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A M A G Y A R  N É PK Ö Z T Á R SA SÁ G  

B E L Ü G Y M IN ISZ T E R -H E L Y E T T E SÉ N E K  

2/1987. szám ú 

I N T É Z K E D É S E

a hivatásos állomány szabadságáról, 
munkaidő- és tanulm ányi kedvezm ényéről szóló 15/1982. számú 

belügym iniszter-helyettesi intézkedés módosításáról 
és kiegészítéséről

Budapest, 1987. évi január hó 14-én.

A hivatásos állomány szabadságáról, m unkaidő- és tanulm ányi 
kedvezményéről szóló 15/1982. számú belügym iniszter-helyette
si intézkedés (a továbbiakban: Int.) módosítására és kiegészí
tésére — a személyügyi m iniszterhelyettessel egyetértésben — 
kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az Int. 2. pontja az alábbi m ondattal egészül ki:

"A szolgálati évek után járó pótszabadság m értéke az Ut. 
97. pont a) alpontjában m eghatározott kezdő szolgálati év 
első napjától a befejező szolgálati év utolsó napjáig já r .”

ÁBTL - 4.2. - 10 - 27 /2 /1987 /1



2. Az Int. az alábbi 2 A. ponttal egészül ki:

,.2 A. Az egy évnél hosszabb tartam ú nappali iskolán, tan 
folyamon tanulók részére járó szabadságot az isko
la kezdő és befejező évében időarányosan a szolgá
latban és az iskolán, tanfolyam on tö ltö tt hónapokra 
járó szabadságnapok figyelem bevételével kell meg
állapítani. K iadására az iskolára, tanfolyam ra tö rté
nő bevonulás előtt, illetve a szolgálati helyre történő 
bevonulás u tán  kerülhet sor, tek in tettel az Int. 18. 
pontjára.”

3. Az Int. 9. pontja az alábbi m ondattal egészül ki:
,,Az Int. 55- 60. pontokban foglaltak figyelmen kívül ha

gyásával m egállapított rendes szabadság kétharm adát 
ilyen esetben is megszakítás nélkül kell kiadni.”

4. Az Int. kiegészül a 4. és 5. számú melléklettel, és a 11. 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Int. 11. A szabadságot valam ennyi szolgálati (munka-) idő

rendszerben az Ut. 97. pontja szerint kell m egálla
pítani. A szabadságot
a) a hivatali és a vezényléses szolgálati (munka-) 

idő-rendszerben dolgozóknál az ötnapos m un
kahétnek megfelelően;

b) az I- II- III. számú váltásos szolgálati (munka-) 
idő-rendszerben dolgozóknál a 4. számú m ellék
let szerint átszám ítva szolgálati napokban;

c) az egyéb -  külön engedéllyel alkalm azott -  
váltásos szolgálati (munka-) idő-rendszerben 
dolgozóknál az 5. számú m elléklet szerint át
számítva

kell kiadni.”

5. Az Int. 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Int. 14. A szabadságidő pénzbeni m egváltásánál a szolgá

lati viszony megszűnését megelőző havi bruttó  il
letm ényt (nyugdíjjárulék levonása nélküli alapil
letmény, valam int családi pótlék és általános bér
pótlék kivételével a szóban forgó hónapra járó 
pótlékok, pótdíjak összege) kell alapul venni és azt
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a szóban forgó hónap m unkanapjaival osztva, a 
kapott hányadosban kell az egy szabadságnapra 
eső illetm ényt m egállapítani. A hónap m unkanap
jainak számát a hónap naptári napjaiból a szom
bat-vasárnapi napok kivonásával kell m egállapí
tani, amely az esetleges ünnepnapok számával nem 
csökkenthető. Azokban az esetekben, am ikor a le
szerelést megelőző hónapban illetm ény nem került 
folyósításra (gyermek gondozása m iatti vagy egyéb 
illetm ény nélküli szabadság), úgy a szabadságmeg
váltáshoz a szolgálati viszony m egszűnését megelő
ző hónapra m egállapítható bruttó  illetm ényt kell 
figyelembe venni. A szabadságmegváltás címén 
kifizetett összegből -  m iután nyugdíjjárulék  nem 
terheli -  jövedelem adót kell levonni.”

