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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Szám: 10 — 260/1959.

SZIGORÚAN TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTá RSASá G 
ELNÖKI TANá CSá NAK

1959. évi 105. sz. határozata és annak végrehajtási utasítása 
a Belügyminisztérium hivatásos és tartalékos 

személyi állományának szolgálatáról

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATÁSOS SZEMÉLYI 
ÁLLOMÁNYA

H. 1. A Belügyminisztérium hivatásos személyi állománya
a rendőrség, 
a határőrség, 
a karhatalom, 
a légoltalom, 
a büntetésvégrehajtás és
az állami tűzoltóság hivatásos szolgálatot teljesítő 
tábornokaiból, főtisztjeiből, tisztjeiből, tiszthelyette
seiből, tiszteseiből és legénységi állományú, valamint 
irodai rendfokozatú beosztottaiból tevődik össze.

H. 2. A jelen határozat hatálya kiterjed a rendőrség, a bün
tetésvégrehajtás és az állami tűzoltóság hivatásos sze
mélyi állományára.
A határőrség, a karhatalom és a légoltalom hivatásos 
személyi állományára a Népköztársaság Elnöki Taná
csának a Néphadsereg hivatásos állománya szolgálatá
ról szóló 1959. évi 106. számú határozata vonatkozik.
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Ut. 1. A határozatban és a végrehajtási utasításban 
„rendőrség” megjelölés alatt a Politikai 

 Nyomozó Főosztály beosztottait is érteni kell. 
A Határőrség, a Karhatalom és a Légoltalom 
irodai rendfokozatú állományára a Belügy
minisztérium hivatásos és tartalékos szemé
lyi állományának szolgálatáról szóló határo
zat rendelkezéseit kell alkalmazni.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY FELVÉTELE.

H. 3. A Belügyminisztérium személyi állományába csak 
politikailag és erkölcsileg megbízható, büntetlen elő
életű, a szolgálat ellátására megfelelő előképzettség
gel, rátermettséggel rendelkező, egészségileg alkal
mas személy tartozhat.

H. 4. A személyi állományba való felvétel hivatásos állomá
nyúak esetében — önkéntes jelentkezés, pályázat, 
más szervtől történő átvétel útján — kinevezéssel tör- 
ténik.

H. 5. A hivatásos állományba általában azokat a személye
ket lehet kinevezni, akik:
— az első tényleges katonai szolgálatukat már telje

sítették, vagy az alól mentesítést kaptak, illetve 
az első tényleges katonai szolgálatra kötelező élet
kornál idősebbek (ezek a feltételek nőkre nem 
vonatkoznak),

— a belügyi szolgálatot élethivatásuknak tekintik,
— tiszti kinevezés esetében férfiak 23., nők 20. élet

évüket betöltötték és legalább középiskolai, vagy
azzal egyenértékű végzettséggel,
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tiszthelyettesi és legénységi állományúvá történő 
kinevezés esetében férfiak 23., nők 20. életévüket 
betöltötték, de 35. életévüknél nem idősebbek és 
legalább 8 általános iskolai végzettséggel, 
irodai állományúvá történő kinevezés esetében 
férfiak 23., nők 18. életévüket betöltötték és leg
alább általános iskolai végzettséggel és az irodai 
munkakörök ellátásához szükséges szakismeretek
kel rendelkeznek,

— önként vállalják a belügyi szolgálattal járó köte
lezettségek teljesítését.

H. 6. A személyi állományba való felvételnél előnyben kell 
részesíteni a régi munkásmozgalmi harcosok, parti
zánok, az ellenforradalom leverésében karhatalmi szol
gálatot teljesített beosztottak, a Belügyminisztérium 
hivatásos, nyugállományú és elhalt beosztottainak 
gyermekeit, valamint azokat, akiknek az ellenforra
dalom elleni harcban való érdemeikért a „Munkás- 
Paraszt Hatalomért” emlékérmet adományozták.

H. 7. A belügyminiszter indokolt esetben a felsorolt felté
telektől eltérően is engedélyezheti egyes személyek
nek a Belügyminisztérium állományába való felvételét.

H. 8. A személyi állományba felvett személynek — felvé
telét követően — esküt kell tennie.

H. 9. A személyi állományba való felvétel részletes szabá
lyait a belügyminiszter állapítja meg.

Ut. 2. A személyi állományba való felvétel szabá
lyait a „BM. személyi állománya felvételére 
és leszerelésére vonatkozó szabályzat” tartal
mazza.
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PRÓBAIDŐS SZOLGá LAT

H. 10. A Belügyminisztérium hivatásos állományába felvett 
személyek közül a tiszti, tiszthelyettesi és irodai be
osztásba kerülőket a felvételt követő egy évig, legény
ségi állományúakat 6 hónapig ideiglenes jelleggel kell 
kinevezni.

H. 11. A próbaidős szolgálatot teljesítőket — beosztásuk jel
legétől függően — a szolgálati titok követelményei
nek szemelőtt tartásával, fokozatosan kell oktatni fel
adataik ellátására, kötelezettségeik megtartására.

H. 12. A próbaidős szolgálatot teljesítők közül a tiszteket 
alhadnagynak, tiszthelyetteseket őrmesternek, az iro
daiakat írnoknak kell kinevezni.
A legénységi állományúak megjelölése a próbaidő 
alatt a testülettől függően: rendőr, tűzoltó, illetve 
bv. őr.

H. 13. A próbaidős szolgálatot ellátó személy — amennyiben 
a követelményeknek nem felel meg, vagy az előírt 
vizsgát nem teszi le — a személyi állományból elbo
csátható. Elbocsátás esetén két heti illetményének 
megfelelő leszerelési illetmény illeti meg.

H. 14. A próbaidős szolgálatot ellátó személyeket a részükre 
külön meghatározott illetmény és ruházat illeti meg. 
6 hónapi belügyi szolgálat elteltével a rendfokozatba 
kinevezett beosztottak részére járó alapszabadságot 
és a beosztásuk után járó szabadságot (40. pont) vehe
tik igénybe. Egyebekben rájuk a véglegesített beosz
tottakra meghatározott jogok és kötelezettségek vonat
koznak.

H. 15. A próbaidős szolgálatot ellátó beosztott egy, illetve 
fél év elteltével a testületet és a szakmai munkát érintő
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alapvető rendelkezésekből vizsgát tesz. A vizsga sike
res letételét követően az illetékes parancsnok által 
készített minősítés alapján a beosztottat véglegesí
teni kell.

H. 16. A próbaidős szolgálat időtartamába be kell számítani
— a felvételt követő egy éven belül a szolgálat ellá

tásával kapcsolatban iskolán (tanfolyamon) töltött 
időt,

— a továbbszolgálatban eltöltött időt.

H. 17. A belügyminiszter indokolt esetben a hivatásos állo
mányba elsőízben felvett beosztottat megfelelő szak
mai, illetőleg politikai képzettsége alapján a próba
idős szolgálat letöltése nélkül végleges jelleggel ki
nevezheti.

