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I N T É Z K E D É S E

a belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felső
oktatási intézmények nappali tagozatára történő beisko
lázásáról szóló 3/1983. számú együttes belügyminiszter

helyettesi intézkedés végrehajtásáról.

Budapest, 1985. május 27.

A belügyi szolgálatot teljesítő fiatalok polgári felsőokta
tási intézmények nappali tagozatára történő beiskolázásáról 
megjelent 3/1983. számú személyügyi- és pénzügyi- anyagi 
műszaki belügyminiszter-helyettesek együttes intézkedése 
/a továbbiakban: együttes intézkedés/ 16. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján - a beiskolázások elősegítése érdeké
ben - kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t

1. A jogi végzettségű belügyi szakemberek utánpótlásának biz
tosítása érdekében az állam- és jogtudományi egyetemekre a 
felvételek eredményességét az ELTE Szakmunkás Egyetemi Tan-
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folyamára /továbbiakban: tanfolyam/ történő beiskolázás
sal is elő kell segíteni.

2. A tanfolyamra kerülő jelölt kiválasztására az együttes 
intézkedésben foglaltakat kell alkalmazni az alábbi 
kiegészítésekkel;

a./ A tanfolyamra a jogi egyetemek nappali tagozatára
tervezettek közül az kerülhet beiskolázásra, aki:

- szakmunka végzésére is jogosító érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezik,

- tiszthelyettesi rendfokozattal teljesít szolgálatot,

- a felvételi követelményeknek megfelel.

b./ A felvételt nyert hallgatót vezényelni kell - ál
lományviszonya változatlanul hagyása mellett - a 
tanfolyamra, 10 hónap időtartamra. Illetményéről 
és járandóságáról szolgálati helye köteles gondos
kodni. 

c./ Azt a hallgatót, aki a tanfolyam időszakában
tanulmányi kötelezettségének nem tesz eleget, vagy 
nem kerül felvételre jogi egyetemre, vissza kell 
vezényelni eredeti szolgálati helyére.

d./ A jogi egyetemre felvételt nyert hallgatót át kell
helyezni a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói ál
lományába.
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e./ Azt a hallgatót, akinek szolgálati viszonya a 
tanfolyam befejezésétől számított öt év 
szolgálati idő eltöltése előtt az 1971. évi 
10. sz. tvr. 5. §. /2/ bekezdése e./ pontja 
alapján szűnik meg, a tanulmányi idő alatt 
részére kifizetett illetmény 20 %-át köteles 
visszatéríteni.
A visszatérítés módjára a 13/1973. számú 
belügyminiszter-helyettesi utasítás 7-12 
pontját kell értelemszerűen alkalmazni.

3. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.
Rendelkezéseit első alkalommal 1985/86-os tanévben 
kizárólag budapesti lakással rendelkezőkre kell al
kalmazni.
A tapasztalatok alapján a beiskolázások rendjéről 
a későbbiekben külön intézkedem.
Az intézkedésben foglaltakat a személyi állománnyal 
ismertetni kell.

KISS LAJOS r.vezérőrnagy 
főcsoportfőnök-helyettes

Készült : 1 2 0  pld-ban
Felterjesztve: miniszter, államtitkár,

miniszterhelyettes elvtársiknak
Kapják: elosztó szerint
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