
Szám : 10- 400/1964.

ABTL-4.2.-10-400/19641

SZIGORÚAN TITKOS !

B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ELNÖKI TANÁCSÁNAK 

1964. ÉVI 129. SZÁMÚ HATAROZATÁVAL MÓDOSÍTOTT 
1959. ÉVI 105. SZÁMÚ HAÍAROZATA  

 ÉS ANNAK VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATÁSOS SZEMÉLYI  
ÁLLOMÁNYÁNAK SZOLGÁLATÁRÓL

Selejtezve az 528. és 1576. sz. pld.  Bp. 1998.03.20.

A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  K I A D V Á N Y A  
196 4.



B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  k i a d v á n y a

1 96 4.

ÁBTL-4.2.- 10-400/1964/2

Szám : 10- 400/1964.  SZIGORÚAN TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ELNÖKI TANÁCSÁNAK  

1964. ÉVI 129. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL MÓDOSÍTOTT 
1959. ÉVI 105. SZÁMÚ HATÁ ROZATA 

ÉS ANNAK VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁ SA

A BELÜGYMINISZTÉRIUM HIVATÁSOS-SZEMÉLYI  
ÁLLOMÁNYÁNAK SZOLGÁLATÁRÓL



K. =  A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1959. évi 105. és 
1964. évi 129. sz. határozatainak szövege.

Ut. =  A Belügyminiszter végrehajtási utasításának 
szövege.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Szám: 10- 400/1964.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ELNÖKI TANÁCSÁNAK

1964. év i 129. számú határozatával módosított 
1959. évi 105. számú határozata 
és annak végrehajtási utasítása 

a Belügyminisztérium hivatásos személyi állományának 
szolgálatáról

(A Szabályzat tartalm azza az 1959. évi 105. szárnú, 
és annak módosítására megjelent 1964. évi 129. számú Elnöki Tanácsi 
határozatokat, valamint a Belügyminiszter végrehajtási utasításának 

egységes szerkezetbe foglalt szövegét.)

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
HIVATÁSOS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

H. 1. A Belügyminisztérium hivatásos személyi állománya 
a rendőrség, 
a határőrség, 
a karhatalom és 
az állami tűzoltóság

hivatásos szolgálatot teljesítő tábornokaiból, főtiszt
jeiből, tisztjeiből, tiszthelyetteseiből és legénységi 
állományú, valamint irodai rendfokozatú beosztottai
ból tevődik össze.
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H. 2. A jelen határozat hatálya kiterjed a rendőrség és az 
állami tűzoltóság hivatásos személyi állományára, 
valamint a határőrség és karhatalom irodai rendfoko
zatú beosztottaira.
A határőrség és karhatalom katonai rendfokozatú 
hivatásos személyi állományára a Népköztársaság 
Elnöki Tanácsának a Néphadsereg hivatásos állomá
nya szolgálatáról szóló 1959. évi 106. számú határo
zata vonatkozik.*

Ut. 1. A határozatban és a végrehajtási utasítás
ban " rendőrség" megjelölés alatt a Politi

kai Főcsoportfőnökség és a Kormányőrség 
beosztottait is érteni kell. A határőrség és 
a karhatalom irodai rendfokozatú állomá
nyára a Belügyminisztérium hivatásos és 
tartalékos személyi állományának szolgála
táról szóló határozat rendelkezéseit kell al
kalmazni.

\

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY FELVÉTELE

H. 3. A Belügyminisztérium személyi állományába csak 
politikailag és erkölcsileg megbízható, büntetlen 
előéletű, a szolgálat ellátására megfelelő előképzett
séggel, rátermettséggel rendelkező, egészségileg al
kalmas személy tartozhat.

K. 4. A személyi állományba való felvétel hivatásos állo
mányúak esetében -  önkéntes jelentkezés, pályázat, 
más szervtől történő átvétel útján -  kinevezéssel 
történik.

* Az 1959. évi 106. számú NET határozatot módosította az 1964. évi 130.
számú NET határozat.
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H. 5. A hivatásos állományba általában azokat a személye
ket lehet kinevezni, akik:

— az első tényleges katonai szolgálatukat már tel
jesítették, vagy az alól mentesítést kaptak, illetve 
az első tényleges katonai szolgálatra kötelező 
életkornál idősebbek (ezek a feltételek nőkre 
nem vonatkoznak).

— a belügyi szolgálatot élethivatásuknak tekintik,

— tiszti kinevezés esetében férfiak 23., nők 20. 
életévüket betöltötték és legalább középiskolai, 
vagy azzal egyenértékű végzettséggel, tiszthe
lyettesi és legénységi állományúvá történő kine
vezés esetében férfiak 23., nők 20. életévüket 
betöltötték, de 35. életévüknél nem idősebbek és 
legalább 8 általános iskolai végzetséggel,

irodai  állományúvá történő kinevezés esetében, 
 férfiak 23., nők 18. életévüket betöltötték és leg

alább általános iskolai végzettséggel és az irodai 
munkakörök ellátásához szükséges szakismere
tekkel rendelkeznek,  

— önként vállalják a belügyi szolgálattal járó köte
lezettségek teljesítését.

H. 6 . A személyi állományba való felvételnél előnyben 
kell részesíteni a régi munkásmozgalmi harcosok, 
partizánok, az ellenforradalom leverésében karha
talmi szolgálatot teljesített beosztottak, a Belügymi
nisztérium hivatásos, nyugállományú és elhalt beosz
tottainak gyermekeit, valamint azokat, akiknek az 
ellenforradalom elleni harcban való érdemeikért a 
"Munkás-Paraszt Hatalomért" emlékérmet adomá
nyozták.
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H. 7. A Belügyminiszter indokolt esetben a felsorolt felté
telektől eltérően is engedélyezheti egyes személyek

nek a Belügyminisztérium állományába való felvéte
lét.

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" 
tartalmazza.

PRÓBAIDŐS SZOLGÁLAT

H. 10. A Belügyminisztérium hivatásos állományába felvett 
személyek közül a tiszti, tiszthelyettesi és irodai be

osztásba kerülőket a felvételt követő egy évig, le
génységi állományúakat 6 hónapig ideiglenes jelleg
gel kell kinevezni.

