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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BEL Ü GYMI NI SZTERHELYETTESÉNEK Belügyminiszter-helyettesének

TÁRGY: ő rsparancsnokok, közlekedést és gépjárműveket ellenőrző 
csoportparancsnokok és helyetteseik szolgálatának szabá
lyozása.

A Belügyminiszter Elvtárs 005/1960. számú parancsával rendelte el a 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szerveknél a csoportbeosztású 
szolgálati rendszer bevezetését.

Az említett szervek parancsnokai és ezek helyettesei szolgálatát a 
002/1960. számú belügyminiszterhelyettesi parancs szabályozza.

A kislétszámú rendőrősök összevonása, valamint a körzeti megbízott 
szolgálat szélesítése a csoportbeosztású szolgálati rendszert tovább szi
lárdította. A végrehajtott szervezeti változások szükségessé teszik a 
parancsnokok és helyetteseik szolgálatának újból történő szabályozását.

A szolgálat egységes végrehajtása érdekében

1. Valamennyi rendőrőrsön (területi, vsb., rév), közlekedést és gépjár
műveket ellenőrző csoportnál az őrsparancsnokok, csoportparancs
nokok (továbbiakban parancsnokok) és ezek helyettesei napi 8 óra 
szolgálatot teljesítsenek.

A napi 8 órai szolgálat legfeljebb két részre osztható meg.
Az egyszerre eltöltött 8 órai szolgálat alatt félóra étkezési időt kell 
biztosítani. Ezidő alatt szolgálati helyükről étkezés céljából eltávoz
hatnak.

2. A parancsnokot és helyettesét heti egy szabadnap illeti meg. A sza
badnapokat  úgy kell biztosítani, hogy havonként legalább egy szabad
nap munkaszüneti napra essen.

A parancsnok és helyettese szabadnapon —  rendkívüli esetet kivéve 
—  egy időben nem lehet. Rendkívüli esetben a kapitányság vezetője 
adhat erre engedélyt.
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3. A parancsnok és helyetteseinek szolgálatát egy hétre előre az őrs
parancsnok határidő-naplójában kell megtervezni.

A tervezésnél figyelembe kell venni az operatív helyzetet és az ebből 
adódó feladatokat.

Ennek megfelelően napszakonként vagy ettől eltérően, külön-külön 
és egy időben is elláthatnak szolgálatot. Szolgálatuk nagyobb részét 
ellenőrzésre kötelesek fordítani.

4. A parancsnok vagy helyettese távollétében az őrsügyeletes tiszthe
lyettes, közlekedést és gépjárműveket ellenőrző csoportoknál a ,,K” 
szolgálatos látja el a parancsnoki teendőket. Ilyen esetekben az őrs
ügyeletes tiszthelyettest, illetve ,,K '’ szolgálatost részletesen el kell 
igazítani feladataira.

5. Azokon az őrsökön, ahol 3 helyettes (váltás parancsnok) van rendsze
resítve, szolgálatukat napszakonként, megosztás nélkül kötelesek 
ellátni.

6. A szolgálati nyilvántartásban a parancsnok és helyettesei szolgálatá
nak kezdetét és végét számokkal kell beírni.

A 002/1960. számú miniszterhelyettesi parancs, valamint az ORFK 
Vezetője Közbiztonsági és Vasúti Helyettesei által kiadott " Segédlet"-
ben foglaltak jelen parancsommal ellentétes részeit hatályon kívül 
helyezem.

K ŐRÖSI GYÖRGY
r. ezredes 

miniszterhelyettes

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
Kap ják: Miniszterhelyettesek,

II. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, osztályvezetői, 
Rendőriskolák parancsnokai.
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 260 példányban.
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