
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M BELSŐ HASZNÁLATBA!

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R -HELYETTESÉNEK  

6/1980. számú
INTÉZKEDÉSE

egyes szabályzatok szolgálati (munka-) idő rendszerrel 
kapcsolatos előírásainak módosításáról és kiegészítéséről

Budapest, 1980. évi április hó 8-án.

A szolgálati (munka-) idő rendszerrel összefüggő kérdések szabá
lyozásáról szóló 6/1973.^ számú belügyminiszteri utasítás módo
sításáról szóló 17/1974. számú belügyminiszteri utasítás 6. pont
jában foglaltak végrehajtására, — figyelemmel a rendőr-főkapi
tányságok közbiztonsági és közlekedési szerveinek szervezeti mó
dosításáról szóló 19/1978. számú belügyminiszteri parancs ren
delkezéseire — kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. Az 1/1971. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott „Sza
bályzat a járőr- és őrszolgálat szervezéséhez, irányításához és 
ellátásához” (a továbbiakban: Szabályzat) 10. pontjának he
lyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. Az osztályvezető (alosztályvezető) félévenként munka- 

értekezletet tart a személyi állomány, illetve az aláren
deltségébe tartozó alosztályvezetők és őrsparancsnokok 
részére. A munkaértekezletre vonatkozó utasításokat a 
függelék tartalmazza.”

2. A Szabályzat 29. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„29. Az őrsparancsnok félévenként munkaértekezletet tart 

az őrs személyi állománya részére.”

3. A Szabályzat 81. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„81. Az osztályvezető, szervezetszerű helyettesei, az alosz

tályvezető (a közbiztonsági, közlekedési, körzeti megbí
zotti, őr- járőr, útellenőrző) és az őrsparancsnok, főelődó
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előadó, a hivatali (munka-) idő rendszer szerint lát
ja el feladatait.”

4. A Szabályzat 81. pontja kiegészül a következő 81/A ponttal:
,,81/A. Azokon az osztályokon, alosztályokon vagy rendőr

őrsökön, ahol:
a) három helyettes (vízi őrsparancsnok-helyettes, hajó

vizsgáló) vagy II. számú helyettes van rendszeresítve, 
ott a helyettesek a II. számú váltásos szolgálati (mun
ka-) idő rendszer szerint (24 óra szolgálat, 48 óra sza
badidő) kötelesek a szolgálatot teljesíteni;

b) egy, illetve két, vagy I. számú helyettes van rendsze
resítve, ott a helyetteseknek a vezényléses szolgálati 
(munka-) idő rendszer szerint — egy hónapra előre 
tervezve a Szabályzat 82. pontjában foglaltakra fi
gyelemmel — kell a szolgálatot ellátni.”

5. A Szabályzat 81. pontja kiegészül a következő 81/B. ponttal:
,,81/B. A BM ORFK TJtellenőrző Parancsnokságon rendsze

resített ügyeletes tisztek (előadók) a BRFK közleke
désrendészetén a balesethelyszínelők, az útellenőrző 
járőrök a II. számú váltásos szolgálati (munka-) idő 
rendszer szerint teljesítsék szolgálatukat.”

6. A Szabályzat 81. pontja kiegészül a következő 81,/C ponttal:
„81/C. A BRFK közlekedésrendészetén és a megyeszékhelyi 

rendőrkapitányságok közlekedési alosztályain a bal
esetvizsgálók a hivatali szolgálati (munka-) idő rend
szerben kötelesek szolgálatukat ellátni.”

7. A Szabályzat 81. pontja kiegészül a következő 81/D. ponttal:
„8l/D. Valamennyi rendőrkapitányságon a balesethelyszíne

lő vizsgálók a II. számú váltásos szolgálati (munka-) 
idő rendszer kombinálásával teljesítsék szolgálatu
kat.”

8. A Szabályzat 81. pontja kiegészül a következő 81,/E ponttal:
„81/E. Ha a feladatok ellátása szükségessé teszi, szerven be

lül a hivatali (munka-) idő rendszer helyett a vezény
léses szolgálati (munka-) idő rendszer is alkalmaz
ható.”

9. A Szabályzat 84. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
,,84. A rendőrkapitányságok közbiztonsági és közlekedési 

szerveinél az ügyeletesek a II. számú váltásos szolgálati 
(munka-) idő rendszerben kötelesek szolgálatukat ellát
ni.”

