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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERE

PÉNZÜGYI-ANYAGI-MŰSZAKI ÉS SZEMÉLYÜGYI 
HELYETTESEINEK
18/1987. számú 

EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE

a képzési, továbbképzési költségek Belügyminisztérium terhére 
történő átvállalásának szabályozásáról

Budapest, 1987. évi július hó 6-án.

A képzési, továbbképzési költségek (a továbbiakban: képzési költ
ség) Belügyminisztérium terhére történő átvá lla lásának szabályo
zására -  a polgári alkalm azottak tekintetében a Közalkalm azot
tak Szakszervezetével, az állam i tűzoltóság területi szervei vonat
kozásában a M inisztertanács Tanácsi H ivatala elnökével egyetér
tésben -  kiadjuk az a lábbi

együttes intézkedést:

1. Az együttes intézkedés (a továbbiakban: intézkedés) hatálya 
kiterjed a Belügyminisztérium szervei és az állam i tűzoltóság 
területi szervei (a továbbiakban: szervek) azon hivatásos és
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polgári állományú tag jára , aki hazai á llam i, szakmai képzés
ben, továbbképzésben vagy tanfolyamon -  ideértve az á llam i, 
szakmai és az állambiztonsági szolgálatot ellátóknál a nyelvi 
iskoláztatást -  vesz részt (a továbbiakban: képzésben részt
vevő).

2. Az intézkedés hatálya nem terjed ki:

a) a Belügyminisztérium oktatási intézményeiben, a Rendőr- 
tiszti Főiskolán, az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola 
Tűzvédelmi Tanszékén, a Magyar Néphadsereg által fenn
tartott iskolákon tanulókra;

b) a 18/1980. számú BM paranccsal kiadott Tanulmányi M un
ka Szabályzatában rendezett gépjárművezető képzésre és 
a jogi szakvizsga megszerzésére;

c) a képesítési követelményben kinevezéskor meghatározott 
képesítés megszerzésére, a politikai isko láztatásra;

d) olyan képzésre, továbbképzésre, amely nem jogosít mun
kakör betöltésére (oklevél vagy végbizonyítvány k iad ásá
val), illetve nem valam ely végzettség jogszabályban előírt 
időszakos megerősítését szolgálja.

3. A képzési költséget a Belügyminisztérium á tvá lla lja , ha:

a) a képzésben résztvevő a munkaköréhez előírt végzettség
gel rendelkezik, azonban m agasabb szintű vagy más irá 
nyú beiskolázása szolgálati érdekből szükségessé vált;

b) a képzésben résztvevő jelenlegi munkaköréhez a képesítés 
megszerzése nincs előírva, de a káderutánpótlási tervben 
olyan beosztás e llá tására  van tervezve, amelynek betölté
séhez szükséges a képesítés megszerzése;

c) a képzésben résztvevő kinevezéskori munkaköréhez nem 
volt előírva a végzettség megszerzése, időközben azonban 
a képesítési követelmény módosításra került.

4. A képzési költség átvá lla lását -  a közvetlen vezető, a szerv 
személyzeti osztálya, továbbá polgári alkalmazott esetében 
a szakszervezet helyi alapszervezete javaslata  a lap ján  -  a 
szerv illetmény m egállapítására jogosult vezetője (parancs
noka) engedélyezi.
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5. A képzésben résztvevővel az intézkedés melléklete szerint ta 
nulmányi szerződést kell kötni.

6. A tanulmányi szerződést 4 példányban kell elkészíteni. Az 1. 
számú példányt a képzésben résztvevő, a 2. és 3. számú pél
dányt a szerv személyzeti osztálya, a 4. számú példányt a 
szerv pénzügyi osztálya (szolgálata) kapja.

7. A képzési költség magában foglalja az oktatási díjat, az uta
zási, szállás- és élelmezési költségeket. Az utazási, és é le l
mezési költségek megtérítésére a belföldi hivatalos kikülde
tésre vonatkozó hatályos rendelkezések az irányadók. Az u ta
zásokhoz igénybe vett menetlevélen a „tanulm ányi célból” 
megjelölést kell használni.

8. Ha az oktatási d íjat úgy á llap ítják  meg, hogy az a segéd
anyagok (pl. könyvek munkafüzet stb. költségeit elkülönít
hetően tartalm azza, az oktatási d íjat a segédanyagok nélkül 
kell megtéríteni. Ha a segédanyagok költségeinek e lkülöní
tésére nincs mód, azt meg kell téríteni és a biztosított segéd
anyagot a szervnek be kell vételeznie. Az esetleges géphasz
nálati, biztosítási d íjat és hasonló költségtérítéseket oktatási 
díjként kell figyelembe venni, s azt meg kell téríteni.

9. A képzésben résztvevőt az Állam i Bér- és Munkaügyi Hivatal 
és a Belügyminisztérium vonatkozó jogszabályaiban megha
tározott tanulmányi és munkaidőkedvezmények illetik meg.*

10. A képzésben résztvevő a képzési költséget időarányosan kö
teles visszatéríteni, ha a tanulmányi kötelezettségének önhi
bájából nem tesz eleget, továbbá szolgálati, illetve munka- 
viszonya -  egészségi ok kivételével -  a tanulmányok befeje
zésétől számítva neki felróható okból:
-  felsőfokú oktatásban résztvevő esetében a tanulm ányok

kal megegyező időtartam,
-  a többi oktatási forma esetén 2 év letöltése előtt 
megszűnik.

