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BELSŐ HASZNÁLATRA!

A BELÜGYMINISZTER  
50/ 1990. BM
UTASÍTÁSA

az állami tűzoltóság területi szerveinél alkalmazható szolgálati 
(munka-) idő-rendszerek és az azzal összefüggő kérdések 

újbóli szabályozásáról szóló 4/1982. BM utasítás módosításáról

Budapest, 1990. május 22-én.

Az állami tűzoltóság területi szerveinél alkalmazható szolgálati 
(munka-) idő-rendszerek és az azzal összefüggő kérdések újbóli 
szabályozásáról szóló -  a 24/1988. BM utasítással módosított -  
4/1982. BM utasítás (a továbbiakban: Ut.) módosítására -  az álla
mi tűzoltóságnál működő szakszervezetekkel egyetértésben -  ki
adom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az Ut. 3. pont e) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,e) szolgálatmentes ünnepnap (munkaszüneti nap): az a nap,

amelyet a vonatkozó hatályos jogszabály annak minősít.”

2. Az Ut. 4. pont a) alpont második és c) alpont második, gondo
latjeles bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[a) hivatali szolgálati (munka-) idő-rendszer]
,,-  a heti szolgálati idő 40 óra, amelyet hétfőtől csütörtökig, 

7.30 órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 15.30 óráig 
terjedő időben kell letölteni.”

[c) rugalmas szolgálati (munka-) idő-rendszer]:
,,-  a szolgálati idő heti 40 óra, azonban hetente 6 órát meg 

nem haladó munkaidőtöbblet vagy -hiány a következő hét
re átvihető.”

3. Az Ut. kiegészül az alábbi 4/A és 4/B ponttal:
4/A. A 40 órás munkahétre áttéréshez esetlegesen szükséges 
többletlétszám- vagy bérigényt saját erőforrásból, munkaszer
vezési módszerekkel, belső átcsoportosítással, a szolgálati fel
adatok maradéktalan végrehajtása mellett kell biztosítani.
A váltásos szolgálati (munka-) idő-rendszerbe beosztott dolgo
zók részére az áttérésből adódó többletórákat állományviszony
ra és beosztásra való tekintet nélkül, személyi pótlék formájá
ban -  melynek mértéke 700 Ft/fő/hó - , vagy ahol ennek 
pénzügyi fedezete nem áll rendelkezésre, kéthavonta 1 szolgá
latmentes nap biztosításával meg kell váltani.”
,,4/B. Az a munkakör, amelyben a munka elvégzését reggel
7.30 óra előtt meg kell kezdeni, vagy 16.00 óra után kell foly
tatni (pl. egészségügyi, takarítói, konyhai munkakör stb.), de
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a munkahét hétfőtől péntekig tart, s a napi munkavégzés ideje 
a hivatali szolgálati (munka-) idő-rendszerrel megegyezik, vagy 
annál minden szolgálati (munka-) napon rövidebb, hivatali szol
gálati (munka-) idő-rendszerbe beosztottnak minősül, így mű
szakpótlékra nem jogosít.”

4. Az Ut. 5. pont c) alpontja negyedik, gondolatjeles bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,-  az egész napos, fizetett távollétek idejeként napi 8 órát 

kell figyelembe venni.”

5. Az Ut. 6. pont a) alpontjának zárójeles része helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
,,(Családi pótlék, helyettesítési díj, túlmunkadíjazás nélküli 
bruttó illetményt osztani kell 174-gyel. A kapott hányadost na
pi 1 órai munkaidő-csökkentés esetén 153-mal, 2 órai csökken
tés esetén 132-vel, 3 órai csökkentés esetén pedig 111-gyel meg 
kell szorozni. A kapott összeg a csökkentett illetmény, amely a 
nyugdíjjárulék, a személyi jövedelemadó és egyéb esetleges le
vonások után a dolgozót megilleti.)”

