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A BELÜGYMINISZTER-HELYETTES 
2/1990. SZÜGH 

I N T É Z K E D É S E
a külföldi tanintézetekbe vezényelt belügyi hallgatók pénzügyi-anyagi 
ellátásának szabályozásáról szóló 9/1986. belügyminiszter-helyettesi 

intézkedés módosításáról

Budapest, 1990. jan u ár 4-én.

A külföldi tanintézetekbe vezényelt belügyi hallgatók pénzügyi-anyagi 
ellátásának szabályozásáról szóló, a 24/1987. belügyminiszter-helyettesi 
intézkedéssel módosított 9/1986. belügyminiszter-helyettesi intézkedés 
(a továbbiakban: intézkedés) módosítására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az intézkedés 3. pontjába az alábbi rendelkezés lép:
„3. A  hazai illetmény részei: a rendfokozati illetmény a tényleges 

rendfokozat után, a beosztási illetmény az utolsó besorolás sze
rint, a szolgálati időpótlék, valamint a nyelvpótlék, ha a hall
gató a tanintézetben tolmácsolási feladatot végez.
A  hazai illetmény a tanulmányok teljes időtartamára jár. Az il
letményből történő levonásokra a hatályos pénzügyi szabályok 
vonatkoznak.”

2. Az intézkedés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. A külföldi pótlék a tanulmányok teljes időtartamára szóló, az 

eltartottak számától függő járandóság, amelyre a jogosultságot
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csak az általános tanulmányi rendtől eltérő, 30 napot megha
ladó hazai tartózkodás -  gyakorlószolgálat, betegség -  füg
geszti fel. Havi összegét a melléklet tartalmazza.
A  tanulmányok időtartama alatt az első kiutazástól a végleges 
hazautazásig terjedő időtartamot kell érteni, amelynek kezdő 
és befejező időpontjára az állományparancsban meghatározott 
időpontok az irányadók.”

3. Az intézkedés 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. A hivatásos állományú hallgató külföldi járandósága -  a kül

földi tanintézetben való tényleges tartózkodás idejére -  a mel
lékletben meghatározott rendfokozati illetmény.”

4. Az intézkedés 10/a. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) a beosztási illetmény a 26-os beosztási illetménycsoport alsó 

határösszege,”

5. Az intézkedés 11/b. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,b) külföldi járandóságai a kiutazástól a hazatérésig, a külföldi tan

intézetben való tényleges tartózkodás idejére a mellékletben 
meghatározott összegű:
-  hallgatói illetmény,
-  vezetői csoportparancsnoki pótlék,
-  természetbeni élelmezés,
-  élelmezési költségtérítés.”

6. Az intézkedés 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„12. A hallgatót külföldi tanulmányai időtartamára, ha családjával 

együtt a vezénylés helyén lakást bérel, albérleti hozzájárulás 
illeti meg. A hivatalosan igazolt bérleti díjhoz forintban tör
ténő hozzájárulás mértéke egy családtag esetén a havi bérle
ti díj 50%-a, két családtag esetén 60%, három családtag esetén 
70%, négy vagy több családtag esetén 80%, de a kifizetett 
összeg a mellékletben meghatározott forint összeget nem ha
ladhatja meg.”

7. Az intézkedés 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. A hivatásos állományú hallgatót a BM Továbbképző és M ód

szertani Intézet parancsnokával egyetértésben kell a tanul
mányi időben sorra kerülő illetményemelésben részesíteni.”
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8. Az intézkedés 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. A külföldi tanintézetben államvizsgázó hivatásos állományú 

részére a diplomamunkája elkészítésével kapcsolatos költsé
géhez személyenként 60 rubeltől 100 rubelig terjedő összeg
ben diplomakészítési költséghozzájárulás adható. A konkrét 
összeg meghatározására és folyósítására a BM Továbbképző 
és Módszertani Intézet parancsnoka intézkedik.”

9. Az intézkedés 25. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A hallgató külföldi megtakarítása az ellátmány 50%-ának megfe
lelő összeget nem haladhatja meg.”

10. Az intézkedés 25. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. Ha a szabadság idejét (évközi, tanév végi) a hallgató a BM 

Továbbképző és Módszertani Intézet parancsnokának enge
délyével -  a vezénylés helyén tölti, részére a tanintézet já 
randóságot nem folyósít.”

