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Belügyminisztérium
6-21/2/1957.

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterhelyettesének
2. számú utasítása 

Budapest, 1957. január 21.-én.

A Tiszti Szolgálati Törvény végrehajtási utasítása szerint a Bel- 
ügyminisztérium beosztottainak évi rendes szabadságát az alap- 
szabadság, a be osztás után, valamint a korpótlék szempontjából 
figyelembe vehető szolgálati évek után járó szabadságidő alapján 
kell megállapítani.

A Belü0yminisztériumhoz tartozó szervek közelmúltban végrenaj- 
tott illetményrendezése a korpótlék szempontjából figyelembe ve
hető szolgálati évek beszámítását az eddigiektől eltérően sza
bályozta. Ezért, annak biztosítása érdekében, hogy a beosztottak 
szabadság idejee ne csökkenjen, az 1957. évi rendes szabadság meg
állapításával kapcsolatban a következőket

r e n d e l e m:
1./ A Belügyminisztérium katonai és irodai rendfokozattal ellá

tott beosztottai 1957. svre járó szabadságát az Elnöki Ta
nács 14/1955. számú határozata / Tiszti Szolgálati Törvény/ 
26. pontja alapján kell megállapítani A polgári és szerző- 
déses alkalmazottak szabadságának megállapítására az 1953. 
évi 25 . számú tvr.—el módosított és kiegészített 1951. évi 
7 .sz. tvr. / Munka Törvénykönyv / rendelkezései vonatkozna-

2 ./ A  szolgálati éve k után járó szabadságidő megállapítása szem- 
pontjából 1945 . január 1. napja után a Belügyminisztérium 
állományába került katonai és irodai rendfokozattal ellátott 
beosztottaknak a belügyi szolgálatot megelőzően alkalmazotti 
munkaviszonyban eltöltött idejét belügyi szolgálati időként 
kell figyelembe venni.

3./ A 2./ pontban foglaltakon kívül szolgálati időként kell fi
gyelembe venni:

a hivatásos és tényleges katonai szolgálatban, hadifog
ságban eltöltött időt,
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azt az időt amely alatt a beosztott baloldali politikai 
magatartása, nemzeti vagy faji üldözés miatt kereső 
foglalkozást nem folytathatott.

Annak a beosztottnak, aki a fentieket megfelelően igazolni 
nem tudja, szolgálati idejét úgy kell meghatározni, mintha 
2o . életévetől kezdve belügyi szolgálatot teljesített  volna 
Ezt a rendelkezést kell alkalmazni azokra a beosztottakra 
is, akik iskolai tanulmányaik befejezése után közvetlenül 
a Belügyminisztérium állományába kerülnek,

4./ A fenti rendelkezések alapján a beosztottak részére 1956.
évre megállapított szabadságidő mértéke az 1957. évben nem 
csőkkenhet.

5 ./ A Tiszti Szolgálati Törvény végrehajtási utasításának 12. 
pontja hatályát veszti.

Tömpe István s.k. 
a miniszter első helyettese.

A kiadmány hiteléül:
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/:Hornok János ;/ 
TŰK. vezetője.


