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A BELÜGYMINISZTER 

16/1989. BM 
U T A S Í T Á S A

a szolgálati (munka-) idő-rendszerek és az azzal összefüggő 
kérdések újbóli szabályozásáról szóló 1/1982. BM utasítás 

módosításáról

Budapest, 1989. május 23-án.

A szolgálati (munka-) idő-rendszerek és az azzal összefüggő 
kérdések újbóli szabályozásáról szóló 25/1987. BM utasítással 
módosított 1/1982. BM utasítás (a továbbiakban: utasítás) mó
dosítására -  a polgári alkalm azottak tekintetében a Közalkal
m azottak Szakszervezetével egyetértésben -  kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az utasítás 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Az utasítás hatálya k iterjed a BM valam ennyi szervére, 
intézményére, szolgálati helyére, illetőleg ezeknél szolgálatot 
teljesítő hivatásos és főfoglalkozású polgári állom ányú al
kalm azottakra. A BM gyerm ekintézm ényeiben dolgozók, az 
Államigazgatási Főiskola és a VCSÉK Rendőrtiszti Főiskola 
hivatásos és polgári állományú tanárai és a m űvészeti dol
gozók a Művelődési, illetve a Szociális és Egészségügyi Mi
nisztérium  által m eghatározott m unkaidőrend szerin t vég
zik m unkájukat.”
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2. Az utasítás 3. pont e) alpontja helyébe az alábbi rendel
kezés lép:
,,e) szolgálatmentes ünnepnap (m unkaszüneti nap): újév (ja
nuár 1.), nem zeti ünnep (március 15.), húsvét hétfő, felsza
badulás évfordulója (április 4.,) m unka ünnepe (május 1.), al
kotm ány ünnepe (augusztus 20.) karácsony két napja (de
cember 25- 26.), valam int a BM alkalm azottak kivételével 
fegyveres erők napja (szeptember 29.).”

3. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
a személyi állom ánnyal ism ertetni kell. Ezzel egyidejűleg az 
1/1982. BM utasítás m ódosítására kiadott 25/1987. BM u ta
sítás 1. pontja  hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 500 példányban.
Kapják: az 1/1982. BM utasítás elosztója szerint.
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