Ut. 3. A vezetők (parancsnokok) kötelesek a próba
idős szolgálatot teljesítő beosztottakat szol
gálati idejük alatt fokozott figyelemmel kí
sérni, személyi körülményeiket, adottságai
kat megismerni. Kötelesek minden segítséget 
megadni ahhoz, hogy az előírt vizsga anya
gát képező alapvető ismereteket elsajátítsák. 
A próbaidős szolgálatot teljesítő személyek 
illetményét a véglegesített beosztottakra vo
natkozó beosztási és rendfokozati illetmény 
alapján — a szolgálati időpótlék nélkül — 
kell megállapítani. Ruházati ellátásukat — 
az egyenruhás, vegyesruhás és polgári nor
mába soroltak — csökkentett norma alapján 
kapják.
A próbaidős szolgálat letöltése után a szemé
lyi állományban véglegesített beosztott ré
szére véglegesítési okmányt kell kiadni.
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RENDFOKOZATBA VALÓ KINEVEZÉSI JOG

H. 18. Ezredesi rendfokozatba a Forradalmi Munkás-Paraszt- 
Kormány, tábornoki rendfokozatba — a belügymi
niszter javaslatára, a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány előterjesztésére — a Népköztársaság Elnöki 
Tanácsa nevez ki.
Tiszti rendfokozatba való kinevezés joga alezredesig 
bezárólag a belügyminisztert illeti meg.
Tiszti rendfokozatba lehet kinevezni azokat a tiszt- 
helyetteseket, akik a tiszti beosztás betöltésére alkal
masak és a tiszti vizsgát eredményesen letették.

•

A hivatásos tiszthelyettesi, tisztesi, valamint az iro
dai állomány rendfokozataiba való kinevezésre jogo
sult vezetők (parancsnokok) körét a belügyminiszter 
állapítja meg.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RENDFOKOZATAI

H. 19. A Belügyminisztérium személyi állományában a rend
fokozatok sorrendje a következő:

Tábornokok:
vezérezredes,
altábornagy,
vezérőrnagy.

Főtisztek:
ezredes,
alezredes,
őrnagy.
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Tisztek:
százados,
főhadnagy,
hadnagy,
alhadnagy.

Tiszthelyettesek:
főtörzsőrmester,
törzsőrmester,
őrmester.

Tisztesek:
szakaszvezető, 
tizedes, 
őrvezető.

Legénység:
rendfokozat nélküli.

Irodai rendfokozatnak: 
irodaigazgató,
I. o. főtiszt,

II. o. főtiszt,
I. o. tiszt,

II. o. tiszt,
I. o. segédtiszt,

II. o. segédtiszt, 
írnok.

A rendfokozatot a fegyveres és rendészeti szervhez
való hovatartozás megjelölésével kell használni.
(Rendőrség (r.), Büntetésvégrehajtás (bv.), Állami
Tűzoltóság (tü.).
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Ut. 4. A Belügyminisztérium személyi állományába 
tartozó beosztottak részére járó jogosultsá
gok megállapítása szempontjából az irodai 
rendfokozatok közül
irodaigazgató 
I. o. főtiszt 

II. o. főtiszt 
I. o. tiszt 

II. o. tiszt 
I. o. segédtiszt 

II. o. segédtiszt

rendfokozat őrnagy, 
rendfokozat százados, 
rendfokozat főhadnagy, 
rendfokozat Hadnagy, 
rendfokozat alhadnagy, 
rendfokozat főtörzsőrm., 
rendfokozat tőrzsőrm.

írnok rendfokozat őrmester
rendfokozattal esik egy tekintet alá.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY ELŐLÉPTETÉSE

H. 20. A rendfokozatba való előlépés lehet: 
soronkövetkező és 
soronkívüli.

SORONKÖVETKEZŐ ELŐLÉPTETÉS

H. 21. A beosztottat a rendfokozatára megállapított szolgá
lati idő letelte után — megfelelő minősítés esetén 
— soronkövetkező rendfokozatba kell előléptetni, 
amennyiben az új rendfokozat megfelel az illető szer
vezetszerű beosztására az állománytáblázatban meg-
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állapított rendfokozatnak és ellene fegyelmi vagy 
büntető eljárás nincs folyamatban, illetve vele szem
ben nincs fegyelmi határozat érvényben.
A belügyminiszter kivételes esetben az állománytáb
lázatban megállapított rendfokozatnál eggyel maga
sabb rendfokozatba nevezheti ki azt a beosztottat, aki 
azt munkájával és magatartásával kiérdemelte.

Ut. 5. A határozat 21. pontjában említett fegyelmi 
határozat alatt az olyan fegyelmi fenyítést 
kell érteni, amely a soronkövetkező rendfo
kozatba való előléptetést kizárja (rendfoko
zatba való visszavetés), illetve a várakozási 
időt fegyelmi fenyítésül meghosszabbítja.

H. 22. A hivatásos tiszti állomány rendfokozataiban a soron
következő előléptetés joga a belügyminisztert illeti 
meg. 
A hivatásos tiszthelyettesi, tisztesi és legénységi, 
valamint az irodai állomány rendfokozataiba a soron
következő előléptetésre jogosult vezetők (parancsno
kok) körét a belügyminiszter állapítja meg.

EGYES RENDFOKOZATOKBAN ELTÖLTENDŐ 
SZOLGá LATI (VÁRAKOZÁSI) IDŐ

H. 23. A Belügyminisztérium összes szerveinél a hivatásos 
állományú beosztottak által az egyes rendfokozatok
ban eltöltendő várakozási idő a következő:
Tábornokok:

vezérezredes,
altábornagy
vezérőrnagy

nincs meghatározva 
nincs meghatározva 
nincs meghatározva
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Főtisztek:
ezredes
alezredes
őrnagy

nincs meghatározva 
nincs meghatározva 
6 év

Tisztek:
százados 
főhadnagy 
hadnagy 
alhadnagy

5 év 
4 év 
3 év 
2 év

Tiszthelyettesek:
főtörzsőrmester
törzsőrmester
őrmester

nincs meghatározva 
5 év 
4 év

Tisztesek:
szakaszvezető
tizedes
őrvezető

3 év 
2 év 
1 év

Legénység:
rendfokozat nélkül fél év

Irodai rendfokozat: 
irodaigazgató, nincs meghatározva
I. o. főtiszt,

II. o. főtiszt,
8 év 
6 év

I. o. tiszt, 
II. o. tiszt,

4 év 
4 év

I. o. segédtiszt, 
II. o. segédtiszt,

3 év 
2 év

írnok 2 év

— 10 -
ABTL - 4.2 -10-260/1959 /14



A várakozási időt attól a naptól kell számítani, melyet 
az adott rendfokozatba való előléptetésről szóló pa
rancs kezdőnapként megjelölt.
Az egy évet meghaladó illetménynélküli szabadság 
a várakozási időbe nem számítható be.

Ut. 6. A beosztott rendfokozatára megállapított 
várakozási idő leteltét követő 30 napon belül 
az előléptetési javaslat megtételére jogosult 
vezető (parancsnok) köteles megvizsgálni, 
hogy a beosztott, minősítése és a szolgálati 
törvényben meghatározott követelmények 
alapján az előléptetésre érdemes-e.
Ha a beosztott a követelményeknek megfelel 
a vezető köteles indoklással ellátott előlép
tetési javaslatot felterjeszteni az előlépte
tésre jogosult vezetőhöz (parancsnokhoz).
Amennyiben a beosztott munkája alapján 
magasabb rendfokozatba való előléptetésre 
nem alkalmas, erről a vezető jelentést ter
jeszt fel az előléptetésre jogosult vezetőhöz 
(parancsnokhoz).

SORONKIVÜLI ELŐLÉPTETÉS

H. 24. A belügyminiszter az egyes rendfokozatokra megálla
pított szolgálati idő letelte előtt soronkívül magasabb 
rendfokozatba léptetheti elő a Magyar Népköztársa
ság érdekeinek védelmében, a szolgálat ellátásában 
kiváló eredményeket elért, valamint a magasabb be
osztásba kerülő beosztottakat.
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Ut. 7. Tiszthelyettesek és irodai állományúak so- 
ronkívüli előléptetése az illetékes miniszter- 
helyettes, a Politikai Nyomozó Főosztály ve
zetőjének hatáskörébe tartozik.

