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A Rendőrség, Határőrség és az Állami Tűzoltóság belügyi szervei 
hivatásos állományú tagjainak szabadságával összefüggő eljárási 
kérdések szabályozására az 1971. évi 10. számú tvr. (a továbbiak
ban: Tvr.) és végrehajtási utasítása (a továbbiakban: Ut.) alap
ján  -  ezekkel egy szerkezetben -  az alábbi

Mh. Ut. 1. Jelen  utasításban foglaltak vonatkoznak a Rendőr
ség, Határőrség és az Állami Tűzoltóság belügyi szervei 
hivatásos állományú tagjaira. Az utasítás rendelkezései 
azokra is értelem szerűen vonatkoznak, akik a Tvr. 22. § (2) 
bekezdése alapján más állami szervnél teljesítenek szol
gálatot.

u t a s í t á s t

(a továbbiakban: Mh. Ut.) adjuk ki:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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Tvr. 30. §. (1) A hivatásos állomány tagját rendes, rendkívüli, 
tanulm ányi és egészségügyi szabadság illeti meg, részére 
illetm énynélküli szabadság engedélyezhető és elismerés
ként jutalom szabadság is adható.

II.

ÉVI RENDES SZABADSÁG

Tvr. 30. §. (2) A rendes szabadság m értéke m inden naptári évben

a) 15 naptári nap alapszabadság és

b) 10 naptári naptól 22 naptári napig terjedő pótszabad
ság.

Tvr. 30. §. (3) A pótszabadság m értékét a szolgálati idő, vagy 
a beosztás alapján kell megállapítani. A hivatásos állo
m ány tagja ezek közül választhat.

Ut. 97. A Tvr. 30. §. (2) bekezdésének b) pontja alapján a hiva
tásos állomány tag ját az alapszabadságon felül a követ
kező m értékű pótszabadság illeti meg:

a) a szolgálati évek alapján:
25 évnél hosszabb szolgálati idő esetén 22 nap,
2 0 - -25 év szolgálat esetén 20 nap,
1 5 - -20 év szolgálat esetén 18 nap,
1 0 - -15 év szolgálat esetén 16 nap,
8- -10 év szolgálat esetén 14 nap,
5- - 8 év szolgálat esetén 13 nap,
3- - 5 év szolgálat esetén 12 nap,
1- - 3 év szolgálat esetén 11 nap,
0- - 1 év szolgálat esetén 10 nap;

b) a beosztás alapján:
I. kategória

(2- 6 bértételbe tartozók részére) 22 nap,
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II. kategória
(7- 9 bértételbe tartozók részére)

III. kategória
(10- 14 bértételbe tartozók részére)

IV. kategória
(15- 18 bértételbe tartozók részére) 

V. kategória
(19 - 22. bértételbe tartozók részére)

VI. kategória
(23- 25 bértételbe tartozók részére) 10 nap.

17 nap,

14 nap,

12 nap.

19 nap,

Ut. 98. Az egy évnél hosszabb tartam ú nappali iskolán, tanfolya
mon tanuló hivatásos állományú hallgatóknak évi 30 nap
tári nap rendes szabadság jár, amelybe nem számít be a 
tanév közbeni oktatási szünidő.

Mh. Ut. 2. A szolgálati évek alapián járó pótszabadság azon 
szabadságidő fokozat szerint vehető igénybe, amelybe a 
hivatásos állomány tagja a szabadság esedékességének 
évében, szolgálati ideje alapján tartozik.
(Tehát: az első szolgálati év befejezéséig 10 nap, az első 
szolgálati év u tán  -  a harm adik szolgálati év betöltéséig 
11 nap, a harm adik betöltött évet követően az ötödik év 
betöltéséig 12 nap a pótszabadság évi m értéke; és így to
vább.)
Szolgálati időként a Tvr. 33. §-a és végrehajtási rendel
kezései alapján m egállapított időt kell figyelembe venni.

Mh. Ut. 3. Ha a hivatásos állomány tagja az állom ánytáblázat
ban m eghatározott kinevezett dolgozói létszám helyet tölt 
be, vagy létszám feletti, az Ut. 97/b) pontja a következők 
szerint alkalmazható:
ha a rendfokozata
-  főtiszti a  III. kategória,
-  tiszti az V. kategória,
-  tiszthelyettesi a VI. kategória
alá tartozónak kell tekinteni.
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Mh. Ut. 4. A rendes szabadság a teljes évi m értékben csak ak
kor jár, ha a szolgálati viszony az egész naptári évben 
fennáll.