H. 11 . A próbaidős szolgálatot teljesítőket -  beosztásuk 
jellegétől függően -  a szolgálati titok követelmé

nyeinek szem előtt tartásával, fokozatosan kell  oktatni 
feladataik 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.
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H. 13. A próbaidős szolgálatot ellátó személy -  amennyi
ben a követelményeknek nem felel meg, vagy az elő

írt vizsgát nem teszi le -  a személyi állományból el
bocsátható.

Elbocsátás esetén két heti illetménynek megfelelő 
leszerelési illetmény illeti meg.

H. 14. A próbaidős szolgálatot ellátó személyeket a részükre 
külön meghatározott illetmény és ruházat illeti meg, 
hat hónapi belügyi szolgálat elteltével a rendfoko
zatba kinevezett beosztottak részére járó alapsza
badságot és a beosztásuk után járó szabadságot (40. 
pont) vehetik igénybe. Egyebekben rájuk a véglege
sített beosztottakra meghatározott jogok és kötele
zettségek vonatkoznak.

H. 15. A próbaidős szolgálatot ellátó beosztott egy, illetve 
fél év elteltével a testületet és a szakmai munkát 
érintő alapvető rendelkezésekből vizsgát tesz. A 
vizsga sikeres letételét követően az illetékes parancs
nok által készített minősítés alapján a beosztottat 

  véglegesíteni kell.  

H. 16. A próbaidős szolgálat időtartamába be kell számítani

— a felvételt követő egy éven belül a szolgálat ellá
tásával kapcsolatban iskolán (tanfolyamon) töl
tött időt,

— továbbszolgálatban eltöltött időt.
f

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.
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Ut. 3. A vezetők (parancsnokok) kötelesek a pró
baidős szolgálatot teljesítő beosztottakat 
szolgálati idejük alatt fokozott figyelem
mel kísérni; személyi körülményeiket, adott
ságaikat megismerni.
Kötelesek minden segítséget megadni ah
hoz, hogy az előírt vizsga anyagát képező 
alapvető ism ereteket elsajátítsák. A próba
idős szolgálatot teljesítő személyek illetmé
nyét a véglegesített -beosztottakra vonatko
zó szabályok szerint, de a beosztásukra 
meghatározott bértétel átlagánál alacso
nyabb összegben kell m egállapítani. Szolgá
lati időpótlék részükre nem folyósítható. 
Ruházati ellátásukat -  az egyenruhás, ve
gyesruhás és polgári normába soroltak -  
csökkentett norma alapján kapják.
A próbaidős szolgálat letöltése után a sze
mélyi állományba véglegesített beosztott ré
szére véglegesítési okmányt kell kiadni.

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 El
nöki Tanácsa nevez ki.
Tiszti rendfokozatba való kinevezés joga alezredesig 
bezárólag a belügyminisztert illeti meg.
Tiszti rendfokozatba lehet kinevezni azokat a tiszthe
lyetteseket, akik a tiszti beosztás betöltésére alkal
masak és a tiszti vizsgát eredményesen letették.

— 8 —

ÁBTL-4.2.-10-400/1964/ 9



A hivatásos tiszthelyettesig tisztesi, valamint az iro
dai állomány rendfokozataiba való kinevezésre jo
gosult vezetők (parancsnokok) körét a belügyminisz
ter állapítja meg.

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY RENDFOKOZATAI

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

Tábornokok:
vezérezredes,
altábornagy,
vezérőrnagy,

Főtisztek:
ezredes,
alezredes,  
őrnagy,

Tisztek:  
százados,
főhadnagy,
hadnagy,
alhadnagy,

Tiszthelyettesek:
főtörzsőrmester,
törzsőrmester,
őrmester,

Tisztesek:
szakaszvezető,
tizedes,
őrvezető,

— 9 —
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Legénység:
rendfokozat nélkül.

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.) Állami Tűzoltóság (tü.).

Ut. 4. A Belügyminisztérium személyi állomá
nyába tartozó beosztottak részére járó jogo

sultságok m egállapítása szempontjából az  
irodai rendfokozatok közül

irodaigazgató r.-fok. őrnagy,
I. o . főtiszt r.-fok. százados,

II. o . főtiszt r.-fok. főhadnagy,

I. o . tiszt r.-fok. hadnagy,
II. o. tiszt r.-fok. alhadnagy,

I . o . segédtiszt r.-fok. főtörzsőrmester,
II. o. segédtiszt r.-fok. törzsőrmester,

írnok r.-fok. őrmester,

rendfokozattal esik egy tekintet alá.

— 10 —

ÁBTL-4.2.-10-400/1964/11



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 
szervezetszerű beosztására az állománytáblázatban 
megállapított 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, magatartásával kiérdemelte.

 Ut. 5. A határozat 2 1 . pontjában em lített fegyelmi 
határozat alatt az olyan fegyelmi fenyítést 
kell érteni, amely a soronkövetkező rendfo
kozatba való előléptetést k izárja (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, vala
mint az irodai állomány rendfokozataiban a soronkö
vetkező előléptetésre jogosult vezetők (parancsno
kok) körét a belügyminiszter állapítja meg.
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EGYES RENDFOKOZATOKBAN ELTÖLTENDŐ 
SZOLGÁLATI (VÁRAKOZÁ SI) 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

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.
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Irodai rendfokozat:
irodaigazgató nincs
l. o. főtiszt 8 év

