nem vette 
igénybe a tanulmányi szabadságát, kérésére a parancsnok 
méltányossági alapon kiadhatja.

24. Amennyiben a továbbtanuló tanulm ányait megkezdi, 
azonban azt sa já t  hibájából abbahagyja  és tanulmányi 
szabadságot igénybe vett, az évi rendes szabadságából le 
kell vonni.

25. A tanulmányi szabadságot az évi rendes szabadság enge
délyezésére jogosult parancsnok lehetőleg a vizsgák előtt 
engedélyezze.

26. Az utasítás rendelkezéseit 1968. évi január hó 1. napjától 
kell alkalmazni. Az 1967/68. tanévre a tanulmányi sza
badságot ezen utasítás alapján kell megállapítani.
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27. Az utasítás kiadásával egyidejűleg a BM I. és IV. főcso
portfőnökének 0012/1964 . számú közös u tasítása  III. fe
jezetét hatályon kívül helyezem.

BENKEI ANDRÁS s. k .,
belügym iniszter

Kapják: M iniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Főcsoportfőnökhelyettesek,
Országos parancsnokok,
Csoportfőnökök,
Csoportfőnökhelyettesek,
Budapesti, megyei rendőrfőkapitányok és helyetteseik, 
Önálló és beosztott osztályvezetők,

 BM iskolák parancsnokai,
Járási, városi (kerületi) rendőrkapitányok,
Országos parancsnokságok területi szervei.

Készült: 560 példányban.
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