Mh. Ut. 5. Töredék év esetén a szabadságnak a szolgálati vi
szonyban tö ltö tt teljes hónapokkal arányos része jár.

Ezt úgy kell megállapítani, hogy az egész évre járó sza
badságból ki kell számítani (egy tizedes pontosságig) az 
egy hónapra esőt és azt szorozni kell a tárgyévben szol
gálati viszonyban tö ltö tt teljes hónapok számával. Amen
nyiben a szorzat töredéknapot is ad, azt egész napra kell 
felkerekíteni.

Mh. Ut. 6. A rendes szabadságot általában egy, vagy két rész
letben kell kiadni, illetve igénybevenni.

Ha a szolgálat érdeke indokolja a szabadság több részlet
ben is kiadható.

Ut. 99. Ha a szabadságot a tárgyév végéig fontos szolgálati, vagy 
egészségi okból nem adták ki, azt az akadályoztatás meg
szűnésével azonnal ki kell adni.

Mh. Ut. 7. A jogszerűen m egállapított rendes szabadságra való 
jogosultság nem évül el.
Több egymást követő évben ki nem vett szabadságot is ki 
kell adni az akadályoztatás m egszűntét követően. Az utó
lagosan kiadásra kerülő szabadság az esedékesség évében 
m egállapított m értékben jár.

Mh. Ut. 8. Ha a szolgálati viszony nyugállom ányba helyezéssel 
történő m egszüntetésére kerül sor, a rendes szabadságot 
a szolgálati viszony megszűnését megelőzően ki kell adni. 
Am ennyiben a jogszerűen járó rendes szabadság kiadá
sára a szolgálati viszony m egszüntetése előtt semmikép
pen sincs lehetőség, a szabadságot pénzben meg kell vál
tani.

Ezt a szabályt alkalmazni kell az állomány tagjának elha
lálozása esetére is azzal, hogy a szabadság megváltás az 
örököst illeti meg.
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Mh. Ut. 9. A szabadságidő pénzbeni m egváltásánál a szolgálati 
viszony m egszűnését megelőző havi -  családi pótlék 
nélküli -  b ru ttó  illetm ényt kell alapul venni és azt har
minccal osztva, a kapott hányadosban kell az egy szabad
ságnapra eső illetm ényt megállapítani.

Ut. 100. Évközben kezdődött szolgálati viszony esetében -  hat 
hónap elteltével -  az évi rendes szabadságot az év hát
ralévő teljes hónapjainak arányában kell kiadni.

Mh. Ut. 10. Az év második felében kezdődött szolgálati viszony 
esetén a szabadságot december hónapban kell kiadni.

Ut. 101. Előzetes letartóztatás, a katonai bíróság által k i
szabott, katonai fogdában végrehajtandó szabadságvesz
tés, illetőleg a szolgálati beosztásból történő felfüggesz
tés időtartam ára rendes szabadság nem  jár. Ha viszont az 
é rin te tt személy -  az előbb em lített eseteket megelőzően 
-  az évi rendes szabadságát teljes egészében igénybe 
vette, úgy a letartóztatás, stb. idejére eső szabadsághánya
dot a következő évi szabadságából le kell vonni.

Ha az eljárás jogerős felm entéssel fejeződött be, az elő
zetes letartóztatás, illetőleg felfüggesztés időtartam ára 
eső visszatartott szabadságot utólag ki kell adni.

Mh. Ut. 11. Nem já r pótszabadság arra  az időre sem, amit a 
hivatásos állomány tagja 30 napot, gyermekgondozás, 
vagy beteg gyerm ek ápolása esetén egy évet meghaladó 
illetm énynélküli szabadságon töltött.

Mh. Ut. 12. Az Ut. 101. és az Mh. Ut. 11. pontjában m eghatáro
zottak fennállása esetén az adott évre járó rendes szabad
ságot az Mh. Ut. 5. pontjában foglaltak értelem szerű al
kalmazásával kell megállapítani.

Mh. Ut. 13. Az adott évre egyszer m ár m egállapított szabadság- 
időt m ódosítani kell, ha a testü le t tagjának

a) körülm ényeiben olyan változás (szolgálati idejének 
módosulása, beosztás változás, előlépés, stb.) követke
zik be, amely a szabadsága m értékére kihat, vagy
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b) a rendes szabadságra jogosító tényleges szolgálatban 
megszakítás (Ut. 101. pont) van.