II. o. főtiszt 6 év

I. o. tiszt 4 év
II. o. tiszt 4 év

I. o. segédtiszt 3 év
II. o. segédtiszt 2 év

írnok 2 év

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

Ut. 6. A beosztott rendfokozatára m egállapított 
várakozási idő leteltét megelőző 30 napon 
belül az előléptetési javaslat m egtételére jo
gosult vezető (parancsnok) köteles megvizs
gálni, hogy a beosztott minősítése és a szol
gálati törvényben m eghatározott követelmé
nyek alapján az előléptetésre érdemes-e.
Ha a beosztott a követelményeknek megfe
lel a vezető köteles indokolással ellátott elő
léptetési javaslatot felterjeszteni az előlép
tetésre jogosult vezetőhöz (parancsnokhoz).
Amennyiben a beosztott munkája alapján 
magasabb rendfokozatba való előléptetésre 
nem alkalmas, erről a vezető jelentést te r
jeszt fel az előléptetésre jogosult vezetőhöz 
(parancsnokhoz).
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SORONKÍVÜLI ELŐLÉPTETÉS

H. 24. A belügyminiszter az egyes rendfokozatokra megál
lapított szolgálati idő letelte előtt soronkívül maga

sabb rendfokozatba léptetheti elő a Magyar Népköz
társaság érdekeinek védelmében a szolgálat ellátásá
ban kiváló eredményeket elért, valamint a magasabb 
beosztásba kerülő beosztottakat.

Ut. 7. Tiszthelyettesek és irodai állományúak so
ronkívüli előléptetésére a hatásköri listában 
megjelölt vezető (parancsnok) jogosult.

SZOLGALAT ELLÁTÁSÁ BAN HŐSI HALALT HALT 
BEOSZTOTTAK 

SORONKÍVÜLI ELŐLÉPTETÉSE

H. 25. A Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres és ren
dészeti szervek feladatainak ellátása közben hősi ha

lált halt beosztottak közül a tábornokokat, főtiszte
ket és tiszteket egy rendfokozattal, a tiszthelyettese
ket tisztté, tiszteseket és legénységi állományú beosz
tottakat pedig tiszthelyettessé kell előléptetni.

A szolgálat ellátása közben hősi halált halt beosz
tottak hátramaradt családtagjai kivételes ellátásra 
jogosultak, őket a belügyi és más szervek munkahe
lyeinek betöltésénél, valamint a közép- és felsőfokú 
iskolára való felvételnél előnyben kell részesíteni.

U t.  8. Azt a beosztottat, aki feladatát életének 
kockáztatásával hajtja  végre és ennek kö

vetkeztében életét veszti, hősi halottnak 
kell tekinteni.
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Az elhunyt beosztottat a miniszter, minisz
terhelyettesek, főcsoportfőnökök nyilvánít
ják hősi halottá.

Azt az esetet, amikor a beosztott szolgálati 
kötelezettségek teljesítésével összefüggés
ben keletkezett baleset, vagy szolgálati be
tegség következtében hal meg, de a fenti 
körülmények nem állnak fenn, szolgálat tel
jesítése közben bekövetkezett elhalálozás
nak kell tekinteni.

RENDFOKOZATBAN VALÓ VISSZATARTÁS, 
VISSZAVETÉS, LEFOKOZÁS

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

H. 27.  Tábornokot, tisztet és tiszthelyettest rendfokozatától 
megfosztani:

— jogerős bírói ítélettel, vagy

— fegyelmi eljárás lefolytatása után fegyelmi fenyí
tésül lehet.

A tábornokok, tisztek és tiszthelyettesek fegyelmi el
járás alapján -  fegyelmi fenyítésül -  egy rendfo
kozattal visszavethetők.

Tábornokok és ezredesek rendfokozatban való vissza
vetése, valamint rendfokozattól történő megfosztása 
(lefokozása) a Népköztársaság Elnöki Tanácsa, illetve 
a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány ha
táskörébe tartozik.
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Alezredes és ennél alacsonyabb rendfokozatú tisztek 
és a tiszthelyettesek rendfokozatban történő vissza
vetése, illetve rendfokozattól való megfosztása, a 
belügyminiszter joga. A tiszthelyettesi állománynál 
ezt a jogát a belügyminiszter a kinevezésre jogosult 
vezetőre (parancsnokra) átruházhatja.

H. 28. A rendfokozatban való visszavetés esetén a várako
zási időt meg kell határozni.
A belügyminiszter a rendfokozatukban visszavetet
teknek előző rendfokozatukat a várakozási idő  letelte 
előtt visszaadhatja, ha azt kiemelkedő szolgálat telje
sítéssel kiérdemelték. A tiszthelyettesi állománynál 
ezt a jogát a belügyminiszter a kinevezésre jogosult 
vezetőre (parancsnokra) átruházhatja.

Ut. 9. Tábornoki, tiszti, tiszthelyettesi rendfoko
zattól fegyelmi úton való megfosztásnak ak

kor van helye, ha az érin tett hivatásos állo
mányú beosztott szolgálat ellátása terén ta
núsított hanyagsága folytán, vagy szolgála
ton kívül olyan erkölcsileg vagy politikai
lag elítélendő m agatartást tanúsított, amely 
miatt kettő vagy több esetben megrovásban, 
vagy ennél súlyosabb fenyítésben részesült 
és újabb súlyos fegyelem sértést követett el. 
Fenti körülmények figyelmen kívül hagyá
sával rendfokozattól való megfosztásnak le
het helye akkor is, ha a katonai rendfokoza
tot viselő beosztott egyszeri alkalommal 
olyan bűncselekményt követ el, amely tábor
noki, tiszti, tiszthelyettesi rendfokozat 
viselésére m éltatlanná teszi, vagy fegyelmi 
eljárás során az állományból elbocsátották.
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Tábornokokkal és tisztekkel szemben ilyen 
esetben a fegyelmi eljárást a parancsnok ja
vaslata, vagy a belügyminiszter utasítása 
alapján a  kijelölt fegyelmi bizottság, vagy 
a BM Fegyelmi Osztálya folytatja le.

Ha a fegyelmi bizottság, illetőleg fegyelmi 
osztály a rendfokozattól való megfosztást 
javasolja, javaslatát a BM Kollégium elé 
kell terjeszteni.

A tábornoki és tiszti rendfokozattól fegyel
mi fenyítésként történő megfosztásra -  a 
BM. Kollégium javaslata alapján a H. 27. 
pontban m egjelölt szerv, illetőleg a belügy
miniszter jogosult.