SZOLGALAT ELLá Tá Sá BAN HŐSI HALALT HALT 
BEOSZTOTTAK SORONKIVÜLI ELŐLÉPTETÉSE

H. 25. A Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres és ren
dészeti szervek feladatainak ellátása közben hősi ha
lált halt beosztottak közül a tábornokokat, főtiszteket 
és tiszteket egy rendfokozattal a tiszthelyetteseket 
tisztté, tiszteseket és legénységi állományú beosztot
takat pedig tiszthelyettessé kell előléptetni.
A szolgálat ellátása közben hősi halált halt beosztot
tak hátramaradt családtagjai kivételes ellátásra jogo
sultak, őket a belügyi és más szervek munkahelyeinek 
betöltésénél, valamint a közép- és felsőfokú iskolára 
való felvételnél előnyben kell részesíteni.

Ut. 8. Azt a beosztottat, aki feladatát életének koc
káztatásával hajtja végre és ennek következ
tében életét veszti, hősi halottnak kell tekin
teni.
Az elhunyt beosztottat a miniszter, minisz
terhelyettes, a Politikai Nyomozó Főosztály 
vezetője nyilvánítja hősi halottá.
Azt az esetet, amikor a beosztott szolgálat 
közben hal meg, de a fenti körülmények nem 
állnak fenn, szolgálat teljesítése közben be
következett elhalálozásnak kell tekinteni.
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RENDFOKOZATBAN VALó VISSZATa RTá S, 
VISSZAVETÉS, LEFOKOZÁS

H. 26. A soronkövetkező előléptetésnél a várakozási idő fe
gyelmi fenyítésül egy évvel, legfeljebb egymást kö
vető két alkalommal meghosszabbítható.

H. 27. A belügyminiszternek joga van a tiszteket fegyelmi 
fenyítésből alezredestől hadnagyig bezárólag egy 
rendfokozattal visszavetni, alhadnagyot tiszti rendfo
kozatától megfosztani, tiszthelyetteseket tiszthelyet
tesi rendfokozatuktól megfosztani.
Tábornokok és ezredesek egy rendfokozattal való 
visszavetése a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, illetve 
a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány hatáskörébe 
tartozik.
Rendfokozatban való visszavetés esetén a várakozási 
időt meg kell határozni.
A belügyminiszter a rendfokozatukban visszavetettek
nek jogosult előző rendfokozatukat a várakozási idő 
letelte előtt is visszaadni, ha azt kiemelkedő szolgá
lat teljesítéssel kiérdemelték.

H. 28. A tiszthelyettesi állománynál az egy rendfokozattal 
való visszavetésre és a rendfokozattól való megfosz
tásra jogosult vezetők (parancsnokok) körét és az erre 
vonatkozó részletes szabályokat a belügyminiszter ál
lapítja meg.

Ut. 9. A rendfokozatban való visszatartásra, vissza
vetésre és lefokozásra vonatkozó részletes 
szabályokat a Belügyminisztérium Fegyelmi 
Utasítása tartalmazza.

-  13 -

ÁBTL - 4.2 - 10-260/1959 /17



H. 29. A Belügyminisztérium hivatásos állományából elbo
csátott és a Belügyminisztérium tartalékállományába 
nem kerülő személyek rendfokozatukat elvesztik. 
Katonai rendfokozatukra vonatkozóan a belügyminisz
ter javaslata alapján a honvédelmi miniszter dönt.

SZOLGá LATI BEOSZTÁS

H. 30. A Belügyminisztérium fegyveres és rendészeti szer
veinél rendszeresített beosztásokba a kinevezés jogát
— az Elnöki Tanács és a Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány hatáskörébe tartozó beosztások kivételével
— a belügyminiszter gyakorolja.

Ut. 10. Az egyes beosztásokba kinevezésre jogosult 
vezetők (parancsnokok) körét a hatásköri lista 
határozza meg.

H. 31. Az egyes beosztásokban elérhető legmagasabb rend
fokozatot a belügyminiszter állománytáblázatban ha
tározza meg.

H. 32. A Belügyminisztérium hivatásos állományába tar
tozók a szolgálat ellátása terén elért eredményeik 
és képességeik alapján magasabb beosztásokba kerül
hetnek.
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ÁTHELYEZÉS

H. 33. A Belügyminisztérium hivatásos állományú beosz
tottját
— szolgálati érdekből,
— egyéni kérelemre,
— büntetésből, fegyelmi határozat alapján
a körülmények alapos mérlegelése után át lehet he
lyezni. Az áthelyezés más állomáshelyen lévő szolgá
lati helyre és más beosztásba is történhet.
Tisztek és tábornokok szolgálati- (állomás) hely meg
változtatásával járó, azonos beosztásba való áthelye
zése évente legfeljebb egyszer történhet. Az áthelye
zést az érintett beosztásokra kinevezési jogkörrel ren
delkező vezető (parancsnok) rendelheti el.
Többszöri áthelyezést csak a belügyminiszter engedé
lyezhet.

Ut. 11. Tiszthelyettesek áthelyezése esetén a tisz
tekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkal
mazni. Tiszthelyetteseknek egy éven belül 
történő többszöri áthelyezését az illetékes 
miniszterhelyettes, a Politikai Nyomozó Fő
osztály vezetője engedélyezi.

H. 34. A Belügyminisztérium hivatásos állományába tartozó 
beosztottakat meghatározott feladat ellátása céljából 
a Belügyminisztérium más szervéhez vezényelni lehet. 
A szolgálati- (állomás) hely megváltoztatásával járó 
vezénylés legfeljebb 6 hónapig tarthat.
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A tanfolyamra történő vezénylés szabályait a belügy
miniszter esetenként külön állapítja meg.

Ut. 12. A vezénylést állományparancsban kell elren
delni.
A vezénylés és a kiküldetés részletes szabá
lyait külön utasítás szabályozza.

H. 35. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozata 
alapján a belügyminiszter jogosult egyes beosztotta
kat — hivatásos állományban való meghagyásuk mel
lett — meghatározott feladatok elvégzésére más mi
nisztériumokba, hivatalokba, szervezetekhez és intéz
ményekhez szolgálattételre tartósan vezényelni. Ezek 
a beosztottak nem a Belügyminisztérium, hanem 
munkahelyük létszámát terhelik.
A más minisztériumokhoz, szervekhez vezényelt be
osztottak fizetésüket az adott minisztériumtól, szerv
től kapják, ez azonban nem lehet kevesebb az áthelye 
zésük előtt a belügyi szolgálatban kapott összilletmé- 
nyüknél. Más munkakörbe való áthelyezésük a bel
ügyminiszter engedélyével történhet.
Egyenruha és egyéb ruházati ellátásukat — a Belügy
minisztérium beosztottait megillető mértékben — a 
Belügyminisztériumtól kapják.
Rendfokozati előléptetésük, kitüntetésük a Belügymi
nisztérium beosztottaira meghatározott módon törté
nik, erre az őket foglalkoztató miniszter (hivatalve- 
zető, stb.) is javaslatot tehet. Egyebekben a Belügy
minisztérium beosztottait megillető jogokat élvezik 
(szabadság, üdülők igénybevétele, stb.)