Mh. Ut. 14. A szolgálati viszony megszűnéséig az arányosan já 
rónál több szabadság igénybevétele esetén az alábbiak 
irányadók:
a) ha a szolgálati viszony a Tvr. 5. § (1) és (2) bekezdés

a) pontja, valam int a 6. § b)- e) pontjai alapján szűnt 
meg, a m unkavállalói igazolási lapon ki kell m utatni, 
hogy az érdekelt meddig van szabadsággal ellátva,

b) a szolgálati viszonynak az 5. § (2) bekezdés b)- e) és 
6. § a) pontjai alkalmazásával történő megszüntetése 
esetén, az arányosan járó t meghaladó szabadságnapok
nak megfelelő illetm ényt a leszerelővei meg kell té rít
tetni. Ha ez nem lehetséges, az összeget, m int a BM 
irán ti tartozást, a m unkavállalói igazolási lapon fel 
kell jegyezni.

Mh. Ut. 15. Áthelyezés esetén az új szolgálati helyen a sza
badságot az áthelyezést követő hónap első napjától (ha az 
áthelyezés a hónap első napjára esik, úgy ettől a naptól) 
az év végéig hátralévő időre meg kell állapítani. A meg
állapított szabadságidőt az áthelyezettnek előző szolgá
lati helye szerinti közvetlen parancsnoka által kiadott 
szabadság átjelentő adatai alapján kiegészíteni, vagy 
csökkenteni kell.

Mh. Ut. 16. Az évi rendes szabadságot a szolgálati feladatok 
zavartalan ellátását biztosító és a testületi tagok kíván
ságát lehetőség szerint figyelembe vevő szabadságolási 
terv  alapján kell kiadni.

Mh. Ut. 17. A szabadság -  indokolt esetben -  a szabadságo
lási tervben m eghatározottól eltérő időpontban is kiad
ható.

Mh. Ut. 18. A szabadság engedélyezésére a közvetlen parancs
nok (vezető) jogosult. Az engedélyezési jogkört azonban 
az eggyel magasabb vezető magához vonhatja.

Mh. Ut. 19. A szabadságon lévő beosztott, ha a szolgálat érdeke 
megköveteli, a szabadságáról annak letöltése előtt vissza
hívható.
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Visszahívás esetén a beosztott szolgálati helyén köteles 
haladéktalanul jelentkezni. A visszahívás következtében 
utazással tö ltö tt idő, illetve az utazás napja a kivett sza
badságba nem szám ítható be.

A szabadságról tö rtén t visszahívás szolgálati ú tnak  minő
sül, a felm erült utazási költséget meg kell téríteni. Ha a 
szolgálati feladatok a szabadság folytatását lehetővé 
teszik, a szabadság helyére történő visszautazás költsége 
a hivatásos állomány tagját szintén megilleti.

III.

RENDKÍVÜLI SZABADSÁG

Ut. 102. A hivatásos állomány tagja, kérelem re fontos személyi 
okból, illetőleg szolgálatképessége fenntartása érdekében, 
rendkívüli szabadságban részesíthető:

-  csoportfőnök, országos parancsnok, 
főkapitány, önálló osztályvezető és 
ezzel egy tek in tet alá eső vezető

-  főcsoportfőnök és főcsoportfőnök
helyettes

-  m iniszterhelyettes
-  belügym iniszter 
terjedő szabadságot engedélyezhet.

Ut. 103. A rendkívüli szabadság együttes időtartam a egy nap
tári évben a 30 napot nem haladhatja  meg.

Mh. Ut. 20. A „Személyzeti M unka R endje” 129. pontjának 
e) alpontjában felsoroltak 10, az f) alpont alattiak  8, a g) 
alpontban m egjelöltek 5 naptári nap rendkívüli szabad
ságot engedélyezhetnek.

Mh. Ut. 21. Rendkívüli szabadság fontos személyi okból (pl. 
házasságkötés, haláleset, családtagját é rt elemi csapás, 
stb.) akkor engedélyezhető, ha az érdekelt rendes szabad
ságát m ár igénybe vette.

