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Budapest, 1975. október 30.

Tárgy: A BM Iskolák, tanfolyamok ügyeleti, őr- és belszol- 
gálata.

1. Az ügyeleti, őr- és belszolgálat feszessége, ezek szabály
zat szerinti felkészítése, váltása a tanári, a hallgatói 
állomány arányos szolgálati igénybevétele érdekében kiadom 
az alábbi módosítást:

Minden BM iskolán és tanfolyamon az alábbi ügyeleti szol-
gálatokat kell vezényelni:

Iskolaszinten:
- Iskolaügyeletes
- Iskolaügyeletes-helyettes
- Kapuügyeletes
- Kapuügyeletes-helyettes
- Konyhaügyeletes
- Hadtápügyeletes alegység 
/csak sorállománynál/

- Konyhai kisegítő munkások 
/csak sorállománynál/

ISK.Ü. /Rövidítés karszalagon/ 
ISK.Ü.H.
KA.Ü.
KA.Ü.H.
KO.Ü.

Titkos!
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- 1-2.számú stb. látogató ügyeletes l.SZ.L.Ü.
/ csak sorállománynál /

- Összetartás, magasabb harckészültségi fokozatba 
helyezés, rendkívüli időszakban, elemi csapás, 
tömegszerencsétlenség esetén vezénylendő:
Ügyeletes parancsnok Ü.PK.
Hadműveleti ügyeletes HDM.Ü.

Minden BM iskolán és tanfolyamon az alábbi belszolgá- 
latokat kell vezényelni:

Tanfolyamszinten:

Az ügyeleti és bel szolgálat rendeltetése: Az iskola 
vagy tanfolyam gyors és szervezett magasabb harckészült
ségbe helyezésének biztosítása, valamint a napirend, 
órarend, az általános rend betartása.

Az ügyeleti és belszolgálat vezénylése:
Az ügyeleti szolgálatba való vezénylést egy hónapra elő
re, minden hónap 20-ig a tanulmányi főelőadó tervezze.
A vezénylést, a szolgálat minden módosítását, változását 
iskolaparancsnoki parancsban, írásban kell rögzíteni.

- Tanfolyamügyeletes
- Tanfolyamügyeletes-helyettes

TANF.Ü.
TANF.Ü.H.

Alegység- /század-/ szinten:
- 1-2.számú /szükség szerint/ 
Alegységügyeletes

- 1-2.számú stb. Alegységügyeletes- 
-helyettes

l.SZ.AEG.Ü.

l.SZ.AEG.Ü.H
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Az ügyeleti és belszolgálatra való felkészülés, váltás, 
pihenés;
Az ügyeleti és belszolgálatba vezényelt állomány részére 
a szolgálatot megelőző éjszaka pihenést, a szolgálatra 
való felkészülésre, a kötelességek ismeretének ellenőr
zésére kettő órát kell biztosítani.

Az 1/1974. sz. csoportfőnöki utasítás 8. oldal második 
bekezdés módosítása;
Iskolaügyeletes szolgálatba - az iskolaparancsnok, szer- 
vezetszerű vagy megbízott helyettese, a pártszervezet 
csúcstitkára kivételével - minden tisztet /arra rátermett 
zászlósokat/ arányosan kell vezényelni.
A Tűzoltótiszti, a Kutyavezetőképző, a Kun Béla Rendőr- 
-tiszthelyettesképző Iskolákon engedélyezem arra rátermett 
tiszthelyettesek vezénylését is iskolaügyeletes szolgá
latba. Ügyeletes parancsnok és hadműveleti ügyeletes 
szolgálatba a tanszékvezetők, szakcsoportvezetők vezényel
hetők.

Az 1/1974. sz. csoportfőnöki utasítás 7. oldal második 
bekezdés módosítása:
Az őr- és ügyeleti szolgálat eligazítását naponta 15.00 
órakor; átadását, átvételét egységesen 15.30 órában hatá
rozom meg. Az iskolaügyeletes és helyettes váltását, 
átadás-átvételét 07.30 órakor kell végrehajtani. Az őr- 
és ügyeleti szolgálat eligazítását tartó új iskolaügyele
tes közölje a következő napi iskolaügyeletes és helyettes 
nevét, rendfokozatát. A régi iskolaügyeletesek a szolgálat 
átadás-átvételi füzetben rögzítsék az átadás-átvétel 
tényét. Az esetleges hiányosságokat is rögzítsék, melyről 
az iskolaparancsnoknak tegyenek szóbeli jelentést az nap 
07.50 órakor.
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Az ügyeleti szolgálat átadása után a hivatásos állomány 
részére a következő nap munkakezdetéig pihenőt kell biz
tosítani. Munkaszüneti, illetve az azt megelőző napon 
kezdődő szolgálatért még egy nap szolgálatmentesség jár.
A hallgatók havi szolgálata után járó egy pihenő napot 
iskolaviszonylatban egységesen egy napon biztosítsák.
A sorállomány számára az őr- és belszolgálat letelte után 
legalább 4 óra pihenőt kell biztosítani.

Minden ügyeletes és belszolgálatban levőnek a bal karján 
/ÁLT/20 a MNK. FE-S. ERŐI-K. SZOLG.SZAB. 3. sz. mellék
letében előírt/ megfelelő feliratú karszalagot kell visel
nie 1975. december 15-től, melyek elkészítésére az iskola
parancsnokok intézkedjenek.

2. Minden BM iskolán és tanfolyamon /ha önálló elhelyezésű/ 
az alábbi belső /objektum/ őrséget kell vezényelni:
Az őrséget őrségleírás alapján osztályonként egy hónapra 
előre minden hónap 20-ig a tanulmányi főelőadó tervezze 
és iskolaparancsnoki parancsban kell szabályozni. E 
parancsban ki kell jelölni a felkészítésért és ellenőrzés
ért felelős osztályfőnököket.
Az őrség részére a szolgálatba lépés előtt 8 óra folyama
tos alvást kell biztosítani. Ettől csak rendkívüli körül
mények esetén lehet eltérni.
Az őrség felkészítésére a szolgálatba lépés előtt /egy 
nappal vagy az nap/ négy órát kell biztosítani, ebből 2 
órát az elméleti és gyakorlati felkészítésre, 2 órát a 
személyes felkészülésre.
A szombati, vasárnapi és az ünnepi szolgálatokat pénteken 
kell felkészíteni, melyhez az időt napirendben kell biz
tosítani.
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Az őrség fegyverének töltése, ürítése:
A fegyverek töltését és ürítését a töltőhelyen ÁLT/21.a 
MN Alaki Szabályzata 142. pontja szerint kell végrehaj
tani. A töltőhelyeket ugyanezen szabályzat 62. ábra 
szerint 1975. december 30-ig készíttessék el.

A jelen kiegészítés a megjelenés napján lép hatályba.

Mándi Sándor r. ezredes 
 csoportfőnök

Készült: 1 pld-ban jóváhagyásra
Sokszorosítva: 8 pld-ban
Kapják: 1-7. pld-ig Iskolaparancsnokok

8. pld. irattár


