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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

Szám: 10- 21/13/1983.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

13/1983. számú 

U T A S Í T Á S A

a 23/1981. számú belügyminiszteri utasítás módosításáról 

Budapest, 1983. június hó 29-én.

A Munka Törvénykönyvének a Belügyminisztériumnál és szer
veinél történő végrehajtásáról szóló 23/ 1981. számú belügymi
niszteri utasítás (a továbbiakban: Ut.) egyes rendelkezéseinek 
módosítására -  az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöké
vel, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével és a Közal
kalmazottak Szakszervezete elnökségével egyetértésben -  ki
adom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az Ut. az alábbi 23/ A- 23/H. pontokkal egészül ki:
[Mt. 23. § (1) bek-hez az 1975. évi 22. tvr. 1. §-hoz]
Ut. 23 A. A BM Korvin Ottó Kórház és Intézményei Pa

rancsnokság állományába tartozó, illetőleg felvé
telre kerülő kinevezett és szerződéses polgári al
kalmazottként foglalkoztatott kórházi adjunktu
sokkal, alorvosokkal és segédorvosokkal, valamint 
a kórház rendelőintézeti egységben dolgozó rende-

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/13/1983 /2



lőintézeti adjunktusokkal és szakorvosokkal hatá
rozott időre szóló munkaviszonyt kell létesíteni. 
A kinevezett polgári alkalmazottak részére az uta
sítás 2/A. melléklete szerinti kinevezési okmányt 
kell átadni.

[13/1975. (XII. 6.) EüM sz. r. 1. §-hoz]
Ut. 23/B. Az Ut. 23/A. pontjában felsorolt orvosok közül a 

határozott időre szóló munkaviszonyt:
a) a kórházi és rendelőintézeti adjunktusoknál, va

lamint a kórházi segédorvosoknál 4 évre;
b) a kórházi alorvosoknál és a rendelőintézeti 

szakorvosoknál 3 évre kell létesíteni.
Ut. 23/C. A határozott időre szóló munkaviszony:

a) kórházi és rendelőintézeti adjunktusoknál 2 al
kalommal 4 évre;

b) kórházi alorvos és rendelőintézeti szakorvosok
nál két alkalommal 3 évre;

c) kórházi segédorvosoknál egy alkalommal 2 év
re meghosszabbítható.

Ut. 23/D. A 23/C. pontban foglaltakon túlmenően a kórházi 
és a rendelőintézeti adjunktus határozott időre 
szóló munkaviszonya kivételesen indokolt esetben 
további 4 évre, több alkalommal is meghosszabbít
ható.

[13/1975. (XII. 6.) EüM sz. r. 3. § (4) bek-hez]
Ut. 23/E. A határozott időre szóló munkaviszony meghos

szabbítása a BM Korvin Ottó Kórház és Intézmé
nyei parancsnokának (a továbbiakban: parancsnok) 
hatáskörébe tartozik.

[13/1975. (XII. 6.) EüM sz. r. 4. §-hoz]
Ut. 23/F. A parancsnoknak az érdekelt orvost a határozott 

időre szóló munkaviszony lejárta előtt 5 hónappal 
írásban kell tájékoztatni arról, hogy a határozott 
időre szóló munkaviszonyát meg kívánja-e hos
szabbítani, vagy továbbiakban nem kívánja alkal
mazni.
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Ut. 23/G. Ha a parancsnok az orvos határozott időre szóló 
munkaviszonyát nem kívánja meghosszabbítani, az 
elhelyezkedésről az orvosnak magának kell gon
doskodnia.

Ut. 23/H. Ha a határozott időre szóló munkaviszony lejára
tát közvetlenül megelőző 90 napon belül az orvos 
esetében a 13/1975. (XII. 6.) EüM számú rendelet
5. § (3) bekezdésében foglaltak valamelyike fenn
áll, a határozott időre szóló munkaviszony az aka
dályoztatás megszűnését követő 90 nappal meg
hosszabbodik, kivéve, ha a parancsnok és az orvos 
ettől eltérően írásban megállapodnak.
Ugyancsak e rendelet 6. §-ában foglaltak az irány
adók új munkahelyre történő áthelyezések tekinte
tében is.