15 napig,

20 napig, 
25 napig, 
30 napig,



Ha az állomány tagja huzamos időn át az átlagosnál jelen
tősen fokozottabb igénybevétellel járó szolgálatot teljesí
tett, vagy a szolgálati rendben előírtat gyakran és számot
tevően meghaladó szolgálati időben dolgozott, a rend
kívüli szabadság (szolgálatmentesség) a rendes szabadsá
gától függetlenül engedélyezhető.

Mh. Ut. 22. Rendkívüli szabadság a tárgyév folyamán több 
esetben is engedélyezhető, azonban az Ut. 102. pontjában 
m eghatározott engedélyezési jogkör nem léphető túl.

Mh. Ut. 23. A hivatásos állományú anyát, ha három  18 éven 
aluli és m unkaviszonyban nem álló gyerm eket gondoz, 
évenként 2 m unkanap, m inden további 18 éven aluli gyer
mek után  további 2- 2 m unkanap, azonban legfeljebb 12 
nap rendkívüli szabadság illeti meg.
Fennáll a jogosultság az anya gondozásában lévő 24. évét 
még be nem töltö tt rokkant gyerm ek után  is.

Mh. Ut. 24. Az előző 23. pont szerinti, a közérdekből, valam int 
a sportolók részére az arra  jogosult sport szerv (MTS, 
sportegyesület) külön jogszabályban m eghatározott intéz
kedésére a felkészülésre, edzőtáborra, versenyekre enge
délyezett rendkívüli szabadság az Ut. 102. pontjában meg
határozottaktól és az évi rendes szabadságtól független.

IV.

TANULMÁNYI SZABADSÁG

Tvr. 30. § (4) A tanulm ányi szabadság m értékét és az ezzel 
összefüggő kedvezm ényeket -  a m unkaviszonyban álló 
dolgozókra irányadó rendelkezések elveivel összhangban 
-  az illetékes m iniszter állapítja meg.

Ut. 104. Tanulm ányi szabadság, munkaidőkedvezm ény és a ta 
nulással összefüggő egyéb kedvezm ény annak jár, akinek 
továbbtanulását az illetékes vezető a szolgálat érdekében 
engedélyezte.

Mh. Ut. 25. A továbbtanulót rendes szabadságon (alap +  pót) 
felül tanulm ányi szabadság, külön tanulm ányi szabadság, 
vizsga szabadidő és m unkaidőkedvezm ény illeti meg.
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Mh. Ut. 26. Az állami, belügyi, illetőleg politikai oktatásban 
résztvevő esti és levelező tagozaton tanulók tanulm ányi 
szabadsága naptári napban :

a) gimnázium
esti tagozatán 3 nap,
levelező tagozatán 7 nap,

b) szakközép iskola és technikum
esti tagozatán 7 nap,
levelező tagozatán 17 nap,

c) felsőfokú oktatási intézm ényben 3 évet meg nem 
haladó tan idejű  képzés esetén

esti tagozaton 17 nap,
levelező tagozaton 24 nap,

d) felsőfokú oktatási intézm ényben 4 éves és ezt megha
ladó tanidejű  képzés esetén, M arxista- Leninista Esti 
Egyetem alap- és szakosított tagozaton

esti tagozaton 24 nap,
levelező tagozaton 31 nap,

e) a Politikai Főiskola levelező
tagozatán 31 nap,

Mh. Ut. 27. Az aspiránsképzésben résztvevők tanulm ányi sza
badságát az 1963. évi 19. számú Tvr., valam int a 20/1963. 
(VIII. 14.) Korm. számú rendelet szerint kell biztosítani.

Mh. Ut. 28. A Pénzügym inisztérium  által szervezett m érleg
képes könyvelői, felsőfokú állam háztartási, árszakértői, 
okleveles könyvvizsgáló tanfolyam ra járókat oktatási 
évenként 9 naptári nap; a képesített könyvelői, államház
tartási tanfolyam on résztvevőket 6 naptári nap illeti meg.