6. Az Int. 19. pont b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

(A szolgálati viszony megszűnéséig az arányosan járónál 
több szabadság igénybevétele esetén az alábbiak az irány
adók:)
,,b) a szolgálati viszonynak az 1971. évi 10. sz. tvr. 5. § (2) 

bekezdés b)- e) és 6. § e) alpontjai alkalmazásával tö rté 
nő m egszüntetése esetén, az arányosan járó t meghaladó 
szabadságnapoknak megfelelő illetm ényt -  am elynek 
összegét az Int. 14. pontja  szerint kell m egállapítani -  
a leszerelővei meg kell téríttetn i. Ha ez nem lehetséges, 
az összeget -  m int a Belügyminisztérium  irán ti ta rto 
zást -  a m unkavállalói igazolási lapon fel kell je
gyezni.”

7. Az Int. 27. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,Int. 27. A hivatásos állomány tagja részére fontos szemé

lyi okból: elemi csapás, hozzátartozó -  házastárs 
(élettárs), gyermek, szülő -  halála, vagy súlyos 
balesete esetén, illetve állam polgári és társadalm i 
kötelezettségének teljesítése céljából a szükséges 
rendkívüli szabadságot engedélyezni kell. A szol
gálatképesség fenntartása céljából engedélyezhető 
a rendkívüli szabadság akkor, ha az állomány tag
ja a szokásosnál lényegesen nagyobb m egterhelés
sel járó szolgálatot teljesített, vagy a szolgálati
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rendben előírtat gyakran és számottevően m egha
ladó időben dolgozott.”

8. Az Int. 31. pont b) alpont 4. fordulata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

[b) levelező tagozaton tanulók szám ára az oktatáson való 
részvételt szabadnap kiadásával kell biztosítani. Ennek m ér
téke nem haladhatja meg tanévenként:]
,,-  a Rendőrtiszti Főiskolán (tisztképző tagozaton is) a 25 

m unkanapot; a főiskolai szintű levelező tagozaton az 
időegységes oktatásban résztvevő hallgatók részére I-  
IV. évfolyam ideje a la tt összesen a 103 m unkanapot, 
am elynek elosztásáról a Rendőrtiszti Főiskola parancs
noka dönt;”

9. Az Int. az alábbi 33/A. ponttal egészül ki:

„Int. 33/A. A Rendőrtiszti Főiskolát vagy az Államigazga
tási Főiskolát végzett, állam- és jogtudom ányi 
karokon továbbtanulók részére az Int. 33/d. al
pont szerinti m értékben já r  a tanulm ányi sza
badság.”

10. Az Int. 39. pontjában hivatkozott m iniszteri utasítás száma 
módosul: " 35/1984. számú belügym iniszteri u tasítás"-ra.

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

,,Int. 52. A hivatásos állom ányú dolgozó kérelm ére -  
anyák esetében a szülési szabadság letelte u tán  -  
a gyerm ek gondozása céljából a gyerm ek harm a
dik, tartósan beteg gyerm ek esetében hatodik élet
éve betöltéséig, a gyerm ek betegsége tartam ára  a 
gyerm ek 10 éves koráig és a 70 éven felüli szülő 
otthoni ápolása céljából illetm ény nélküli szabad
ságot kell biztosítani.”

12. Az Int. 55. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Int. 55. A hivatásos állom ányú terhes, illetőleg a szülő nőt 
24 hét szülési szabadság illeti meg. Ezt úgy kell 
kiadni, hogy négy hét a szülés várható (terhesgon-
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dozási könyvbe bejegyzett) időpontja elé essen. A 
szülési szabadság megszűnik, ha a gyerm ek halva 
születik, a halál nap já t követő nyolcadik napon, 
ha pedig az ú jszülöttet állami gondozásba adják, 
az ezt követő napon. A szülési szabadság azonban 
ezekben az esetekben sem lehet ha t hétnél keve
sebb. Ha a gyerm eket a koraszülöttek ápolására 
fenn tarto tt intézetben gondozzák, a szülési sza
badság igénybe nem vett részét -  a szülést követő 
12 hónap leteltéig -  a gyerm eknek az intézetből 
történő elbocsátása u tán  is igénybe lehet venni.”

13. Az Int. 66. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Int. 66. A sportolók, sportvezetők, versenybírók részére 
rendkívüli szabadságot az a rra  jogosult sportszerv 
(ÁISH és terü leti szervei, sportegyesületek) külön 
jogszabályon alapuló kikérése alapján lehet enge
délyezni.”

14. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg 
a 6/1984. számú belügym iniszter-helyettesi intézkedés, va
lam int a 12/1984. számú belügym iniszter-helyettesi intéz
kedés hatályát veszti. Az intézkedés rendelkezéseit az 1987. 
január 1-től m egállapított szabadságok tekintetében kell al
kalmazni. Az intézkedést a hivatásos állom ánnyal ism er
tetni, a szabadságnapok nyilvántartásával m egbízottak ré
szére oktatni kell.

KISS SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügym iniszter-helyettes

Készült: 3130 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

á llam titkár elvtársnak.
K apják: a 15/1982. számú belügym iniszter-helyettesi intézkedés el

osztója szerint.
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4. számú melléklet

Á TSZ Á M ÍT Á SI t á b l á z a t

az ötnapos m unkahéttől eltérő váltásos szolgálati (munka-) időbeosztás 
esetén a hivatásos állom ány tagja részére szabadságként kiadandó 

szolgálati (munka-) napok kiszám ításához

Az évi rendes szabadság címén évenként já ró  m unkanapok száma a h i
vatásos állom ányra vonatkozó I.. II., III. sz. váltásos szolgálati (munka-) 

időbeosztás szolgálati nap jaiban

hivatali
(24/48)

II.
(24/24)

III.
(12/24)

I.

1 0 1 1
2 1 1 2
3 1 2 3
4 2 3 4
5 2 4 5
6 3 4 6
7 3 5 7
8 4 6 7
9 4 7 8

10 5 7 9
11 5 8 10
12 6 9 11
13 6 9 12
14 7 10 13
15 7 11 14
16 7 12 15
17 8 12 16
18 8 13 17
19 9 14 18
20 9 15 19
21 10 15 20
22 10 16 21
23 11 17 21
24 11 18 22
25 11 18 23
26 12 19 24
27 12 20 25
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5. szám ú m ellék le t

Az 1/1982. BM számú u tasításban nem rendszeresített szolgálati (munka-) 
idő-rendszer alkalm azása esetén a szabadságot az alábbi a), b) vagy c) 
változat szerint kell kiadni:

a) az Ut. 97. pontja szerint m egállapított m értékű szabadságot az ö tna
pos m unkahét m unkanapjainak  megfelelően kell kiadni. Ha a szabad
ság kezdő napja -  figyelemmel az Int. 10. pontjára -  szom batra 
vagy vasárnapra esik. azt a napot is szabadságnapként kell figyelem 
be venni. A szabadságot úgy kell kiadni, hogy annak  befejező nap ja 
u tán  a dolgozónak az eredeti szolgálati rend szerinti szolgálati napja 
következzék;

b) meg kell állapítani, hogy három  naptári héten a szolgálati rend sze
r in t  hány szolgálatot kell teljesíteni. (Legalább 6 hét átlagát figye
lembevéve.) Az így m egállapított szolgálati napok szám át el kell osz
tani az ötnapos m unkahét m unkanapjainak  számával.

A kapott hányadost meg kell szorozni az Ut. 97. pontja szerint m un
kanapokban m egállapított szabadságnapok szám ával, a szorzást két 
tizedesre kell elvégezni, s 0,49-ig lefelé, 0,50-től felfelé kell kerekíteni. 
Az eredm ény a dolgozó szolgálati napokra járó  szabadsága lesz. A 
szolgálati napokban m egállapított szabadságot úgy kell kiadni, hogy 
m inden szabadságnap egy szolgálat és az azt követő pihenő idő alól 
m en tesít;

c) az évi nap tári napokból és a m unkanapokból viszonyszámot kell ké
pezni:

A fenti viszonyszámmal szorozva az évi teljes (alap -+ pót) szabad
ságot, m egkapjuk a nap tári napra vonatkoztatott szabadságot. A szor
zást két tizedesre kell elvégezni, 0,49-ig lefelé, 0,50-től felfelé kell 
kerekíteni. Ezt úgy kell kiadni, hogy kezdete a szolgálati nap utáni 
nap legyen, és befejező napja u tán  a dolgozó eredeti szolgálati napja 
következzék. A szabadság idejére eső szabadnapot, heti pihenőnapot 
vagy m unkaszüneti napot naptári napnak kell tekinteni.

szolgálati napok 
15 X )
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