A más szervhez tartósan vezényelt beosztottak a Belügy
minisztérium hivatásos állományára vonatkozó fe
gyelmi és büntető jogszabályok hatálya alatt állnak.
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ÁTMINŐSÍTÉS

H. 36. A Belügyminisztérium hivatásos állományú beosztott
ját szolgálati érdekből a belügyminiszter a miniszté
riumhoz tartozó egyik fegyveres és rendészeti szervtől 
a másik szervhez átminősítheti.

HIVATÁSOS TISZTI ÁLLOMÁNY MINŐSÍTÉSE

H. 37. A Belügyminisztérium hivatásos állományába tartozó 
tábornokokat, főtiszteket és tiszteket szolgálati, poli
tikai fejlődésük alapján a kinevezésüktől számított 2 
évenként minősíteni kell.
A minősítést teljes terjedelmében a minősített tudo
mására kell hozni.
A minősítés részletes szabályait a belügyminiszter ál
lapítja meg.

Ut. 13. A minősítést a vezető (parancsnok) készíti el 
és azt a jóváhagyásra jogosult vezetőhöz (pa
rancsnokhoz) terjeszti fel.
Jóváhagyás után a közvetlen parancsnok kö
teles a minősítést teljes terjedelmében a be
osztott tudomására hozni. Az ismertetés meg
történtét a beosztott aláírásával ismeri el. 
A minősítés végrehajtására vonatkozó részle
tes szabályokat a belügyi szervek tiszti állo
mányának minősítéséről szóló utasítás tartal
mazza.

-  17 —
ÁBTL - 4.2 - 10-260/1959 /21



SZOLGá LATI IDŐ MEGá LLA PíTá SA

H. 38. A Belügyminisztérium hivatásos állományát megillető 
jogosultságok (szolgálati időpótlék, szabadság, lesze
relési segély, nyugdíjigény) kiszámításának alapjául 
valamennyi beosztott szolgálati idejét meg kell álla
pítani. A szolgálati időt a hivatásos állományba vétel 
napjától kell számítani.

/E zen  felül a szolgálati időbe a 20. életévet követően
— igazolás alapján — be kell számítani:
— a sorállományú katonai szolgálatban,
— a továbbszolgálatban,
— a tartalékosként ideiglenes tényleges szolgá

latban,
— a más fegyveres testület állományában,
— hadifogságban,
— öregségi, illetőleg betegbiztosítással járó munka- 

viszonyban, vagy mint keresőképtelen betegbizto
sításban,

— a fasizmus elleni fegyveres harcokban, más szo
cialista állam hadseregében,

— munkásmozgalmi tevékenység miatt börtönben 
(internálásban) eltöltött időt is.

Indokolt esetben a fenti feltételek hiányában is a bel
ügyminiszter engedélyezheti a 20. életévtől eltelt idő
nek szolgálati időként való beszámítását.
A szolgálati időt a hivatásos állományban történő vég
legesítéskor kell megállapítani.

Ut. 14. A Belügyminisztérium személyi állományába 
újonnan felvett személyek szolgálati idejét a 

 próbaidős szolgálat letöltése után véglegesí
tésükkor, illetve végleges jelleggel történő
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kinevezésük alkalmával kell megállapítani. 
Próbaidős szolgálat letöltése esetén figye
lembe kell venni az állományba való felvé
tel napjától eltöltött időt is.
A szolgálati időt — bemutatott okmányok 
alapján — a személyzeti szervek állapítják 
meg. A megállapított szolgálati időről írás
beli igazolást kell kiadni.

SZABADSÁG

H. 39. A Belügyminisztérium állománya részére az alábbi 
szabadságok adhatók:
— évi rendes szabadság,
— tanulmányi szabadság,
— rendkívüli szabadság,
— illetmény nélküli szabadság,
— egészségügyi szabadság.

H. 40. Az évi rendes szabadság
a) alapszabadságból,
b) szolgálati idő után járó szabadságból,
c) beosztás után járó szabadságból áll.

a) alapszabadság 15 nap
b) Szolgálati idő után járó szabadság

25 évnél hosszabb szolgálat esetén 14 nap
21 — 25 évi szolgálat esetén 
16—20 évi szolgálat esetén 
11 — 15 évi szolgálat esetén 

6 — 10 évi szolgálat esetén

12 nap 
10 nap 
9 nap 
8 nap
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3 — 5 évi szolgálat esetén 7 nap
3 éven aluli szolgálat esetén 5 nap

c) Beosztás után járó szabadság:
I. kategóriába tartozó illetm. cssop. után 16 nap

II. kategóriába tartozó illetm. csop. után 13 nap
III. kategóriába tartozó illetm. csop. után 10 nap
IV. kategóriába tartozó illetm. csop. után 9  nap
V. kategóriába tartozó illetm. csop. után 8 nap

VI. kategóriába tartozó illetm. csop. után 6 nap

Az egyes kategóriákba tartozó illetménycsoportokat 
a belügyminiszter állapítja meg.
Az évi rendes szabadság napjait az a), b), c) pontok, 
megfelelő értékeinek összeadásával naptári napok sze
rint kell megállapítani.
Az évi rendes szabadságot egész évre szóló előre meg
határozott szabadságolási terv szerint a szolgálat és a 
beosztott érdekeinek figyelembevételével általában 
egyszerre, indokolt esetben két részletben kell igénybe 
venni. A ki nem vett szabadságot pénzben megváltani 
nem szabad.

Ut. 15. A beosztás után járó szabadság megállapí
tása szempontjából az egyes kategóriákba a 
következő illetménycsoportok tartoznak:

I. kategóriába l — 6 beosztási illetmcs.
II. kategóriába 7 — 10 beosztási illetmcs.

III. kategóriába H  — 16, beosztási illetmcs.
IV. kategóriába 17—27 beosztási illetmcs.
V. kategóriába 28—35 beosztási illetmcs.

VI. kategóriába 36  — 40 beosztási illetmcs.
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A BM. egészségügyi beosztottak szabadságá
nak mértékét külön utasítás szabályozza.
A BM. beosztottak részére járó évi rendes 
szabadságot 6 hónapot meghaladó belügyi 
szolgálat után lehet igénybe venni. Évköz
ben kezdődött szolgálati viszony esetén az évi 
rendes szabadságot a Belügyminisztériumban 
munkában töltött teljes hónapok arányában 
kell kiadni, a töredék hónapot figyelmen 
kívül kell hagyni.
Próbaidős szolgálatot teljesítő beosztott ré
szére az alapszabadságot és a beosztása után 
járó szabadságidőt kell évi rendes szabadság
ként figyelembe venni.
A szabadság engedélyezésére az országos pa
rancsnokságok, — központi fő- és önálló osz
tályok vezetői megyei főkapitányságok és já 
rási kapitányságok vezetői, az országos pa
rancsnokságok, főosztályok osztályvezetői, 
iskolaparancsnokok, stb. — és a velük azo
nos hatáskörű vezetők (parancsnokok) jogo
sultak.
Az országos parancsnokok, főosztály és ön
álló osztályvezetők, a megyei főkapitányok 
és helyetteseik szabadságolási tervét a BM. 
Személyzeti Osztálya készíti el és a belügy
miniszter hagyja jóvá.
A tiszti és tiszthelyettesi iskolák (tanfolya
mok) hallgatói szabadságolásáról — figye
lembe véve a tanulás zavartalan biztosítását 
— az illetékes vezetők (parancsnokok) külön 
rendelkeznek.
Az 1 éves vagy ennél hosszabb tanfolyamok 
hallgatóinak szabadságára vonatkozó rendel-
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kezéseket az illetékes miniszterhelyettes álla
pítja meg.
A beosztott szabadságának időtartamát, sza
badsága alatti tartózkodási helyét a főosztály, 
osztály köteles nyilvántartani.
A szabadságok — rendkívül indokolt eset
ben, a szolgálat érdekében — a szabadságo
lási tervben meghatározott időponttól eltérő 
időben is engedélyezhetők. A szabadság idő
pontjának megváltoztatására a szabadságo
lási tervet jóváhagyó vezető (parancsnok) jo
gosult.
Szükség esetén a beosztott szabadságának 
letöltése előtt szolgálati helyére visszahív
ható. A beosztott visszahívása esetén hala
déktalanul köteles szolgálati helyére vissza
térni.
Ha a szolgálati viszony fegyelmi úton vagy 
bírói ítélet alapján történő elbocsátással 
szűnt meg és a beosztott már több szabadsá
got vett igénybe, mint amennyi a Belügymi
nisztériumnál eltöltött szolgálati idővel ará
nyos volna, az ennek megfelelő összeget eset
leges illetményjárandóságából le kell vonni. 
Ellenkező esetben a munkavállalói igazolási 
lapon ezt az összeget, mint tartozást kell fel
tüntetni.