2. Az Ut. 43. pontja mellékleteivel együtt hatályát veszti és he
lyébe a következő rendelkezés lép:
(Mt. 32. §-hoz és az Mt. V. 31. §-hoz)
Ut. 43. A dolgozó másodállást és munkaidejét érintő 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (pl.: 
megbízás, vállalkozás) csak a szerv vezetője előze
tes írásbeli -  állományparancsként kezelendő -  
engedélyével vállalhat.
(Az utasítás 8. számú melléklete.)
Mellékfoglalkozást, vagy a főállás munkaidejét 
nem érintő munkavégzésre irányuló jogviszony lé
tesítését a dolgozó köteles előzetesen a szerv veze
tőjének írásban (szolgálati jegyen) bejelenteni.
A szerv vezetője köteles a munkavállalást megtil
tani, amennyiben az a dolgozó munkájával össze
férhetetlen, vagy időközben azzá vált, továbbá a 
bejelentést követő 8 napon belül, ha a dolgozó 
munkaviszonyából eredő kötelezettségének teljesí
tését a munkavállalás veszélyezteti, illetőleg, ha 
ennek oka 8 napot követően válik ismertté.
Az engedélyezett, illetve bejelentett munkaválla
lásról a személyzeti szerv részére -  a Személyzeti 
Munka Szabályzatában meghatározott módon -  
változásjelentést kell küldeni.
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3. Az Ut. 44. pontjának második mondata hatályát veszti.

4. Az Ut. 64- 67. pontjai hatályukat vesztik és helyükbe az
alábbi rendelkezések lépnek:

[Mt. 39. § (2) bek-hez és a 15/1974. (VII. 1.) MüM sz. r. 7.
§-hoz]

Ut. 64. Az ügyintézői és ügyviteli munkakörben foglal
koztatott kinevezett polgári alkalmazottak részére 
a végzett túlm unkáért és készenlétért (ügyeletért) 
1983. január 1-től évi 3- 10 munkanapig terjedő 
szabadidő-átalányt kell megállapítani.
A 3 napon túli szabadidő-átalány mértékét a sza
badság engedélyezésére jogosult vezető (parancs
nok) -  részben az előző évben tényelegesen vég
zett, illetőleg a tárgy-évben várható túlmunkára 
és készenlétre (ügyeletre) figyelemmel -  határoz
za meg.

[17/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 29. §-hoz és 30. § (1) bek-hez]
Ut. 65. A végzett túlmunkáért és készenlétért (ügyeletért) 

fizikai munkakörben foglalkoztatott kinevezett 
polgári, továbbá az ügyviteli és fizikai munkakör
ben dolgozó szerződéses polgári alkalmazottnak 
az Mt. és végrehajtási rendelkezései szerint díja
zás, vagy szabadidő jár.
A túlmunka díjazásának megállapításakor egy órá
ra az arra jogosult havi alapilletményének, rend
szeres pótlékainak és pótdíjainak 182-ed részét kell 
alapul venni.
A szerződéses polgári alkalmazott ügyintézőnek a 
munkaidőn túl teljesített túlmunkáért, készenlé
tért (ügyeletért) annak időtartamával azonos mér
tékű szabadidő jár.

[17/1979. (XII. 1.) MüM sz. r. 43. § (1) bek-hez]
Ut. 66. A fizikai munkakörben dolgozó kinevezett, vala

mint ügyviteli és fizikai munkakörben dolgozó 
szerződéses polgári alkalmazottat munkahelyi ké
szenlét (ügyelet) esetén egy órára a havi alapil
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letményének és rendszeres pótlékai és pótdíjai 
együttes összege 182-ed részének 50%-a, lakáson 
töltött készenlét (ügyelet) esetén 20%-a illeti meg.

[Mt. 41. § (4) bek-hez és a 14/ 1973. (XII. 27.) MüM sz. r. 14. 
§ (1) bek-hez]

Ut. 67. A szabadidő-átalányban részesülő kinevezett pol
gári alkalmazott heti pihenőnapon, illetőleg munka
szüneti napon történő igénybevétele esetén azzal 
azonos mértékű szabadidőre jogosult, a részére já
ró szabadidő-átalányon felül.