Mh. Ut. 29. Ellenkező rendelkezés hiányában a BM iskolák 
közül
-  az egy évnél rövidebb időtartam úakra, a gim

názium okra vonatkozó,
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-  az egy év és az azt meghaladó, de két évet el nem érő 
iskolákra, a szakközépiskolákra vonatkozó,

-  a két éves és az azt meghaladó iskolákra a főiskolákra 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Mh. Ut. 30. Külön tanulm ányi szabadság illeti meg -  az egyéb
kénti  tanulm ányi szabadságon kívül -  a felsőfokú okta
tási intézm ényben folytato tt tanulm ányok esetében mind 
az esti, mind a levelező tagozaton tanulókat, a szakdolgo
zat, vagy a diplom aterv elkészítéséhez, valam int az állam
vizsgákra való felkészüléshez az adott iskolára előírt, 
tanulm ányi idő egész tartam ára:
-  3 évet meg nem haladó tanidejű  képzés esetén 17 

nap,
-  a 4 éves és ezt meghaladó tanidejű  társadalom tudo

m ányi szakképzés esetén, a Politikai Főiskola levelező 
tagozatán 24 nap,

-  műszaki, mezőgazdasági, term észettudom ányi és ide
gen nyelvi képzés esetén 38 nap.

Mh. Ut. 31. M arxista- Leninista Esti Egyetemen csak a sza
kosított tagozaton tanuló hallgatókat illeti meg külön ta 
nulm ányi szabadság államvizsgánként 8- 8 nap.

Mh. Ut. 32. M arxista- Leninista Esti Egyetem szakosított tan 
folyam án esti hallgató az, aki az első szakot, illetve az első 
két évet végzi, levelező hallgató az, aki az első szakból 
sikeresen államvizsgázott, és ezt követően tanulm ányait 
továbbfolytatja.

Mh. Ut. 33. A műszaki egyetemek levelező tagozatos hallgatói 
részére előírt 3 hónapos m unkagyakorlaton való részvé
telt, az egyetem által m eghatározott időpontban a tanu l
m ányi és a külön tanulm ányi szabadságon felül kell biz
tosítani.

Mh. Ut. 34. M unkaidőkedvezmény (szolgálatmentesség) csak a 
felsőfokú oktatási intézm ény esti, illetve levelező tagoza
tos hallgatói számára biztosítható olyan m értékben, hogy
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az az előadások látogatását -  ha az egyébként eltérő 
munkaidőbeosztással nem  biztosítható -  lehetővé tegye.

a) Esti tagozatos hallgatók részére ezen a címen tanítási na
ponként legfeljebb 2 óra m unkaidőkedvezm ény adható. 
E helyett egész napos összevont oktatás esetén a m ű
szaki, mezőgazdasági, term észettudom ányi, szakkép
zést biztosító egyetem, főiskola esetén hetente legfel
jebb 8, felsőfokú technikum  és egyéb szakképzés ese
tén legfeljebb heti 6 óra m unkaidőkedvezm ény jár.

b) A levelező tagozatos hallgatók részére az oktatáson 
való részvételt szabadnap adásával kell biztosítani. En
nek m értéke tanévenként:
-  műszaki, mezőgazdasági, term észettudom ányi és 

idegen nyelvi képzés esetén 30,
-  egyéb felsőfokú szakképzés esetén a három  évet 

meg nem haladó tanidejű  oktatási form ánál 15,
-  három  évet meghaladó tanidő esetén 18,
-  a Rendőrtiszti Főiskolán 19 nap.
Ezen a címen szabadnap csak az oktatás napján ad
ható ki.

Mh. Ut. 35. A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia levelező tago
zatán tanulókat heti 1 tanulónap, továbbá a kötelező fog
lalkozásokon, összevonásokon, és vizsgákon való részvé
tel időtartam ára m unkaidőkedvezm ény illeti meg.

A szakdolgozat elkészítésére az utolsó év végén 14 nap 
szolgálatmentességet kell biztosítani.

Mh. Ut. 36. A tanulm ányi szabadságot nap tári évenként kell 
nyilvántartani.

Mh. Ut. 37. N aptári évben járó szabadság nyilvántartására szol
gáló nyilvántartólapon (2. számú melléklet) tanulm ányi 
szabadság címén a tanév második félévére és a következő 
tanév első félévére igénybevehető szabadságnapokat kell 
beírni.

Mh. Ut. 38. Az igénybevehető tanulm ányi szabadságtól indo
kolt esetben -  egy tanéven belül -  a következő félévi 
tanulm ányi szabadság terhére, illetve javára el lehet térni.
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A tanulm ányi szabadságnak az a része, m elyet a tovább
tanuló a tanévben nem vett igénybe, utólag nem adható 
ki. Ez alól a továbbtanuló kérésére a parancsnok kivételt 
tehet, ha a kérelmező önhibáján kívül nem  vette ki és azt 
tanulm ányi célra kéri.