A rendfokozatban való visszatartásra, vis
szavetésre és a lefokozásra vonatkozó rész
letes szabályokat a Belügyminisztérium 
Fegyelmi Utasítása tartalm azza.

H. 29. A Belügyminisztérium hivatásos állományából elbo
csátott és a Belügyminisztérium tartalékállományába 
kerülő személyek rendfokozatukat elvesztik. Katonai 

rendfokozatukra vonatkozóan a belügyminiszter ja
vaslata alapján a honvédelmi miniszter dönt.

SZOLGÁLATI 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 ki
vételével -  a belügyminiszter gyakorolja.
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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 tarto
zók a szolgálat ellátása terén elért eredményeik és 
képességeik alapján magasabb beosztásokba kerül
hetnek.

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
megváltoztatásával járó, azonos beosztásba való át
helyezése évente legfeljebb egyszer történhet. Az át
helyezést az érintett beosztásokra kinevezési jogkör
rel rendelkező vezető (parancsnok) rendelheti el.

Többszöri áthelyezést csak a belügyminiszter enge
délyezhet.

— 18 —

ÁBTL-4.2.-10-400/1964/19



Ut 11. Tiszthelyettesek áthelyezése esetén a tisz
tekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkal

mazni. Tiszthelyetteseknek egy éven belül 
történő többszöri áthelyezését az illetékes 
m iniszterhelyettes, főcsoportfőnök engedé
lyezi.

VEZÉNYLÉS

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.

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 
szabályait külön utasítás szabályozza.

H. 35. A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozata 
alapján a belügyminiszter jogosult egyes beosztotta

kat -  hivatásos állományba való meghagyásuk mel
lett -  meghatározott feladatok elvégzésére más mi

nisztériumokba, hivatalokba, szervezetekhez és intéz
ményekhez szolgálattételre tartósan vezényelni. 
Ezek a beosztottak nem a Belügyminisztérium, ha
nem munkahelyük létszámát terhelik.

A más minisztériumokhoz, szervekhez vezényelt be
osztottak fizetésüket az adott minisztériumtól, szerv
től  kapják, ez azonban nem lehet kevesebb a vezény
lésük  előtt a belügyi szolgálatban kapott összilletményüknél.
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Más munkakörbe való áthelyezésük a 
belügyminiszter engedélyével történhet.

Egyenruha és egyéb ruházati ellátásukat -  a 
Belügyminisztérium beosztottait megillető mérték
ben -  a Belügyminisztériumtól kapják.

Rendfokozati előléptetésük, kitüntetésük a Belügy
minisztérium beosztottaira meghatározott módon tör
ténik, erre az őket foglalkoztató- miniszter (hivatal 
vezető stb.) is javaslatot tehet. Egyebekben a 

Belügyminisztérium beosztottait megillető jogokat 
élvezik. (szabadság, üdülők igénybevétele) stb.

A más szervhez tartósan vezényelt beosztottak a 
Belügyminisztérium hivatásos állományára vonat
kozó fegyelmi és büntető jogszabályok hatálya alatt 
állnak.

ÁTMINŐSÍTÉS

H. 36. A Belügyminisztérium hivatásos állományú beosz
tottját szolgálati érdekből a belügyminiszter a mi

nisztériumhoz tartozó egyik fegyveres és rendészeti 
szervtől a másik szervhez átminősítheti.

HIVATÁSOS TISZTI ÁLLOMÁNY MINŐSÍTÉSE

H. 37. A hivatásos állományba tartozó tábornokokat, főtisz
teket és tiszteket meghatározott időközönként minő

síteni kell.

A minősítést teljes terjedelmében a minősített tudo
mására kell hozni. A minősítés részletes szabályait a 
belügyminiszter állapítja meg.
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Ut. 13. A minősítés végrehajtásának részletes sza
bályait külön utasítás határozza meg.

SZOLGÁLATI IDŐ MEGÁLLAPÍTÁ SA

H. 38. A Belügyminisztérium hivatásos állományát meg
illető jogosultságok (szolgálati időpótlék, szabadság, 
leszerelési segély, nyugdíjigény) számítása szem
pontjából valamennyi beosztott szolgálati idejét meg 
kell állapítani. A szolgálati időt a hivatásos állomány
ba vétel napjától kell számítani.

 Ezen felül a szolgálati időbe a 18. életév betöltése 
után -  igazolás alapján -  be kell számítani.

— a sorállományú katonai szolgálatban,
— a továbbszolgálatban,

— a tartalékosként ideiglenes tényleges szolgá
latban,

— a más fegyveres testület állományában,
— hadifogságban,
— a fasizmus elleni fegyveres harcokban, más 

szocialista állam hadseregében,
— a munkásmozgalmi tevékenység miatt börtö n

ben (internálásban) eltöltött időt,
— az előzőekben felsoroltakon kívül, minden 

olyan munkaviszonyban vagy egyéb minőség
ben töltött időt, amely a társadalombiztosítási 
nyugdíjról szóló rendelkezések szerint szolgá
lati időnek számít.

Nyugdíjkiegészítés számítása szempontjából, be kell 
számítani a dolgozók társadalombiztosítása nyugdíjá

ról szóló rendelkezések szerint figyelembe vehető, a 
18. életévet megelőzően szerzett szolgálati időt is.
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Indokolt esetben a belügyminiszter igazolás nélkül 
is engedélyezheti a 20. életév betöltése után eltelt 
időnek szolgálati időként való beszámítását.

A szolgálati időt a hivatásos állományba történő vég
legesítéskor kell megállapítani.

Ut. 14. A szolgálati időbe beszámítható szolgálati, 
illetőleg munkaviszonyt, stb. az illetékes 
katonai parancsnokságok, vagy polgári ha
tóság által kiállított hiteles okirattal kell 
igazolni.

Próbaidős szolgálat esetén figyelembe kell 
venni az állományba való felvétel napjától 
eltöltött időt is.

A szolgálati idő beszám ítást -  bem utatott 
okmányok alapján -  a BM illetékes sze
mélyzeti szervei végzik. Ennek részletes 
szabályait a BM IV. Főcsoportfőnök álla
p ítja  meg.