5. Az Ut. 70. pontja alapján járó rendkívüli szabadság mértéke 
15-ről 10 munkanapra módosul.

6. Az Ut. 113/g. pontja hatályát veszti, helyébe az alábbiak lép
nek:

ügyintézőn: az 5/1981. BM számú utasítás 2. sz. 
mellékletében 1- 60/a. és a 3. sz. mellékletében 
1- 2, 4- 14, 19- 20, 28- 29, 32, 34, 41, 45, 71, 79, 
151/b., 201, 245- 251, kulcsszám alatti munkakör
ben foglalkoztatott dolgozót;
ügyviteli dolgozón: az 5/1981. BM számú utasítás
2. sz. mellékletében 61- 77, 79- 88, 129, 138- 140, 
143, 151/a- 173, 175- 177, 187- 188, a 3. sz. 
melléklete 3, 15- 18, 21- 27, 30- 31, 33, 42- 43, 
72, 107- 108, 110- 111, 206, 211- 212, 227, 233, 
253- 257, kulcsszám alatti munkakörben foglalkoz
tatott dolgozót;
fizikai dolgozón: az 5/1981. BM számú utasítás 2. 
sz. mellékletében 78, 101- 128, 130- 137. 141-  
142, 144- 145, 174, 181- 186, 189- 196, a 3. sz. 
melléklete 44, 46- 70, 73- 78, 80, 109, 151/a., 152-  
176, 202- 205, 209- 210, 213- 226, 228- 232, 258, 
kulcsszám alatti munkakörben foglalkoztatott dol
gozót;

kell érteni.

7. Az Ut. 114. pontja hatályát veszti, helyébe a következő ren
delkezés lép:
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Ut. 114. A polgári alkalmazott házasságkötési szándékát a 
házasságkötés előtt egy hónappal köteles a szerv 
vezetőjének (parancsnokának) bejelenteni.

Az utasítás végrehajtására hivatkozással a szervek béralap 
pótigénnyel nem élhetnek, az esetleges többletköltség fede
zetét a 8/1982. BM számú utasításból adódó lehetőségek ke
retében kell biztosítani.

Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba azzal, hogy az Ut. 
23 A. pontjában felsorolt orvosok határozatlan idejű munka- 
viszonyát az utasítás hatályba lépését követő egy hónapon 
belül -  az Mt. 24. § (1) bekezdés első mondatában foglaltak 
alkalmazásával -  határozott időre szóló munkaviszonnyá 
kell módosítani. Az utasításban foglaltakat az érintett szemé
lyi állománnyal ismertetni kell.

DK. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter
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Készült: 1800 példányban.
Kapják: a 23/1981. BM számú utasítás elosztója szerint.
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szerv megnevezése 

Állományparancs száma:

...................... / .........../........
előszám pcs. év

sor 
szám

(Csak a másolati példányokon)

MÁSODÁLLÁS 
(MUNKAVÉGZÉSRE IRÁNYULÓ EGYÉB JOGVISZONY)* 

E N G E D É L Y E Z É S E

A Munka Törvénykönyve végrehajtási rendelete (Mt. V.) 31. § (1) be

kezdése alapján kérelmére hozzájárulok ahhoz, hogy ................................

................................................................  ......................................................  elvtárs

(születési helye: .....................................................................................................

személyi száma: ................................. anyja neve: ........................................ ),

................................................................................................................ alatti lakos

.........................................................................................................  munkáltatónál,

19......  év ....................................  hó ......  napjától kezdődően munkaidejé
vel egészben, vagy részben egyező

 *  munkakörben napi, heti, havi *..........  órás
elfoglaltsággal másodállású (munkavégzésre irányuló egyéb)* munkavi
szonyt (jogviszonyt)* létesítsen.

Jelenlegi havi összilletménye: .............................  Ft.

Ez az engedély 19......  év ..................................... hó ..........  napjáig, -  visz-
szavonásig* érvényes.

* A nem kívánt szöveget törölni kell.