Mh. Ut. 39. Ha a továbbtanuló a tanévi vizsgáit előzetes enge
dély alapján, egy tanévnél rövidebb idő alatt teszi le, a 
rövidített tanulm ányi időre is a teljes tanévre járó tanu l
m ányi szabadság illeti meg.

Mh. Ut. 40. Ha a beosztott több címen jogosult tanulm ányi sza
badságra, az csak egy, a magasabb iskolatípusra megálla
píto tt m értékben biztosítható részére.

Mh. Ut. 41. Tanév ismétlés esetén, vagy a javító államvizsgá
hoz való felkészüléshez és -  a sikertelen diplom aterv 
megvédése u tán  -  az újabb diplom aterv készítéséhez ta
nulm ányi szabadság nem jár.

Mh. Ut. 42. Am ennyiben a továbbtanuló az adott naptári év
ben tanulm ányi kötelezettségeinek önhibájából nem  tett 
eleget, de a tanulm ányi kedvezm ényeket (szabadság, 
m unkaidőkedvezmény) igénybe vette, azzal arányosan az 
évi rendes szabadságát csökkenteni kell.

Mh. Ut. 43. A tanulm ányi szabadságot lehetőleg a vizsgák előtt 
kell engedélyezni.

V.
EGÉSZSÉGÜGYI SZABADSÁG

Tvr. 30. §. (5) Az egészségügyi szabadság a felgyógyulásig, illető
leg a végső fogyatékosság kialakulásáig jár.

Ut. 105. A Tvr. 30. § (5) bekezdésének megfelelő egészségügyi 
szabadságnak m inősül a betegség (gyógyintézeti ápolás, 
vagy szakorvosi kezelés) ideje alatt, valam int azt köve
tően a teljes felgyógyulás érdekében orvosi javaslat alap
ján  biztosított szabadság.
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Mh. Ut. 44. Orvosi javaslatként BM orvos, vagy az állami egész
ségügyi szolgálathoz tartozó körzeti, illetőleg rendelőinté
zeti orvos javaslata vehető figyelembe. Az orvosi javas
latra  az egészségügyi szabadságot, ha csak rendkívül fon
tos szolgálati érdekkel nem ütközik, engedélyezni kell.

Rendkívül fontos szolgálati érdek esetén is csak átm ene
tileg, a szükséges legrövidebb időre halasztható el az 
egészségügyi szabadság engedélyezése, azonban ebben az 
esetben is csak akkor, ha a halasztás az állomány tagjá
nak egészségi állapotát súlyosan nem veszélyezteti.

Mh. Ut. 45. A betegség hatodik, tbc-s megbetegedés esetén 
tizenkettedik hónapjában az állomány tagját az illetékes 
orvosi felülvizsgáló bizottság elé kell utalni. Az orvosi 
felülvizsgáló bizottság véleményezze a betegség további 
várható alakulását, a felgyógyulás, illetőleg a végső fo
gyatékosság kialakulásának feltételezhető időpontját.

VI.
ILLETMÉNYNÉLKÜLI SZABADSÁG

Ut. 106. A hivatásos állomány tagja részére illetm énynélküli 
szabadságot

 6 hónapig csoportfőnök, országos parancsnok, főkapi
tány,

-  1 évig az illetékes m iniszterhelyettes,
-  1 éven tú l a m iniszter 
engedélyezhet.

Mh. Ut. 46. Illetm énynélküli szabadság általában csak az évi 
rendes szabadság kiadása u tán  engedélyezhető. K ivételt 
képez ez alól, az igazoltan beteg gyerm ek ápolása céljá
ból, valam int a gyermekgondozás érdekében a 20/1967. 
számú m iniszterhelyettesi utasítás alapján igénybevehető 
illetm énynélküli szabadság.

Ezeken a címeken kért illetm énynélküli szabadságot ak
kor is engedélyezni kell, ha a kérelmező évi rendes sza
badsága még rendelkezésére áll.
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Mh. Ut. 47. A 30 napnál hosszabb időtartam ú illetm énynélküli 
szabadság engedélyezéséről állom ányparancsot kell ki
adni.

Ennél rövidebb időtartam ú szabadságról az engedélyező 
vezető 48 órán belül írásban tartozik az illetékes pénzügyi 
szervet értesíteni, állom ányparancsot kiadni nem kell. 

VII.

JUTALOMSZABADSÁG

Ut. 107. A hivatásos állomány tagja részére az illetékes vezető 
kimagasló szolgálatteljesítéséért, dicséretképpen -  külön 
utasításban m eghatározott m értékig -  jutalom szabadsá
got engedélyezhet.

