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UTASÍTÁSA

Budapest, 1974. évi december hó 27-én.

Tárgy: A szolgálati (munka-) idő-rendszerekkel összefüggő kérdé
sek szabályozásáról szóló 6/1973. számú belügyminiszteri 
utasítás módosítása.

A heti 44 órás munkaidőt a vonatkozó párthatározatok alapján az 
állami rendelkezések a munkaviszonyban álló dolgozók újabb cso
portjaira terjesztették ki. Folyamatban vannak további intézkedé
sek, amelyek a negyedik ötéves tervidőszak végére a 44 órás mun
kahetet a bérből és fizetésből élőkre általánossá teszik. Ezekre fi
gyelemmel és a Belügyminisztérium szervei technikai ellátottsága 
színvonalának javulására is tekintettel, kiadom az alábbi

u t a s í t á s t .

1. A 6/1973. számú belügyminiszteri utasítás 3. pontja „Vezénylé
ses szolgálati (munka-) idő-rendszer"- című részének b) és d) al
pontja, valamint a 12. pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:

"b) napi szolgálati (munka-) idő személyenként -  legalább 
hét napra előre meghatározva -  kettő naptári hetenként 
88 órás keretben, legalább négy és legfeljebb tizenkettő 
óra. A szolgálati (munka-) idő az adott naptári napról a kö
vetkezőre áthúzódhat, továbbá indokolt esetben osztottan 
is megállapítható.”

,,d) heti pihenőnap a naptári hét havonta előre meghatározott 
bármelyik napja, amelynek azonban havonként egy alka
lommal vasárnapra kell esni.”

" 12. A szolgálati rend szerinti szabad időben teljesített szolgá
lat esetében a vezényléses szolgálati idő-rendszerben fog
lalkoztatott hivatásos állományúaknak azonos tartamú 
szabad idő jár. Az ügyviteli és a kisegítő munkakörbe (26/
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1973. számú miniszteri utasítás 5. sz. mellékletének 15- 
18., 29- 31., 33., 46- 47., 49- 80., 108- 110., 153- 176., 
204- 226., 228- 233., 253- 258. kulcsszámú munkakörei) 
tartozó szerződéses polgári alkalmazottak kérésük szerint 
túlmunkadíjra, vagy a szabad időben teljesített munkával 
azonos tartam ú szabad időre jogosultak.
Az állomány többi tagjának a szabad időben teljesített 
szolgálatáért díjazás, vagy pótlólagos szabad idő nem jár. 
Szabad idejükben közbiztonsági akció, razzia, nyomozó 
portya, operatív akció, biztosítási szolgálat céljára gyakran 
igénybe vett nyomozókat és operatív beosztottakat, ha az 
igénybevétel négy órát meghalad, az illetékes parancsnok 
a következő napi szolgálati idő egy részének letöltése alól 
mentesítheti. A szolgálatmentesség azonban hat óránál 
több nem lehet.”

2. A vezényléses szolgálati (munka-) idő-rendszerben foglalkozta
tott hivatásos állományúak szolgálati folyamatainak jelenlegi 
szervezettségét a szakirányítást végző központi szervek (II/II. 
Csoportfőnökség, Határőrség Országos Parancsnokság, Kor
mányőrség Parancsnokság, III/2. Osztály) vizsgálják felül abból 
a célból, hogy a jelen utasítás 1/b. pontja alapján kieső munka
idő pótlásához:
a) munkaszervezés tekintetében,
b) technikai eszközeik célszerűbb felhasználása,
c) a gyakorlatias szakmai továbbképzés,
d) társadalmi erők szervezettebb felhasználása
vonatkozásában milyen intézkedésekre van szükség és lehető
ség a területi végrehajtó szerveknél.
Erről -  ha azt a végrehajtás megkívánja -  szakirányításuk 
alatt lévő szerveik részére legkésőbb 1975. január hó 15-ig ad
janak ki útmutatót a módszerbeli segítés és a szükség szerinti 
összehangolás, egységesítés céljából.

3. A végrehajtó szervek úgy oldják meg a szolgálat átszervezését, 
korszerűsítését, az állomány szükség szerinti képzését és eliga
zítását, hogy minden érintett beosztott legkésőbb 1975. február 
25-ig ismerje meg a rá vonatkozó 1975. március hó  1 -től érvé
nyes szolgálati rendet és követelményeket.

4. Az útmutatót kiadó szakirányító szervek támogassák a végre
hajtás folyamán felmerülő kérdések megoldását. Szükség sze
rint koordinálják ezeket -  jellegüknek megfelelően -  az "M" 
és Szervezési, a Tanulmányi- és Kiképzési, a Terv- és Pénz
ügyi, a Műszaki Fejlesztési és az Anyagi-Technikai Csoportfő
nökséggel.

5. A munkaidő csökkentés kiterjesztése semmilyen körülmények 
között nem vezethet a közrend, az állam- és közbiztonság, a 
szolgálatellátás színvonalának romlásához.

6. A szolgálatellátást szabályozó rendelkezéseiket, szabályzataikat 
("A Rendőrségi Szolgálati Szabályzata”, „Szabályzat a járőr és
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őrszolgálat szervezéséhez, irányításához és ellátásához" , „Kör
zetmegbízotti Szabályzat”, „A Rendőrség Fogda Szabályzata”, 
„Határőrizeti utasítás”) az illetékes szervek legkésőbb 1975. jú
nius hó 30-ig a szükséghez képest módosítsák.

Jelen utasításom kiadásával, a vezényléses szolgálati (munka-) idő
rendszerben foglalkoztatott hivatásos állomány szolgálati idejének 
kéthetenkénti 96 óráról 88 órára mérséklése tekintetében 1975. 
március hó 1-el lép hatályba.

Elvárom, hogy az érintett beosztottak és parancsnokok, jelentősé
gének megfelelően értékeljék az életkörülmények javítására tett 
újabb intézkedést és saját munkaterületükön mindent elkövesse
nek, hogy a szolgálati érdekek a szolgálati idő csökkentés ellenére 
is maradéktalanul érvényre jussanak.

Felkérem a pártszerveket, hogy a végrehajtás során politikai mun
kával, ellenőrző és nevelő tevékenységgel biztosítsák a szolgálati 
érdekek érvényesülését és minden szinten segítsék a vezetőket (pa
rancsnokokat) az új szolgálati rend kialakításában.

BEN K EI ANDRÁ S s. k.,
belügym iniszter

Készült: 480 példányban.
Kapják: a 6/ 1973. sz. miniszteri utasítás elosztója szerint.

-  3 -

Á B T L -4.2 - 10-22/17/1974 /3