8. sz. (módosított) melléklet
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8. sz. (módosított) melléklet

Kelt: .................................... , 19....... év ..................................... hó ..........  nap.

szerv vezetője (parancsnoka)

a BM illetékes szakszervezeti 
szervének egyetértése

Készült: 4 példányban.
Kapják: 1. sz. pld. dolgozó,

2. sz. pld. BM IV/I- 3. O.,
3. sz. pld. Személyzeti szerv (szü. ag-ba),
4. sz. pld. Irattár (pcs. archívum).

(Csak a másolati példányokon)

Útmutató a kitöltéshez:

A másodállás, illetve a munkaidőt érintő munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszony engedélyezése eredeti és másolati példányban készül. Az ere
deti példányt mindig a dolgozó kapja.

A másolati példányokat az állományparancsok kiadására vonatkozó sza
bályok szerint kell elkészíteni és állományparancsként kezelendők. Pa
rancsosítani és záradékkal ellátni csak a másolati példányokat lehet. A 
záradékot a BM IV/I- 3. Osztály példányára és az irattári példányra 
kell ráírni.
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2/A. számú melléklet

szerv megnevezése

Állományparancs száma:

........................./............ /.........
előszám pcs. év

sor
szám

HATÁROZOTT IDŐRE SZÓLÓ KINEVEZÉSI OKIRAT

Kinevezem -  a .......... /1981. BM számú utasítás ....... pontja alapján -

....................................................................................................................  elvtársat,
(születési helye: .......................................................................................................
személyi száma: .........................  anyja neve: ................................................),

............................................................................................................  alatti lakost,
a Belügyminisztérium (szerv megnevezése): ...................................................

..........................................................................  kinevezett polgári állományába

a ................................................ kulcsszámú .............................  munkakörbe,
a ................................................ munkaköri csoport ............................................
fokozatába, ..........................................................................  munkaköri címmel,

19..........  év .................................................. .......................  hó ..........  napjától,

19..........  év ..........................................................................  hó ..........  napjáig
havi .............................  Ft munkaköri illetménnyel és .............................  Ft
törzsilletménnyel.
Várakozási idejének kezdete: 19..........  év .............................  hó ..........  nap.
Munkaviszonyának kezdő napja az összes igazoltan munkaviszonyban
töltött ideje beszámításával 19..........  év .............................  hó ..........  nap.

BM munkaviszonyának kezdő napja: 19......  év ...................... hó ......  nap.
Korpótlékra, szabadságra és jubileumi jutalom ra jogosultságának kezdő 
napja -  a Személyzeti Munka Szabályzata vonatkozó pontja alapján -
19......  év .............................  hó ......  nap.
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2/A. számú melléklet.

Törzsgárda tagságának kezdetét -  a 2/1981. BM számú utasítás alap

ján -  19......  év ..................................... hó ......  napjával állapítom meg.
Munkaköri feladatait a munkaköri leírásban foglaltak szerint és a veze
tő (parancsnok) utasítása szerint végezze.
Munkahelye a foglalkoztató szerv székhelyén levő elhelyezési körletei 
(telepei) tekintetében változó. A dolgozó kötelezettséget vállal továbbá

arra, hogy -  szükség szerint -  munkát végez a ........................................
helységekben levő BM objektumokban is.

Belépésre jogosult: ..................................................................................................
Munkaköréhez szükséges képesítési követelmény: ........................................

Munkaköréhez a képesítési követelmény kategória: ....................................
A kinevezési okiratban nem szabályozott, vagy a munkaviszonya tartal
ma alatt felmerülő, munkaviszonyával összefüggő minden kérdésben a 
Munka Törvénykönyvét és annak végrehajtási rendeleteit, illetve a Bel
ügyminisztérium hatályban levő vonatkozó rendelkezéseit, kell alkal
mazni.

Kelt: .................................... . 19..... . év .......... ............ .............  hó ......  nap.

a kinevezett polgári a kinevezésre jogosult
alkalmazott vezető (parancsnok)

a BM illetékes szakszervezeti 
szervének egyetértése

Készült: 6 példányban.
Kapják: 1. sz. pld. dolgozó,

2. sz. pld. BM IV/I- 3. O.,
3. sz. pld. Személyzeti szerv (szü. ag-ba),
4. sz. pld........................  Pü. O.,
5. sz. pld........................ Agi. O.,
6. sz. pld. Ira ttár (pcs. archívum).

(Csak a másolati példányokon.)
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