H. 41. A továbbtanuló beosztottak közül az általános és kö
zépiskola, valamint az egyetem (főiskola) esti tagoza
tán, továbbá a középiskola és egyetem (főiskola) leve
lező tagozatán tanulókat az erre vonatkozó kormány
rendeletekben előírt tanulmányi szabadság illeti meg.
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H. 42. Az egy éven belül igénybevett rendes és tanulmányi 
szabadság a 45 napot nem haladhatja meg.

H. 43. Rendkívüli szabadság csak különösen indokolt eset
ben engedélyezhető, ha a rendes szabadság már ki
adásra került, vagy a körülmények indokolják annak 
mértékén felüli további szabadság engedélyezését.
A vezetők (parancsnokok) egy naptári éven belül leg
feljebb 7 napig terjedhető rendkívüli szabadságot en
gedélyezhetnek. A rendkívüli szabadság engedélyezé
sére jogosult vezetők körét a belügyminiszter hatá
rozza meg.
Tiszteknek a belügyminiszter, tiszthelyetteseknek az 
országos parancsnokság vezetője egy hónapig terjed
hető rendkívüli szabadságot is engedélyezhet.

Üt. 16. 7 napig terjedhető rendkívüli szabadság en
gedélyezésének joga az országos parancsno
kokat, fő- és önálló osztályvezetőket, a me
gyei szervek vezetőit illeti meg. A járási 
(városi, kerületi) kapitányságok vezetői 3 
napig terjedő rendkívüli szabadságot enge
délyezhetnek.

H. 44. A belügyminiszter indokolt esetben egy évig terjed 
hető illetménynélküli szabadságot engedélyezhet. 
A belügyminiszter ezt a jogát átruházhatja.

Ut. 17. 1 évig terjedő illetménynélküli szabadság en
gedélyezését az illetékes miniszterhelyettes, 
a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőjének 
hatáskörébe utalom.
6 hónapot meg nem haladó illetménynélküli 
szabadság engedélyezésének joga megilleti
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az országos parancsnokokat, fő- és önálló 
osztályvezetőket, a megyei szervek vezetőit. 
Illetménynélküli szabadság engedélyezése 
esetén értesíteni kell a pénzügyi és anyagi 
szerveket. A szolgálatból történt felmentést 
követő naptól a pénzügyi szervek az illet
ménynélküli szabadságon lévő beosztott il
letményének folyósítását beszüntetik.

H. 45. Az egészségügyi szabadság orvosi javaslatra engedé
lyezhető. A szabadság — a kórházi, gyógyintézeti 
ápolás időtartamát is beszámítva — összesen egy évig 
terjedhet.

A megbetegedéstől számított egy év (tbc.-s megbetege
dés esetében kettő év) elteltével a beosztottat orvosi 
felülvizsgáló bizottság elé kell állítani. A bizottság 
véleményt nyilvánít a beosztott szolgálatra való alkal
masságáról.

Szolgálati kötelezettségek végrehajtása közben vagy 
annak következtében keletkezett baleset esetén az 
egészségügyi szabadság a teljes felgyógyulásig, illetve 
a végső fogyatkozás kialakulásáig jár.

Az orvosi felülvizsgáló bizottság megállapítása sze
rint a munkaképességét 67 százalékban elvesztett, 
belügyi szolgálatra alkalmatlan beosztottat rokkant
sági nyugállományba kell helyezni.

A betegség kezdetétől számított egy év (tbc. esetében 
kettő év) eltelte előtt is rokkantsági nyugállományba 
helyezhető az a beosztott, akinek végső fogyatkozása 
már kialakult.

Az egészségügyi szabadság negyedik hónapjáig bezá
rólag a megbetegedés előtti közvetlen beosztás szerint
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járó összilletményt kell folyósítani. Ezt követően az 
egészségügyi szabadság tartama alatt az összilletmény 
75 százaléka folyósítható.

Ut. 18. Egész éven át tartó egészségügyi szabadsá
gon felül az évi rendes szabadságot kiadni 
nem szabad.

Az egészségügyi szabadságra vonatkozó rész
letes rendelkezéseket az egészségügyi sza
bályzat tartalmazza.

H. 46. Rendkívüli állapot esetén valamennyi szabadságot — 
az egészségügyi szabadság kivételével — meg kell 
szakítani és a szabadságon lévő beosztottak külön fel
hívás nélkül kötelesek a szolgálati helyükön haladék
talanul jelentkezni.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY EGYÉB KÖTELESSÉGEI
ÉS JOGAI

H. 47. A Belügyminisztérium személyi állományát megille
tik mindazok a jogok és kedvezmények, melyeket a 
Magyar Népköztársaság Alkotmánya általában az ál
lampolgárok részére biztosít.

H. 48. A Belügyminisztérium személyi állománya alapvető 
kötelességeit és jogait a szolgálati eskü, Népköztársa
ságunk törvényei, a jelen határozat, továbbá az egyes
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testületekre vonatkozóan kiadott parancsok, utasítá
sok és szabályzatok határozzák meg.

A belügyi szolgálat részére biztosított törvényes jogok 
és lehetőségek egyéni célokra való felhasználását, 
ezen jogokkal és lehetőségekkel való visszaélést a tör
vény teljes szigorával kell büntetni.

H. 49. A rendőrség és a büntetésvégrehajtási őrség beosztot
tai a katonai bíróságok hatáskörébe tartoznak.

Az állami tűzoltóság beosztottai ügyében a polgárt 
dolgozókra illetékes bíróságok járnak el.

H. 50. A Belügyminisztérium beosztottai a Belügyminiszté
rium Fegyelmi Utasításának hatálya alá tartoznak.

A határőrség, a karhatalom és a légoltalom hivatásos, 
továbbszolgáló és sorozott állományú beosztottaira a 
Néphadsereg Szolgálati Szabályzatának Fegyelmi Uta
sítása vonatkozik.

H. 51. A Belügyminisztérium hivatásos állományába tartozó 
beosztottak más kereső foglalkozást csak a belügymi
niszter engedélyével folytathatnak.

Ut. 19. A Belügyminisztérium beosztottai más ke
reső foglalkozást (mellékfoglalkozást) kivéte
lesen indokolt esetben általában a tudomá
nyos és oktatói, illetve az egészségügyi szak
területen vállalhatnak.

