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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

11/1987. számú 
I N T É Z K E D É S E

a kiképzési, továbbképzési költségek visszatérítésének 
szabályairól

Budapest, 1987. évi április hó 27-én.

A hivatásos állomány szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. 
számú törvényerejű rendelet végrehajtására vonatkozó belügy
m iniszteri utasítás 32. pontjában kapott felhatalm azás alapján 
a kiképzési, továbbképzési (a továbbiakban: kiképzési) költsé
gek visszatérítésének szabályozására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az intézkedés hatálya k iterjed  a Belügym inisztérium  szer
vei és az állami tűzoltóság terü leti szervei azon hivatásos 
állományú tagjaira, akik hivatásos állományba vételük előtt 
hallgatókként, vagy m int hivatásos állom ányúak 10 hónap, 
illetőleg azt meghaladó időtartam ú kiképzésben részesül
tek, ideértve azokat is, akik külföldi tanintézetekben része
sültek képzésben.
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2. A kiképzési költségeknek a 3. pontban m eghatározott m ér
tékű visszatérítésére köteles az,

a) akinek szolgálati viszonya -  tisztek esetében 10 év, il
letve zászlósok, tiszthelyettesek, tisztesek esetén 5 év 
tényleges szolgálati idő letöltése előtt -  lemondás, az 
1971. évi 10. számú törvényerejű  rendelet 5. § (2) bekez
dés e) pontja alapján szűnik meg;

b) akinek szolgálati viszonyát 10 év tényleges szolgálati 
idő letöltése előtt fegyelmi fenyítés, illetve lefokozás 
büntetés kiszabása m iatt, az 1971. évi 10. számú törvény- 
erejű rendelet 5. § (2) bekezdés b), c), d) pontja alapján 
szüntetik meg.

3. A m egtérítési kötelezettség m értéke a kiképzés idejére fo
lyósított összjárandóság (alapilletmény, pótlékok, pótdíjak, 
teljesítm ény-elism erés nyugdíj járulékkal csökkentett össze
gének, valam int ruházati utánpótlási illetmény) 20%-a, a 
M agyar Néphadsereg katonai tanintézet volt hallgatójának 
a tanintézet által előírt összeg.

4. A visszatérítendő költséget úgy kell m egállapítani, hogy a 
3. pont szerint m egállapított összeget kell osztani 10 év elő
írt szolgálati idő esetén 120-szal, 5 év esetén 60-nal. Az így 
kapott hányadost kell szorozni a 10., illetve az 5. szolgálati 
év betöltéséig még hátralévő teljes hónapok számával.

5. Am ennyiben a visszatérítésre kötelezett többféle képzésben 
vett részt, a visszatérítési kötelezettség valam ennyi képzés 
alapján együttesen terheli.

6. A visszatérítendő összeg méltányosságból, családi és szociá
lis helyzetre tekintettel, továbbá a szolgálat ellátásában 
szerzett érdem ek és a leszerelés körülm ényei figyelem bevé
telével a 4. pont szerint m egállapítottnál m érsékeltebb ös
szegben is m egállapítható, illetve különös m éltányosságot 
igénylő indokok figyelem bevételével elengedhető.

7. A térítési kötelezettség szem pontjából a szolgálati időbe a 
kiképzési (tanulmányi) idő nem szám ítható be.

8. A visszafizetési kötelezettséget a szolgálati viszonyt meg
szüntető állom ányparancsban kell elrendelni.
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9. A személyi állom ányra vonatkozó parancsban előírt összeg 
megfizetésére, a tartozás behajtására, az üggyel kapcsola
tos eljárási kérdésekre a K ártérítési Szabályzatban foglal
takat kell alkalmazni.

10. A térítendő összeget annál a pénzügyi szervnél kell nyil
vántartásba venni, amely a leszerelő illetm ényét u to ljára 
folyósította; az állami tűzoltóság terü leti szervei személyi 
állományából leszerelők esetén a BM Tűzoltóság Országos 
Parancsnokság pénzügyi szervénél.

11. A tanulm ányi szerződésszegés alapján fennálló, a polgári 
felsőoktatási intézm ényekbe beiskolázott, belügyi szolgálatot 
teljesítőket terhelő visszafizetési kötelezettségekre külön 
szabály vonatkozik. A M agyar Néphadsereg tanintézetei 
hallgatóinak visszafizetési kötelezettségét a vonatkozó HM 
szabályok szerint kell m egállapítani.

12. Ez az intézkedés 1987. április 1-jén lép hatályba, rendelke
zéseit az é rin te tt személyi állom ánnyal ism ertetni kell.

KISS SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügym iniszter-helyettes

Készült: 700 példányban
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak
K apják: a 18/1980. BM számú parancs elosztója szerint

és pénzügyi osztályok vezetői
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