Mh. Ut. 48. A „Személyzeti M unka Rendje” 129. pontjában fel
sorolt vezetők közül a
-  129/a) alatti 30,
-  129/b) a lattiak 25,
-  129/c) alattiak  20,
-  129/d) alattiak  és a BM KEP parancsnoka,

valam int a m inisztérium i osztályvezetők 15,
-  129/e) alattiak  10,
-  129/f) alattiak  8,
-  129/g) a la tt m egjelöltek 5
naptári nap jutalom szabadságot engedélyezhetnek.

Mh. Ut. 49. Jutalom szabadság jutalom üdülés esetén is engedé
lyezhető.

Mh. Ut. 50. Az állomány tagjának a Szolgálati Érdem érem  ki
tün tetés elnyerésének évében jutalom szabadság jár, 
am elynek m értékét a „Személyzeti M unka Rendje” 113. 
pontja állapítja meg.

Mh. Ut. 51. A jutalom szabadságot az engedélyezés évében kell 
kiadni, a következő évre átvinni csak abban az esetben
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lehet, ha december hónapban adományozták. A jutalom 
szabadságot pénzben m egváltani nem  lehet.

Mh. Ut. 52. A jutalom szabadság m egváltásának tilalm a nem 
vonatkozik arra  az esetre, ha a ju ta lomszabadság a szol
gálati viszony megszűnése m iatt nem vehető igénybe.
Ez esetben ezen utasítás 9. pontiában foglaltak szerint 
pénzben meg kell váltani.

VIII.

SZABADSÁGNYILVÁNTARTÁS

Mh. Ut. 53. Valamennyi osztály, önálló alosztály, katonai szer
vezetben működő alegység személyi állománya évi rendes, 
és a tárgyévben igénybe vehető tanulm ányi szabadságá
ról a tárgyévet megelőző év december 10-ig szabadságo
lási tervet köteles készíteni (1. számú melléklet), és azt 
jóváhagyásra a közvetlen magasabb elöljáró elé terjesz
teni.
A főcsoportfőnökök, főcsoportfőnök-helyettesek, országos 
parancsnokok, budapesti és megyei rendőr-főkapitányok 
szabadságolási tervét a BM Titkárság készíti el és a mi
niszter hagyja jóvá.

Mh. Ut. 54. A szabadságolási tervben összlétszámként a szerv 
ténylegesen meglévő hivatásos létszám át kell feltüntetni. 
A három  hónapnál hosszabb időre vezényelteket a vezény
lés helye szerinti szerv szabadságolási tervébe kell fel
venni.

A tényleges létszám ban évközben tö rtén t változás esetén 
a szabadságolási tervet módosítani kell a változásnak 
megfelelően.

Mh. Ut. 55. A hivatásos állomány valam ennyi tagjáról egyéni 
szabadság nyilvántartólapot kell vezetni (2. számú mel
léklet). Erre a m egállapított, illetve engedélyezett vala
m ennyi (évi rendes, tárgyévre m egállapított tanulm ányi, 
rendkívüli, illetm énynélküli, jutalom) szabadságot rá kell 
vezetni.
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A nyilvántartólap adatait a szabadságban beálló változá
soknak megfelelően módosítani kell.

A nyilvántartólap vezetéséről a szabadság engedélyezé
sére jogosult vezető tartozik gondoskodni.

Áthelyezés esetén a nyilvántartólap az eredeti szolgálati 
helyen marad. Az új szolgálati helynek az áthelyezettről 
a szabadságolási tervbe való felvétellel egyidejűleg nyil
vántartólapot kell felfektetni.

Mh. Ut. 56. Az áthelyezett részére az eredeti szolgálati hely 
(a közvetlen elöljáró) szabadság átjelentő lapot (3. számú 
melléklet) tartozik adni.

A szabadság átjelentő lapot a nyilvántartólap alapján kell 
kiállítani, feltün tetve rajta, hogy az eredeti szolgálati he
lyen az áthelyezett a tárgyév elejétől az áthelyezésig eltelt 
időhöz képest arányosan járó szabadságnál m ennyivel 
többet, illetve kevesebbet vett ki.
Az új szolgálati hely az átjelentő lap em lített adatainak 
figyelem bevételével köteles m egállapítani az áthelyezett 
részére az év hátralévő részében még járó szabadságnapok 
számát.

IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Tvr. 30. §. (6) A szabadság tartam a ala tt az illetm ényt folyó
sítani kell. Ha a hivatásos állomány tag ja  a betegségét 
vétkesen maga okozta, az illetm énye legfeljebb 25% -kal 
csökkenthető. A szabadságra vonatkozó egyéb szabályo
kat az illetékes m iniszter állapítja  meg.

Ut. 108. Annak, aki betegségét vétkesen maga okozta, a sza
badság tartam a alatt az illetm ény 75%a jár.

Vétkesen önmaga által okozottnak kell tekinteni a beteg
ségét annak, aki az orvosi felülvizsgáló bizottság, vagy az 
illetékes vezető m egállapítása szerint, megbetegedését, 
sérülését szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból maga 
idézte elő.
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Mh. Ut. 57. Am ennyiben m egállapítást nyert, hogy a megbete
gedés, vagy sérülés szándékosan, vagy súlyos gondatlan
ságból történt, ezt a tény t az illetékes parancsnok hala
déktalanul közölje az illetm ényszám fejtő szervvel.

Mh. Ut. 58. A szolgálatból történő igazolatlan távolmaradótól, 
vagy a saját hibájából szolgálatképtelen állapotban (pl. 
ittasság miatt) megjelenőtől a kieső szolgálati idővel ará
nyos illetm ényt le kell vonni.

Mh. Ut. 59. A rendkívüli állapot esetén valam ennyi szabadsá
got -  az egészségügyi szabadság kivételével -  meg kell 
szakítani és a szabadságon lévők külön felhívás nélkül 
kötelesek szolgálati helyükön haladéktalanul jelentkezni.

Mh. Ut. 60. Jelen utasítást az egész személyi állománnyal is
m ertetni, a szabadságok nyilvántartásával megbízottak 
előtt pedig oktatás tárgyává kell tenni.

Mh. Ut. 61. Jelen utasítás 1972. október 1. napjával lép ha
tályba.

Megjelenésével egyidőben a 12/1964. sz., a 6 /1969. sz. 
főcsoportfőnöki utasítások, valam int az 1/1971. sz. minisz
terhelyettesi utasítás hatályát veszti.

GALAMBOS JÓZSEF s. k.,
r. vezérő rnagy  

mi n isz te rhe lye ttes

A távo llévő  m in isz te rh e ly e tte s  
h e ly e tt

Dr. LANTOS JÓZSEF s. k.,
r. ezredes 

főcsopo rtfőnök -helyettes

K észü lt: 2570 p é ldányban .
F e lte rje sz tv e : m in isz te r e lv tá rsn a k ,
K ap ják : az 1971. évi 10. sz. Tvr. e losztó ja  szerin t.
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....................................................................... 1. sz. melléklet
szerv  m egnevezése

SZABADSÁGOLÁSI TERV 19 . . . .  ÉVRE
ö ss z lé ts z á m : ............... fő



név, ren d fo k o za t
2. sz. m elléklet

SZABADSÁG NYILVÁNTARTÓLAP

nap,

nap,

nap,

nap.

B eütem ezés:

E ngedélyezett szabadságbó l ig én y b ev é v e :

S zabadság
fa j tá ja

K iv e tt
szabadság

id ő ta r ta m a
n ap tó l-n ap ig

K iv e tt 
szabadság- 

napok  szám a
T artózkodás helye

E ngedélyezhető  szab ad ság :

1. Évi rendes szabadság

2. T an u lm án y i szabadság

3.........................................................

Ö sszesen :
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szerv  m egnevezése
3. sz. m elléklet

SZABADSÁG ÁTJELENTŐ

N év:

É vi rendes szabadság : 

T an u lm án y i szabadság :

Ö sszesen:

ren d fo k o z a t: .....................

.....................  n a p tá r i nap,

.....................  n a p tá r i nap,

.....................  n a p tá r i nap,

.....................  n a p tá r i nap ,

n a p tá r i nap,

Az á thelyezés h ó n ap ján a k  végéig  já r t

Az áthelyezésig  ig én y b ev e tt összes 
szabadság

Az á th e ly eze tt az a rán y o san  já ró n á l 
többet, kevesebbe t v e tt k i

n a p tá r i nap , 

n a p tá r i nap. 

n a p tá r i nappal.

 19. hó . . . .  nap .

közvetlen  p a ran csn o k
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