A mellékfoglalkozás csak a rendes munka
időn kívül végezhető. Mellékfoglalkozást ál
talában csak akkor lehet engedélyezni, ha 
annak ellátása semmilyen formában nem aka-
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dályozza a belügyi szolgálat ellátását és azzal 
nem összeférhetetlen.
Más kereső foglalkozás folytatására az enge
dély megadását az illetékes miniszterhelyet
tesekre a Politikai Nyomozó Főosztály Veze
tőjére ruházom át.

H. 52. A Belügyminisztériumnak a jelen határozat hatálya 
alá tartozó beosztottai — a tartalékosok kivételével 
— csak az illetékes parancsnokuk engedélyével köt
hetnek házasságot. Az engedély kiadásának szabályait 
a belügyminiszter állapítja meg.
Az engedély kiadásának megtagadása esetén a bel
ügyminiszterhez lehet panasszal fordulni, aki az en
gedélyezés tárgyában végső fokon dönt.

Ut. 20. A házasságkötés engedélyezésére jogosult 
vezetők (parancsnokok) körét a hatásköri 
lista állapítja meg.
A házaságkötési engedély iránti kérelmet 
szolgálati úton kell felterjeszteni. 
Házasságkötési engedély csak azzal a fenn
tartással adható, hogy a tervezett házasság- 
kötésnek törvényes akadálya nincsen. Az 
esetleges törvényes akadály alól szükséges 
felmentést az érdekelteknek kell az illetékes 
hatóságtól beszerezniök.
A házasságkötési engedély — amennyiben a 
házasságot az engedélyezéstől számított 6 
hónapon belül nem kötik meg — érvényét 
veszti.
Azt a beosztottat, aki engedély nélkül házas
ságot köt, fegyélmileg kell felelősségre 
vonni.
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H. 53. A Belügyminisztérium beosztottja felelős a miniszté
rium vagyonában az általa okozott kárért és azt a kár
térítés szabályai szerint köteles részben vagy egész
ben megtéríteni.

Ut. 21. a kártérítéssel kapcsolatos részletes szabályo
kat a ,,Kártérítési Szabályzat” határozza 
meg.

H. 54. A Belügyminisztérium személyi állományába tartozó 
beosztottakat megilleti a rendszeres illetmény és 
norma szerinti egyenruházati ellátás, továbbá az in
gyenes orvosi és gyógyintézeti gondozás.

H. 55. A beosztottak a szolgálati tevékenységüknek megfe
lelő egyetemek (főiskolák) szakiskolák levelező és 
esti tagozatán a miniszter, vagy az általa megbízott 
engedélyével tanulmányokat folytathatnak.

Ut. 22. Az általános és középiskolába való beiratko
zást a közvetlen szolgálati vezető (parancs
nok) engedélyezi.
Egyetemre (főiskolára) való jelentkezés csak 
a BM. Tanulmányi Osztály útján a Személy
zeti Osztály engedélyével történhet.

H. 56. A Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres és ren
dészeti testületek beosztottai 1945. évi január hó 1. 
napja után hivatásos szolgálatban ténylegesen eltöl
tött szolgálati éveik alapján az Elnöki Tanács rendel
kezéseivel meghatározott kitüntetésekre terjeszthetők 
elő.
Kiemelkedő érdemek, vagy eredmények alapján ado
mányozható kitüntetésekre lehet felterjeszteni azt a 
beosztottat, aki

—  28 -

ÁBTL - 4.2 - 10-260/1959 /32



— a kiképzésben vagy szolgálatának ellátása terén 
kiemelkedő eredményeket ért el,

— feladatának ellátása közben hősies magatartást 
tanúsított,

— személyes bátorságával emberéletet vagy jelentős 
értéket mentett meg.

Kitüntetésre nem terjeszthető elő, aki ellen fegyelmi 
vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetőleg aki 
fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

Ut. 23. A határozat 56. pontja értelmében a Belügy
minisztériumhoz tartozó fegyveres és rendé
szeti testületek állományában megszakítás 
nélkül eltöltött szolgálati idő alapján kitün
tetésre az terjeszthető elő. aki szolgá
lati ideje alatt érdemes munkájával tanújelét 
adta a Magyar Népköztársaság ügye iránti 
hűségének és odaadásának.

Ennek megfelelően a beosztottak

10 évi szolgálati idő után 
a Szolgálati Érdemérem,

15 évi szolgálati idő után 
a Kiváló Szolgálatért Érdemérem,

20 évi szolgálati idő után 
a Vörös Csillag Érdemrend,

25 évi szolgálati idő után 
a Vörös Zászló Érdemrend.

30 évi szolgálati idő után 
a magyar Népköztársaság Érdemrendje

kitüntetés adományozására terjeszthetők fel.
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H. 57. A belügyminiszter meghatározott szolgálati idő eltelte 
vagy a szolgálat ellátásában elért eredmények elisme
réséül — fegyelmi büntetés hatálya alatt nem álló 
beosztott részére — kitüntető érmet adományozhat. 
Kitüntetésétől az arra érdemtelenné váltat megfoszt
hatja.

Ut. 24. A Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres 
és rendészeti testületek közül a rendőrség és 
a büntetésvégrehajtási őrség elismerésre 
méltó érdemeket szerzett tagjai részére a 
belügyminiszter a 76/1951. (III. 17.) MT. 
számú rendelettel alapított „Közbiztonsági 
Érmet” , az állami tűzoltóság tagjai részére 
a tűzrendészet terén kifejtett kiemelkedő jó 
munka, az élet- és vagyon tűzvédelme terén 
szerzett érdemek elismerésére a 36/1956. 
(X. 14.) MT. számú rendelettel módosított 
190/1951. (XI. 3.) MT. számú rendelettel 
alapított „Tűzrendészeti Érm et” adomá
nyozza.
A fenti kitüntetések a testületek kötelékébe 
nem tartozó olyan személyek részére is ado
mányozhatok, akik a testület feladatainak el
látása terén elismerésre méltó érdemeket sze
reztek.

H. 58. A Belügyminisztérium személyi állományába tartozó 
nők munkafeltételeinek és anyaságának védelmére az 
anya- és csecsemővédelemmel kapcsolatos jogszabá
lyokban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

H. 59. A Belügyminisztérium személyi állományából lesze
relt személyeknek a Belügyminisztériumban megálla
pított szolgálati idejét a munkaviszonyukkal össze-
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függő ügyekben teljes egészében figyelembe kell 
venni.
Amennyiben kormányrendelet kedvezőbb feltételt nem 
állapít meg, a leszerelt szentély munkaviszonyát fo
lyamatosnak kell elismerni, ha leszerelését, leszere
lési illetménnyel, illetve segéllyel való ellátottsága 
időtartamát követő 30 napon belül munkaviszonyba 
lép.
A leszerelt személy valamint családtagjai a leszere
lési illetménnyel, illetve segéllyel való ellátottság 
időtartama alatt (66. pont) bekövetkezett megbetege
dés esetén — a táppénz kivételével — jogosultak az 
általános rendelkezések szerinti társadalombiztosítási 
szolgáltatásokra. A leszerelési illetménnyel, illetve 
segéllyel való ellátottság megszűnésének időpontjától 
kezdődően a leszerelt, keresőképtelen beteg személy 
táppénzre jogosult.

A BEOSZTOTT LEVÁLTÁSA ÉS FELFÜGGESZTÉSE

H. 60 . A belügyminiszter valamely beosztottat magasabb
beosztásból alacsonyabb beosztásba helyezhet át;
— fegyelmi fenyítésként,
— munkáját hosszabb időn át nem látja el megfele

lően,
— átszervezés esetén.
A belügyminiszter ezt a jogát átruházhatja.

