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A MAGYAR N ÉPKÖ ZTÁRSASÁG  
BEL ÜGYMINISZTERHEL YE

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 005. számú parancsa 
alapján „Csoportbeosztású szolgálati rendszer” bevezetésének végrehaj
tása érdekében

Csoportbeosztású szolgálati rendszert kell bevezetni a mozgóőrszem, 
járőr, objektumőr, fogdaőr szolgálatot ellátó beosztottak részére a köz- 
rendvédelmi, közlekedésrendészeti őrsökön, az ORFK. Vasúti Osztály 
szerveinek közrendvédelmi állományánál, valamint a fogdaőrségeknél.
A csoportbeosztású szolgálatot ellátók három csoportban, napszakon
kénti váltással, egyhetes fordulókkal, napi 8 óra közbiztonsági szolgála
tot teljesítenek, 30 perces pihenővel.
Kötelesek szolgálatba történő vezénylésük előtt 30 perccel eligazításon 
megjelenni, bevonulás után parancsnokuknak beszámolni és jelentésüket 
megírni.
A beszámolás és jelentésírás ideje 1 óránál több nem lehet.
A csoportbeosztású szolgálatot ellátókat minden héten egy teljes szabad
nap illeti meg. Ezt csak készültség, riadó vagy fegyelmi fenyítés esetén 
szabad megvonni. Havonta egy szabadnapot munkaszüneti napon kell 
kiadni.
A mozgóőrszem, járőr, objektumőr, fogdaőr szolgálaton kívül a csoport
beosztású szolgálatot ellátók készenléti, felügyeleti és esetenként őrs
ügyeletes tiszthelyettesi szolgálatot látnak el.
Készenléti szolgálatra valamennyi városi bel- és külterületi rendőrőrsön, 
valamint a járásszékhelyi rendőrőrsökön napszakonként 1 főt kell beosz
tani. Ez a szolgálat közbiztonsági szolgálatnak számít. A megyei, buda
pesti közrendvédelmi osztály vezetője azokon az őrsökön, ahol ez indo
kolt, egy napszakban 2 főt is beoszthat készenléti szolgálatba.
A felügyeleti szolgálatot — a sportrendezvényeket kivéve — pihenő 
időből kell ellátni, úgy, hogy 1 rendőr havonta 2 felügyeleti szolgálat
nál többet ne teljesítsen. Sportrendezvények biztosítását közbiztonsági 
szolgálatból kell ellátni.
A parancsnokok, parancsnokhelyettesek, őrsügyeletes tiszthelyettesek 
és a járási, városi, kerületi kapitányságok fogdáinál szolgálatot teljesítő 
fogdaőrök szolgálatát az alábbiak szerint szabályozom:
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Az őrsparancsnokok azokon az őrsökön, ahol 2 helyettes van rend
szeresítve vagy rendszeresített helyettes nincs, napi 8 órai szolgála
tot kötelesek teljesíteni. A napi 8 órai szolgálatukat egy hónapra 
előre elkészített és a közrendvédelmi parancsnok által jóváhagyott 
ütemterv szerint folyamatosan vagy megosztva kötelesek ellátni. 
A napi 8 órai szolgálatot teljesítő őrsparancsnokokat heti 1 szabad
nap illeti meg, amit úgy vehetnek igénybe, hogy havonta legalább 
egy-egy esetben szombati és munkaszüneti napon is kötelesek szol
gálatot teljesíteni.
Azokon az őrsökön, ahol 1 őrsparancsnokhelyettes van rendszere
sítve, az őrsparancsnok 24 órás váltással látja el szolgálatát. Szol
gálata 07,30 órától másnap 08,00 óráig tart. Ugyanígy látják el 
szolgálatukat az őrsparancsnokhelyettesek is. A 24 órás váltású  
szolgálatot ellátó őrsparancsnokot, valamint az őrsparancsnokhe- 
lyetteseket havonta plusz 1 szabadnap illeti meg.
Az őrsparancsnokok szolgálati idejük nagyobb részét a beosztottak 
eligazítására, ellenőrzésére és beszámoltatására, kisebb részét a 
belső munkák végzésére kötelesek fordítani. Ellenőrzésük 30 szá
zalékát éjszaka kötelesek foganatosítani.
Az őrsügyeletes tiszthelyettesi szolgálatot azokon az őrsökön, ahol 
állandó őrsügyeletes tiszthelyettes van rendszeresítve, 24 órás vál
tással kell ellátni. Szolgálati idő kezdete és vége azonos a 24 órás 
váltású szolgálatot ellátó őrsparancsnokokéval és részükre is havi 
plusz 1 szabadnapot kell biztosítani. Ahol állandó ügyeletes tiszt- 
helyettes rendszeresítve nincs, csoportbeosztású szolgálati rendszer 
szerint napszakonkénti váltással történik ennek a szolgálatnak az 
ellátása. Ugyanígy történik a szolgálatellátás akkor is, amikor az 
állandó őrsügyeletes tiszthelyettes plusz szabadnapját tölti.
A járási, városi, kerületi kapitányságok fogdaőrei a 12 410/1959. 
sz. ,,Fogdaszabályzat” -ban meghatározottak szerint látják el szol
gálatukat.

Jelen parancsommal egyidejűleg az 1957. évi 30., 32. sz. belügyminisz
terhelyettesi parancsokat, valamint az ezeket módosító utasításokat hatá
lyon kívül helyezem.
Utasítom Közbiztonsági és Vasúti Helyetteseimet, hogy segédlet formá
jában adják ki a csoportbeosztású szolgálat részletes szabályait, a szol
gálati segédletek leírását és vezetési módját. Továbbá a Belügyminiszter 
Elvtárs 005. számú parancsában meghatározott határidő szem előtt tar
tásával készítsenek ütemtervet a csoportbeosztású szolgálat fokozatos 
bevezetésére.
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miniszterhelyettes
az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője

Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak,

BM. II. Főosztály vezetője,
BM. Személyzeti Főosztály vezetője, 
ORFK. vezetőjének helyettesei,
BM. Szervezési, Tanulmányi Oszt. vezetője 
ORFK. osztályvezetői,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, 
vasúti kapitányságok vezetői.


