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A BM TERV- ÉS PÉNZÜGYI CSOPORTFŐNÖKSÉG 
K Ö R L E V E L E

Budapest, 1973. május hó .....-n

Tájékoztatásul a rendes szabadsággal összefüggésben felmerült
egyes kérdésekre, az alábbiakat közöljük:
1. / A hivatásos állomány szabadságát szabályozó 24/1973. számú

miniszterhelyettesi utasítás 8. pontjának második mondata, 
a bekezdés hibás szerkesztése miatt úgy értelmezhető, mint
ha a jogszabály a szolgálati viszonynak csak nyugállományba 
helyezéssel történő megszűnése esetén tenné lehetővé a jog
szerűen járó, de ki nem adott szabadság megváltását.
A helyes értelmezés azonban az, hogy a jogszerűen járó ki 
nem adott szabadságot a szolgálati viszonynak bármely cí
men történő megszűnése esetén pénzben meg kell váltani.

2./ A szabadságmegváltás címén kifizetett összeg az általános
jövedelemadóról szóló 42/1971. /XII. 17./ Korm. számú ren
delet végrehajtására kiadott 35/1971 /XII. 17./ PM számú 
rendelet 5.§-a szerint jövedelemadó köteles.
A jövedelemadó összegét 3% -os adókulcs alkalmazásával kell 
megállapítani, illetve levonni.

A szabadságmegváltás címén kifizetett összegeket a 02/61. 
kv. tételen kell elszámolni.

3./ A hivatásos állomány évi rendes szabadsága naptári napokban
jár. A kivett szabadság tartamába eső heti pihenőnap, szol
gálatmentes ünnepnap, szabadnap is ezért szabadságnak szá
mit. Amiatt, hogy az igénybevett szabadságidő mind a szol
gálati, mind a szolgálatmentes napokat arányosan tartalmaz
za, a szabadságot- ha azt nem egyszerre veszik igénybe 
teljes hetekben kell kiadni/pl: hétfőtől-vasárnapig,  
szerdától-keddig/.
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4./ A heti 44 óra, vagy rövidebb munkaidővel dolgozó polgári 
alkalmazottaknál a szabadnap /szabadszombat/ a szabadság 
szempontjából munkanapnak számít, vagyis az évi rendes 
szabadság mértéke a szabadság időtartamára eső szabadna
pokkal nem növelhető.

Annak érdekében, hogy ez, a szabadság részletekben történő 
igénybevétele esetén is érvényesüljön, a következők sze
rint kell eljárni:

— a polgári alkalmazottak naptári évenként járó szabad
ság napjait - a kinevezett polgári alkalmazottaknál 
hozzászámítva a szabadidő átalányt is - a nyilvántar
tásba vételekor annyi nappal kell csökkenteni, ahány 
szabadnap a szabadságidőben esedékes lenne. /Minden 
teljes tizenkét nap után egy nappal./

- a szabadság tényleges igénybevételekor a szabadság 
idejébe eső szabadnapokat munkaszüneti napnak kell 
tekinteni /vagyis ez a nap nem számítható szabadság- 
napnak/.

1973. évben, mivel a rövidietett munkaidő junius hó 1-el 
kerül bevezetésre, a szabadságok módosítását nem az egész 
évi, hanem csak a junius 1-ig ténylegesen még ki nem vett 
szabadságokra nézve kell elvégezni a fenti módon.

5. / A szabadságokat - valamennyi szolgálati /munka-/ idő-rend
szerben — az utolsó szolgálati nap után járó szabadidő 
leteltét követően, vagyis az esedékes újabb szolgálatba- 
lépés napjától kezdve kell kiadni, /pl: annál, aki az I. 
számú váltásos rendszerben június 12-én szolgálatát 20 
órakor befejezi és tizennégy naptári nap szabadságot vesz 
igénybe, a szabadság naptárikezdete június 13. /20 óra/, a 
befejezése pedig június 27.-e /20 óra/.

Budapest, 1973. május hó 

Nyt. szám: 4-6-27/1973.
BM Terv— és Pénzügyi 

Csoportfőnökség
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