Ut. 25. Fegyelmi fenyítésként azt a beosztottat lehet 
alacsonyabb beosztásba helyezni, aki maga
tartásával bizonyságát adta. hogy beosztására 
méltatlan. Az ilyen címen alacsonyabb be-
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osztásba helyezett személyt legalább egy év 
eltelte előtt magasabb beosztásba visszahe
lyezni nem lehet.
A munka nem megfelelő ellátása miatt azt a 
beosztottat lehet alacsonyabb beosztásba he
lyezni, aki  legutóbbi minősítése szerint leg
jobb igyekezete ellenére szakmai képzettsé
gének vagy rátermettségének hiánya miatt 
a beosztásával járó feladatokat huzamosabb 
időn — legalább egy éven át — megfelelően 
ellátni nem képes.
Átszervezés miatt azt a beosztottat lehet ala
csonyabb beosztásba helyezni, akinek az 
addig betöltött beosztási helye megszűnt és 
ugyanilyen beosztásba helyezésére mód 
nincs.
A beosztásukból leváltottakat legfeljebb 2 
hónapon belül új beosztás ellátásával kell 
megbízni. Új beosztásba helyezésükig — a 
fegyelmi fenyítésként leváltottak kivételével 
— illetményüket a családipótlékkal együtt 
változatlan összegben kapják.
A fegyelmi fenyítésként leváltott beosztottak 
az új beosztásba helyezésükig, legfeljebb 
azonban a leváltásuktól számított 15 napig 
korábbi illetményük teljes összegét, ezt kö
vetően illetményük 75 százalékát és a csa
ládipótlékot kapják.

H. 61. A belügyminiszter azt a beosztottat, akinek szolgálati 
helyétől való távoltartása az általa elkövetett fegye
lemsértő cselekmény súlyát vagy természetét figye- 
lembevéve szükséges, beosztásából felfüggesztheti. 
A belügyminiszter ezt a jogát átruházhatja.
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A felüggesztés egy hónapig, különösen indokolt eset
ben 2 hónapig tarthat. A felfüggesztés időtartama 
alatt az illetmény legfeljebb 50 százalékát vissza lehet 
tartani, a családipótlékot azonban változatlan összeg
ben folyósítani kell. Amennyiben a fegyelmi eljárás 
során megállapítást nyert, hogy az eljárás megindí
tásának alapjául szolgáló okok nem állnak fenn, a be
osztottal közölni kell a fegyelmi eljárás megszünteté
sét és vissza kell helyezni beosztásába. Visszatartott 
illetményét részére ki kell fizetni.

Ut. 26. A részletes rendelkezéseket a Belügyminisz
térium Fegyelmi Utasítása tartalmazza.

A BEOSZTOTT LESZERELÉSE

H. 62. A Belügyminisztérium személyi állományában a hiva
tásos szolgálat felső korhatára tábornokok esetében 
60., tisztek és tiszthelyettesek esetében 55. életév 
betöltése.
A belügyminiszter egyes beosztottakat a felső kor
határ betöltésén túl hivatásos szolgálatban vissza
tarthat.

H. 63. A Belügyminisztérium személyi állományából való 
leszerelés történhet:
— nyugállományba helyezéssel,
— elbocsátással,
— tartalékállományba helyezéssel.

H. 64. a) Katonai rendfokozatú beosztottak nyugállományba 
helyezése hivatalból és kérelemre történik.
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Hivatalból nyugállományba kell helyezni azt a be
osztottat, aki a hivatásos szolgálat felső korhatárát 
elérte, 25 évi szolgálati idővel rendelkezik és a bel
ügyminiszter hivatásos szolgálatban való vissza
tartását nem rendelte el.
A hivatásos szolgálat felső korhatárának elérése 
előtt is nyugállományba kell helyezni a 25 évi szol
gálati idővel rendelkező beosztottat, amennyiben
— belügyi szolgálatra egészségügyi okból alkal

matlanná vált,
— elbocsátására a nyugdíjigény érintése nélkül 

katonai bírósági ítélet alapján került sor,
— elbocsátását fegyelmi okból rendelték el.

Szolgálati időre tekintet nélkül nyugállományba 
kell helyezni azt a beosztottat, aki rokkantsági 
nyugdíjra jogosulttá vált.
Megfelelő indokok alapján a belügyminiszter nyug
állományba helyezheti azt a beosztottat, aki a nyug
díjjogosultsághoz szükséges 25 évi szolgálati idő
vel rendelkezik.

Ut. 27. Nyugállományba kell helyezni azt a 25 
évi szolgálati idővel rendelkező beosztot
tat, aki alacsonyabb beosztásba helyezés 
vagy más minisztériumhoz, szervhez tö r
ténő áthelyezés miatt nyugállományba 
helyezését kéri.

A nyugállományba helyezett tábornokok, tisztek 
és tiszthelyettesek rendfokozatukat megtartják. 
Rendfokozatuk megjelölésénél a nyugállományra 
utaló szót fel kell tüntetni.
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A nyugállományba helyezett tábornokok, tisztek 
és tiszthelyettesek kérelmére a belügyminiszter en
gedélyezheti a hivatásos állomány részére rendsze
resített egyenruha viselését. Az egyenruha viselé
sére jogosult nyugállományúak az egyenruhán 
megkülönböztető jelzést viselnek.
A nyugállományba helyezett tábornokokat, tiszte
ket és tiszthelyetteseket igazolvánnyal kell ellátni 
és részükre lehetővé kell tenni, hogy felkereshessék 
a belügyi szervek kulturális intézményeit és ren
dezvényeit, igénybe vehessék a belügyi orvosi és 
gyógyintézeti ellátást, továbbá indokolt esetben a 
belügyi beosztottak részére fenntartott üdülőket.

b) Irodai rendfokozatú beosztottak nyugállományba 
helyezésére a dolgozók társadalombiztosítási nyug
díjáról szóló rendelkezések vonatkoznak.

Ut. 28. A nyugállományba helyezett beosztottak 
részére a belügyi intézmények látogatá
sára és szolgáltatásaiknak igénybevételére 
jogosító igazolványt a Terv- és Pénzügyi 
Főosztály, az egyenruha viselésére jogo
sító igazolványt a BM. Személyzeti Osz
tály állítja ki.
A nyugállományba helyezett irodai rend
fokozatú beosztottak a belügyi intézmé
nyeket és azok szolgáltatásait a katonai 
rendfokozatú nyugállományú személyek- 
kel azonos feltételek mellett és mértékben 
látogathatják, illetve vehetik igénybe.
A nyugdíj megállapításával és folyósítá
sával kapcsolatos kérdéseket a Belügy
minisztérium katonai rendfokozatú beosz
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tottainak nyugellátásáról szóló szabályzat 
tartalmazza.

H. 65. A Belügyminisztérium személyi állományából az el
bocsátás történhet:
— fegyelmi fenyítésként, vagy állásvesztést elren

delő jogerős bírói ítélet alapján,
— más minisztériumhoz, szervhez történő átadás 

miatt,
— saját kérelemre,
— egészségügyi okok következtében szolgálatra való 

alkalmatlanság miatt,
— átszervezés miatt.

