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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

21. számú
PARANCSA

1958. november 7.-én.

Ellenőrzéseim és a hozzám beérkezett jelentések alapján megálla
pítottam, hogy a szabadságokkal kapcsolatos - jelenleg érvény
ben lévő - rendelkezéseket nem teljes mértékben tartják be.
A szabadságok engedélyezése legtöbb szervnél nem előre elkészí
tett tervek szerint történik, vagy ha készítenek szabadságolási 
tervet, azt nem tartják be. A személyi állomány túlnyomó része 
egyszerre, a nyári hónapokban veszi ki szabadságát. Ezen időszak
ban a nagyfokú szabadságolások a Belügyminisztérium szerveinek 
munkáját károsan befolyásolják, ütőképességét gyengítik.
Fenti hiányosságok megszüntetése végett megparancsolom:
1./ Minden év december hó 10-ig, szabadságok engedélyezésére 

jogosult vezetőknek /parancsnokoknak/ el kell készíteni az 
irányításuk alatt álló szervek következő évi szabadságolási 
tervét.
Szabadságokat a szabadságolási tervben meghatározott üteme
zés szerint kell kiadni.
Szabadságolási tervet a Belügyminisztérium hivatásos állo
mányában szolgálatot teljesítők évi rendes szabadságáról 
kell készíteni az I. sz. minta alapján a következő szempon
tok szerint:
- összlétszámként mindig az állományban ténylegesen meglévő 

létszámot kell feltüntetni,
- a 3 hónapon túl vezényelteket ott kell a szabadságolási 

tervbe felvenni, ahová vezényelve vannak,
- évközben a szabadságolási terv készítő szervtől áthelye

zetteket a tervből törölni kell, a szervhez helyezette
ket pedig pótlólag fel kell venni,

- havonként szabadságon lévők száma a szerv összlétszámának 
az év I., II., III., IV., X., XI., XII. hónapjában .7 %-nál, 
az év V., VI., VII., VIII., IX. hónapjában 12 %-nál egy- 
szerre több nem lehet. Ettől eltérni csak a B.M. szakmai 
iskolákon és. tanfolyamokon szolgálatot teljesítő vezetők
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és tanárok /előadók/ esetében lehet, akik szabadságukat az 
oktatási idő befejezése után, illetve annak szüneteiben, 
szükség esetén egyszerre is kivehetik.
A szabadságolási terv elkészítésére kötelezett vezetőnek 
a tervet minden év december 15-ig elöljáró vezetőjének 
fel kell terjeszteni, aki azt december 25-ig elbírálás 
és jóváhagyás után köteles visszaküldeni.
Az elöljárók, vezetők kötelesek a szabadságolási terv
ben foglaltak gyakorlati végrehajtását ellenőrizni és 
azt maradéktalanul betartatni. Vegyék figyelembe, hogy 
az állomány minden tagja folyamatosan üdülőben is tölt- 
hesse szabadságát. Ne csak ugyanazon személyek kerülje
nek évenként beutalásra. A beutalásnál vegyék figyelem
be az egészségi állapotot és a végzett munkát. A beuta
lás jogosságának eldöntésére a szerv vezetője /a párt- 
alapszervezeti titkár, a személyzeti felelős bevonásával/ 
jogosult.
Az országos parancsnokok, főosztályvezetők, önálló osz
tályvezetők, budapesti és megyei rendőrfőkapitányok és 
helyetteseik szabadságolási tervét a B.M. Személyzeti 
osztálynak kell jóváhagyás végett a Belügyminiszter Elv
társhoz felterjeszteni.

2./  A szabadságolt személy szabadságának időtartamát és he
lyét /üdülőben töltött-e vagy nem/ a szabadságolási ter
vek készítésére kötelezett szervek titkársága a 2.sz. 
melléklet szerint köteles nyilvántartási könyvben vezet
ni.
 A szabadságnyilvántartási könyv sorszámát - az ellenőrzés 
megkönnyítess végett - minden esetben fel kell jegyezni 
az illető személy neve után a szabadságolási terv meg - 
jegyzése rovatába is.
A szabadságnyilvántartási könyvben az egészségügyi sza
badságon kívül minden szabadságot be kell jegyezni. A 
szervek vezetői felelősek azért, hogy a bejegyzés meg
történjen és senki jogtalan szabadságban ne részesüljön, 
de az előirt szabadságot mindenki megkapja.

Jelen paranccsal ellentétes korábbi utasítások és rendelke
zések érvényüket vesztik.

Horváth Gyula s.k. 
miniszterhelyettes 

Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak 
Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak

Országos Parancsnokok 
Központi fő- és osztályvezetők,
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitányságok, 
Járási, városi, kerületi 
rendőrkapitányságok.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 1. sz. melléklet

MINTA

Összlétszám

ÁBTL - 4.2. - 10-23/21/1958 /3

  Évi szabadságidő havonkénti megoszlása.

Sor- Név:  Rend- Évi össz. szab. napok száma I. II.  III. IV.  V.  VI.  VII. VIII. IX. IX. X. XI.  XII.
szám: Név: fokozat

    

1. Tóth Béla őrgy.  33 1-15 10-28  

2, Kovács István szds.  32   15-30 

3. Kiss László tts.  27 1-15 10-22  

Szabadságon lévők száma: 

 Szabadságon lévők %-a: 



Belügyminisztérium.
SZIGORÚAN TITKOS!
2. sz. melléklet.

MINTA

Nyilvántartás a szabadságon lévőkről.

Sorsz. A szabadságolt 
neve, rendi ok.

Az eng. szabadság 
napok mettől meddig év év 
száma hó, nap hó, nap

A szabadság 
helye /helyei/ 
lakcím,/ker./ 
utca, házszám.

Megjegy-
zés:
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