11. A képzési költség csak az előírt képzési időre téríthető abban 
az esetben is, ha az a képzésben résztvevő hibájából meg
hosszabbodik.

* =  Jelenleg a 15/1982. BMH sz. intézkedés és a 6/1982. (XII. 29.) ÁBMH sz. rendelkezés.
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12. A szerv pénzügyi osztálya (szo lgálata) a tanulmányi szerződés 
4. számú példányának hátoldalán a kifizetett képzési költsé
get folyamatosan vezeti, a bizonylatok m ásolatait csato lja. A 
tanulmányok befejezése után a tanulmányi szerződést, a b i
zonylatok m ásolatait a képzésben résztvevő illetm énytasakjá
ban kell elhelyezni. A szerződésben meghatározott időtartam 
előtt leszerelőkről az illetékes személyzeti osztály kérésére a 
támogatás összegéről a pénzügyi osztálynak (szolgálatnak) 
írásban tájékoztatást kell adni.

13. A képzési költséget a 14/94 , ,Oktatási és kiképzési költséghoz
zá járu lás" költségvetési tételen kell tervezni és elszámolni.

14. A belföldi (külföldi) konferencián, kongresszuson, szimpóziu
mon való részvétel költségeit egyedi engedélyezés a lap ján  le 
het megtéríteni, ha az azokon való részvétel szolgálati érdek
ből válik szükségessé. A költségek megtérítését 5000,-  Ft a latt 
a szerv vezetője (parancsnoka), 5000 ,- Ft felett a BM terv és 
pénzügyi csoportfőnök engedélyezheti. A belföldi (külföldi) 
konferencia, kongresszus, szimpózium esetében tanulmányi 
szerződést kötni nem szabad.

15. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
az 1987. április 1-től kezdődő képzések esetében kell a lk a l
mazni. Folyamatban lévő képzés esetében a már megkötött 
tanulmányi szerződést nem szabad módosítani. Egyidejűleg 
a 8/1985. számú BM terv és pénzügyi és személyzeti csoport
főnöki együttes intézkedés hatályát veszti. Az intézkedésben 
foglaltakat az érintett személyi állom ánnyal ismertetni, a 
pénzügyi, személyzeti munkakörben foglalkoztatottaknak ok
tatni kell.

KISS SÁNDOR s. k., DR. PÉTER JÁNOS s. k.,
r. vezérőrnagy r. vezérőrnagy

belügyminiszter-helyettes belügyminiszter-helyettes

Készült: 1400 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,

államtitkár elvtársnak.
Kapják: a 19/1987. sz. BM utasítás elosztója szerint.
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Melléklet a 18/1987. számú BM pénzügyi-anyagi-műszaki és személyügyi 
miniszterhelyettesi együttes intézkedéshez.

TANULMÁNYI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől a ______________________________________________
(szerv megnevezése)

m ásfe lő l_________________________________________________________________
(anyja neve, lakcíme, személyi száma)

között a következő feltételek szerint:

1. A képzésben résztvevő vállalja, hogy a

(tanintézet megnevezése)

-n. f o l y ó _____________________________________________________________________________
képzés keretében esti, levelező (nem kívánt rész törlendő) tagozaton

______________________________________  képesítést szerez. Ennek érdekében kötelezi
magát arra, hogy tanulmányait folyamatosan, az előírt időtartam alatt, a 
legjobb tudása szerint elvégzi.

2. A szerv vállalja, hogy az intézkedés 3 / . . .  alpontjában foglaltaknak megfe
lelően a képzési költséget átvállalja.
Az oktatási díjat azaz Ft-ot
a képzésben résztvevőnek a befizetést igazoló nyugta (feladóvevény) le
adása után az utazási, szállás- és élelmezési költséget a belföldi hivatalos 
kiküldetésre vonatkozó hatályos rendelkezések szerint megtéríti.

3. A szerződő felek rögzítik, hogy:
-  a képzési idő: félév,
-  a képzés kezdésének ideje:

-  a képzés befejezésének várható ideje:

4. A képzésben résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ezen szerző
désben vállalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget vagy szol
gálati (munka-) viszonya -  egészségi ok kivételével -  a tanulmányok be
fejezésétől számítva neki felróható okból:
-  felsőfokú oktatásban részt vevő esetében a tanulmányokkal megegyező 

időtartam,
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-  a többi oktatási forma esetén 2 év letöltése előtt
megszűnik, a szervtől ezen szerződés alapján kapott támogatást időará
nyosan köteles visszatéríteni, illetve ha a képzési idő a 3. pontban megje
löltet önhibájából meghaladja, további költségtérítésre nem tarthat igényt.

6. A szerv a képzésben résztvevő számára a képzés időtartama alatt az álta
lános tanulmány- és munkaidőkedvezményeket biztosítja.

, 19

P. H.

képzésben résztvevő szerv vezetője (parancsnoka)
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