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I N T É Z K E D É S E

a hivatásos állomány szabadságáról, munkaidő- és tanulmányi 
kedvezményéről szóló 2/1987. számú belügyminiszter-helyettesi 

intézkedéssel módosított 15/1982. számú 
belügyminiszter-helyettesi intézkedés módosításáról

Budapest, 1987. évi december hó 28-án.

A hivatásos állomány szabadságáról, m unkaidő- és tanulm ányi 
kedvezményéről szóló 2/1987. számú belügym iniszter-helyettesi 
intézkedéssel módosított 15/1982. számú belügym iniszter-he
lyettesi intézkedés (a továbbiakban: Int.) módosítására -  a sze
mélyügyi m iniszterhelyettessel egyetértésben -  kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az Int. 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. A szabadságidő pénzbeni m egváltásánál a szolgálati-, 
munkaviszony megszűnését megelőző havi bruttó  illetm ényt 
(személyi jövedelemadó előleg és nyugdíj járulék  levonása 
nélküli alapilletmény, valam int családi pótlék kivételével a 
szóban forgó hónapra járó pótlékok, pótdíjak összege) kell 
alapul venni és azt a szóban forgó hónap m unkanapjaival 
osztva, a kapott hányadosban kell az egy szabadságnapra eső
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illetm ényt megállapítani. A hónap m unkanapjainak számát a 
hónap naptári napjaiból a szombat-vasárnapi napok kivoná
sával kell megállapítani, amely az esetleges ünnepnapok szá
mával nem csökkenthető. Azokban az esetekben, amikor a le
szerelést megelőző hónapban illetm ény nem került folyósí
tásra (gyermek gondozása m iatti vagy egyéb illetm ény nél
küli szabadság), úgy a szabadságmegváltáshoz a szolgálati v i
szony megszűnését megelőző hónapra m egállapítható bruttó 
illetm ényt kell figyelembe venni. A szabadságmegváltás cí
mén kifizetett összegből az alapul v e t t  hónapra vonatkozó 
személyi jövedelemadó előleget kell levonni.”

2. Az Int. 52. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

,,52. A hivatásos állományú dolgozó kérelm ére:

a) a gyerm ek gondozása céljából -  anyák esetében a szülési 
szabadság letelte után -  a gyerm ek három-, beteg gyer
mek esetében tízéves koráig;

b) a tartósan ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozó (há
zastárs, élettárs, szülő, gyermek) otthoni ápolása céljából;

c) magánerőből lakást építő (családonként egy személy) ré
szére, kérésének megfelelő ütemezés mellett, de összesen 
legfeljebb 1 évre

illetmény nélküli szabadságot -  állom ányparancsban -  kell 
biztosítani.”

3. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba. Az intézkedés 
rendelkezéseit az 1988. január 1-től m egállapított szabadsá
gok tekintetében kell alkalmazni. Az intézkedést a hivatásos 
állománnyal ism ertetni, a szabadságnapok nyilvántartásával 
megbízottak részére oktatni kell.
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