6. Az Ut. 6. pont b) alpontjának első mondata helyébe a követ
kező rendelkezés lép:
„A rugalmas szolgálati (munka-) idő-rendszer bevezetését kö
vetően hétfőtől csütörtökig. 7.30 órától 16.00 óráig, pénteken
7.30 órától 15.30 óráig biztosítani kell a tűzoltó-parancsnoksá
gokon a folyamatos munkavégzést.”

7. Az Ut. 6. pont c) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,c) Az egyes szolgálati (munka-) idő-rendszerekben az egyórai

illetmény megállapításához alkalmazható osztószámok
-  hivatali 174
-  II. sz. (24/48) váltásos 242
-  illetve, ahol a 4/A. szerinti 

megváltás szolgálatmentes nap 
biztosításával történik 230

-  rugalmas és egyéb 174

8. A váltásos szolgálati (munka-) idő-rendszerben dolgozókat il
lető -  a 4/A pontban meghatározott -  megváltással kapcsola
tos kérdéseket a BM Tűzoltóság országos parancsnoka intézke
désben rendezze.

9. Ez az utasítás 1990. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejű
leg az Ut. 13. és 15. pontja hatályát veszti. Az utasítás rendel
kezéseit a személyi állománnyal ismertetni kell.

Készült: 510 példányban. DR. GÁL ZOLTÁN S. k.,
K apják : állam titkárok , belügym inisztérium i á llam titk á r

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, 
főosztályvezetők, 
rendőrfőkapitányok,
BM Tűzoltóság 450 példányban.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Tűzoltóság Országos Parancsnokság

Szám: 93- 42/10/1990.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM  
TŰZOLTÓSÁG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK  

10/ 1990.
INTÉZKEDÉSE

a váltásos (24/48) szolgálatiidő-rendszerben dolgozók 
többletóráinak megváltozásáról

Budapest, 1990. május 22-én.

A belügyminiszter 50/1990. -  a 40 órás munkahét bevezetésével 
kapcsolatos -  utasításának 8. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a váltásos (24/48) szolgálatiidő-rendszerben dolgozók át
térésből adódó többletóráinak megváltására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A váltásos szolgálatiidő-rendszerben dolgozók áttérésből adódó 
többletóráira fizetendő pótlékra a szükséges fedezetet mielőbb 
biztosítani kell.

2. A szolgálatmentes napokat kéthavonta, ütemezés alapján kell 
kiadni, amelyről külön nyilvántartást kell készíteni. Az üte
mezett évi szabadsággal az akkor esedékes szabadnap össze
vonható. A szolgálatmentes nap a betegszabadság és az évi sza
badság idejére is jár.

3. A megfelelő színvonalú szolgálatellátás érdekében a kéthavonta 
esedékes szolgálatmentes napok kiadását az adott időszak első 
szolgálati napján meg kell kezdeni. Ha a kiadott szolgálatmen
tes nap esedékessége még nem járt le (a két hónap nem telt el), 
és a szolgálati viszony bármely okból megszűnik, a szolgálat
mentes napot a szabadságra vonatkozó rendelkezések szerint 
kell kezelni.

4. A szolgálatmentes napok előre nem vonhatók össze, és ilyen 
formában nem adhatók ki. A szabadság, betegség vagy vezény
lés miatt felhalmozódott szolgálatmentes napok egyszerre is ki
adhatók.
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5. A két hónapnál hosszabb időtartamú tanintézetbe vagy más hi
vatali munkarendszerű munkakör ellátására történő vezénylés 
esetén a 2. pont szerinti szolgálatmentes nap a vezénylés idő
tartam ára nem jár.

6. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit 
1990. január 1-jétől kell alkalmazni. Az intézkedést a személyi 
állománnyal ismertetni kell.

DR. HÉRA ATTILA s. k.,
tűzoltó vezérőrnagy, 

a BM Tűzoltóság 
országos parancsnoka
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