SZABADSÁ G

H. 39. A Belügyminisztérium állománya részére az alábbi 
szabadságok adhatók:

— évi rendes szabadság,
— tanulmányi szabadság,
— rendkívüli szabadság,
— illetménynélküli szabadság,
— egészségügyi szabadság.
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H. 40. Az évi rendes szabadság mértéke:
a) minden beosztott részére 15 naptári nap alapsza

badság, ezen felül
b) a szolgálati idő, vagy a beosztási illetmény alap

ján meghatározott 10 - 22 naptári nap pótszabad
ság.

Az elháríthatatlan  okból ki nem adott szabadságot
-  miniszteri engedéllyel -  pénzben meg lehet vál
tani.

A szabadságra vonatkozó részletes szabályokat a 
belügyminiszter állapítja meg.

Ut. 15. A pótszabadság mértéke:
a) Szolgálati évek alapján:

25 évnél hosszabb szolgálat esetén 
16- 25 évi szolgálat esetén
11- 5 évi szolgálat esetén
6 - 10 évi szolgálat esetén
3 - 5 évi szolgálat esetén 
0 - 3 évi szolgálat esetén

 b) Beosztás után:
I. kat. 1- 8 . illetm. cs. t. 22 nap

II. kat. 9 - 13. illetm. cs. t. 19 nap
III. kat. 14- 18. illetm. cs. t. 17 nap
IV. kat. 19- 23. illetm. cs. t. 14 nap
V. kat. 2 4 - 30. illetm. cs. t. 12 nap 

VI. kat. 3 1 - 40. illetm. cs. t. 10 nap

Az egyes beosztásokra megállapított illet
ménycsoportokat külön utasítás állapítja 
meg.
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Az illetménycsoportoknál a bértétel átlagot 
kell érteni.

Az évi rendes szabadság mértékét az alap- 
szabadság, továbbá, vagy a beosztás után, 
vagy a szolgálati idő után választott szabad
ság napjainak összeadásával naptári napok 
szerint kell megállapítani.

Az évi rendes szabadságot egész évre szóló 
előre meghatározott szabadságolási terv, sze
rint a szolgálat és a beosztott érdekeinek 
figyelem be vételével általában egyszerre 
kell igénybe venni.

Az elháríthatatlan okból ki nem adott sza
badság pénzbeni m egváltására esetenként 
külön történik intézkedés.

A BM egészségügyi beosztottak szabadsá
gának m értékét 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 Belügyminiszté
riumban 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 szabad
ságként figyelembe venni.
A szabadság engedélyezésére az országos 
parancsnokok, csoportfőnökök, önálló osz
tályok vezetői, megyei főkapitányok és já
rási kapitányságok vezetői, beosztott 
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osztályvezetők, iskolaparancsnokok stb. és a 
velük azonos hatáskörű vezetők  (parancsno
kok) jogosultak.

A megyei főkapitányok szabadságolási te r
vét a  belügyminiszter hagyja jóvá. Az orszá
gos parancsnokok, csoportfőnökök, önálló 
osztályvezetők szabadságának engedélye
zésére  az illetékes miniszterhelyettes, főcso
portfőnök jogosult.
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
kezéseket az illetékes miniszterhelyettes, fő
csoportfőnök állapítja meg.
A beosztott szabadságának időtartam át, sza
badsága alatti tartózkodási helyét a csoport
főnökség, osztály köteles nyilvántartani.
A szabadságok -  rendkívül indokolt eset
ben, a szolgálat érdekében -  a  szabadságo
lási tervben m eghatározott időponttól eltérő 
időben is engedélyezhetők. A szabadság idő
pontjának m egváltoztatására a szabadságo
lási tervet jóváhagyó vezető (parancsnok) jo
gosult.

Szükség esetén a beosztott szabadságának le
töltése előtt szolgálati helyére visszahívható. 
A beosztott visszahívása esetén haladéktala
nul köteles szolgálati helyére visszatérni.
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. 4 1 - 42. A továbbtanuló beosztottak tanulmányi szabad
ságát és egyéb tanulmányi kedvezményeit az általános 
rendelkezéseknek megfelelően kell biztosítani. Ezek
nek mértékét a Belügyminiszter határozza meg.

H. 43. Rendkívüli szabadság csak különösen indokolt esetben 
engedélyezhető, ha a rendes szabadság már kiadásra 
került, vagy a körülmények indokolják annak mérté
kén felül 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.

Ut. 16. 7. napig terjedhető rendkívüli szabadság en
gedélyezésének joga az országos parancsno

kokat, csoportfőnököket, önálló osztályveze
tőket, megyei főkapitányokat, valamint az 
ennek megfelelő szervek vezetőit illeti meg.
A járási (városi, kerületi) kapitányságok ve
zetői 3 napig terjedő rendkívüli szabadságot 
engedélyezhetnek.
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H. 44. A belügyminiszter indokolt esetben egy évig terjed
hető illetménynélküli szabadságot engedélyezhet. A 
belügyminiszter ezt a jogát átruházhatja.

Az illetménynélküli szabadság engedélyezésének jo
gát a Hatásköri Lista szabályozza.

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 megbete
gedés esetében kettő év) elteltével a beosztottat orvosi 
felülvizsgáló bizottság elé kell állítani. A bizottság 
véleményt nyílvánít a beosztott szolgálatra való alkal
masságáról. 

Szolgálati kötelezettségek végrehajtása közben, vagy 
annak következtében keletkezett baleset esetén az 
egészségügyi szabadság a teljes felgyógyulásig, illet
ve 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 sze
rint járó összilletményt kell folyósítani. Ezt követően 
az egészségügyi szabadság tartama alatt az összillet
mény 75 százaléka folyósítható.
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Ut. 17. Az egészségügyi szabadságra vonatkozó 
részletes rendelkezéseket az egészségügyi 
szabályzat tartalm azza.

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 megilletik 
mindazok a jogok és kedvezmények, melyeket a Ma
gyar Népköztársaság Alkotmánya általában az állam
polgárok részére biztosít.