10. A Szabályzat 85. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
,,85. A járőrök és őrök szolgálati (munka-) ideje kettő nap

tári hetenként 88 óra, amit heti 48, illetve 40 órában 11
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szolgálati nap alatt kell teljesíteni. A naponta teljesített 
szolgálati idő legalább 4, és legfeljebb 12 óra.”

11. A Szabályzat 87. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„87. A járőrök és őrök szolgálata teljesíthető:

a) napszakonkénti váltással.
b) egyik napszakból a másik napszakba átmenő,
c) osztott szolgálattal.”

12. A Szabályzat 136. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„136. Folyamatos, egymást követő 72 órai éjszakai szolgálat 

után — Budapest kivételével — soron kívül egy szabad
napot kell kiadni.
Éjszakai szolgálatnak minősül a 20,00 óráról 06.00 óráig 
terjedő idő.
A soron kívüli szabadnap kiadása szempontjából éjsza
kai szolgálatnak kell tekinteni a 20.00 órától 06.00 órá
ig időben letöltött, legalább 8 óra szolgálati (munka-) 
időt.”

13. A Szabályzat 138. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„138. Ha a rendőr szolgálata a Szabályzat 85. pontjában 

meghatározott munkaidőt meghaladja — a készültségi 
szolgálatot kivéve — a többlet óraszámot a tárgyhóna
pon belül a közbiztonsági szolgálati órái számába be kell 
számítani. A többlet órák a következő hónap szolgálati 
óraszámába nem vihetők át.”

14. A Szabályzat 132., 133., 135., 139. pontjaiban használt sza
badnap és szabadidő fogalmak alatt a következőket kell ér
teni:
a) szabadnap: a heti pihenőnapokon kívül, a további szolgá

latmentes naptári nap;
b) szabadidő: a szolgálati (munka-) idő befejezésétől a kö

vetkező szolgálat megkezdéséig tartó idő.”

15. A Szabályzat Függelékének V. fejezet 27. pontja kiegészül az 
alábbi jelzéssel és szöveggel:

„P” pihenőnapon,
„A munkaszüneti napra eső szabadnapot, illetőleg pi
henőnapot piros irónnal kell jelölni.”

16. A rendőr-főkapitányok közbiztonsági helyettesei indokolt 
esetben elrendelhetik, hogy a Szabályzat 81/A. pont a) al
pontjában, illetve 84. pontjában felsoroltak — a II. számú 
váltásos szolgálati (munka-) idő rendszer, vagy a vezénylé- 
ses szolgálati (munka-) idő rendszer helyett — az I. szá
mú váltásos szolgálati (munka-) idő rendszerben (12 óra szol
gálat, 24 óra szabadidő) teljesítsenek szolgálatot.

17. A budapesti rendőr-főkapitány közbiztonsági helyettese a 
BRFK Gépkocsizó Járőr- és Őrszolgálati Parancsnokság 
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parancsnoki állományának a szolgálati (munka-) idő rendszerét 
jelen intézkedés alapján — a helyi sajátosságok figyelembe
vételével — hatáskörében szabályozza.

18. A 19/1971. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott „A 
Rendőrség Fogdaszabályzata” 74. § (1), (2) bekezdés helyébe 
az alábbi rendelkezések lépnek:
,,74. §. (1) A fogdaőrparancsnok és helyettese a vezényléses 

szolgálati (munka-) idő rendszer szerint látja el 
szolgálatát.

(2) A fogdaőrség beosztottai (fogdaőrök) szolgálatai
kat a járőr- és őrszolgálat szervezéséhez, irányítá
sához és ellátásához című szabályzat 88. pontja 
alapján, a vezényléses szolgálati (munka-) idő 
rendszerben, napszakonkénti váltással (8 órai 
szolgálat) kötelesek teljesíteni.”

19. Ahol a Szabályzat az egyes BM szervek szervezeti megneve
zésére utal, mindenütt a 19/1978. számú belügyminiszteri pa
rancsban meghatározott megnevezést kell érteni.

20. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejű
leg a 14/1975. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás, va
lamint a 20/1978. számú belügyminiszter-helyettesi intézke
dés hatályát veszti.
Az intézkedést az érintett személyi állománnyal ismertetni 
kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 500 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

államtitkár elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.
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