11. Az intézkedés 29. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. A hallgatónak a meghatározott járandóságokra való jogosult

ságon alapul különbözeti követelését a tanulmányok ideje alatt 
valutában kell elszámolni. A különbözeti követelés jo g o ssá - 
gáról a BM Továbbképző és Módszertani Intézet parancsno
ka és az illetékes pénzügyi szerv együttesen dönt, majd a BM 
Továbbképző és Módszertani Intézet által szolgáltatott ada
tok alapján a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség gondos
kodik a jogszerűnek ítélt követelés kielégítéséről.”

12. Az intézkedés 30. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„30. A vezénylésre jogosult elöljáró által megbízott csoportparancs

nok egy tanulmányi évre, utólagos elszámolási kötelezettség 
mellett -  a BM Továbbképző és Módszertani Intézetben -  
az alábbi összegeket veszi át:
a) az esetleges kisebb dologi kiadásokra (helyi közlekedési 

költség stb.) 30 rubel valutaelőleget, amelyből a csoport 
ügyeivel kapcsolatban esetenként jelentkező hivatalos pos
taköltségek, távbeszélőköltségek stb. fedezhetők;

b) a tanintézetenkénti közös rendezvények (április 4., szep
tember 29., tanévzárás) dologi kiadásának fedezésére ese
tenként és személyenként 25 rubel használható fel;
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c) a mérnöki képzést folytató akadémián (főiskolán) tanulók 
részére személyenként 30 rubel, a parancsnoki és más, nem 
mérnöki képzést folytató akadémiákon (főiskolán) évi 15 
rubel tanszervásárlási hozzájárulást, amelyeknek az elszá
molása jegyzék alapján történik.”

13. Az intézkedés 31. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„31. A BM Továbbképző és Módszertani Intézet költségvetésében 

kell tervezni, illetve biztosítani:
a) az évzáró alkalmával az oktatók megajándékozására:

-  rövid tanfolyam esetén 1 000,-  Ft-ot
-  2 hónapot meghaladó tanf. esetén 2 000,-  Ft-ot
-  1 éves képzés esetén 4 000,-  Ft-ot
-  2 éves képzés esetén 6 000,-  Ft-ot
-  3 éve s képzés esetén 8 000,-  Ft-ot
-  4 éves képzés esetén 10 000,-  Ft-ot
-  5 év és a z t  meghaladó

képzési idő esetén 12 000,-  Ft-ot.
továbbá a képzési időtől függetlenül a külföldi tanintéze
tekben tanulmányaikat befejező hallgatók csoportjainak a 
külföldi tanintézetekben rendszeresített vitrinekben elhe
lyezhető egy-egy emléktárgy megvételére 500,-  forintot,

b) hazánk felszabadulása évfordulóján a külföldi tanintéze
tekben rendezett ünnepségeken a tanintézet múzeumában 
elhelyezésre kerülő emléktárgyat.”

14. Az intézkedés 32. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„32. A külföldi tanintézetben tanuló hallgatók jutalmazására és 

rendkívüli segélyezésére évi 4000 rubel fordítható. Az évi ju- 
tal mazás és segélykeret felhasználásáról a BM Továbbképző 
és Módszertani Intézet parancsnoka dönt, amely indokolt eset
ben forintban is kifizethető.”

15. Az intézkedés 38. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„38. A BM Továbbképző és Módszertani Intézet parancsnoka ha

tározza meg, hogy az utazáshoz a hallgató milyen közlekedési 
eszközt vegyen igénybe. A vonattal történő utazás esetén a 
külföldön utazással töltött minden napra -  a külföldi hiva
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talos kiküldetésre vonatkozó szabályok szerint -  valuta-na- 
pidíjat kell biztosítani.

16. Az intézkedés 42/a. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) -  a hallgató egy évet meghaladó képzése esetén az első, majd 

ezt követően a mindenkori tanévkezdésre vonattal történő 
kiutazási, a képzés befejezésekor vonattal történő végleges 
hazautazási, illetve tanév közben az évi öt, egyszeri alka
lommal repülőgépen történő utazási költsége,

-  a rövid tanfolyamokra és a háromhónapos továbbképzés
re utazók ki- és hazautazási, a legalább 5 hónapot elérő és 
az egy évet meg nem haladó továbbképzés esetén az első 
ki- és a végleges hazautazáson kívül egy alkalommal repü
lőgépen történő haza- és visszautazási költsége.”