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

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

H. 49. A rendőrség hivatásos állományú beosztottai által el
követett bűntettek miatt az eljárás a katonai bírósá
gok hatáskörébe tartozik.

Az állami tűzoltóság beosztottai ügyében a polgári 
dolgozókra illetékes bíróságok járnak el.
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H. 5 0 . A Belügyminisztérium beosztottai a Belügyminiszté
rium Fegyelmi Utasításának hatálya alá  tartoznak. 
A határőrség és a karhatalom hivatásos, továbbszol
gáló és sorállományú beosztottaira a Magyar Népköz
társaság fegyveres erőinek Fegyelmi Szabályzata vo
natkozik.

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

Ut. 18. 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. M ellékfoglalkozást ál
talában csak akkor lehet engedélyezni, ha en
nek ellátása semmilyen formában nem aka
dályozza a belügyi szolgálat ellátását és az
zal nem összeférhetetlen.

Más kereső foglalkozás folytatására az enge
dély megadását az illetékes miniszterhelyet
tesekre, főcsoportfőnökökre ruházom át.

H. 52. A Belügyminisztériumnak a jelen határozat hatálya alá 
tartozó beosztottai -  a tartalékosok kivételével -  
csak az illetékes parancsnokuk engedélyével köthet
nek házasságot. Az engedély kiadásának szabályait a 
belügyminiszter állapítja meg.

Az engedély kiadásának megtagadása esetén a belügy
miniszterhez lehet panasszal fordulni, aki az engedé
lyezés tárgyában végső fokon dönt.
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Ut. 19. A házasságkötés engedélyezésére jogosult 
vezetők (parancsnokok) körét a hatásköri 
lista állapítja meg.

A házasságkötési 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 beszerezniük.

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, fegyelmileg kell felelősségre 
vonni.

H. 53. A Belügyminisztérium beosztottja felelős a miniszté
rium vagyonában az általa okozott kárért és azt a kár

térítési szabályzat szerint köteles részben, vagy egész
ben megtéríteni.

Ut. 20. A kártérítéssel kapcsolatos részletes szabá
lyokat a " K ártérítési Szabályzat" határozza 
meg.

H. 54. A  Belügyminisztérium személyi állományába tartozó 
beosztottakat megilleti a rendszeres illetmény és nor

ma szerinti egyenruházati ellátás, továbbá az ingye
nes orvosi és gyógyintézeti gondozás.
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H. 55. A beosztottak a szolgálati tevékenységüknek megfe
lelő egyetemek (főiskolák) szakiskolák levelező és esti 
tagozatán a miniszter, vagy az általa megbízott enge
délyével tanulmányokat folytathatnak.

Ut. 21. Az általános és középiskolába való beiratko
zást a közvetlen szolgálati vezető (parancs
nok) engedélyezi.
Egyetemre (főiskolára) való jelentkezés a 
parancsnok javaslata alapján a BM Tanul
mányi és Kiképzési Csoportfőnökség útján a 
Személyügyi Főcsoportfőnökség engedélyé
vel történhet.

H. 56. A Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres és rendé
szeti testületek beosztottai 1945. január hó 1. napja 
után hivatásos szolgálatban ténylegesen eltöltött szol
gálati éveik alapján az Elnöki Tanács rendelkezései
vel meghatározott kitüntetésekre terjeszthetők  elő. 
Kiemelkedő érdemek, vagy eredmények alapján ado
mányozható kitüntetésekre lehet felterjeszteni azt a 
beosztottat, aki

— a kiképzésben, vagy szolgálatának ellátása  
 t e rén kiemelkedő eredményeket ért el,

— feladatának ellátása közben hősies magatartást 
tanúsított,

— személyes bátorságával emberéletet, vagy je
lentős értéket mentett meg.

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

Ut. 22. A Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres 
és rendészeti testületek állománya részére
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adományozható kitüntetések rendjére külön 
utasítás intézkedik.

H. 57. A belügyminiszter meghatározott szolgálati idő el
telte, vagy a szolgálat ellátásában elért eredmények 
elismeréséül -  fegyelmi büntetés hatálya alatt nem 
álló beosztott részére -  kitüntető érmet adományoz

hat. Kitüntetésétől az arra érdemtelenné váltat meg
foszthatja.

Ut. 23. A Belügyminisztériumhoz tartozó fegyveres 
és rendészeti testületek közül a  rendőrség el

ismerésre méltó érdem eket szerzett tagjai, ré
szére a belügyminiszter 76/1951. (III. 17.) 
MT számú rendelettel alapított " Közbizton
sági É rm et" , az állami tűzoltóság tagjai ré
szére a  tűzrendészet terén k ifejtett kiemel
kedő jó munka, az élet- és vagyon tűzvédel
me terén szerzett érdemek elismerésére a 
36/1956. (X. 14.) MT számú rendelettel ala
p íto tt "Tűzrendészeti É rm et" adományozza.

\
A fenti kitüntetések a testületek kötelékébe 
nem tartozó olyan személyek részére is ado
mányozhatok, akik a testület feladatainak 
ellátása terén elismerésre méltó érdem eket 
szereztek.

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
függő ügyekben teljes egészében figyelembe kell 
venni.
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Amennyiben kormányrendelet kedvezőbb feltételt 
nem állapít meg, a leszerelt személy munkaviszonyát 
folyamatosnak kell elismerni, ha leszerelését lesze
relési 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 idő
tartama alatt (66 . pont) bekövetkezett megbetegedése 
esetén -  a táppénz kivételével -  jogosultak az álta
lános rendelkezések szerinti társadalombiztosítási 
szolgáltatásokra. A leszerelési illetménnyel, illetve 
segéllyel való ellátottság megszűnésének időpontjá
tól kezdődően a leszerelt, keresőképtelen beteg sze
mély táppénzre jogosult. 

Az 55 éves életkora előtt nyugállományba helyezett 
testületi tag munkaviszonyát folyamatosnak kell elis
merni, ha a nyugállományba helyezést követő 90 na
pon belül munkaviszonyba lépett.

