
BELÜGYMINISZTÉRIUM 
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Szám: 13-7-1/82

A BM IV/II. CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

1 /1982. számú 

I N T É Z K E D É S E

az 1/1982. számú belügyminiszteri utasításban foglaltak

végrehajtására
Budapest, 1982. január 2 9 - n .

A szolgálati munkaidőrendszerek és az azzal összefüggő kérdé

sek újbóli szabályozásáról kiadott 1/1982. számú belügyminisz
teri utasítás 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadom 
az alábbi

i n t é z k e d é s t

1. A BM IV/II. Csoportfőnökség irányítása alá tartozó belügyi 
tanintézetek munkarendjét - a BM Kutyavezető-képző Iskola 
kivételével - hivatali szolgálati /munka-/ időrendszerben 
határozom meg. A BM Kutyavezető-képző Iskola hivatali szol
gálati /munka-/ idejét hétfőtől csütörtökig 07.30 órától 
16.30 óráig, pénteken 07.30 órától 15.30 óráig terjedő idő
ben kell letölteni.

2. A tanintézetekben az oktató-nevelő munka érdekében, ha a 
/századparancsnoki, osztályfőnöki stb./ feladatok ellátása 
szükségessé teszi, az iskolaparancsnok másként is rendelkez
het .

3. A tanintézetekben a hallgatói állomány képzését úgy kell 
szervezni, hogy az érvényben levő dokumentumokban meghatá
rozott követelmények kellő színvonalon, maradéktalanul ér
vényesüljenek.
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4. A napi szolgálati /munka-/ időben délelőtt 6x45 perc tanó

rát, délután minimum 2x45 perc egyéni tanulási időt kell 
bizto sítani.

5. A készenléti, az ügyeleti, az őr- és belszolgálat eligazí
tását naponta 14.30 órakor, átadását-átvételét 15.00 órakor 
kell végrehajtani.

6. Az ügyeletes alegységek vezénylésének rendjét a BM országos 
rendőr-főkapitány közbiztonsági és közlekedési helyettesé
vel egyetértésben az alábbiak szerint módosítom:

a/ a Vörös Csillag Érdemrenddel Kitüntetett BM Kun Béla

Zászlósképző Iskola és a Budapesti BM Rendőrtiszthelyettes 
képző Iskola 2-2 szakasszal kéthetente váltva;

b/ a BM Tartalékostiszt-képző Iskola hetente egy szakasszal,

minden év szeptember 15-től december 22-ig, illetve január 

3-tól május 31-ig biztosítsa.
Ezzel egyidejűleg az 1/1977. számú együttes intézkedés 1. 2. 
pontjait hatályon kívül helyezem.

7. A munkaszüneti, illetve az azt megelőző napon kezdődő szolgá
latért a tanintézet hivatásos állományába tartozók részére
a Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabály
zata 345. pontja alapján egy nap szolgálat mentességet kell 
biztosítani, amelyet a szolgálatteljesítést követően 30 na
pon belül kell kiadni.
A hivatásos állományú hallgatók részére a munkaszüneti és az 
azt megelőző napon kezdődő szolgálatért a ..../1982. számú 
belügyminiszter-helyettesi intézkedés szerint kell a szabad
napokat biztosítani.

8. A szolgálati /munka-/ időrendszerek szabályozásával össze
függő új napirendet a tanintézetek parancsnokai jóváhagyás 
előtt 1982. február 15-ig a BM IV/II. Csoportfőnökségre ter

jesszék fel.
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9. A Kossuth Lajos Katonai Főiskola BM Határőr Szaktanszéke, 

a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia BM Határőr Tanszéke, va
lamint az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola Tűzvédel
mi Tanszéke szolgálati /munka-/ időrendszerével kapcsolat
ban az intézményre vonatkozó szabályozás az irányadó.

10. A BM Művelődési Háza szolgálati /munka-/ időrendszerének 
szabályozásáról külön intézkedésben rendelkezem.

11. Jelen intézkedés kiadása napján lép hatályba, rendelkezé
seit az érintett állománnyal ismertetni kell.

MÁNDI SÁNDOR r. ezredes 
csoportfőnök
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Készült: ..... pld.-ban

Felterjesztve: Miniszterhelyettes Elvtársnak 

Kapják: BM ORFK közbiztonsági és közlekedési helyettese 
IV/II-1., 2. osztály vezetői, 

alosztályvezetői, 
tanintézetek parancsnokai
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