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EGYÜTTES INTÉZKEDÉSE
a belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felsőoktatási 

intézmények nappali tagozatára történő beiskolázásáról

Budapest, 1983. évi február hó 4-én.

A belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felsőoktatási intéz
mények nappali tagozatára történő beiskolázására kiadjuk az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A felsőfokú végzettségű belügyi szakemberek utánpótlását a 
hivatásos és kinevezett polgári állományú fiatalok (a további
akban: belügyi dolgozók) egyetemek, főiskolák nappali tago
zatán történő képzésével is elő kell segíteni. Ezért a pályázati 
úton, és társadalmi ösztöndíj szerződések kötésével nem pótol
ható tényleges szakemberszükségletet figyelembe véve a pa
rancsnokok tervezzék és kezdeményezzék az arra alkalmas 
belügyi dolgozók beiskolázását.

2. A felsőoktatási intézményekben folyó nappali képzésre beis
kolázhatok azok a belügyi dolgozók, akik:
a) 30. életévüket még nem töltötték be,
b) legalább 3 év belügyi szolgálati idővel rendelkeznek,
c) akik a szerv utánpótlási és beiskoláztatási tervében szere

pelnek,
d) eredményes érettségi vizsgát tettek,
e) egészségileg alkalmasak a tanulmányok folytatására,
f) nyilatkozatban vállalják, hogy az egyetem, főiskola elvég

zése után legalább 10 év belügyi szolgálatot teljesítenek,
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g) akiket a parancsnok javasol, illetve akiknek a pályázatát 
elfogadták.

3. A Belügyminisztériumban és szerveinél első alkalommal 1983. 
március 31-ig, ezt követően minden év november 30-ig egy 
évre előre fel kell mérni az egyetemi, főiskolai végzettséghez 
kötött beosztásokban dolgozók utánpótlásának helyzetét. 
Kiemelten kell kezelni a közgazdasági, műszaki, állam- és 
jogtudományi egyetemi, továbbá pénzügyi-számviteli, mű
szaki és tanárképző főiskolai képesítésű munkaköröket be
töltők utánpótlásának biztosítását.

4. A megállapított szükséglet alapján ki kell választani az egye
temi, főiskolai képzésre javasolható személyeket és a sze
mélyre szóló felvételi javaslatot döntésre fel kell terjeszteni 
a IV. főcsoportfőnök-helyetteshez. A kiválasztáshoz helyi pá
lyázatot is ki lehet írni.

5. A felsőoktatási intézményekbe nappali képzésre kiválasztott 
jelöltek részére biztosítani kell a lakóhelyen szervezett egye
temi, főiskolai előkészítőn való részvételhez szükséges szol
gálati időkedvezményt.
A tanfolyam részvételi díja a résztvevőket terheli.

6. A felsőoktatási intézmények nappali tagozatára beiskolázot
takat a BM Rendőrtiszti Főiskola hallgatói állományába kell 
áthelyezni, állományviszonyuk változatlanul hagyása mellett.

7. A felsőoktatási intézmények nappali tagozatán tanuló bel
ügyi dolgozókat általában a Rendőrtiszti Főiskola nappali ta 
gozatos hallgatói részére megállapított járandóságok illetik 
meg. A járandóságok biztosításáról a BM Rendőrtiszti Főis
kola parancsnoka köteles gondoskodni.

8. A tankönyvek, tansegédletek beszerzésének költségei, vala
mint a tandíj, a beiskolázásra került belügyi dolgozót terhelik.

9. A budapesti székhelyű felsőoktatási intézményekbe felvételt 
nyert -  nem budapesti lakos -  belügyi dolgozók kollégiumi 
elhelyezéséről a BM Rendőrtiszti Főiskola parancsnoka gon
doskodjon.

10. A nem budapesti székhelyű egyetemekre, főiskolákra felvé
telt nyert -  nem székhelyi lakosú -  belügyi dolgozónak kol
légiumi elhelyezés igénybevétele esetén, a BM Rendőrtiszti 
Főiskola kollégiumában fizetendő összeget meghaladó részt, al
bérlet igénybevétele esetén az albérleti hozzájárulást kell meg
fizetni.

11. Azokat a hallgatókat, akik a vizsgakötelezettségüknek nem, 
vagy az utóvizsgákon is elégtelen eredménnyel tesznek ele
get, vissza kell helyezni eredeti szolgálati helyükre.

12. A tanulmányait befejező hallgató beosztásba helyezéséről a 
küldő szerv köteles gondoskodni. A hivatásos állományúak
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előléptetésére -  tanulmányi eredményüktől függően -  a 18/ 
1980. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott Tanulmányi 
Munka Szabályzata 163. pontjában foglalt rendelkezések az 
irányadók.

13. Amennyiben a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán 
végzett hivatásos állományú szolgálati viszonya az iskola befejezésétől

 számított 10 év szolgálati idő eltöltése előtt az 
1971. évi 10. sz. tvr. 5. § (2) bekezdése e) pontja alapján, pol
gári állományú munkaviszonya áthelyezéssel, vagy részéről 
történő felmondással szűnik meg, a tanulmányi idő alatt ré
szükre kifizetett illetmény 20% -át kötelesek visszatéríteni.

14. A visszatérítés módjára a 13/1973. sz. BM h.-i utasítás 7- 12. 
pontját kell értelemszerűen alkalmazni.

15. A 18/1980. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott Tanul
mányi Munka Szabályzata VI. fejezet 238. pontja jelen intéz
kedésünk alapján „nappali” kifejezéssel kiegészül.

16. Az intézkedésben foglaltak végrehajtásáról a BM IV. főcso
portfőnök-helyettes gondoskodjon.

17. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.
Rendelkezéseit első ízben az 1984/85. oktatási év előkészítése 
során kell alkalmazni.
Az intézkedést a személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. PÁ L A NTA L s. k., DR. PÉTER  JÁ N O S s. k.,
r. vezérőrnagy r. vezérőrnagy

miniszterhelyettes miniszterhelyettes

Készült: 670 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak.
Kapják: a 18/1980. sz. BM parancs elosztója szerint.
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