 A BEOSZTOTT LEVÁLTÁSA ÉS FELFÜGGESZTÉSE

H. 60. A belügyminiszter valamely beosztottat magasabb be
osztásból alacsonyabb beosztásba helyezhet át:

— fegyelmi fenyítésként,

— munkáját hosszabb időn át nem látja el megfe
lelően,

— átszervezés esetén.

A belügyminiszter ezt a jogát átruházhatja.
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Ut. 24. Fegyelmi fenyítésként azt a  beosztottat lehet 
alacsonyabb beosztásba helyezni, aki maga

tartásával bizonyságát adta, hogy beosztásá
ra méltatlan. Az ilyen címen alacsonyabb 
beosztásba helyezett személyt legalább egy 
év eltelte előtt magasabb beosztásba vissza
helyezni 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 ráterm ettségének hiánya m iatt a 
a beosztásával járó feladatokat huzamosabb 
időn -  legalább egy éven át -  megfelelően 
ellátni nem képes.

Átszervezés m iatt azt a beosztottat lehet ala
csonyabb beosztásba helyezni, akinek az ad
dig 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 családi pótlékkal 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
ládi pótlékot kapják.
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H. 61. A Belügyminiszter azt a beosztottat, akinek szolgálati 
helyétől való távoltartása az általa elkövetett fegye
lemsértő cselekmény súlyát, vagy természetét figye
lembe véve szükséges, beosztásából felfüggesztheti. 
A belügyminiszter ezt a jogát átruházhatja.
A felfüggesztés egy hónapig, különösen indokolt eset
ben 2 hónapig tarthat. A felfüggesztés időtartama 
alatt az illetmény legfeljebb 50 százalékát vissza lehet 
tartani, a családi pótlékot azonban változatlan összeg
ben folyósítani kell. Amennyiben a fegyelmi eljárás 
során megállapítást nyert, hogy az eljárás megindítá
sának alapjául szolgáló okok nem állnak fenn, a beosz
tottal közölni kell a fegyelmi eljárás megszüntetését 
és vissza kell helyezni beosztásába. Visszatartott illet
ményét részére ki kell fizetni.

Ut. 25. A részletes rendelkezéseket a  Belügyminisz
térium Fegyelmi Utasítása tartalmazza.

A BEOSZTOTT LESZERELÉSE 

II. 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 le
szerelés történhet:

— nyugállományba helyezéssel,
— elbocsátással, 
— tartalékállományba helyezéssel.
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H. 64.

64/A .

64/B .

64/C .

64/D .

64/E .

A hivatásos állományú:
a) katonai rendfokozatú beosztottak nyugállományba 

helyezése hivatalból és kérelemre történik,
b) irodai rendfokozatú beosztottak nyugállományba 

helyezésére a dolgozók társadalombiztosítási nyug
díjáról szóló rendelkezések vonatkoznak.

Nyugállományba kell helyezni azt a legalább 25 évi 
szolgálati idővel rendelkező katonai rendfokozatú 
beosztottat:
a) aki a hivatásos szolgálat felső korhatárát elérte és 

hivatásos szolgálatban való visszatartását a belügy
miniszter nem rendelte el,

b) akit a 65. pont rendelkezései alapján elbocsátottak.

Folyósítani kell a szolgálati nyugdíjat annak a 64/A . 
pont alapján nyugállományba helyezettnek:
a) aki 55. életévét betöltötte, vagy
b) aki 50 százalékos vagy ezt meghaladó mértékben 

csökkent munkaképességű.

A belügyminiszter kivételesen indokolt esetben az 
55 éves életkor betöltése előtt is engedélyezheti a 
szolgálati nyugdíj folyósítását.

Szolgálati időre tekintet nélkül rokkantsági nyugállo
mányba kell helyezni azt a katonai rendfokozatú be
osztottat, aki rokkantság (67%-os, vagy azt meghaladó 
mértékű munkaképességcsökkenés) miatt belügyi szol
gálatra alkalmatlanná vált.

Az egészségügyi okból, vagy egyéni elbírálás alapján 
önhibáján kívül nyugállományba helyezett beosztott, 
akinek szolgálati nyugdíj azért nem folyósítható, mert
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64 /F .

55. életévét még nem töltötte be, legfeljebb a leszere
lést követő 3 év tartamára a nyugdíj alapjául  szolgáló 
illetmény 2 0 - 80%-áig terjedő átmeneti ellátásra 
jogosult.
Az átmeneti ellátás feltételeire és mértékére vonat
kozó részletes szabályokat a belügyminiszter, a mun
kaügyi miniszterrel és pénzügyminiszterrel egyetér
tésben állapítja meg.

Ut. 26. Az átmeneti ellátás odaítélésére hivatalból 
történik intézkedés. Az átmeneti ellátás meg
állapítására és folyósítására vonatkozó rész
letes szabályokat a Belügyminisztérium tes
tületi tagjainak nyugellátásáról szóló sza
bályzat tartalm azza.

A nyugállományba helyezett tábornokolt, tisztek és 
tiszthelyettesek kérelmére a belügyminiszter enge
délyezheti a hivatásos állomány részére rendszeresí
tett egyenruha viselését. A nyugállományba  helyezett 
tábornokokat, tiszteket és tiszthelyetteseket  nyugdíjas 
igazolvánnyal és megkülönböztető jelzéssel kell el
látni és részükre lehetővé kell tenni, hogy felkeres
hessék a belügyi szervek kulturális intézményeit és 
rendezvényeit, igénybe vehessék a belügyi orvosi és 
gyógyintézeti ellátást, továbbá indokolt esetben a 
belügyi beosztottak részére fenntartott üdülőket.

Ut. 27. A nyugállományba helyezett beosztottak 
részére a belügyi intézmények látogatására 
és szolgáltatásainak igénybevételére jogo
sító igazolványt, valamint az egyenruha vise
lésére jogosító igazolványt, a BM IV/II. 
Csoportfőnökség adja ki.

