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Tárgy: A Belügyminisztérium sorállományú harcosainak tiszte
seinek és tiszthelyetteseinek szabadságolásáról,

A Belügyminisztérium sorozott állományának szabadságolásával 
kapcsolatban korábban kiadott rendelkezések nem tükrözik meg
felelően a belügyi fegyveres testületek szolgálatában beállott 
változásokat. Ezenkívül a sorállománynak részére adható egyéb 
kedvezmények sem nyertek mindezideig megnyugtató rendezést, 
Ezért a szolgálatellátás színvonalának emelése, a fegyelmi 
helyzet megjavítása, a beosztottakról való fokozottabb gon
doskodás érdekében

megparancsolom:

1./ A Belügyminisztérium állományában szolgálatot teljesítő 
sorozott állományúakat az alábbiak szerint kell szabad
ságban részesíteni: 
a/ Évi rendes szabadság:

első éves harcosok részére /6 hónapi szolgálat után/
 8 nap

a szolgálat második évétől: 10 "
határőrségnél járőrparancsnokok és a
LOP-nál tűzszerész járőrök részére: 11
tisztesek részére /tekintet nélkül szol
gálati idejükre/:  12 "
tiszthelyettesek részére 14 "

A szabadságolási tervet a Határőrségnél az őrsparancs
nokok, /FEP. pk., T.szd. pk., és a szakalegységek pa
rancsnokai /a LOP-nál és a BM. karhatalomnál a század
parancsnokok készítik el és jóváhagyás céljából a ke
rület-, illetve zászlóaljparancsnokhoz terjesztik fel, 
A szabadságot a jóváhagyott terv alapján az őrs-, 
illetve századparancsnokok engedélyezik.
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A szabadságolási torvet úgy kell elkészíteni, hogy a 
személyi állomány szabadságolása arányosan legyen az 
egész kiképzési évre elosztva és hogy a harckészültség 
rovására ne menjen.
A földműves foglalkozású sorozott állományunkat lehető
leg a nyári mezőgazdasági idénymunkák idején kell sza-
badságoltatni.

b . / Rendkívüli szabadság:
- a családban történt haláleset, súlyos betegség /köz

vetlen hozzátartozó esetén/,
- a családot ért elemi csapás, vagy súlyos szerencsét

lenség esetén,
- és egyéb kivételes esetekben
adható.
A rendkívüli szabadságot a kerület-, illetve zászlóalj
parancsnok engedélyezi. A rendkívüli szabadság időtar
tama egy évben legfeljebb 7 napig terjedhet. A rendkí
vüli szabadság az évi rendes szabadságba nem számítható 
be.

c. / Jutalom szabadság;
azon sorállományú részére engedélyezhető, aki a szolgá
lat ellátásában, a kiképzésben, a politikai felkészült
ségben különösen kimagasló eredményt ér cl.
A jutalomszabadságot a kerület-, illetve zászlóaljparancs
nok engedélyezi.
A szabadsággal való jutalmazásnál a* parancsnokok vegyék 
figyelembe, hogy a sorállományt jutalmazni elsősorban 
a Szolgálati Szabályzat Fegyelmi Utasításában meghatá
rozott jutalmakkal lehet, egyes esetekben természetesen 
szabadsággal is.
A jutalom címén engedélyezett szabadság időtartama egy 
évben a 10 napot nem haladhatja meg.

A jutalomszabadság az évi rendes szabadságba nem számit- 
ható be.

d. / Egészségügyi szabadság:
Egészségügyi szabadságot orvosi javaslat, vagy felül
vizsgáló bizottság döntése alapján a kerület-, illetve 
zászlóaljparancsnokok engedélyezik.
Az orvosi javaslatnak, illetve a felülvizsgáló bizottság 
döntésének olyan irányú javaslatot is kell tartalmaznia, 
hogy a sorállományú, az egészségügyi szabadságot a lak
tanya /elhelyezési körlet/ gyengélkedő szobájában, vagy 
családjánál töltse.
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2. / A sorállományúak részére a következő kedvezmények adha
tók:
a. / Kimenő:

A kimenő az elhelyezési körlet szolgálatmentes időben 
történő elhagyása.
Kimenő engedélyezhető minden sorkatona részére a fog
lalkozás befejezésétől /kötelékrendezéstől/ takaródó
ig. A kimenőt a Határőrségnél az őrsparancsnok, a 
LOP-nál a szakaszparancsnok, a BM. karhatalomnál a 
századparancsnok, különített szakaszparancsnok és 
őrségparancsnok engedélyezi.
A kimenő engedélyezésénél a parancsnok vegye figyelem
be, hogy ezt kedvezményt csak azoknak adhatja meg, 
akiknek a szabályzatban rögzített pihenőidejét bizto
sítani tudja.

b. / Kimaradás:
Kimaradás a kimenő meghosszabbítása a takarodón túl 
meghatározott időpontig.
A BM. karhatalomnál és a LOP-nál a kiváló jelvényes, 
illetve a tűzszerész jelvény II. fokozatával jutalma
zott honvédeknek, valamint a sortiszteseknek és sor- 
tiszthelyetteseknek a szakaszparancsnokok állandó 
kimaradási engedélyt adhatnak.
A kimaradás engedélyezésére, egyébként a kimenőre vo-
natkozó feltételek vonatkoznak.

c. / Eltávozás:
Eltávozás engedélyezhető a sorállományú beosztottak 
részére, a munkaszüneti napot megelőző napon a fog
lalkozás befejezésétől kötelékrendezéstől a munkaszü
neti napot követő nap ébresztőjéig.

A megfelelő harckészültség biztosítása érdekében a parancs
nokok az e pontban meghatározott kedvezményekben a személyi 
állományt csak olyan százalékban részesíthetik, hogy az 
a harckészültség rovására ne menjen.

3. / A Határőrség őrsein és a forgalom ellenőrző pontokon szol
gálatot teljesítő sorállomány részére -a fokozott igénybe
vételre való tekintettel - havonta két szolgálatmentes 
napot kell biztosítani.
A szolgálatmentes napot általában a határőrizeti napnak 
megfelelően 19 órától 19 óráig kell engedélyezni. A sor
állományú az előírt éjszakai pihenőt a körletben köteles 
tölteni.
A sorállományú a szolgálatmentes napot elsősorban katonai 
felszerelésének gondozására, személyi felszerelésének 
rendbehozására és pihenésre használhatja fel. A szolgálat
mentes napját töltő sorállományú az őrs, vagy a FEP. 
parancsnokok engedélyével az őrs körletet elhagyhatja, 
azonban az őrs működési területén belül köteles tartózkod
ni.
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A szolgálatmentes napokat összevonva, valamint a ki nem 
adott szolgálatmentes napokat szabadságként kiadni nem 
lehet.
A kerületek törzseinél, a portyázó és vonatellenőrző al
egységeknél, valamint a szakalegységeknél /műszaki, híradó 
stb./ és más közvetlen alegységeknél szolgálatmentes na
pot biztosítani nem lehet.

4./ A magasabb egység parancsnoka a fegyelmezetlen, különösen 
súlyos mulasztást elkövető harcostól, tisztestől és sor
tiszthelyettestől az alegységparancsnokok javaslatára 
- kivételes rendszabályként - évi rendes szabadságát az
egész kiképzési évre megvonhatja.

5. / Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a szabadságot
engedélyező parancsnok, a szabadságon lévő sorozottat - 
amennyiben ez indokolt - szolgálati helyére visszaren
delheti.

6. / A szabadság időtartamába az utazással eltöltött idő
_ nem számítható be.

7. / Jelen parancsom alapján az illetékes országos parancsno
kok adjanak ki utasítást, melyben részletesen szabályoz- 
zák a szabadságolással kapcsolatos feladatokat.

8./ A sorállományunk szabadságolásáról és a jelen parancsom
ban, meghatározott kedvezményekről szóló korábbi parancsok 
és utasítások, így különösen a belügyminiszter 1955 évi 
55. sz. parancsának 3. pontja, a belügyminiszter első 
helyettese által kiadott 1956 évi 17. sz. parancs hatá
lyukat vesztik.

Minden parancsnok személyében felelős azért, hogy a beosztot
tak szabadságolása a legnagyobb rendben és igazságosan tör
ténjen.
Jelen parancsomat az érintett parancsnokságok a beosztottak 
előtt évente két ízben ismertessék.

  Biszku Béla sk.
belügyminiszter,

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,
Határőrség Parancsnokság 300 pld. 
Légoltalom Orsz. Parancsnokság 5 pld. 
BM. Karhatalmi Parancsnokság 17 pld.
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