17. Az intézkedés 42/c. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,c) a hallgató közvetlen hozzátartózójával (házas-, élettárs, gyer

mek, szülő, nagyszülő, testvér) összefüggő jelentős családi ok 
(gyermekszületés, haláleset) bekövetkezése esetén a haza- és 
visszautazás költsége,”

18. Az intézkedés 42/e. alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,e) az egy évet meghaladó képzés esetén kétévenként egy alkalom

mal az itthon élő házastársának, élettársának és gyermekének, 
nőtlen, illetve hajadon hallgató esetén a szülőknek, vonattal 
(II. oszt.) történő kiutazási, illetve hazautazási költsége.”

19. Az intézkedés 42. pontja az alábbi f) és g) alpontokkal egészül ki:
f) a tartós kiküldetésben levő hallgatóval együtt a vezénylés he

lyén külföldön élő és munkát vállalt feleség, valamint kiskorú 
gyermek egy alkalommal évi szabadságra vonattal történő ha
za- és visszautazásának költsége;

g) a felsoroltakon kívüleső utazások az oktatási intézmény hozzá
járulásával saját költségen történnek.”

20. Az intézkedés 43. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„43. A 3 hónapot meghaladó továbbképzések alkalmával repülőgé

pen történő első kiutazás, illetve végleges hazautazás esetén
-  a díjmentesen szállítható súlyhatáron felül -  a Belügy
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minisztérium terhére személyenként 40 kg, egyéb rövid tanfo
lyamok esetén 20 kg poggyászköltség számolható fel.”

21. Az intézkedés 44. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„44. Az öthónapos, illetve az ennél rövidebb időtartamú tanfolya

mok esetében a külföldi oktatási intézmény hozzájárulásával, 
saját költségére egy alkalommal engedélyezhető a hazatérés.”

22. Az intézkedés 17. pontjában a BM Továbbképző Tanfolyam Pa
rancsnokság megnevezés BM Továbbképző és M ódszertan i Inté
zetre változik.

23. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit az 
érintett személyi állománnyal ismertetni kell. Egyidejűleg a 9/1986. 
belügyminiszter-helyettesi intézkedés 9. és 33. pontjai, valamint az 
intézkedés módosítására kiadott 24/1987. belügyminiszter-helyette
si intézkedés hatályát veszti.

DR. ILCSIK SÁNDOR s. k., 
r. vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 750 példányban.
Kapják: a 26/1986. BM parancs elosztója szerint.
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A KÜLFÖLDÖN TANULMÁNYOKAT FOLYTATÓK 
ILLETMÉNYEIRŐL ÉS EGYÉB JÁRANDÓSÁGAIRÓL

A) HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY ILLETMÉNYE

a) Tisztek (tiszthelyettesek) rendfokozati illetménye havonta
R u b e l

altábornagy 480
vezérőrnagy 445
ezredes 410
alezredes 385
őrnagy 360
százados 335
főhadnagy 325
hadnagy 320
alhadnagy 310
törzszászlós 305
zászlós 300
főtörzsőrmester 295
törzsőrmester 290
őrm ester 280
szakaszvezető 270
tizedes 265
Aki a szovjet tanintézettől természetbeni élelmezésben részesül, a rendfokozatára meg
határozott rubel rendfokozati illetménynél

-  a BM HŐ R állományából vezényelt hallgatók 80 rubellal;

-  a BM más szerveitől vezényelt hallgató k 60 rubellal 

alacsonyabb összegre jogosultak.

Melléklet
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F o r i n t
-  egyedülálló esetén (ha nincs eltartott családtagja) 2500
-  egy családtag esetén 3900
-  két családtag esetén 4800
-  három c sa lá d ta g  esetén 5700
-  négy vagy több családtag esetén 6600

B) HALLGATÓK ILLETMÉNYE HAVONTA

R u b e l
a) Hallgatói illetmény a tanulmányi évektől függetlenül

-  rendfokozat nélküli hallgatónak 60
b) Alegységparancsnoki pótlék

-  vezető csoportparancsnoknak 20
-  csoportparancsnoknak 15

C) EGYÉB JÁRANDÓSÁGOK

a) A  hallgatók élelmezési költségtérítése havonta 110

b) Albérleti hozzájárulás: ténylegesen rubelban kifizetett díj forintra átszámított összege 
max. 1700 Ft/hó.

b) Tisztek (tiszthelyettesek) külföldi pótléka
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