A nyugállományba helyezett irodai rendfoko
zatú beosztottak a belügyi intézményeket és
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azok szolgáltatásait a katonai rendfokozatú 
nyugállományú személyekkel azonos feltéte
lek mellett és mértékben látogathatják, 
illetve vehetik igénybe.

A nyugdíj m egállapításával és folyósításával 
kapcsolatos kérdéseket a Belügyminisztérium 
testületi tagjainak nyugellátásáról szóló sza
bályzat tartalmazza.

H. 65. A Belügyminisztérium személyi állományából el kell 
 bocsátani azt:

— akinek az elbocsátását fegyelmi úton elrendelték,
— akit végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, ha a 

bíróság a Btk. 108. §-ának rendelkezéseit nem 
alkalmazta.

A Belügyminisztérium személyi állományából a beosz
tottakat el lehet bocsátani:

\

— rendfokozattól való megfosztás miatt,
— más minisztériumhoz, szervhez történő átadás 

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

alkalmatlanság miatt,
— átszervezés miatt.

Ut. 28. Fegyelmi eljárás alapján azt a beosztottat 
lehet elbocsátani, aki alacsonyabb beosztásba 
helyezés, vagy rendfokozatba történt vissza
vetés, fenyítés után egy éven belül olyan 
súlyos fegyelmi vétséget, vagy bűncselek
ményt követ el, melynek következtében 
további szolgálat ellátására alkalm atlanná
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válik, vagy rendfokozatától megfosztottak. 
Azonban, ha a fegyelemsértés olyan jellegű, 
vagy súlyú, amely a beosztottat belügyi szol
gálat ellátására m éltatlanná teszi, a személyi 
állományból a  fenti előzményekre tekintet 
nélkül is el le h e t bocsátani. Katonai bíróság 
ítélete alap ján az elbocsátást a szabadság- 
vesztést kimondó ítélet jogerőre emelkedé
sekor parancsban kell elrendelni.
Más minisztériumhoz, szervhez történő á t
adás a Belügyminisztérium, illetve más 
minisztérium, szerv kezdeményezésére, vagy 
a beosztott kérelmére történhet.
A . beosztott saját kérelmére olyan súlyos 
családi (eltartási, együttélési) problémák 
esetén bocsátható el, amelyeket másként 
(áthelyezéssel, lakáshoz juttatással stb.) meg
oldani nem lehet; ha szolgálatképességében 
nagyobbfokú csökkenés következik be.
Egészségügyi okok következtében a beosz
to tt az illetékes BM egészségügyi felülvizs
gáló bizottság javaslatára bocsátható el, ha a 
bizottság m egállapítása szerint a beosztott 
a belügyi szolgálat ellátására tartósan kép
telen.
Átszervezés m iatt, az a beosztott bocsátható 
el, aki tíz évi szolgálati idővel nem rendel
kezik, beosztási helye megszűnt és más be
osztásba helyezésére mód nincs, illetve más  
beosztásba helyezését nem fogadta el.

A Belügyminisztérium hivatásos állományá
ból egészségügyi okok és átszervezés m iatt 
elbocsátásra kerülő beosztottak elhelyezésé
ről a Belügyminisztérium gondoskodik. Ilyen 
esetben elbocsátási javaslat csak úgy 
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terj eszthető 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 igazolványa  
bevonásakor -  volt munkakörétől függően
-  szolgálati titoktartási nyilatkozatot kell 
aláíratni. 

LESZERELÉSI SEGÉLY

H. 66 . A Belügyminisztérium személyi állományából lesze
relt szolgálati, vagy rokkantsági nyugdíjra nem jogo

sult beosztottak részére -  fél havi leszerelési illet
ményen 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 al
kalmával a leszerelőnek egy havi illetményt kell 
kifizetni. Amennyiben a leszerelt 30 napon belül 
elhelyezkedni nem tud, részére ki kell fizetni a to
vábbi egy havi illetményt is.

b) 5 évnél hosszabb szolgálati idő esetén 2 havi, 
ezen felül minden eltöltött teljes év után fél havi 
illetménynek megfelelő összeg, valamint a családi 
pótlékra jogosult minden gyermek után a leszerelési
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segély 15 százaléka .  Ezek együttes összege 
azonban nem haladhatja meg a 6 havi illetményt.

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

 
Nem szabad segélyt kifizetni a közvetlenül más fegy
veres és rendészeti testület 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. 29. A leszerelési segély folyósítására vonatkozó

részletes szabályokat külön utasítás határoz
za meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

H. 67. A jelen határozat 1959. március hó 1. napján lép ha
tályba. A jelen határozat rendelkezéseit a büntetés
végrehajtás hivatásos személyi állományára is érte
lemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy a 
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belügyminiszternek biztosított jogkört a fegyveres testület vo
natkozásában az igazságügyminiszter gyakorolja.

A határozat végrehajtásáról a belügyminiszter az ér
dekelt miniszterekkel egyetértésben gondoskodik.

A határozat hatálybalépésekor a Belügyminisztérium 
személyi állományában szolgálatot teljesítő azon sze
mélyek esetében, akik az 1945. évi január hó 1. nap
ját követően közvetlenül a polgári életből, vagy a 
Néphadseregtől elsőízben kerültek a hivatásos állo
mányba, a szolgálati időt a 20 . életévük betöltésétől 

 igazoltnak kell tekinteni.

Az egyetemek és főiskolák (nappali) rendes tagozatán 
töltött tanulmányi időt a szolgálati időbe beszámítani 
nem lehet.

Ut. 30. A Belügyminisztérium hivatásos személyi 
állományának szolgálati idejét a személyzeti 
szerveknek a jelen utasítás hatálybalépésétől 
kezdődően folyamatosan kell megállapítani.

A szolgálati idő megállapításánál a 20. é let
év betöltésének 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 m egállapításával kapcsola
tos részletes rendelkezéseket külön utasítás 
tartalm azza.

A Belügyminisztérium tartalékállományára vonatkozó 
szabályokat a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
külön állapítja meg.
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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.

Budapest, 1964. évi május hó 25. 

Benkei András s. k.,
belügyminiszter
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