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UTASÍTÁSA

a fegyveres erők és fegyveres testületek 
hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló, 

az 1981. évi 33. sz. tvr-rel módosított 
1971. évi 10. sz. törvényerejű rendelet 

belügyminiszteri végrehajtási utasításának módosításáról

Budapest, 1982. évi február hó 2-án.

A fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló, az 1981. évi 33. sz. tvr-rel módosított 
1971. évi 10. számú törvényerejű rendelet belügyminiszteri végre
hajtási utasításának módosítására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

A fegyveres erők és fegyveres testületek hivatásos állományának 
szolgálati viszonyáról szóló, az 1981. évi 33. sz. tvr-rel módosított 
1971. évi 10. számú törvényerejű rendelet belügyminiszteri végre
hajtási utasításának IV. fejezete "A szabadság” című alfejezetében 
foglaltakat az alábbiak szerint módosítom:

1. Az Ut. 97. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A tvr. 30. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a hivatásos ál
lomány tagját a 15 munkanap alapszabadságon felül a követ
kező mértékű pótszabadság illeti meg:
a) szolgálati évek alapján:

25 év és ennél hosszabb szolgálati idő esetén 12 munkanap
21- 24 év szolgálat esetén - 11 munkanap
16- 20 év szolgálat esetén 10 munkanap
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11- 15 év szolgálat esetén 9 munkanap
6- 10 év szolgálat esetén 8 munkanap
3-  5 év szolgálat esetén 6 munkanap
1-  2 év szolgálat esetén 3 munkanap

b) beosztás alapján:
I. kategória:

2-  6 beo. illetménycsoportba
tartozók részére  12 munkanap

II. kategória:
7-  9 beo. illetménycsoportba

tartozók részére 10 munkanap
III. kategória:

10- 14 beo. illetménycsoportba
tartozók részére 8 munkanap

IV. kategória:
15- 18 beo. illetménycsoportba

tartozók részére 6 munkanap
V. kategória:

19- 22 beo. illetménycsoportba
tartozók részére 4 munkanap

VI. kategória:
23- 25 beo. illetménycsoportba

tartozók részére 3 munkanap
A hivatásos állomány tagját a szolgálati évek és a beosztás alap
ján járó pótszabadság közül a kedvezőbb illeti meg.

2. Az Ut. 98. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az egy évnél hosszabb tartamú nappali iskolán, tanfolyamon 
tanuló hivatásos állományú hallgatóknak évi 22 munkanap 
rendes szabadság jár, amelybe nem számít be a tanév közbeni 
oktatási szünidő.”

3. Az Ut. 102. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A hivatásos állomány tagja kérelemre, fontos személyi okból, 
illetőleg a szolgálatképesség fenntartása érdekében rendkívüli 
szabadságban részesíthető:
a) államtitkár és miniszterhelyettes 15 munkanapig
b) főcsoportfőnök-helyettesek, BRFK veze

tője, BM Hőr. országos parancsnoka 11 munkanapig
c) BM Titkárság vezetője, BM csoportfőnö

kök, TOP parancsnoka, Kormányőrség pa
rancsnoka, BM központi szerveinek önálló 
osztályvezetői, a Rendőrtiszti Főiskola pa
rancsnoka, megyei főkapitányok 9 munkanapig

d) BM Forradalmi Rendőri Ezred parancsno
ka, BM csoportfőnökhelyettesek és orszá-
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gos (Kormányőrség) parancsnokhelyette
sek, valamint az ezekkel egy tekintet alá 
eső vezető 7 munkanapig

e) BM központi szervek beosztott osztályve
zetői és az ezekkel egy tekintet alá eső
vezető 5 munkanapig

f) BM központi szervek alosztályvezetői és az
ezekkel egy tekintet alá eső vezető 3 munkanapig

terjedő szabadságot engedélyezhet.”

4. Az Ut. 103. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A rendkívüli szabadság együttes időtartama egy naptári év
ben a 15 munkanapot nem haladhatja meg."

5. Az Ut. 107. pontja hatályát veszti.

6. Az állami tűzoltóság területi szerveinek tagjaira vonatkozó sze
mélyzeti hatáskörökről szóló 020/1973. számú belügyminiszte
ri utasítás 30/b. és 57. pontjában a jutalomszabadság és a rend
kívüli szabadság adományozására vonatkozó rendelkezés hatá
lyát veszti. Az állami tűzoltóság területi szervei tagjainak rend
kívüli szabadságáról a BM Tűzoltóság országos parancsnoka a 
Minisztertanács Tanácsi Hivatalával egyetértésben intézkedjen.

7. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba azzal, hogy rendel
kezéseit 1982. január 1-től kell alkalmazni. Egyidejűleg az 1971. 
évi 10. sz. tvr. végrehajtási utasításának módosítására vonat
kozóan kiadott 7/1975. számú belügyminiszteri utasítás 10. 
pontja hatályát veszti. Az utasítás rendelkezéseit a hivatásos ál
lománnyal teljes mértékben ismertetni kell.

DR HORVÁTH ISTVÁN s. k .,
belügyminiszter

Készült: 3500 példányban.
Kapják: az 1971. évi 10. számú törvényerejű rendelet BM végrehajtási 

u tasításának  elosztója szerint.
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