Ut. 29. Fegyelmi okból azt a beosztottat lehet elbo
csátani, aki fenyítését követő egy éven belül 
újabb súlyos fegyelemsértést követ el, vagy 
megelőzően már írásbeli megrovásban része
sítették, illetve fegyelmi fenyítésül alacso
nyabb beosztásba helyezték át és magatartá
sánál fogva a hivatásos állományban to
vábbi szolgálat teljesítésre méltatlan. Azon
ban ha a fegyelemsértés olyan jellegű vagy 
súlyú, amely a beosztottat a belügyi szolgá
lat ellátására méltatlanná teszi a személyi ál
lományból a fenti előzményekre tekintet nél
kül el kell bocsátani.
Katonai bíróság ítélete alapján az elbocsá
tást az ítélet jogerőre emelkedésekor pa
rancsban kell elrendelni.
Más minisztériumhoz, szervhez történő át
adás a Belügyminisztérium, illetve más mi
nisztérium, szerv kezdeményezésére vagy a 
beosztott kérelmére történhet.
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A beosztott saját kérelmére olyan súlyos csa
ládi (eltartási, együttélési) problémák esetén 
bocsátható el, amelyeket másként (áthelye
zéssel, lakáshoz juttatással, stb.) megoldani 
nem lehet; ha szolgálatképességében na- 
gyobbfokú csökkenés következik be. 
Egészségügyi okok következtében a beosz
tott az illetékes BM. egészségügyi felülvizs
gáló bizottság javaslatára bocsátható el, ha 
a bizottság megállapítása szerint a beosztott 
a belügyi szolgálat ellátásra tartósan kép
telen.
Átszervezés miatt az a beosztott bocsátható 
el, akinek beosztási helye megszűnt és más 
beosztásba helyezésére mód nincs, illetve 
más beosztásba helyezését nem fogadta el.
A Belügyminisztérium hivatásos állományá
ból egészségügyi okok és átszervezés miatt 
elbocsátásra kerülő beosztottak elhelyezésé
ről a Belügyminisztérium gondoskodik. Ilyen 
esetben elbocsátási javaslat csak úgy ter
jeszthető fel jóváhagyásra, ha a beosztott 
polgári munkaköre biztosítva van.
A Belügyminisztérium az egyéb okok miatt 
elbocsátásra kerülő beosztottak elhelyezke
déséhez is segítséget nyújt.
A leszerelt beosztottal szolgálati igazolvá
nya bevonásakor — volt munkakörétől füg- 
gően — szolgálati titoktartási nyilatkozatot 
kell aláíratni.

A Belügyminisztérium állományában ténylegesen el
töltött 10 évi vagy azt meghaladó szolgálati idővel 
rendelkező beosztottat átszervezés miatt elbocsátani 
nem szabad.
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Ut. 30. A Belügyminisztérium állományában tény
legesen eltöltött szolgálati időként kell fi
gyelembe venni a katonai, irodai rendfoko
zatban vagy polgári alkalmazottként tényle
gesen eltöltött időt, továbbá jelenleg a Bel
ügyminisztériumhoz tartozó testületek állo
mányában korábbi időben más minisztérium 
felügyelete alatt eltöltött szolgálati időt (pl. 
letartóztató intézeti őrség), amennyiben a 
szolgálati viszonyt megszakítás nélkül folya
matosnak lehet tekinteni.

LESZERELÉSI SEGÉLY

H. 66. A Belügyminisztérium személyi állományából lesze
relt szolgálati vagy rokkantsági nyugdíjra nem jogo
sult beosztottak részére — fél havi leszerelési illetmé
nyen felül — leszerelési segélyt kell folyósítani.

A leszerelési segély összege:
a) 5 évnél rövidebb szolgálati idő esetén 2 havi illet

ménynek megfelelő összeg.
Ebből a leszerelés alkalmával a leszerelőnek egy 
havi illetményt kell kifizetni. Amennyiben a lesze
relt 30 napon belül elhelyezkedni nem tud, részére 
ki kell fizetni a további egy havi illetményt is.

b) 5 évnél hosszabb szolgálati idő esetén 2 havi, ezen
felül minden eltöltött teljes év után fél havi illet
ménynek megfelelő összeg, valamint a családipót
lékra jogosult minden gyermek után a leszerelési 
segély 15 százaléka. Ezek együttes összege azon
ban nem haladhatja meg a 6 havi illetményt.

A leszereléskor 2 havi illetménynek megfelelő ösz- 
szeget kell a leszerelőnek folyósítani. Ha a lesze-
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relt személy 60 napon belül elhelyezkedni nem 
tudott, részére az elhelyezkedéséig — legfeljebb 
azonban a leszerelési segély összegéig — havonta 
egy havi illetményének megfelelő összeget kell ki
fizetni.

Nem szabad leszerelési segélyt fizetni a közvetlenül 
más fegyveres és rendészeti testületek állományába 
átkerültek, saját kérelemre, fegyelmi határozat, vagy 
bírói ítélet alapján elbocsátottak részére.
A belügyminiszter méltánylást érdemlő esetben kivé
telesen a fenti rendelkezésektől eltérően is engedé
lyezheti leszerelési segély kifizetését, illetve elrendel
heti a rendelkezésektől eltérő magasabb összegű se-, 
gély kifizetését is.

Ut. 31. A leszerelési segély folyósítására vonatkozó 
részletes szabályokat külön utasítás hatá
rozza meg.

Zá Ró RENDELKEZÉSEK

H. 67. A jelen határozat 1959. március hó 1. napján lép 
hatályba.
A határozat végrehajtásáról a belügyminiszter — az 
érdekelt miniszterekkel egyetértésben — gondos
kodik.
A határozat hatálybalépésekor a Belügyminisztérium 
személyi állományában szolgálatot teljesítő azon sze
mélyek esetében, akik az 1945. évi január hó 1. napját 
követően közvetlenül a polgári életből vagy a Nép
hadseregtől elsőízben kerültek a hivatásos álló 
mányba, a szolgálati időt a 20. életévük betöltésétől 
igazoltnak kell tekinteni.
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Az egyetemek és főiskolák (nappali) rendes tagozatán 
töltött tanulmányi időt a szolgálati időbe beszámítani 
nem lehet.

Ut. 32. A Belügyminisztérium hivatásos személyi 
állományának szolgálati idejét a személyzeti 
szerveknek a jelen utasítás hatálybalépésé
től kezdődően folyamatosan 1959. december 
31-ig kell megállapítani.
A szolgálati idő megállapításánál a 20 . életév 
beltöltésének éve, a szolgálati viszony kez
detének éve teljes évnek számít. A megálla
pított szolgálati időről a beosztott részére 
írásbeli igazolást kell kiadni.
A szolgálati idő megállapításával kapcsola
tos részletes rendelkezéseket külön utasítás 
tartalmazza.

A Belügyminisztérium tartalékállományára vonatkozó 
szabályokat a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
külön állapítja meg.
A jelen határozat hatálybalépésével egyidejűleg a 
Népköztársaság Elnöki Tanácsának 14/1955. sz. hatá
rozata és az egyéb a jelen határozattal ellentétes ren
delkezések hatályukat, vesztik.

(Az Elnöki Tanács határozatának aláírásai)
Budapest, 1959. évi február hó 13.

Dobi István s. k. Kristóf István s. k.
a Népköztársaság a Népköztársaság

Elnöki Tanácsának Elnöke Elnöki Tanácsának Titkára
(A belügyminiszter végrehajtási utasításának aláírása)
Budapest, 1959. évi március hó 12.

Biszku Béla s. k.
belügyminiszter
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Kérjük Vezető elvtársat, hogy az új Szolgálati 
Törvény kézhezvételével a 10-260/1959. szám alatt 
kiadott régi Szolgálati Törvényt a BM. Titkárság 
részére visszaküldeni szive skedjék.


